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CW VFOA

I I. UL □. UU H.030.M 33

•FORDELARe
AUTOMATISK 
ANTENNVALJARE 
MEMO PADS (Snabbminne) 
RITochATX

Levereras med HM-36 hand
STORLEK 330B111H285D mm

SNABB/ LANGSAM AGC

S-METER VISAR EFFEKT,
SWR OCH ALC I SANDNING

STOR & TYDLIG LCD-DISPLAY

SET-LAGE (programmeringslage)
INBYGGD ELBUG, VOX OCH

PLATS FOR DUBBLACW-FILTER

(SSB/CW/FM),AM 4-40W
SEPARATA UTTAG FOR NYCKEL

DUBBELT BANDSTACKNINGS-
REGISTER(DBSR)
AUTOMATISK
ANTENNAVSTAMNINGSENHET 
(gar in automatiskt vid hog SWR) 
100WKONTINUERL. UTEFFEKT

Inbyggd automatisk antenn- 
avstamningsenhet med for- 
programmerade 100kHz steg, vilket 
gor den extremt snabb.

Nyutvecklad DDS med 1Hz upplos- 
ning. Heltackande mottagare 
300kHz-30MHz.
Allt inbyggt i ett
kompakt holje. 
Vikt endast 8.6kg!

IC-738 10737 HF transceiver 18850:
CT-16 90516 Sa tel li tin terface 1015:
AH-3 89023 Automatisk tuner (mobil) 5511:
EX-627 90627 Aut. antenn valjare 3310:
FL-52A 90052 455kHz 500Hz 2035:
FL-53A 90053 455kHz 250Hz 2035:
FL-100 91100 CW 500Hz plug-in 9MHz 733:
FL-101 90101 CW 250Hz plug-in 9MHz 961:
MB-49 90982 Mobilfaste 299:
PS-55 90055 Nataggregat 3443:
PS-15 90015 Nataggregat 3079:
PS-85 90285 Natagg. switchat 20A 1.8kg 2949:
SM-20 90952 Bordsmikrofom 1515:
SP-7 90928 Liten bordshogtalare 466:
SP-21 90022 Matchande hogtalare 756:
UT-30 90031 Tonencoder 210:
CR-282 90282 Kristallugn 0.5ppm 1015:

2 ARS ICOM GARANTI

mikrofon, dc-kabel, sakringar och 
engelsk manual

• SPANNING 13.8VDC ±15%
• STORNINGSBEGRANSARE

TALKOMPRESSOR

• PASSBANDTUNING OCH NOTCH
• TANGENTBORD, 101 MINNEN

RESPEKTIVE MANIPULATOR

IC-738

o
ICOM

fan fait

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

Telex

054 - 85 0 3 40
054 - 85 08 51
66158SRSSCAN S

Danmark:

Norge:

Finland:

TEAM SCANDINAVIA
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

BESTALL
KOSTNADSFRI 
6-SIDIG 
FARGBROSCHYR
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Information fran styrelsen

Revisor suppl.

DL1 
DL3 
DL5 
DL7

SM4GL, Gunnar Enksson 147
SMOATN, Kjell Karle’rus 450 vald
SM7BNL. Bengt Frolander 168
SM1OII, Harri Urhonen 9av 10 roster
SM3CWE, Owe Persson 58 63
SM5KUX, Sigge Skarsfjall 84 92
SM7DEW, Jan Bexner 114 124

ArsmOtet faststAllde det redovisade valresultatet.

§12 Till ledamOteristyrelsevalberedning for 1995
Ars valval des:
somordinarie
SM2ECL, Anders Lahti
SM7LBB, Olle JOnsson
SM7JKY, Anne-Li Kjellander 
somsuppleanter
SM5JYA, Roland Gardh
SMONHE, Urban Logelius
Som sammankallande utsAgs SM7LBB 

§13 SompostrOstrAknareomvaldes:
SM5 AKP, Esko Antikainen
SM5JE, BOrje Gustavsson 
och som suppieant: 
SM5NDI, George Loddby

§14 Arets motioner har publ icerats i QTC 3/95 
tillsammans med styrelsens forslag till behandl ing.

Motion nr 1. FOrslag omsAnktmedlemsavgifi for 
arbetslOsa medlemmar.
Ett brev frAn SM3BSF, Stig Ostlund uppl Astes for 
ArsmOtet.
ArsmOtet beslutadeienlighetmed styrelsens forslag 
och avslog motionen.

Motion nr 2. FOrslag om Andring och til 1 Ugg i SSA:s 
stadgar § 15, Valberedning for distriktsledare (DL). 
ArsmOtet beslutade i enl ighet med styrelsens forslag 
och avslog motionen.

Motion nr 3. FOrslag om tillsAttande av funktionAr 
att skaffa medlemsform Aner.
ArsmOtet besl utade i enl ighet med styrelsens forslag 
att hAnskjuta frAgan till styrelsen.

Motion nr 4.FOrslag om hOjning av avgiften for 
QSL-mArken till 50 Ore/st.
ArsmOtet besl utade i enl ighet med styrelsens forslag 
att hAnskjuta frAgan till styrelsen.

Motion nr 5. FOrslag om hOjning av granskningsav- 
giften for diplomansOkan.
ArsmOtet besl utade i enl ighet med styrelsens forslag 
att hAnskjuta frAgan till styrelsen.

Motion nr 6. FOrslag att SSA upptar tillverkning och 
forsAljning av fordigakretskorttiil sjAlvkostnadspris 
och att SSA skall stAlla rOrelsekapital pA 25.000,- 
kronortill forfogandeforuppdraget.
ArsmOtet besl utade i enl ighet med styrelsens forslag 
att hAnskjuta frAgan till styrelsen.

Motion nr 7. FOrslag att ge styrelsen i uppdrag att 
verka for ett avskaffande av kravet p A morse- 
kunskapernationelltoch/ellerintemationellt.
I QTC 3/95 har motionArens namn ej kommit ned. 
Det skall vara SM6RPZ, Lars Pettersson.
TvA kraftfulla ini Agg, vardera med stOd av mAnga 
medlemmar yrkade avslag pA motionen.
ArsmOtet besl utade att avsl A motionen.

Motion nr 8. FOrslag att ArsmOtet 1995 skall 
upphava foregAende ArsmOtes beslut att anta 
sty relse forslag 15:2,1994,samtattetteventuelltnytt 
yrkande frAn styrelsen awisas.

Trafiksekr. VHF
Forste revisor

SM7GVF, Kjell Jarl
SM5US, Goran Odhnoff

RAstnlngen utfAII enllgt fAljande:
vOrdf SM5BF, Calle Walde 522 vald

Andre revisor SM5TC, Arne Karle’rus 485

SM7GWF, Holger Klintman 108
Sekreterare SM5CWV, Gunnar Ahl 607
Utrikessekr. SM50SMK, Gunnar Kvamefalk 605
Trafiksekr. HF SM3AVQ, Lars Ohlsson 600

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

Besoksadress:
Baksidan av fastigheten Ostmarksg 41

Postgiro 5 22 77-1 Bankgiro 370-1075 
Expeditionstid

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 1995
Avgiftema galler hel&r inom Sverige.
Kontakta kansliet for ytterligare upp- 
lysningar om avgifter utanfbr Sverige.

17 cir och ftldre 350 kr
Till och med 16 &r 175 kr
Familjeavgift 210 kr
Ungdomsavgift galler till och med det 
&rman fyller 16 &r. Familjeavgift galler 
d& flera i familjen p& samma adress ar 
medlemmar. En familjemedlem betalar 
alltid full avgift och erh&ller QTC. Ov- 
riga i familjen betalar familjeavgift och 
fir ingen egen QTC. QTC till medlem
mar Sr momsbefriade.

Prenumeration
Prenumerationsavgift 1995 endast
hel£r:
Inom Sverige, inklusive moms 25% 
Hel^rsprenumeration 430 kr
Losnummer inkl porto 48 kr/styck 
Over disk/hftmtpris 35 kr
Betraffande prenumerationsavgifter ut
anfbr Sverige, kontakta kansliet.
QTC till prenumeranter utanfor Sverige 
ar momsbefriade.

Bidr I /redakto-
ren <kl 19.30
Som pn ■------- - <fcr fax till

SM6LBT
Anders Schannong
Basenvagen 30, 440 60 Skarhamn
Tel/Fax 0304-67 44 77 (ej efter 
kl. 21.30).

Sandningsschema: Se QTC 95/1 sid 37

Protokoll fran SSA arsmote i 
Jonkopingden 23/4 1995
Innan motets Oppnande foreslog SSAs ordforande 
SMOCOP, Rune Wande en tyst minut till minnet av 
SM5ZD, Per Anders Kinnman.
Amaforhistoriskamuseet OverlAmnade till SSA, 
genom SM6FJB, Karl-Gustav Strid och SM6CVE, 
UlfSjOden, ett montage avNRAU foreningamas 
emblem. Dettahade Aterfunnits i bedrOvligtskick dA 
SSAs kansli flyttade till de nuvarande lokalema i 
Farsta. Det Ar nu efter omfattande restaurering Ater 
presentabelt.
-COP redogjorde dArefter for senaste tidens samtal 
med Post och Telestyrelsen och poAngterade hur 
viktigt det Ar att vAr ”Ham Spirit” ej till Ates slockna, 
speciel 11 som den radiolag som trAdde ikraft 1993 ej 
innehAllermycketskydd foramatOrradion.

§ 1 Mdtet Oppnades av SSA ordforanden SMOCOP, 
Rune Wande.

§2 Som mOtesordforande valdes SM7CGW, Bruno 
Westerlind, som dArefter Overtog ordforandeklubban. 

§3 Som mOtessekreterare valdes SM5C WV, Gunnar 
Ahl

§4 Till rOstrAknare och tillikajusteringsmAn av 
ArsmOtesprotokol let valdes SM5NDI, George Loddby 
och SM5BMK, Anders Molin.

§5 ROstlAngden omfattade 136nArvarande 
medlemmar medan 111 representerades genom 
fullmakt.
ArsmOtet beslutade att faststAllarOstlAngden. 

§6 Att ArsmOtet var stadgeenligt utlyst konstaterades 
och bejakades av ArsmOtet.

§7 Den i QTC 3/95 publicerade dagordningen 
godkAndes.

§8 Sty relseberAttelse och ekonomisk redogOrelse har 
publ icerats i QTC 3/95. De genomgicks per avsnitt 
och ArsmOtesdeltagama gavs mOjl ighet att st Al 1 a 
frAgor eller ge synpunkter. De ans Ags dArmed av 
ArsmOtet vara foredragna och lades av ArsmOtet med 
godkAnnandetillhandlingama.

§9 RevisionsberAttelse for 1994 har varit publ icerad 
i QTC nr 4/95. FOrste revisor SM5US, GOran 
OdhnofflAste upp revisoremas berAttelse och 
tillstyrkte faststAllande av resultatoch balansrAkning 
samt foreslog att ansvarsfrihet beviljas styrelsen for 
det g Angna verksamhets Aret.
Likalydande revisonsberAttelser for fondema, Hans 
Eliaesons minnesfond SM5 WL, SM5ZK Bo
Palmblads donation 1975 och SM5LN:s Minnesfond 
hade ocksA avgivits.
RevisionsberAttelsemagodkAndes av ArsmOtetoch 
lades till handlingama.

§10 ArsmOtet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och 
faststAl Ide resultat och bal ansrAkning. 

§11 DA ingen av de valda postrOstrAknama var 
nArvarande foil det pA andre revisor SM5TC, Arne 
Karle’rus att redogOra for resultatet av Arets 
postrOstning.
Av inkomna 669 forsAndelser kunde 660 godkAnnas 
medan 9 kasserades av ol ika skAl. En av forsAndelse- 
mainnehOll ej rOstsedel varforantaletavgivna 
postrOster reducerades till 559.

SSA 
Kansli 3 3

g-
 g

-1
 &

 &
 I

4 QTC Nr 7 1995



A

Tdvling 1939 
Pris-
utdelning nu, 
56 dr senare!

- Tack Stig och Ulla for insatser 
i samband med "pokalaffaren ”, 
sager SM7NF Verner och vis ar 
upp pokalen med pristagarens 
signal och namn ingraverat.

Foto: SM7QY
Gunnar Ekstrom

Vid den traditionella arliga telegraferingstavlingen i Stockholm den 8 dec 1939 
deltog den da 19-arige ynglingen SM7NF Verner Erlandsson fran Falkenberg. I hard 
konkurrens med bl a idolen och lokalklubbkamraten SM6XK Per Callenberg vann 
Verner valsandningstavlingen och darmed en inteckning i vandringspokalen Folke 
Bergs Minne. Genom olyckliga omstandigheter fanns pokalen inte med vid pris- 
utdelningen och overlamnades over huvud taget inte till pristagaren.
Efter framstallning fran SM7NF/Verner och insatser fran SSA kansli har allt 

nyligen stallts till ratta.
Signalen SM7NF har vederborligen ingraverats pa pokalen och pristagaren har 

erbjudits att ta hand om pokalen under ett dr.
- Slutet gott, allting gott, sager Verner.
Men det drdjde alltsa 56 dr!

SMOCWC/Stig

DA motionen gal Ide ett fbrslag som Arsmbtet Annu ej 
tagit stAllning till kunde motionen ej behandlas.
Arsmbtet beslutade att avfbra motionen frAn 
dagordningen.

§15 Behandling av styrelse fbrslag. Styrelsens fbrslag 
har publ icerats i QTC 3/95.

15:1 Styrelsens fbrslag nr 1 omAndringariSSA:s 
stadgar § 9 § 12 och § 13. Arsmbtet 1994 bifbll 
styrelsens fbrslag med minst 3/4 av rbstl Angden. 

Fbrslag till Andring av §9 Arsmbte
Punktc)4:estyckets2:ameningfArfbljande  lydelse. 
Styrelsevalberedningen ska bestA av minst tre 
ledambter och tvA suppleanter, vilka ska vara 
medlemmar i SSA och stadigvarande bosatta i landet 
(minst 3 Ar i fbljd).
Fbrslag till Andring av § 12 Styrelsen

Stycket”Styrelseledambteroch...”, 1 :ameningenfAr 
fbljande lydelse: Styrelseledambteroch vice 
styrelseledambter ska vara medlemmar i SSA och 
vara stadigvarande bosatta i landet (minst tre Ar i 
fbljd).

Fbrslag till Andring av § 13 Distriktsledare
5 :e stycket fAr fbljande lydelse:
DL och vDL ska vara medlemmar i SSA och vara 
stadigvarande bosatta i landet (minst tre Ar i fbljd). 

Vid omrbstningen hbjdes endast en rbst mot 
styrelsens fbrslag.
Arsmbtet konfirmerade dArmed sitt beslut frAn 1994 
med minst 3/4 av rbstl Angden.

§161 QTC 3/95 finns budget fbr 1995 och 
prel im in Ar budget fbr 1996 publicerad.
Arsmbtet beslutade att faststAlla budget 1995 enligt 
styrelsens fbrslag och godkAnde den prel iminAra 
budgeten fbr 1996 enligt styrelsens fbrslag.

§171 QTC 3/95 fbresi Ar styrelsen attmedlemsavgif- 
ten fbr 1996 skall var ofbrAndrad 350 kr. Arsmbtet 
faststAllde medlemsavgiften fbr 1996till 350 kr.

§ 18 Beslut om plats fbr nAsta Arsmbte.
Fbreningen UmeA Radioamatbrer, FURA har anmAlt 
sitt intresse fbr att arrangera SSAs Arsmbte 1996. 
Arsmbtet accepteradetacksamt FURAs erbjudande. 
Fbr 1997 har Eskilstuna S Andare Amatbrer, ESA 
anmAlt intresse som arrangbr. NAgot beslut fbr 1997 
kan ej tas av detta Arsmbte men det fbrvAntades att 
erbjudande skulle kvarstA.

§19 Synpunkter pAverksamheten fbr innevarande Ar. 
Ingasynpunkter ffamfbrdes av Arsmbtet.

§20 Mbtets avslutning.
Traditionsenligt avslutade Bruno mbtet med att 
berAttaenhistoriaurverkligheten. DenvAcktesom 
vanligtsAvAl uppskattningsommunterhet. Bruno 
hoppades nu att alia skulle dra lArdom av historien 
och av dygnets enligt Telejoumalen orAkneliga 
timmar Aven lAtafamiljen fAsin beskArdadel. 

SMOERK, Harry Svensson redovisade dArefter sin 
miniavhandlingomenTaltidning i digital form. Han 
konstaterade att efter den undersbkning han 
genomfbrt, tiden ej var mogen att ge ut QTC i digital 
form.

Till sist intog SSA ordf. podiet och tackade Bruno, 
med ett inramat Certikat, fbr mAngArigt ledande av 
Arsmbtesfbrhandlingar, alltid med oklanderlig bravur. 
Till SVARK genom dess ordfbrande SM7RIN,
Ingemar Emricson bverl Amnades en bok i 25-Ars 
present.
Ordf riktade ett varmt tack till alia utst All are och 

medlemmar fbr att ha st Al 11 upp vid Arsmbtet, och 
fbrklarade detta avslutat.

SM5CWV, Gunnar Ahl
Sekreterare

Justeras
SM7CGW, Bruno Westerlind Ordforande 

SM5BMK, Anders Molin Rostraknare - Just, man 
SM5NDI, George Loddby Rostraknare - Just, man

SSA KANSU 
SSMESTERSTANGT 

tO - 31 JUU
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Stoppdatum 1995

Med "Stoppdatum”, respektive "Sista minuten" 

avses, att manus och andra bidrag skall vara 
redaktdren tillhanda. "Sista-minuten" bidrag ar 

begransade till hOgst 500 tecken.

Sista inlamningsdatum fdr Hamannonser ar den 
10:e i mAnaden fare infOrandet. Betalningen skall 

d& ocksa vara erlagd.

StoDDdatum "Sista minuten”
11 jul 95
11 aug 95
14 sep 95
11 okt 95
10 nov 95

17 juli 95
17 aug 95
18 sep 95
17 okt 95
17 nov 95

------ Information Iran styrelsen--------------------------------------------

Tillstand att anvdnda amatorradio- 
sdndare for utbildning inom amator- 
radio
Anvisningarna for
SSA:s utbildningslicenser 
faststallda
Fr o m. 1 juli 1995 gar det ej langre att 
avlMgga certifikatsprov for nyborjarklas- 
sema C eller N. Darmed upphor Sven 
mOjligheten till nya tillstand i dessa klas- 
ser.
Efter ansokan hos Post- och telestyrelsen 

- PTS - erhOll emellertid SSA, den 3 
januari 1995, ett (1) amatorradiotillstand 
att inneha och anvanda amatorradio- 
sSndare for utbildningsverksamhet inom 
amatorradioomradet.

Det tillstandet gor det mdjligt for SSA- 
medlemmar, som deltar i SSA:s utbild
ningsverksamhet for radioamatorcertifi- 
kat klass CEPT 1 eller CEPT 2, att pa 
anvisade villkor fa SSA:s tillstand att 
inneha och anvanda amatorradiosandare 
redan under utbildningstiden. Dessforin- 
nan skall man bl a. ha klarat kunskaps- 
prov liknande de for C och N, dock med 
nagot stdrre bredd. De nya klassema heter 
UC och UN och administreras helt av 
SSA.
Aven om all utbildning sker i radio- 

klubbar, studieorganisationeretc. eller hos 
enskilda radioamatdrer, har SSA enligt 
tillstandet ansvaret for den radiotrafik som 
utdvas av innehavare av SSA-tillstand. 
SSA definierar darfor SSA-utbildnings- 
stallen, som de lokala utbildningsstallen 
dar SSA-medlemmar under sin utbildning 
for CEPT- certifikat aven far utbildning 
ftjr SSA-certifikat. Det lokala utbildnings- 
och radiotrafikansvaret ligger darvid pa 
utbildningsstallena genom avtal mellan 
SSA:s utbildningsansvarige och utbild- 
ningsstailenas lokalt radiotrafikansvarige, 
vilka bl a maste vara SSA-medlemmar. 
Informationsfoldem ”Hur bli ett SSA-

utbildningsstalle” kan bestallas fr&n SSA:s 
kansli.

Sedan arsskiftet har en arbetsgrupp arbe- 
tat med att upprStta nodvSndiga rutiner 
och definiera kunskapskraven for SSA- 
certifikaten. Vidare arbetar gruppen med 
att ta fram hjalpmedel och handbok for de 
av PTS godkSnda pro vforrattare, som aven 
kommer att fbrratta prov for SSA-certi- 
fikaten.

Fasta arbetsformer krMvs for administre- 
ringen av prov for SSA-certifikat och SSA- 
tillstand. I mote den 11 juni 1995 beslu- 
tade darfor SSA:s styrelse om arbetsgrup- 
pen ”SSA Prov och Tillstand” - ”SSA 
PT”- att tills vidare verka inom Ungdoms- 
och Utbildningssektionen.

Styrelsen beslutade aven om foljande an- 
visningar och kursplan att galla from, 
den 1 juli 1995:
- SSA:s anvisningar SSA 1995:1, i an- 
slutning till PTS foreskrifter (1994:5) om 
innehav och anvandning av amatorradio- 
anlaggningar m m.
- SSA:s anvisningar SSA 1995:2 om kun- 
skapskrav for erhailande av SSA-certifi
kat enligt SSA:s anvisningar SSA 1995:1.
- SSA:s anvisningar SSA 1995:3 om for- 
rattning av kunskapsprov for SSA-certifi
kat enligt SSA:s anvisningar SSA 1995:2.
- Kursplan for SSA-certifikat med kom- 
pletteringshafte for boken ”Mot varlden 
genom etem”.

Aven dessa handlingar kan bestallas fr£n 
SSA:s kansli.

Mer information kommer i nasta num- 
mer av QTC.

Ungdoms- och utbildningssektionen
Lennart SM7KHF

SKOTM
Nyupprustade amatorradiostationen 

Med valvilligt stod ffan sponsorer och 
ett beundransvart arbete av ett fatal 

entusiastiska 
radioamatdrer har SKOTM blivit en 

attraktiv HAM-station.

Valkommen till Telemuseet!

RSGB
Royal Society Great 

Britain 
1995 International 

HF Convention 
Lordag/Sdndag 9-10 

September
Beaumont Conference
Centre, nara Heathrow 

flygplats. Programpunkter om DX- 
expeditioner, utrustning, IOTA, DX- 
Cluster, EMC, HF DX-ing, antenner 
och tavlingsmoment m m.
- Programvaror.
- Massarrangemang

Ytterligare information genom
Marcia Brimson, RSGB HQ, 
Lambda House, Cranborne Road, 
Potters Bar, Hertfordshire,
EN63JE, UK

SSA Sveriges Sandareamatdrer

70 dr
IARU Internationella

Amator Radio Unionen

700 dr
Radion 100 ar!

Det hande 1925 ...
Teknologen Torsten Elmquistmedsignalen SMZS,fSrden 
8 januari radiokontakt med USA.

Den 23 april nArdirektor Joel Ostlind med signalen SMYA 
kontakt med 1 AB i Porto Rico. Den 17 maj fir SMYY, 
civilingenjbr Helge Svensson forbindelse med Rio de Ja
neiro och den 7 juni med 4X4 i Wellington, Nya Zeeland. 
Detta var den lingsta distans som hitintills hade overbryggats 
per radio. Samtliga forbindelser skedde mellan 80 och 85 
meter.

Den 30 augusti nir SMZS kontakt med Australien.
Den 1 februari bildas SRRL, Scandinavian Radio Relay 

League med SMZV, doktor Albin Nilsson i Lund som 
president. Den 14-19 april bildas i Paris International 
Amateur Radio Union, IARU.

Den 10 September bildas SSA, fbrening for Sveriges 
Sandare Amatdrer med cirka 60 medlemmar.
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Lank 433
Lank 433.650 MHz

iFALKOPING SK6HD-6

TIBRO SK6WW-6

Vabarget 
SL6AL-7.2B
TheNet

Clusternatet i Skaraborg

.650 MHz

EKSJO SL7ZX-6

SM5SUH-9
BPQ

Kinneknlle 
SM6JZZ-2 ■ 
TheNet 
Lan 144.750 MHz

SKOVDE SM6JZZ-6

■ TheNet eller BPQNode

CLUSTERNODE

clusteranvandare har 
sakert uppmarksammat att 
det nu fungerar fran SM7 

i soder till SM2 i norr. 
Strax efter manusstopp till 

QTC 6 kom lanken i 
Orebro i luften. OSA 

(Orebro Sandaramatorer) 
St dr for 70 CM-station, 
antenn och kablar och 

LWDXG (Lake Wettern 
DX Group) har bidragit 

med modem och 
natagregat

Clustemytt

Magnus SM4RWI har ordnat plats i en 
mast pa Kvamtorpshdjden i Kumla och 
darifrin hoppar vi till Tived (ligger nara 
Olshammar) dar Kjell SM4GLX tacksamt 
lanar ut rigg, modem och en antenn riktad 
mot Kumla och pa bakloben gar det turligt 
nog mycket bra till Skovde.
De tre forsta veckoma kom enbart positiva 
reaktioner och da fungerade natet fr&n 
Kalmar/Vaxjo i soder upp till Boden/ 
Lycksele i norr. Alla DX-spot hade rimliga 
tider (hogst 10 minuter gamla) nar de kom 
upp pa skarmen. Idag fungerar natet ner 
till SK7GG-6 och darmed finns hela Europa 
med i natet. Den 11 juni kollade jag 
dverforingstidema pa spot som kom ifran 
stationer utanfor SM. I statistiken fanns 
spot fran EA, PA, DL/DK, OH, LA och 
OZ. Totalt 44 spot och medeltiden var 14 
minuter. Jag valde att kontrollera 5 spot 
som rapporterades fran stationer utanfor 
SM och uppgivna DX-stationer fanns 
samtliga kvar pa de uppgivna frekvensema. 
En kontroll i SM3 visade overforingstider 

upp mot 30 minuter och dar upplever man 
att natet blivit mycket trogt efter hop- 
kopplingen med sodra Sverige. I Danmark 
ar man mycket nojda med de spot som 
kommer frin norra Sverige och man menar 
pa att aven om rapportema kommer sent 
si ar det en vink om oppningar och aktivitet. 
En del anvandare har skrivit till mig och 

ar irriterade pa spot som kommer for 2 och

6M. Ar du inte intresserad av dessa upp- 
gifter maste du sjalv lagga in filter for 2 
och 6M spot.
Vi maste hjalpas at med att fa ett effektivt 

Clusternatet . Jag tycker inte det ar si 
intressant att veta vilka noder pi kon- 
tinenten som ar anslutna . Bortsatt frin 
detta har Clustrets mjukvara en hel del 
buggar som gor att vid en disconnect vissa 
noder kan ligga kvar som 'ghost'. Vid en 
reconnect, gors di ingen korrekt nat- 
initialisering och stora delar av natet syns 
inte langre. Detta har redan intraffat flera 
ginger och det staller till en hel del problem. 
Jag foreslir att noder soderut lagger upp 
en limited proto pi nodeconnect I dis
connect infon. Vi minskar di en foljdverkan 
av clustermjukvarans buggar.
Till sist vill jag piminna om att vi kommer 

att utvardera den gjorda ihopkopplingen. 
Clusternatet i framtiden kanske kommer 
att ha ett annat utseende.

Vi miste alia hjalpas it, med att fa ett 
effektivt clusternat i Sverige

Har du synpunkter, si sand dompi enklaste 
satt till DX-red si skall jag forsoka sam- 
manstalla inkomna uppgifter.

Det vore ocksd trevligt om ni som dr 
sysops kunde presentera ert Cluster med 
en kartbild pd LAN frekvenser och Idnkar.

Orebro SK4BX-6

SK4BX-5
TheNet

DX-redaktor: SM6CTQ/Kjell Nerlich, 
Parkvagen 9,546 00 Karlsborg. 
Tel/Fax 0505-131 75 
Bitr. red. SM60LL Roland 
DXCC-information: SM5DQC Osten 
QSL-information: SM5CAK Lars 
samt SM6FKF Fredy
Radioprognos SM5IO/Stig

Du som dr
SM4GLX
Digip.

Juli - den stora antenn-manaden
Hoppas att det inte blir daligt vader, men skulle det bli. . . 
Manga av vinterns drdmmar kan nu bli verklighet. Det ddliga solfldckstalet gdr att 
det stdrsta intresset koncentreras till de lagre banden. I manadens spalt fdr vi veta 
mer om forra mdnadens DXare John Allyn, W7XR och hans funderingar betrdffande 
vagutbredning pd ’’Topband”.
Juli dr ocksd den stora portabel-manaden. Det kanske inte blir sd hdftigt sd vi kan 

kalla det ”1 Gus Fotspdr” men med 100 watt, batteridrift och en bra antenn kan det 
bli en hel del DX. Det bevisar Kurt HB9MX, som skildrar sin resa till Aldabra. 
Hoppas att det inte blir daligt vdder! - Men skulle det bli nagon regnig dag sd 

passa pd att sortera inkomna QSL och skicka ivdg en bunt till den utgaende QSL- 
byran!

Dx-redaktionen onskar dig en riktigt fin sommar!

Dx-information:

P5 North Korea. Martti Laine, OH2BH meddelar att 
den forsta riktigt godkanda operationen genomfordes 
den 14 maj. 20 QSO kordes pa 20 och 40M och detta var 
en start for en mycket storre operation som skall komma 
i host. Blir denna operation godkand har vi ett nytt land 
pa DXCC-listan.

CE0Z Juan Fernandez Island. Bob, K4UEE (P40R) 
och Randy, K0EU (9G1XA) blir aktiva fran CE0Z den 
13-21 september. Vi minns Bob och Randy fran den 
mycket fint genomforda AHI A Howland operationen 
dar dom var mycket aktiva pa lagre frekvenser.
Bob berattar att man kommer att satsa pa aktivitet mot 

Europa och pa 160 och 80M blir det Full size loops 
antenner for sandning och beverages for mottagning.

FR5HG Glorioso. Det kommer ater bli aktivitet i 
augusti. Mer information kommer i nasta spalt.

CY9 Saint Paul Island. Murray WA4DAN, Ron 
AA4VK och Vance KW2P blir aktiva CY9/egen 
anropssignal den 17 juli-2 augusti Det utlovas aktivitet 
pa alia band SSB, CW och RTTY. QSL via WA4DAN. 

SV/A Mt Athos. Peter KC1QF och Andreas SV1BKN 
skulle bli aktiva 3-6 juli.
Detharvarit ovanligt tystom denna operation i juni sa det 
kan handa att den blivit installd?
BV9PPratas. Senaste operationen resulterade i fbljande 

forbindelser: 3,100 QSO med USA, 7.100 QSO med 
Europa samt 7.100 QSO med japan. Pa satellit blev det 
359 QSO och pa RTTY totalt 430 QSO. Mycket daligt 
vader glorde att gruppen mycket hastigt tick lamna on. 

ZF2W Cayman. Det var Nao, NX1L som var aktiv 
med detta call. QSL via NX1L.

T20XC Tuvalu. Denna expedition har blivit installd. 
Operatdren JE1DXC meddelar att det inte gick att fa 
nagon transport till on.
3Y Bouvet. UA9OBO meddelar nu atthan fatt tillstand 

att ga iland pa on. Det kommer att bli besok pa flera 
platser i antarktis och man raknar med att nagon gang i 
oktober/november det blir ett besok pa Bouvet on. Blir 
det aktivitet kommer formodligen anropssignalen att bli 
3Y/R0FL
XF0C Revilla Gigedo. Senaste operationen i mars hade 

otur med mycket daliga konditioner. Hector, XE1BEF 
meddelar att man var aktiv 10 timmar per dag och totalt 
blev det endast 5000 QSO.

VK9XH Christmas Island. Den just nu avslutade 
operationen kordes med en TS-50 (50w) och 
Windomantenn. Operator var Ken, AD4WF. QSL kan 
sandas via JA1CMD endast via JARL-byran.

VU2JPS Andaman Island. Det har inte horts nagon 
aktivitet sedan i slutet av maj. VU2RKC och andra 
operatdrer kommer bli aktiva i oktober.
3A2RPR Monaco. Var aktiv i Juni. QSL via 3A2LZ. 
3 W Vietnam. Det kommer att bli anledning att beratta 

mer om denna stora satsning. Ett start team av operatdrer 
fran USA blir aktiva i borjan av nasta ar. Speciellt 
kommer man att satsa pa aktivitet i CQ 160M Contest. 
9H Malta. En grupp tyska amatorer ar aktiva alia band 

CW och SSB.
FT8X Kerguelen Island. Det kommer att bli aktivitet i 

olika perioder fram till arsskiflet..
HR Hond uras HR6/N7QXQ bor tydligen permanent pa 

dn. Gary kommer i hdst paborja antennbyggnad fdr 
160M. Just nu hors han aktiv pa olika frekvenser. QSL 
via NA7X.
JT Mongolia. Ett start Japanskt team med bl.a. JA0HC, 

JA0IXW, JHOPCO, JF0QIR och JR0CGJ ar aktiva /JT 
12-16 juli.

OY Faroarna. Claus, DK9FE ar aktiv med 
anropssignalen OY/DK9FE till den 27 juli. QSL via 
DK9FE.

SO Western Sahara. Tim 4U/KC0PA ar nu mycket 
aktiv. Han har enFT840ochR7 antenn. QSLvia VE9HS.
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Vagutbredning till Europa
pa 160 meter - korta och langa vagen.
John Allyn, W7XR

Radioamatdrer som har kort 160 m ar 
overens om att det ar ett mycket nyckfullt 
band. Detblir plotsligt helt oppet menkan 
forsamras precis lika snabbt. Mycket tid 
kan ga St for att lyssna och vanta pa goda 
konditioner. Om du tar en vilodag sa kan 
det mycket val handa att det just den dagen 
blir toppenkonditioner!
W7TJ och jag sjalv har gjort en del obser- 
vationer som kan anvandas for att forutsaga 
nar det kan bli fina oppningar pa 160, 
sarskilt mellan W7 och EU dar absorp- 
tionen vid nordpolen gor det svart med 
kontakter den korta vagen. Vi har funnit 
starka samband mellan fallande A och K 
index och god vagutbredning till EU. Detta 
samband upptacktes under den laga sol- 
flacksaktiviteten i mitten pa 80-talet och 
det verkar stamma bra aven under den 
nuvarande lagaktivitetsperioden.
Genom att notera A och K index dagligen 
samt observera konditionema pa 160 meter, 
har vi funnit att da K gar nedat 1 eller 0 och 
A gar under 2, okar sannolikheten for goda 
konditioner till EU. Detta ar inte i sig 
overraskande emedan omradet for pol- 
absorptionen krymper och resultatet kan 
forvantas. Men det intressanta ar, att da A 
och K nar sina minimum, vanligen 1 eller 
0, vagutbredningen har signifikativt for- 
samrats. Med andra ord, god vagutbredning 
ar kopplat till en stark negativ lutning i 
omradet da A och K nar 1 eller 0 och inte 
bara har lSga varden ! Det ar nar indexen 
faller och sarskilt nar de faller snabbt, som 
det blir goda konditioner till EU.

Vi har funnit att i over 80 % av de fina 
oppningarna mellan W7 och EU, detta 
samband galler. Fran US West Coast, EU 
via korta vagen i allmanhet kommer fran 
oster under marginella oppningar for att 
flytta till direkta korta vagens riktning (20- 
35°) for toppenoppningar.
Genom att lyssna efter starka signaler 

fran W1 (ostkustomradet) som kor EU 
kring 0100 till 0230z sa ar dessa vanliga 
nar indexen faller och narmar sig 1 eller 0, 
vilket ger oss en forvaming om oppning 
mot EU. Om W1 -oma inte ar starka sa kan 
det vara ide att pyssla med annat an radio 
for ett tag!

Ibland hor vi EU omkring solnedgangen 
har pa vastkusten. Detta motsvarar 0100- 

0200z under manaderna november- 
januari. Under de jattefina konditionema 
vid forra CQ WW CW 160 meter-testen i 
januari -95 var det exeptionella korta- 
vagen-konditioner till EU som startade 
fore var solnedgang vid OOOOz pa 
sondagen...vi hade helt dagsljus i nara en 
hel timme med EU-signaler S9 ! Denna 
oppning varade till 0400z med starka 
signaler och blev efterhand svagare under 
detre foljande timmama. KJ. 0700z hordes 
inte EU langre.
Danny/K7SS och jag sjalv korde multi-op 
test och vi trodde forst att vi lyssnade pa fel 
band ! Oppningen var over hela EU och 
det var latt att kora de fiesta efter bara ett 
anrop. A och K index narmade sig snabbt 
1 och 0 ! EU kom in bast pa min Beverage 
riktad 30°.... direkt korta vagen.
Pa lordagen innan soluppgangen, 
rapporterade Jim/SM2EKM att han horde 
W7XR fran 1230 till 1500z med fina 
signaler...langa vagen ! Jim kontaktade 
nagra US-stationer pa 20 m och W6KH 
telefonerade informationentill mig! Under 
den tid Jim horde oss sa korde vi JA och 
lyssnade pa deras frekvenser, darfor horde 
vi inte Jim som frustrerande ropade oss! 
Det var senare pa dagen som vi hade den 
stora oppningen som borjade strax fore 
solnedgangen. Vi forberedde oss for att 
nasta morgon kora 160m langa vagen fran 
1200-1500z och hoppades fa kora Jim och 
andra i EU.
Omkring 1400z korde vi 80m l&nga vagen 
och talade om for nagra OH och SM att vi 
lyssnade efter EU pa 160m langa vagen. 
Till var forvaning korde vi sex EU fran 
1430 till 1530z. Vid dessa tider var det 
solnedgang i OH/SM samt soluppgang hos 
oss. Vi korde diOH7MS, SK3LH,OH7XI, 
SM4HCM, SM4CAN samt SM3CVM i 
denna ordningsfoljd. N7UA korde vid 
samma tillfalle SM4CAN och SM3CVM. 
De faktiska signalema var 559-569 med 
en ihalig tonklang och plotsliga QSB. 
Signalerna var lasbara endast med Be ve 
rage riktning vast. Jag tror att signalema 
gick over Centralasien och Ryssland pa 
mellanlatitudema och inte nodvandigtvis 
en rak linje. Vagen bestamdes troligen av 
riktningama med lagsta absorption. Jag 
tror inte att det var langs den gra linjen 

emedan absorptionen for 160m borde vara 
for hog. Jag ar overtygad om att 80m langa 
vagen fr&n oss intraffar vanligtvis norr om 
ekvatom dock langre soderut an for 160m. 
Har kommer 80m l&ngvagen in fran ca 
235° (sydvast) och jag forst&r att EU tar 
emot l&ngvaga 80m-signaler fran ca 120° 
(sydost). Med okande frekvens mot 40 och 
20m samt hogre, verkar l&ngvagen mer 
och mer ga langs den gra linjen. Ab- 
sorptionsaffekten minskar ju hogre man 
gar i frekvens vilket mojliggor QSO den 
langa vagen.

SM och OH rapporterade att mina signaler 
langa vagen hordes starkast ft an ost-nordost 
vid EU solnedgang. Det ar intressant att 
notera att foregaende solnedgang gav fina 
korta-vagen-konditioner fran oss till EU 
fran ost-nordost. Det ar salunda mojligt att 
goda konditioner till EU vid solnedgang i 
W7 kan ge en god indikator p& att kon- 
ditionerna langa vagen till EU blir fina vid 
nasta W7 soluppgang !?! Vid denna tid 
borde SM och OH god vagutbredning ost- 
nordost precis som W7 hade foregaende 
solnedgang, forutsatt att indexen inte for- 
samrats.
Jag tror att det borde vara intressant att 

lyssna efter goda konditioner kring 0100- 
0200z voa korta vagen och att anvanda 
detta som en indikator pa att det blir en 
langavagen-oppning foljande US vast- 
kustmorgonen kring 1400-1530z. Det 
maste naturligtvis vara under vinterman- 
aderna nar v&ra soluppg&ngar resp 
nedgangar korresponderar med varandra 
samt troligen da A och K index har negativ 
lutning.
For att testa dessa ideer borde det vara 
lampligt att forvama SM och OH nar 
forbindelser langa vagen ar tankbara. Jag 
anvander packet radio kopplat till Internet 
och brukar dar forvama EU-stationer om 
kommande konditionstoppar. Allt som 
erfordras ar att en lokal packet nod kopplas 
till Internet sasom vi har gjort har i W7/ 
VE7. Jag kanner inte till att n&gon OH eller 
SM ar kopplad pa Internet, emellertid 
brukar jag spr^ka med ON4ACG/Guy 
ganska ofta via Internet.
Mitt budskap till EU-stationer ar att bygga 

era 160m-antenner nu s& att de ar klara till 
vintersasongen med sina langavagen-QSO!

SOMMARTIPS!
3U AKTIV FRAN PINCrPAUTY OF SFRORGA! BFSOKARE 
KANNU ERHAUA UCENSPA EN PERIOD AV TREMANADER
OCH ROSTNADEN AR 6 DOLLAR. Direzione Generate Telecomunicazioni

ANSOKAN OM LICENS GOR DU TILL P^oans?" Mj‘rino-1
SB-18012 Seborga
(via Italy)
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Av Kurt Bindschedler, HB9MX/S79MX
Ur "OldMan” (HB) 3/94
Frittoversattav Curtlsraelsson, SM5AHK

Vi nSgot aldre DXare minns den legenda- 
riske Gus Browning, W4BPD, och hans 
talrika enmansexpeditioner under Sren 
1962-1969. Genom honom ’’foddes” over 
ett dussin nya DXCC-lander. I Indiska 
Oceanen finns det knappast en atoll, en 
klippa eller ett rev som han inte aktiverade 
med sjalvtilldelade anropssignaler! Man 
mSste ha tillgang till ett bra sjokort for att 
overhuvudtaget hitta en del av de har 
platserna.

Jag hade lange haft en drom om att kunna 
besoka Aldabra. Med sina 155 kvadratki- 
lometer ar Aldabra varldens storsta kor- 
allo. Den bestSr av en stor grund lagun 
omgiven av smala ISngstrackta landremsor 
dar havet genom ebb och flod rusar fram 
och tillbaka tvS ganger per dygn.

PS Aldabra finns en liten forskningssta- 
tion med ett par amerikaner och nSgra 
medhjalpare frSn Seychellerna. Deras hu- 
vudsakliga intresse ror sig kring de over 
150.000 landskoldpaddor, som finns pa 
on.
Turismen har annu inte nStt Aldabra. De 

for turister sS nodvandiga bekvamlighete- 
ma saknas namligen . . .
Efter att ha gStt omkring och langtat en 

langre tid fick jag sS mojlighet att folja 
med ett underhSllsfartyg till Aldabra. Da 
informationen om vad man kunde vanta 
sig vid framkomsten var bristfallig nojde 
jag mig med att ta med en ny 125 Ah 
ackumulator till min radioutrustning.
Efter tolvtimmar pa sjon i sydlig riktning

Aldre DX-are minns legendariske Gus Browning, W4BPD, och 
hans talrika enmansexpeditioner under aren 1962-1969. 

Genom honom ’’foddes” over ett dussin nya DXCC-lander. 
I Indiska Oceanen finns det knappast en atoll, en klippa eller 

ett rev som han inte aktiverade med sjalvtilldelade anrops
signaler! Man maste ha tillgang till ett bra sjokort for att over- 
huvudtaget hitta en del av de har platserna...
SM5AHK/Curt Israelsson har oversatt denna artikel som tidi- 

gare varitpublicerad i ’’Old Man ” (HB) 3/94

I Gus Brownings fotspar
ankrade vi i soluppgSngen strax utanfor 
on Plate. VSr forsta anhalt pa resan. Efter- 
som arbetsdagen pa Plate borjade forst kl 
8 tog jag tillfallet i akt att besoka kaptenen 
pa bryggan. Han berattade dS for mig om 
den fortsatta resrutten; till de bebodda 
oarna Desroches, Poivre, Remire, Marie- 
Louise, Alphonse, Providence, Farquhar, 
Cosmoledo, Asumption och slutligen Al
dabra. Dit skulle vi komma om cirka 10 
dagar.
Hanforklarade ocksSvanligt navigations- 

systemet och alia olika instrument pSbryg
gan. Pa vagen fran bryggan upptackte jag 
en SSB-transceiver med fyra kristallstyrda 
frekvenser for dag och nattkommunikation 
med basen och stationerna pa oarna. Ett 
vertikalsprot pS ca 6 meter med sparr- 
kretsar som antenn. Transceivern kunde 
lamna ungefar 100 W.
Nar kaptenen hade studerat mina licens- 

papper fick jag tillstand att hanga upp en 
dipol for 15 m. Eftersom jag ville kora 
amatortrafik under ostorda forhSllanden 
fick jag ocksS tillStelse att anvanda kapte- 
nens hytt. Vilket jag mer an gama gjorde! 
Dar fanns namligen grenuttag, kylskap, 
klimatanlaggning och ett litet pentry!

Jag fick da mojlighet att fordriva en del 
av restiden som S79MX/MM. Vaije gang 
man ankrade for att lossa eller lasta gods 
tog jag tillfallet i akt att gS iland for att 
samla intryck fran livet pa oarna. Pa de 
fiesta av oarna ar det ungefar ett halvt 
dussin som har myndighetsuppgifter. Var- 
dagssprSket ar kreolska men en del talar 
litet franska eller engelska.
Nar vi kom till Farquhar forklarade kap

tenen for den chefstjansteman (Island 
Manager) som kom ombord min avsikt att 
kora amatorradio fran landbacken. - Inga 
problem! Min utrustning togs iland i en 
liten fiskebat och fordes till ett litet hus pS 
stranden. En dipol for 40 och 15 kom 
snabbt upp. Starka signaler hordes fran 
Europa. Men ackumulatorn klarade inte 
av sandning. Som tur var fanns i huset en 
generator som lamnade 240 V och den 
forsta pileupen med IOTA-fantaster var 
igang!
Under middagen hos ’’Island Manager” 

forhorde jag mig om levnads- och arbets- 
villkoren pa oarna. - Bara ett fStal icke- 
infodingar stannar langre an ett Sr. Den 
huvudsakliga sysselsattningen ar att samla 
in kokosnotter och att bearbeta dem till

Kopra eller ocksa att ta vara pa guano. 
Bada ar exportartiklar for Seychellerna.
Nasta stopp var atollen Cosmoledo. Med 

stor skicklighet manovrerade kaptenen in 
sitt fartyg i den enda infarten till atollen. 
FrSn Cosmoledo kunde jag ha QSO bara i 
tva timmar, sedan var vi pa vag mot nasta 
o, Asumption.
Pa tionde dagen kom vi antligen till 

Aldabra, mitt egentliga resmSl.
Nar jag dok upp visste Aldabras ’’Island 

Manager” ingenting om mig och i synner- 
het ingenting om mina planer med ama
torradio! Min forlaggning lag pS en plats 
dar det inte fanns nagra trad att fasta 
antenner i. Men, i narheten av en av 
hyddoma fanns en stSlmast som formodli- 
gen hade anvants av nSgon tidigare met- 
orologisk forskningsstation. I ett vaggut- 
tag hittade jag 240 V! Min tidigare pro- 
vade dipol for 40 och 15 kom upp och kl 5 
pa morgonen gick jag ut i luften.
Men dS sov ju nastan alia!
Under frukosten fick jag veta att jag inte 

alls kunde rakna med att stanna 14 dagar 
pa Aldabra. Av icke forutsebara handelser 
maste vi genast fortsatta resan . . .
Nar jag kom ombord nasta dag forkla- 

rade kaptenen att vi skulle ta kortaste vag 
till Mahe for att vara dar om tre dagar. - 
Naja. Efter en dags behaglig fard rakade vi 
in i en storm. En storm, som var sa haftig 
att det var omojligt att ’’behagligt” ligga i 
kojen. Man fick krampaktigt halla sig fast 
med bada handema! Och att ata var ju inte 
att tanka pa... Ena dieseln gick sonder och 
vi maste ga med halv fart. Pa ”90000” 
(7696 kHz) begarde kaptenen mekaniker- 
hjalp, som kom med flyg till Farquhar. PS 
kaptenens inrSdan foljde jag med flygpla- 
net, en Cessna Caravan II, tillbaka till 
Mahe pa Seychellerna . . .

Saslutade min forsta resatill Seychellerna. 
Lyckligt - och med manga vardefulla erfa- 
renheter infor kommande resor. Jag upp- 
hor dock aidrig att forvSnas over hur Gus 
Browning 24 Sr tidigare frSn de dS ratt 
obefolkade oarna kunde kora tiotusentals 
QSO. . .

i
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Forklaring till tabellen: Vissa lander bar ingen fungerande 
QSL-byra och darmed blir man tvingad att anvanda en 
manager som kan ta emot och sanda ut QSL-korten.

Call: Via: Call: Via: Call: Via: Call Via:
3A/K0KV KOKV CN2SK DL1DA ID8/IK8VRS IK8VRS TA6JM SP7LZD
3A50LZ W3HCW CN2SM EA4EII IL34K3GES IK3GES TK2S FF1SGE
3D2EK N6EK CN2SN I5NSR IL34K3QAR IK3QAR TM7I F5JYD
3O2LF AA6BB COOOTA CT1ES0 IL34W3GES IW3GES TM7XX F5MUX
4L0GP JP1BJR C01EE C01FR IN3QCI/TI5 IN3QC1 TM8A F5SSG

4L7C TA7A CO2AL W3HCW J28JA F2BU TM8LUM F8KLY

4L7F RB4JF C02CL W3HCW J28ML F5LBM T09IS FY5KE

4L7Z RB4JF CO2FS K)WDX J28RQ F50RQ TU2XZ KK3S
4M1G YV1CLM C02JD H3JH J79AA K4BAI TU4EX HH2HM
4M4AJ YV5AJ C02NA WA4RZL J79JS G4WVX TZ5RS AA8AD
4M5R YV5MRR CO6AP W3HCW J79VX G4WVX UM1N F6FNU
4S7/HB9BRM HB9BRM CO6FA W3HCW J79WD AC1O UY100BA RB5BA
4X6UO WB3CQN CO6GNA CM8RJ J79XM K1XM UY5C US7CQ

4X6UV JR1VZF CQ7P CT4NH J79YL KQ1F UY5ZZ SP8BRQ
5H3EH 0H2BBF CQ7W CS1AAS JW/DF6JC DF8JC UZOFZ W3HNK
5N0ASW W3HCW CR8BWW CT1BWW JW1CCA LA1CCA V47AD K4ADK
5N0DEY WB7F CR8EWQ CT1EKD JW5II IASI V47NF WB8GEX

5N0GC F2YT CR9R HB9CRV JW5NM LA5NM V47OY KF80Y

5N0PYL F2YT CR9WAG DL8KWS JW5VK LA5VK V47WZ WZ80
5NOSKO W3HCW CS8EGW CT1EGW JW6RHA LA6RHA V47XC GOIXC
5N9KWO WB8QFB CS8UW WA3HUP JW8KT LA8KT V47Z AB4JI
5W0XC JE1DXC CT1/GU3MBS GU3MBS JW9THA LA9THA V63BC AH9B
5W1GEH K8VIR CT1GG/CU3 CT1GG JW9XG LA9XG V63BM JA6BSM
7Q7AN PA3DUU CT3/DL6RAI DL6RAI JX3DI LA3DI V63MK JA6EGL
7Q7TT 0N5NT CT8BWW CT1BWW JX7DFA LA7DFA VO2/NU21 G3ZAY
8P9CT KB9EK0 CT8T AB4PW KHODM JR70EF VP2MDO WB4NFS
8P9CW WB8FLO CT9M CT1B0H KH6JEBKH4 KH6JEB VP2MEJ W5ASP
8P90C K9JJR CU34(Q4GC KQ4GC KP2A W3HNK VP2MEM K5GN
8P9EM G3VBL D64K2GNW IK2GNW KP2AD AA90W VP2MFA K8SJ
8P9FC GM3AVA DAOIMO DL3YBP L20M LU1UM VP2MFM W4MYA
8P9HA WA4WTG DAOTOR DL5YSM L2E LU80PM VP2MFT KA4RRU
8P9HG DJ3NY DU3/W4NXE W4NXE L37N LU2NI VP2MGA K5GA
8P9HX K5GN E21AOYZ8 DL9MDZ L3HP LU1HPW VP2MGF WB9HRO
8P9Z K4BAI EG1RD EA1NK L5F LU1FNH VP2MGP N5RP
8Q7AI DL1IAI EJ/GMODEQ GM0KV1 L5Y LU8DPM VP5/JA7BXG JA7BXG
8Q7BE DL8NBE EK4JJ GM/3CDP LS1E LU8DPM VP5/JH7MQO JA7XBG
8Q7BL DL3NBL EK7DX DL1VJ LS5E LU70W VP8ALJ LU8DPM
8Q7DF G3II EK7GF RA6AU LS6E LU6EJP VY1ISL NL7TB
8Q7DM HB9DMM EK7ZH RA4CDE LV1V LU1W W5BOS/KLO W5BOS

807SS K5G0 EV4A F6AML LY6M LY1DS WP3AVX9E WX9E

8Q7WA WX3N EV5DX DL10Y LZ9A LZ2CC XE2CQ/4X0 XE2CQ

8Q7WQ WX3N EV5O GW3CDP NH2G IKOPHY XE20 XE2GV
8Q7WX WX3N EV5WZ DL10Y NH2L JA1BRM XE20V AA7CM

9A8P 9A3ZO FH/IK2GNW IK2GNW NP2N WOANZ XE2F JH1AJT

9A8AA 9A2VC FJ5OM FJ5AB NP2Q WA4JTK XE2M00 KD5RQ

9A9D 9A1GIJ FOOKUS JA1ELY NP34WBSH WX9E XE2XA K5TSQ
9H3W 0E2GEN FOO MW VK2BEX NU 21/V 02 G3ZAY YL/N4RMF N4RMF
9K2CA 0N6BY FOOSAA JA7KAC 0E5LW/DU3 OE5LW YMOI/P SP8BIA
9K2MA W3HCW FOOTSK JK4VSE OH2BBF/4U 0H2BBF YM2OS TA20S
9K2ZV KC4EL0 FOOTSU JK6SKS OJO/OHOM 0H6U YM6ZS F5SLQ
9M6-HB9TL HB9TL GBOTI EI6FR OJO/OH8AA OH6LI Z21HS VK4VB
9N1AA JM2HBO GJ/DL1HSJ DL1HSJ 0Y/DK9FE DK9FE Z24JS W3HNK
9N1ARB KV5V GXONHFVP G3OCA 0Y4L 0N4NL Z30A Z31ET

9Q2L PA3DMH HBO/OJOK) DJOKI PJ9EE WA2NHA ZA1AB 0H1AJ
9Q5JM EA2UD HB0/DL8SET DL8SET PR4B PY4BHB ZA1MH YU5FCA

9Q5NW AL7EL HG1S HA1KSA R3RRC I1HYW ZC4DX G30ZF

9X1A 0N5NT HG6Y HA6OB RMOMR KF2KT ZD7JP N5FTR
AHOAM KI5FQ HG8SDS HA8PH RQ9HM UW9HM ZD7SAS WD5IQR
AHOF JA2NQG HH2^I3SIY N3SIY RR9W RW9WA ZD7WRG WA2JUN
AH2CW JA2NVY HK3JJHZ8 HK3JJH RV73WB W3HCW ZF2NQ W9NQ
AH2U WX3N HP1DTR HP1XVH S54ZZ 0E8SKQ ZF2PP K9PW
AY1A LU4AA HP1XXD N4NFM S56A S57MM ZF2QM W6OSP
AZ3HAE LU3HAT HR&N7QXQ NA7X S92AA F50GL ZF2RB KG6ZQ
BVOFMT JP1RIW HSOAIT W3HCW SV5/G4JVG G30ZF ZF2RF K4UVT
BV2BI W3HNK HSOSAC HL1SDK SV8/G3SWH G3SWH ZF2R0 JH1R0J
BV2BT I0WDX HSOZAQ K9ECE SV9/HA0HWT1 HAOHW ZF2SJ W5SJ
BV2BW AA7AN HSOZAZ IKOPHY SV9/0H1VWP OH1VR ZF2SY K2UFT
BV9P KU9C HSOZBJ W8GI0 T30EG KH6JEB ZF2U0 N9JCL
C37MO C31MO IA5/1K0MHR IKOMHR T31AB KE9A ZF2VG K4UVT
CG7D VE1F0 IBO/IKOQDB IKOQDB T31JK GWOOJK ZF2VT N7QQ
CG7H VE1F0 IBOJN IK8DYD T95LSD DL3MGW ZF2WH AH9B
CG7VX VE7VX IB2S I2JSB T95N SM4IPX ZK1DXC JE1DXC
CN2GB I5JHW IB4M I4ABF T95X 9A2AA ZP8ZZ ZP5JEA
CN2HW I5JHW IB8S IC8SDL TA3ZH KC8RZW ZS5ACW W3HCW

5N0HMA PMB 1117, Apapa, Lagos, Nigeria 
5R8DS Ben Witvliet, B. P. 404, Antananarivo-101, 

Madagascar
6V1A Radio Club, B. P. 971, Dakar, Senegal
7X2LS Sadek Laskri, 3 Passage Lisa, F-75011 Paris, 

Frankrike
7X5JF Moktar Bensmain, c/o Dr Ammari, 9 bis Rampe

Louni Arezki, 16019 Algiers-Kettani, Algeriet 
9K2WA P. 0. Box 25020, Safat 13111, Kuwait 
DXOW Gilbert Lappay, Box 73, Tuguegarao, Cagayan

3500, Filippinerna
FK8HC Franck Petitjean, P. 0. Box 7636 Duoos, 98801 

Noumea, Nya Caledonien 
HL5CL P.O. Box 322, Pusan 600, Sydkorea 
HP1HVH G Hamacher, Box 67413, El Dorado, Panama 
PZ1EO P. O. Box 2197, Paramaribo, Surinam

Adresser
VP8CQG P. O. Box 260, MPA, Falkland Island 
VP8WA P. O. Box 38, Stanley, Falkland Island 
XT2CH Box 35, Ouagadougou, Burkina Faso 
YCOARO Orin Snook, c/o Fluor Daniel Jakarta/37NM, 3333 

Michaelson Dr., Irvine, CA 92730, USA
YMOKK Box 93, 81031 Istanbul, Turidet
Z21CA J. Finch-Smiles, Private Bag T-5400, Bulawayo, 

Zimbabwe
ZC4HA Andy, Box 2345, 6533 Larnaca, Cypem 
ZD7CTO P. O. Box 24, Jamestown, St Helena 
ZD7HI P. O. Box 140, St Helena Island
ZD7SM P. O. Box 86, St. Helena Island
ZP6CW Douglas J. Woolley, P. 0. Box 73, Caacupe, 

Paraguay

3V8 - Tunisien
Stationen har atcr varit aktiv med en Japansk operator. Jag har tidigare talat om sv^rkorda 
stationer. Jag forsokte i bdijanavjuni fi ett RTTY-QSO.med 3V8BB. Operatdren pa SSB 
meddelade att det brukar vara sa att runt 17z brukade den japanske operatdren ffiga pa 
telefoni vilka som var intresserade av att genomfora RTTY forbindelse. Frekvensen var 
14272 KHz. Nasta dag lyssnar jag pa angiven frekvens och far da hora RTTY signaler, 
jag startar min RTTY utrustning och pa skarmen ser jag att det ar 3 V8BB som ar aktiv. 
Han kor enligt listmetoden (Han har pa telefoni fitt 11 japanska stationer) Jag hor inga 
motstationer pa frekvensen och efter en stund fir jag klart for mig att han lyssnade pa 
14083 KHz. Ganska otroligt! Tre dagar genomfor operatdren QSO pa detta satt och 
massor av Japanska stationer far QSO. Jag vet att en del SM-stationer lyckades krangla 
sig in pa denna lista, men principen med smyg QSO maste vi fa bort.

DXCC
ARRL har som sakert de fiesta kanner till 
g&tt over till dataregistrering av alia an- 
sokningar for DXCC. Manga aldre DXare 
ffigar ofta hur man skall gora, nar man 
glomt bort vilka lander man redan har 
registrerade och vill gora en ny upp- 
datering. Jag brukar rada till att skicka in 
sadana kort som man absolut vet inte varit 
inne for granskning. Om nagra veckor har 
duktig personal vid ARRL letat fram dina 
gamla ansokningspapper och skrivit in 
allt i datorn och tillsant dig datalistor pa 
alia godkanda lander. Darefter ar det bara 
att leta ratt pa QSL och fylla sa manga 
luckor du kan till din nasta ansokning!
- Darmed ar du med i den spannande 
DXCC-jakten.

I boijan av juni hade man en backlog pa 
150 ansokningar och totalt 18.930 QSL 
som skulle granskas och da skall du veta 
att under maj erholl man 350 ansokningar 
med totalt 37.399 QSL-kort.
Skickar du in ansokan for DXCC kan du 

rakna med att det drojer 3-4 veckor innan 
du erhaller nagot svar.

Buckmaster
From: SM0RUX@SK0VF.NTJE. AB.SWE.EU

Sag i QTC 6/95 (sid 19, tredje spalten) att 
Buckmasters nya utgava av sin HamCall- 
skiva inte fungerar tillsammans med DX- 
Clustret. De rutiner som foljer med pa 
skivan for F6FBB fungerar inte heller. 
Darfor har jag skrivit ihop en rutin for 
detta och installerat denna pa SK0VF.
Skicka ett brev till BUCK (SP BUCK @ 
SK0VF.NTJE.AB.SWE.EU) sa fir du ett 
meddelande i retur om hur du ska na 
hjalpfunktionen.
Denna server besvarar all post under 

nattetid - morgonen efter har man sitt svar. 
Genom att den finns pa en FBB BBS sa 
behover man ju inte na ett cluster for att 
kunna ta del av informationen pa skivan!

73 de Pontus

EX-USSR QSL-Byraer
Jag ar nog inte ensam om att sakna QSL ffan 

gamla USSR. Nar jag startade aktivitet pa RTTY 
fick jag verkligen kanna av detta problem.

Laget har val stabiliserats nagot nu, det kommer 
faktiskt en hel del QSL till SSA-byrAn. Valery 
RA6YR har en langre tid arbetat med att hjalpa 
utlandska stationer med QSL. Valery har aven tagit 
fram denna lista pa QSL-byrier:
EK Box 22, Yerevan 375000 Armenia. 
ER Box 6637, Kishinev-50, 277050 Moldavia. 
EU Box 469, c/o EU1 AO, Minsk-50, 220050 

Byelorussia.
EX Box 1100 A.R.U.K. Bishkek, 720020 

Kirghizia.
EY Box 303 (T.A.R.L.) Glavpochtamt, Dushanbe 

734025 Tadjikistan.
EZ Box 555 (T.R. A.L.) Ashgabat 744020, 

Turkmenia.
UK Box 0, Tashkent, 700000, Uzbekistan. 
UN Box 112, c/o UN9PC, Karaganda 470055 

Kazakhstan.
UR Box 56, U.A.R.L. Kiev 1, 252001 Ukraine. 
4K Box 165 ROSTK DVPSTO, 4K7DWA, Baku 

370000 Azerbaidjan.
4L Box 1, Tbilisi 380002 Georgia.
UA Box 59 U.R.R., c/o RZ3AZO Moscow 105122 

Russia.
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Tabellen visar sannolikheten att fa forbindelse for alia amatorband pS kortvig (1.8-28 
timme (02 - 24 GMT). Sannolikheten anges i procent. ”9” betyder 90-100 %, ”8” 80-8$
”1” 10-19 % och ”o” 5-9%. Mindre an 5% markeras med for timmarna 08 och
Vidare forklaring finns i QTC nr 1 1995 samt notis i QTC nr 4 1995.

Portohojning i USA
Den 9 juli hojs brevportot i USA till 60 
cent. Vi har tidigare redovisat kostnader 
for att sanda ett vanligt brev fran olika 
lander. Den var aktuell nar den skrevs! 
Far du veta nagra andringar pa porto- 
kostnader, meddela da snarast DXred.

YW0RCV QSL-kort
Nar detta skrives i mitten av juni hade 
ingen i SM erhallit QSL fran YW0RCV 
operationen som var i july 94. Radio Club 
Venezolano meddelar via YV5PD att ut- 
skrift av QSL-kort startadeden 15 maj och 
att forseningen berodde pa nagot tekniskt 
fel som nu var atgardat. Man beklagar att 
det drojt med utsandandet av kort och 
meddelar att man inte onskade att nagon 
skickade dublett QSL.

North Korea - P5
En fullstandig dokumentationfran senaste 
P5/OH2 AM operationen har mottagits hos 
ARRL. Blir dessa papper godkanda kom- 
mer North Korea med pa DXCC-listan.
Tva medlemmar i det team som var aktiva 

fran P5 namligen OHOXX och OH2BH 
har nu mottagit en ny inbjudan att fa bli 
aktiva med anropssignalerna P51XX och 
P51BH. Olli Rissanen, OHOXX/DX1EA 
samt Martti Laine, OH2BH/VR2BH ar 
bada verksamma i omradet och medlemmar 
av South China Sea DX Team. Olli och 
Martti har en langre tid byggt upp goda 
relationer med myndighetema som nu 
mojliggor denna operation. Nagot exakt 
datum for denna nya operation har inte 
meddelats. Troligen blir det September/ 
oktober. En sak ar dock saker, nar det blir 
aktivitet sa blir det en operation som ar val 
planerad med duktiga operatorer och 
aktivitet pa ratta tider mot olika lander och 
med fullstandig dicciplin. Martti ar kand 
for att vara en stor organisatdr.

Man kan andra sig!
Forra arets gasttalare pa DX-motet i 
Karlsborg Baldur DJ6SI har tidigare haft 
en tuff hallning till att besvara QSL.

Skickade man tidigare dir ekt QSL, Tick 
inte forbindelsen vara mer an 6 manader 
gammal. Han besvarade inte flera olika 
QSL i samma sandning o.s.v.
Nu har Baldur andrat sig! Numera begar 

han endast ett frankerat svarskuvert och 
det gar bra att skicka QSL som ar daterade 
till for dver 30 ar sedan.
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SM6BQN Kenneth Sandin 
President of GSA

199503-14**?

GSteborgs Sandare Amatdrer
Gothenburg Radio Amateurs

Diplome de la Ville de Biarritz
Diplomet utges till lie radioamatdrer och 
SWL for verifierade kontakter ftin 1972- 
01-01 med 5 olika stationer i den fran- 
ska staden Biarritz.

Alla band och trafiksatt far anvandas. 
P^teckning kan fAs efter onskemal.

Avgiften ar 15 IRC. Ansok med GCR- 
lista till F8BC, Jean Esmieu, Ville Gocho- 
ki, Allee Edmond Rostand, F-64250 Cam- 
bo les Baines, Frankrike.

A-1995

3.5 MHz 2xCW

MARAC Jubilaum-Fahnchen
Marine Radio Amateur Club firar i &r sitt 
10 Arsjubileum. Med anledning harav ut- 
ger man det har korttidsdiplomet till lie 
radioamatorer och SWL for kontakt med 
7 av klubbens medlemmar under perio- 
den 1995-07-01 till 1995-12-31.

MARAC klubbstationer heter PI4MRC, 
PI5DD och PI5KOM. Dessa och med- 
lemmama ar speciellt aktiva vid foljande 
tillfallen:
6-10 Juli - Nationale Vlootdagen
19 Nov - 2 m contest
16-17 Dec - Int Naval Contest.

Dessutom har MARAC ett nat, som 
traffas vid foljande tillfallen:
Torsdagar kl 2000 lokal tid pa 3740 kHz 
SSB (efter 1 okt - sondagar kl0900)

AWARD.

Sondagar kl 1030 UTC p& 7.015 kHz 
CW.

Medlemslista kan fls mot SAL och 1 
IRC till utgivaren.

Alla band och trafiksatt fir anvandas.
Avgiften ar 10 DM. Ansok med logg

utdrag till MARAC Award Manager, PO- 
Box 54, NL-1760 AB Anna Paulowna,
Holland.

Niedersachsen YL Diplom
Diplomet utges for verifierade kontakter 
frAn 1980-01-01 med 15 olika YL i 
DARC distrikt Niedersachsen.
Klubbstationen DF0YL raknas femdub
belt.

Till distriktet hor alia DOKS, som bor- 
jar med bokstaven H.
Ansok med GCR-lista och 10 DM till 
DF2AZ, Waltraud Hosak, Finkenherd 12, 
D-38229 Salzgitter 1, Tyskland.

Tiki Award
NZART utger det har diplomet till lie 
radioamatorer for verifierade kontakter 
med en ZL-station p& vart och ett av 5 
olika band. Kontakter frAn 1945-11-01 
raknas.

Alla band och trafiksatt fAr anvandas.
Avgiften ar 2 USD. Ansok med GCR- 

lista till NZART Award Manager, PO 
Box 108, Gisborne 3801, New Zealand.

NEW ZEALAND ASSOCIATION OF RADIO TRANSMITTERS <INC.>

Hangmattetiden ar inne for mSnga 
av oss. Dock inte for alia. 

NSgra som forhoppningsvis inte lig- 
ger och degar till sej mellan tvS trad- 
stammar ar vSra svenska hopp infor 
VM i fri idrott i nasta m&nad. 
Vi vanligt dodliga, med eller utan 
inverterad midja, fSr val noja oss 
med att kora ihop till Goteborg San- 
dareamatorers tavlingsdiplom!

5th IAAF World
Championships in Athletics Award
S& ar det snart dags for &rets stora inter- 
nationella idrottsbegivenhet, vilken gar av 
stapeln i Goteborg.

Diplomet utges till lie radioamatorer 
och SWL efter kontakt med medlemmar 
i foreningen Goteborgs Sandareamatorer 
(GSA) under VM i fridrott i Goteborg 
den 4-13 augusti 1995.

Master for diplomet ar 7S6AG, speci
alsignal under detta evenemang.

For att erovra diplomet skall foljande 
villkor uppfyllas:
HF-DX
Kontakt med 7S6AG plus 2 klubbmed- 
lemmar.
HF - Europa
Kontakt med 7S6AG plus 5 klubbmed- 
lemmar.
VHF och UHF (ej via repeater)
Kontakt med 7S6AG plus 2 klubbmed- 
lemmar.
Via repeater SK6RFQ pa 2 meter (R2) 
Kontakt med 7S6AG plus 10 klubbmed- 
lemmar.
Via SK6RFQ pa 10 meter (29,680/ 
29.580)
Kontakt med 7S6AG plus 2 klubbmed- 
lemmar.

Foljande frekvenser kommer att akti- 
veras:
CW: 3515, 7015, 14015, 21015, 28015, 
144050 och432050 kHz.
SSB: 3750, 7050, 14250, 21250, 28450, 
144250 och 432250 kHz

CQ-anrop lyder:
PSCW:
”Ce WCA”
P& Telefoni:
”C2 world championship award", eller 
bara "CQ WCA", eller "CQ VM-diplo- 
met".

Avgiften for grunddiplomet ar 40 SEK. 
Om Du aven onskar Kalo (VM:s maskot, 
cirka 15 cm hdg) som tillhggsdiplom blir 
det 150 SEKforMda.

Ansok med loggutdrag senast 1995-09-
30 till Goteborgs Sandareamatorer, Box 
1143, 436 23 Askim.

wpl0^ Diplom SM6DEC Bengt Hogkvist Magasinsgatan 6 B, 531 31 Lidkoping
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Diplom

Sezione A. R. I. Macerata

W.A.E.Z.S.
eNDGRSCWCNT

SHTCiure
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ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIAN!

StZIONt ARI MACCRATA 
Il PHeSIDfNTf 

t^Cu-aJ^L (ku*u£tcU <1F-L

VE6CHW

MRCtRRTR II

•y

W.A.I.R.S. ram

L'AUJAAD MANAGER
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Tv A satellitdiplom frAn Italien!
Sezione ARI Macerata utger foljande 2 
diplom till lie radioamatorer och SWL 
for verifierade kontakter frAn 1985-01- 
01 via satellit. Endast en satellit fAr ut- 
nyttjas per diplom. Vaije diplom utges 
for 2xSSB, 2xCW eller mixed.

Avgiften ar 10 USD eller 10 IRC per 
styck. Ansok med GCR-lista till WAIRS 
resp WAEZS Award Manager, Sezione 
ARI Macerata, P.O.Box 66,1-62100 Ma
cerata, Italien.

Worked All
Italian Regions Satellite
Kontakta olika italienska regioner per sa
tellit.
Basic Award
En station frAn Macerata plus 10 italien
ska regioner. Den kontaktade stationen 
frAn Macerata raknas dA inte for regio- 
nen Marche.
Award with endorsement
TvA endorsements utges. Var och en for 
ytterligare 5 regioner.

Regionema ar:
Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lom
bardia, Trentino, Alto Adige, Friuli, Ve
nezia, Giulia, Veneto, Emilia Romagna, 
Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, La
zio, Molise, Campania, Basilicata, Pug
lia, Calabria, Sicilia och Sardegna.

Worked All
European Zones Satellite - WAEZS
Kontakta olika europeiska zoner (CQ).
Zonema som raknas ar 14, 15, 16, 20 
och 40.
Basic award (Bronze)
En kontakt med station i Macerata plus 3 
av ovanstAende zoner.
Silver
Som ovan men 4 zoner.
Gold
Som ovan men 5 zoner.

Stationen frAn Macerata raknas inte 
samtidigt for zon 15.

Dags igen for SOP!
Under juli mAnad hor man ofta anropet 
"CQ SOP". Vi som bor i kustdistrikten 
blir dA ocksA ombedda: "pse QSL for 
SOP".

Diplomet som orsakar det hela var for- 
ut ett officiellt osttyskt diplom. Efter den 
tyska Aterforeningen har det overgAtt till 
att vara ett officiellt tyskt distriktsdiplom.

Bilden har intill forestaller den gamla 
vimpeln.
Sea of Peace - SOP
Vimpeln utges av DARC Distrikt Meck
lenburg-Vorpommern till lie radioamato
rer och SWL for kontakter med stationer 
runt Skagerack, Kattegatt och Ostersjon 
fr o m 1 juli kl 0000 UTC t o m 31 juli kl 
2400 UTC. Vimpeln utges Arsvis med 
start 1991.
HF
15 poang behovs. Minst 3 av poangen 
skall ha erhAllits genom kontakter med 
tyska stationer.
VHF
5 poang behovs. Minst en tysk station.
Poangberakning.
Kontakt med station i distriktet Mecklen
burg-Vorpommern ger 3 poang. Deras 
DOK bdijar med bokstaven V.
Ovriga tyska stationer ger 1 poang.
Station frAn foljande lander/distrikt ger 1 
poang:
ES, LA, LY, OH1, OH2, OH5, OH6, 
OH8, OHO (Aland), OHOM (Market), OZ, 
SMI, SM2, SM3, SM5, SM6, SM7, SM0, 
SP1, SP2, UA1, UA2 och YL.
Alla band och trafiksatt fAr anvandas.
Observera att man inte langre behover ha 
kontaktat ett visst antal lander eller di
strikt (bortsett frAn dom tyska poangen).
Avgiften ar 20 DM, 15 USD eller 15 IRC. 
Ansok med loggutdrag, med stationema 
i prefixordning, till DL4SVA, Georg Tre- 
tow, Postfach 1114, D-23931 Grevesmuh
len, Tyskland.

Cultural City of
Europe 1995 Award
Huvudstaden Luxembourg har blivit vald 
till Europas kulturstad 1995.

Detta celebrerar RL med det har kort- 
tidsdiplomet, vilket utges till lie radio- 
amatorer och SWL for verifierade kon
takter under kalenderAret 1995.

95 poang behovs.
Kontakt med LX-station ger 10 poang.
Kontakt med LX klubbstation ger 15 po
ang. De som raknas ar LX95VEC, 
LX0RL och LX0ITU.

Vaije enskild station raknas en gAng 
per band. Alla band och trafiksatt fAr an
vandas.

Avgiften ar 15 DM eller 12 IRC.
Ansok med GCR-lista, verifierad av 

SSA Diplomfunktionar, senast 1996-12- 
31 till Reseau Luxembourgeois des Ama
teurs d*Ondes Courtes, Award Manager 
LX1TI Carlo, P.O.Box 1352, L-1013, 
Luxembourg.
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FAX/SSTVl
z-z-c-z-z Fax och TV via amatorradio

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

Risk for att trottas?

Lyft kvaliteten paforbindelsen

i
i
i
i
i

Niir du bemastrar de pro
blem som kan uppsta vid 
mottagning och sdndning av 
bilder har du kanske natt 
den niva ddr det inte gar att 
komma Idngre.
Ddrfor dr det onddigt och 

tjatigt att alia i en stor ring 
ska behova rapportera hur 
bilden kommitfram.
Kommentera hellre bild- 

inneliallet och lyft upp kvali- 
teten pa vara forbindelser.

Dags for finliret
Det ar snart tvi ar sedan J VF AX introduce- 
rades i Sverige och SSTV kom i gang pa 
allvar. Det boijar nu bli dags for litet mera 
finlir, for annars ar det risk att manga 
trottnar av pur tristess.

Varfor? Jo, det finns flera orsaker. De 
fiesta stretar idogt pa med massproduce- 
rade CDROM-bilder och frestar tilamodet 
hos oss som vill se nigot mer engagerande. 
Ett satt att vacka storre intresse vore kanske 
att gorabildema mer personliga med hjalp 
av ett grafikprogram. Lagg t.ex. in text- 
kommentarer, variera utseendet pi din egen 
anropssignal och gor collage av flera bil
der.
Nar man passerat nyboijarstadiet och 

bemastrat de fiesta problem som kan 
uppsta vid mottagning och sandning av 
bilder har man alltsi natt den nivi dar det 
inte gir att komma langre.
Darfor tycker jag att det ar onddigt och 

tjatigt att alia i en stor ring skall behova 
rapportera hur bilden kommit fram. Kom
mentera hellre bildinnehillet si lyfter vi 
upp kvaliteten pi vira forbindelser.

Stationen
Minga knipar med sina modem och skaf- 
far nya grafikkort, men faster inte si stor 
vikt vid riggen och dess kringutrustning. 
Jag tanker di pi eliminering av HF, inkor- 
porering av VOX och - framfor allt- for- 
battring av mikrofontekniken. Som gam- 
mal A-amator borde man ha lart sig att 
hantera mikrofonen, dvs si att inga blis- 
ljud, rassel och skrap kommer med. Mo- 
dulationenbor narma sig rundradiokvalitet.

Kalibrera mera
Om du har en gammal transceiver som 
driver i frekvens bor du oupphorligt justera 
installningen av vfo'n genom att lara dig

’’stalla in pi drat”. Det vanliga vid stora | 
ringar ar att man standigt miste anvanda ■ 
RIT-kontrollen for att eliminera Kalle 
Anka-snacket eftersom alia ligger utspridda I 
runt den nominella frekvensen.

Det finns ju ett bra hjalpmedel, namligen | 
kalibreringstonen pi 1200 Hz i JVFAX, i 
som borde begagnas fore varje bild. For 
min del far motstationen driva hur mycket ’ 
som heist eftersom jag all tid har min synk- I 
detektor for tuning inkopplad och kan jus- | 
tera med RIT'en (QTC 11/94). Det ar ett | 
annu smartare system an kalibreringssig- . 
nalen. Jag ansluter mitt oscilloscop till U3/ 
P6 (TP2) och justerar RIT en for max amp- I 
litud pi synkpulsen.

Med denna apparat kan man ocksi se | 
konstigheter i synk och videosignal.

Borja med kamera
Ett fbrslag till de som verkar ha fastnat i I 
sina CDROM drives: boija allvarligtfun- | 
dera pi att skaffa en videokamera. Det bor | 
ju finnas en uppsjo av billiga overvakning- . 
skameror ute i surpluslagren. Kostnaden 
for en sidan torde ligga pi bara nigra fa I 
procent av en fargvideokamera. Du beho- | 
ver dessutom ”bara” bygga en digitizer I 
(QTC 1/94, 2/94) eller skaffa ett Video- i 
blasterkort.

Svartvita bilder ar inte futtigt och for I 
ovrigt ar det ju informationen i overfo- I 
ringen som ar det primara. Om du inte kan | 
fa tag i en surpluskamera, men ar higad att | 
bygga en kamera frin scratch, dvs sjalv 
linda en komplett avlankningsenhet for 
vidikonen med mera, kan jag sti till tjanst I 
med utmarkta beskrivningar till sjalvkost- | 
nadspris i kopior och porto.

SSTV Contests - Kan det vara na’t?
Den sportsliga aspekten drabbade SSTV I 
redan pi ett tidigt stadium och jag deltog I 
sjalv i nigra contests i boijan pi 70-talet | 
Jag brukade frakta all apparatur ut till min i 
sommarstuga i Granby, Erikssund i Sigtuna- . 
trakten for att fi si QRM-fritt som mojligt. * 
Pi den tiden var det bra solflackstal si det I 

var inte svirt att fi kontakt med verkligt | 
fina DX. Jag minns att jag bland annat | 
utvaxlade bilder med VK6ES och CR6TS ■ 
med 59 i bida riktningama. Det var annars 
ganska tunnsitt med SSTV-stationer i I 
SSTV'ns bamdom. Det fanns inga text- I 
generatorer pi den tiden si man fick skriva | 
meddelandet pi ett papper och hilla det i 
absolut stilla framforkameran. Vikordeju 
bara 8 sekunders bilder di. Si det var ' 
synnerligen besvarligt och pi grand av I 
detta si avtog mitt intresse ganska snart. |

I
I

SMSEEP's
Contestb edrifter
En som bevarat entusiasmen 
genom aren och som etable
rat sig som en nastan oslag- 
bar mastare i SSTV contests 
dr Nisse/SM5EEP. For dig 
som vill veta hemligheten 
bakom Nisse framgangar 
foljer har "know how” fran 
the champ himself:

Efter nara 20 irs deltagande i SSTV contests 
ar det nu dags att beratta litet om hur man 
bar sig it. Proceduren och det praktiska 
genomforandet har forfinats i takt med att 
utvecklingen inom SSTV gitt ffamit.

Forsta gingen jag deltog var 1976 och di 
kom jag sjua totalt. Darefter bdijade det gi 
battre. Jag kom etta 1978 och har sedan fitt 
14 segrar totalt, minga andraplaceringar 
och naturligtvis en hel del av lagre valor.

TESTMEDDELANDET
Pi 1970-talet var man tvungen att skriva 
meddelandet for hand med tuschpenna pi 
ett papper eller anvanda stora gnuggisar. 
Jag brukade forbereda ett standardmed- 
delande med denna metod och skrev den 
variabla delen av meddelandet med tusch
penna pi en remsa, som byttes for vaije 
delinfo. Det kunde i princip se ut si har 
enligt ett referat i den italienska amatdr- 
tidningen CQ ELETTRONICA frin 1976

..CQ.. G3KRC SM5EEP
CONTEST> FOR PEACE< >LIBERTY<

>IN PEACE< DE RST FOR:
SM5EEP SM5EEP G3KRC

PSEK KPSEK 58002

(Anm. - Nisse har sant mig den italienska 
tidningen som bl.a. innehaller dessa bil
der, samt en bild pa honom sjalv i shacket. 
Tyvarrgar det inte att reproducera dem for 
QTC med bra resultat)

Som synes var parollen freden detta ir. Jag 
korde 62 QSO n i denna min forsta contest. 
Det var ett genuint hantverk och kravde 
mycket tilamod.

Bildema gick i 8 s svart/vitt och produce- 
rades med en samplingkamera

(QTC 1/72,2/72). Som monitor anvandes 
ett radarbildror med ling efterlysning, s.k. 
P7-fosfor. I dagsljus miste man satta en 
speciell huv framfor skarmen for att for- 
battra lasbarheten, eller ha morkt i shacket.

Teckengenerator med tangentbord
Redan 1977 bdijade tuschpennan avskaf- 
fas. Jag byggde WOLMD s teckengenerator 
med tangentbord och nu kunde all text
information utforas enkelt och snabbt. Man
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Nedanstaende serie av msg kan tjana som exempel pa hur det kan ga 
till i ett QSO:

CQ CONTEST CQ CONTEST SM5EEP SM1BU0 SM1BUO
SM5EEP SM5EEP SM1BU0 SM5EEP SM5EEP

PSEK 595009 595008 MY RPT?
QSL GL OK GL KKKK

FIG.1 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5

En tumregel fdr hur manga bilder man shall latagft ivagper sdndningstillfdlle dr att 
en bild rdcker frdn mo den 32s och uppat.
Fdr 8 sekunders bilder och daromkring kan tvd till tre bilder vara 
normalt. Man far anpassa sig till radande konditioner.
FIG. 1-5 tolkas sa har:

1-2 anger att jag anropar och ber om svar
3 anger att SM1BUO anropar mig och ger mig 595009

(=RSV595 QSO-nr 9. V grader as i 1-5 och anger kvaliteten pa vide on)
4 anger att min rapport till SM1BU0 dr 595008.

Jag bekraftar att jagfatt hans rapport genom ”OK” och onskar aven lycka till.
5 anger situationen da jag inte lyckades Idsa rapporten

men val SM1BU0, varfdr jag ber om den igen.
Detta dr exempel pa ett QSO och nu dr det bara att bdrja om igen for ndsta QSO. 
Alla mdjliga situationer kan ju uppsta i en contest och da dr det bara att ha god 
fantasi. Du bdr formulera sig kort och begripligt, t.ex.
QRZ? - RPT A GN - QRM A GN - QSY 20M - GM OM! - TNX 73 etc.

kunde annu inte lagga in denna text i en 
bild producerad av kameran, si kallad 
overlay. Det blev alltsi ’’TEXT SSTV” - 
bilder med enbart text. Men tempot i tav- 
lingen hade nu okat avsevart.

Fabriksbyggda apparater
I slutet av 70-talet fanns tvi stora SSTV- 
system. De var frin den amerikanska fir
man ROBOT RESEARCH, INC och fran 
WRAASE ELEKTRONIK (Volker 
Wraase, DL2RZ)

I bagge anvandes en ren videomonitor 
och en vanlig videokamera. Man kunde 
sanda 8-12-24-36 s i Robot och 8-16-32 s i 
Wraase. Det fanns en inbyggd textgenerator 
och ett separat enkelt tangentbord. Syste- 
men var nastan kompatibla i 8 s. Man 
kunde nu gora textoverlays och om det var 
en bra kamerabild var benamningen S STV 
contest berattigad.

SSTV i farg
Forst kom det s.k. bildsekventiella syste- 
met dar fargmotivet delades upp i tre sepa
rata B/W-bilder, som avsoktes av kameran 
genom tre gelatinfilter - ett rott, ett gront 
och ett blitt. Den mottagande stationen 
miste alltsa ta emot tre bilder for att fa en 
komplett fargbild.
Darefter kom det linjesekventiella syste- 

met, som fortfarande anvands och som 
innebar att man sander alternerande roda, 
grona och bli linjer.
Si introducerade ROBOT RESEARCH 

sin ROBOT 1200C - en sofistikerad farg- 
konverter och bildprocessor med mycket 
hog upplosning och state-of-the-art teknik 
som t.ex. ’’Time Multiplexed Component 
Colour”.
Martin Emmerson, G3OQD tillforde se- 

nare ett EPROM med forbattrade moder 
(ex. Martin 1) och mojligheten att for- 
dubbla kapaciteten pi det interna minnet i

ROBOT1200C. Ungefar samtidigt hade 
Wraase slappt sin SC-1 konverter med vil- 
ken man aven kunde kora FAX.

Sa bar kor du i en SSTV Contest
Allt som man sander till motstationen skall 
ske med SSTV. Man bdr anvanda si stor 
text som mojligt. Fyra textrader om maxi
mum 6-8 tecken ar normalt vid goda kon
ditioner. Vid diliga signalstyrkor och QRM 
kan det bli nodvandigt att oka textens stor- 
lek till det dubbla eller mer, varvid natur- 
ligtvis tillgangligt utrymme i bilden mins- 
kar. (Se tabellen hdr intill).
Normalt kan man awerka 75-85 QSO per 

dygn - mitt rekord ar 106 - beroende pi 
konditioner och om man kor B/W eller 
farg. Ett QSO i B/W tar bara nigra minuter, 
medan det kan ta upp till fem minuter i farg. 
Du kanskekan forestalla dig svirigheterna 
med QRM i hogsta potens di vi hittills bara 
haft ynkliga 10 kHz att hilla till pi. Alla har 
klagat men ingen hjalpte till att forbattra 
situationen. Till slut, med SSA 'sgodahjalp, 
fick jag Region 1 att gi i spetsen for beslu- 
tet att SSTV far koras overallt pi kortvigs- 
bandens fonidelar.

Hur du forbereder dig
Du forbereder dig pi samma satt som infor 
varje annan contest.
- Se over dina antenner och riggar
- Notera bandoppningar under veckan fore 
testen
- Kor SSTV och ova veckan fore. Valj 
bilder i forvag som passar for textoverlay
- Valj sidan farg pi texten att den ar latt- 
laslig
- Se till att du ar pi god fot med din xyl eller 
sambo sival fore som efter testen
- Vila ut
- Sitt skont och at gott om du hinner under 
testen

Contesttaktik
Contesten bdijar klockan 00.00 och jag 
brukar starta pi 80M och kora det som 
finns dar. Pi 40M brukar det bli en del 
ovantade och fina kontakter som man kan 
agna sig it tills de hogre kvbanden borjar 
oppna langre fram pi morgonen.

Om man hiller sig till nigra fasta frek- 
venser under testen gir det mycket bra 
enligt min erfarenhet. I nigra contests har 
jag noterat 30-35% rena DX men di var 
solflackstalet mycket hogre an idag.
Si ar det bara att harva pi tills det ar over. 

Man bdr notera allt som kan forbattras till 
nasta contest.
Man kan ocksi rika ut for en del otrevlig- 

heter. For fyra ir sedan bdijade en syd- 
europeisk station terrorisera mig och an- 
dra bide under contests och European 
SSTV Net. Han sande alltid samma bild - 
en dodskalle pi tvi korslagda benknotor 
och texten SSTV PIRATE samtidigt med 
mina och andras bilder. Men i slutet av 
april i ir lyckades jag komma pi vem det 
var eftersom alia skurkar till slut avslojar 
sig sjalva genom sin dumhet.
Det var en italiensk station, vars anrops- 
signal kommer att publiceras i denna spalt 
om terrom fortsatter.
Men bortsett frin sidan ’’malicious 
interference” har jag under mitt ming- 
iriga testkorande pi SSTV upplevt det 
finaste i vir hobby och ingrar inte ett 
ogonblick vad som varit.

Antennkatalog
Sedan nigon tid tillbaka finns Virgir- 
das nya antennkatalog for 1995. En del 
av innehillet upptar bl a kortvigsan- 
tenner. Har finns ocksi praktiska tips 
om antenninstallationer.
Virgirda ger ocksiutenskrift, ’’Infor- 

mativ” med allman foretagsinformation, 
uppgifter om nya produkter och minga 
praktiska tips for amatorradiofans.
Katalogen kan rekvireras frin Vir

girda Radio AB, Virgirda.
SMORGP/Ernst
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Nordiska VHF motet i Sandefjord
Motets forsta punkt var den oppna diskus- 
sionen med de nordiska VHF managerna. 
Bland annat framkom att i OZ kan man 
soka och fa tillstand att kora 3,4 GHz. 
OZ7IS berattade om hotet mot 430 MHz i 
ovriga Europa, och att man for att fa plats 
med all trafik maste fa tillgang till 1 MHz 
av det sattelitband som upptar 50 % av 
bandet. Ett forslag fran SM7LXV om att 
infora en 6 timmars aktivitetsperiod i de 
langa testerna stoddes av motet.
LA8KV hade ett mycket intressant fore

drag om kylning av slutsteg, och man 
kunde dra slutsatsen att Clas Olsons “lilla“ 
flakt racker till de fiesta slutror om kyl- 
luften tillfors pa ratt satt.
LA3DV berattade hur man kor VHF i 

Norge med alia flail - man gar upp pa 
flallet. Han visade pa all portabel utrust- 
ning for alia band upp till 10 GHz som de 
anvander.

OZ1FDJ pratade om EDI-format for 
testloggar och da speciellt TACLOG test- 
loggsprogram.
LA 1BR visade den packet transceiver for 
70 cm, 9k6 full duplex som han halier pa 
att ta fram, jamte sin TNC2LA.

LA3DVdemonstrerar hur man kor VHF
i Norge
Forutom de fasta punktema holls flea 

market mest hela tiden, dar diverse fynd 
kunde goras. Sjalv kom jag hem med en 
oscillator for 6 GHz som jag inte vet vad 
jag skall ha till!
Nasta ars VHF mote arrangeras av OH, 

och kommer att forlaggas strax norr om 
Helsingfors.

MS
Fran SMOKAK kommer information om LAOBY/P 
(stefan@eiscat.no) som kommer att kora fran 
KQlOCLpa 144,155 MHz under perseidema, 11/8- 
13/8. 1400-1800 den 12/8 ar reserverat for random. 
Han sander forsta 2,5 minuten med 200 W och 2 x 
17 element. Han kommer aven att ha 50 MHz med 
(for ES).

EME
Fran Lars-Bertil, SM4DHN, har jag fatt information 
om hans senaste aktiviteter. Bland annat sa har 
OZ1IPU och han kort den forsta SM-OZ kontakten 
pa 10 GHz, det blev aven det forsta 10 GHz EME 
QSO i Danmark. Lars-Bertil kommer att beratta mer 
om hur det ar att kora EME pa vara hogre band i ett 
senare nummer av QTC.
Fran G0RUZ har jag snappat upp att HP3/KG6UH 
blir QRV pa 432 MHz fran j uni och 144 MHz fran 
oktober.

50 MHz
G0JHC rapporterar (Internet) om 4U/KC0PA som 
ar aktiv fran vastra Sahara och kordes den 7/6 pa 50 
MHz. SM7SPG berattar att Ragge, 9X/SM5DIC, 
kommer att vara QRV pa 50 MHz hela sommaren.

Hort och kort
Rapporter om ES:
20/5 SM6FHZ och SM6CMU kor 4K6D 
(LN04) pa 50 MHz over en distans om ca 3500 
km.
2/6 SM7WT hor 9H1GB kalla CQ, men 
slutsteget var inte varmt sa inget QSO. Efter att 
ha ropat CQ sa blev det svar fran en F station, 
men inget QSO. Plotsligt dok F1JG (JN23) upp. 
Peter, SM7VTW, med ny licens, fick kora ett par 
riktiga DX: F1JG och EA6VQ (JM19). 
4/6 EA, EA8 och F kors pa 50 MHz i SM7. 
5/6 EA pa 50 och 144 MHz i SM7. SM7WT 

kor IK4DCX (JN64) pa 144.
6/6 LZ mm pa 50 MHz. OZ6OL kor F pa 144 

MHz. SM7SCJ kor S0RASD pa 50 MHz. 
7/6 1530 hor SM7WT EA1CUY, dock ej QSO. 
9, 10, 11/6 Stora delar av Europa pa 50 MHz, 
dar SM7SPG kor.
12/6 144 MHz oppet mot EA fran atminstone 
sodra Sverige. SM6CEN kor EA i IN53.

73, Kjell/GVF

i

VHF motet arrangerades av Norge helgen 9-11 juni. Motet samlade ett knappt 
hundratal besokare fran alia nordiska lander. Dessutom fanns GM4IPK med har.

J

Nar jag skriver detta sa hors manga FM 
stationer over 100 MHz via sporadiskt 
E, vi far se vad som kordes i nasta 
nummer av QTC. DXcluster anvands 
flitigt av VHF amatorer, man kan latt 
folja hur ES utvecklar sig. En indikering 
dr 28 MHz som oppnar mycket tidigt. Se 
vidare hort och kort.
Passa pa att kora fieldday testen som 
arrangeras av Estland, vid lite konditio- 
ner over Ostersjon sa kan det bli fin 
aktivitet med manga portabla stationer 
pa ovanliga QTH.

Denna manad har vi ytterligare 
information fran SM6CMU, SM6FHZ 
och SM6CEN.
Deadline till QTC infaller runt den 
10:e varje manad, sa om jag far ditt 
bidrag nagra dagar tidigare sa hinner 
jag fa med det till nastkommande 
nummer.

SM7GVFKjell Jarl

AKTUELLA TESTER

JUU

Dag UTC Test Regler
1-2 1 400-1400 SRAL Nordiska test 6/95
2 1300-1500 RTTY kvartalstest 3/95
4 1700-2100 Aktivitetstest VHF 12/94
11 1700-2100 Aktivitetstest UHF 12/94
18 1700-2100 Aktivitetstest MIKRO 12/94
25 1700-2100 Aktivitetstest 50 MHz 12/94
29 1400-1900 Estonian Open 144 MHz 7/95
29 2000-2300 Estonian Open 1296 MHz 7/95
30 0500-1000 Estonian Open 432 MHz 7/95

AUGUSTI

Dag UTC Test Regler
1 1700-2100 Aktivitetstest VHF 12/94
5 0700-1000 NS A FOrsamlingstest 7/95
6 0700-1000 NS A FOrsamlingstest 7/95
8 1700-2100 Aktivitetstest UHF 12/94
15 1700-2100 Aktivitetstest MIKRO 12/94
22 1700-2100 Aktivitetstest 50 MHz 12/94

Amatorradio
WfSSdJy pA frekvenser over 30 MHz

SM7GVF Kjell Jail, Sommarvagen 9A,
352 37 Vaxjo. Tel 0470-291 60
Fax 0470-194 05,
Packet: sm7gvf@sm7gvf.g.swe.eu 
e-post: kjell.jari@telub.se
Testledare: SM5RN/Derek Gough, Box 13015, 
600 13 Norrkdping, Tel 011-18 77 88
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Tips for att lyckas pa 50 MHz

------------------ VHf-------------------------------------

Att kora meteorscatter
Hur kan jag gora for att oka mina egna och 
andras chanser att kdr a fina DX under ES- 
sdsongen?
1. Kdr inte lokal QSO och QSO inom Europa 
pa 50,110 MHz. Frekvensomradet 50,100 
till 50,130 Hz ar overenskommet som det 
interkontinentala DX-fonstret. Detta vet DX- 
stationer om och anvander sig av det. 50,110 
ar den rekommenderade anropsfrekvensen 
for DX mellan olika
kontinenter. Med lokal QSO pa dessa frek- 
venser sa kan vi missa fina DX som stors ut. 
Kdr dina lokal QSO pa en frekvens over 
50,200. Runt om i Europa forekommer lokal- 
trafik pa och runt 50,110 men vi behover inte 
ta detta som argument for att gora det samma. 
Inom Europa ar 50,140 MHz overenskom- 
men anropsfrekvens. Gransdragningar ar all
tid svart, hur strikt ska vi tillampa detta? Om 
den dar expeditionen till den ovanliga rutan 
eller det nya landet inom Europa ligger med 
pile-up pa 50,110 kdr dom, men skapa inte en 
egen pile-up dar och kdr inte den dar 121 :a 
fransmannen dar.
2. Lyssna mycket
Hall koll pa bandet genom att lyssna. Lyssna 
pa fyrbandet och pa TV-sandare pa 49,750 
MHz och 48,250 MHz. Lyssna efter vad 
andra kdr. De fiesta DX-stationer ar mycket 
medvetna om conds och ropar mycket CQ. 
Det lonar sig att lyssna!
3. Ropa CQ.
Ropa CQ med fornuft. Ligg inte och ropa 

CQ oavbrutet i halvtimmar pa 50,110. Ropa 
CQ nagra minuter och lyssna darefter runt pa 
bandet. Ropar du CQ oavbrutet en langre 
stund block erar du frekvensen for andra som 
kanske lyssnar i en annan riktning an du eller 
condsen kan vara selektiva sa du helt enkelt 
inte hor den station som din kompis 25 km 
bort hor och skulle kunna kora om inte 50,110 
var blockerad av dina CQ. Ropa CQ da du 
hor en DX-fyr men bandet i ovrigt ar tyst. 
Men framfor allt lyssna mycket!
4. Nar oppnar det?
De vanligaste tiderna for oppningar ar for- 
middag och tidig kvall. Till USA /
Kanada ar det vanligast kvall till natt. 
Oppningar kan dock komma nar som heist pa 
dygnet. De mest intensiva ES-veckoma bru- 
kar den forsta veckan i juni och den andra 
veckan i juli vara, men stora DX-oppningar 
kan komma nar som heist under sommaren. 
De storsta chansema for Ungvaga DX brukar 
vara just nar det ar pa vag att oppna och nar 
bandet ar pa vag att do ut igen. Under var och 
host kan Spread F (TEP) lankas in i ES
hoppet och ge DX till Afrika och Sydame- 
rika, detta ar vanligast under kvallstid.
5. Skaffa information.
Hall dej uppdaterad med vad som hander pa 
bandet. Vilka DX-expeditioner ar pa gang, 
nar kommer dom att vara aktiva, vilken frek
vens kommer dom att anvanda osv. Informa
tion finns pa packet-natet, DX-cluster och 
olika specialtidskrifter for 6 meter. Var upp- 
kopplad till ditt lokala DX-cluster och ta 
emot och lamna DX-information dar.

Lycka till! / SM6CMU, SM6FHZ

Som jag namnde i foreg&ende nummer av 
QTC s& kan man antingen kora meteor 
scatter (MS) under skurar eller pa sk spo- 
radiska meteorer. Under skuramakan man 
prova antingen med SSB eller CW. Bada 
har sin speciella tjusning. Under spora- 
diska meteorer lampar sig CW bast, dels 
for att signalstyrkorna kan vara svaga och 
dels for att reflexionema kan vara korta. 
Har man inte provat MS tidigare ar det 
lampligt att prova under Perseidema un
der forsta halvan av augusti. Den skuren 
ger bra reflexioner lampade for SSB. De 
basta dagarna ar 10-14/8. Perseidernaten- 
derar att oka langsamt i aktivitet medan 
antalet reflexioner per minut minskar snab- 
bare efter maximum.
Man kan antingen gora upp sked med 

lampliga motstationer eller sa kdr man pa 
“random“ utan sked. Lampliga mot- 
stationer for MS sked hittar man runt 
14,345 MHz, eller sa kan man finna part
ners via packet. Lampligt kan vara att 
borja med motstationer pa 1300 - 1600 
km, som brukar ge skapliga reflexioner.
Kdr man pa CW ar idag de vanliga hastig- 
hetema runt 1000 -1200 tecken per minut 
(lpm). Man behover saledes nagon form av 
minnesbug for att kunna kora MS pa CW, 
och nar man lyssnar maste man ha mojlig- 
het att spela in den snabba CW:n for att 
kunna tolka informationen. Pa SSB klarar 
man sig med att sjalv halla sig vaken och 
lasa signalerna “on line44.
Under ett MS QSO ar det viktigt att halla 
reda pa tiden eftersom man sander efter ett 
visst system. Pa CW ar praxis idag att man 
kdr med 2,5 minuters pass och pa SSB ar 
1 minut normalt. Vissa provar 30 sekund- 
ers pass. Man gor upp om vem som skall 
borja sanda, normalt sa boijar den sydli- 
gaste eller ostligaste stationen att sanda.
Normalskedet brukar vara en timme, sta
tioner pa expeditioner kan ibland kora 
kontinuerligt sa det galler att lyssna och 
hora vad de halier pa med och sedan hoppa 
in vid lampligt tillfalle.
Skedfrekvenser kan vara vilka som heist, 
men man bor undvika jamna hundratal, 
darfor att dar forekommer randomtrafiken. 
Random kors pa CW pa 144,100 MHz. 
Man ropar helt enkelt “CQ MS“ under 2,5 
min och lyssnar darefter i 2,5 min, kanske 
kommer nagon och svarar. Random pa 
SSB kors pa 144,200 och 144,400 MHz. 
Lite trafikteknik:
Man borjar med att enbart sanda anrops- 
signaler, nar man uppfattat signaler fr&n 
motstationen och identifierat att det ar ratt 
QSO (flera kan finnas pa frekvensen) kom- 
pletterar man sin sandningsramsa med en 
forenklad rapport. Bade pa CW och SSB 
anvander man sig av tva siffror. Den forsta 

representerar en uppskattning pa langden 
hos de forsta reflexionema. dar man an
vander sig av siffroma 2-5. Tvaan st&r for 
korta reflexioner runt sekunden medan 
”5” ges om burstama ar mycket mer an 1 
minut. Observera att man andrar aidrig 
rapporten under QSO:ets gang! Andra 
siffran star for signalstyrkan, dar siffrorna 
6-9. Dvs en vanlig rapport ar 26, eller 37, 
medan 5 9 ar mycket ovanligt nar det galler 
MS. Man efterstravar att anropssignaler 
och rapport skall ta ungefar lika lang tid 
nar man sander, t ex kan ett meddelande se 
ut som“I4XCC SM6CEN37 37 3714XCC 
SM6CEN 37 37 37“ etc.
Nar man fatt bade sin egen och mot

stationen anropssignal identifierade och 
rapport sa andrar man sin ramsa genom att 
inkludera en kvittens, “R“. Ramsan ser da 
ut som “ I4XCC SM6CEN R37 R37 R37“. 
Pa SSB uttalar man R som “Roger“. S& fort 
man fhr en kvitterad rapport fr&n sin mot- 
station vet man att han har tagit emot allt. 
Sjalv kan man ju sakna nagot och s& d& 
invantar man det. Nar all information ar 
utbytt sa sander man “RRRRR“ och inklu- 
derar sin egen anropssignal for identifika- 
tion. Man brukar sanda “RRR“ i tre pass 
eller till dess man far “RRR“ tillbaka, da ar 
QSO:et komplett. Vissa stationer slutar 
nar de erhaller “RRR“.
Nar man kdr pa SSB random p&bra skurar 
bor man under sitt sandningspass gora 
korta “breaks44 var 15:e sekund. Om mot
stationen ar vaken s& kan han bryta in om 
det ar en bra burst och pa det viset kan man 
genomfora QSO:et pa en burst. Sjalv har 
jag haft oturen att lyssna pa en motstation 
i 55 sekunder med S9 signaler utan break, 
medan andra har kunnat kora 2 QSO p& 
samma burst!
Utrustningsmassigt kdr man MS med en 

standard station. Lite extra effekt skadar 
inte, men man m&ste inte ligga i det allra 
hogsta registret for att kunna kora. Ha lite 
talamod, for ratt vad det ar sa kommer en 
jatte bra reflexion efter flera minuters lang 
vantan.

73, Hakan, SM6CEN

Kotnmentar
Vid random pd CIV sa anvdnds ofta en 
bokstav som inkluderas i CQ, som anger 
offsetfran den frekvens som man ropat CQ 
(ex CQF) pa. Bokstaven anger var man 
lyssnar efter anrop, A=1 kHz hogre, B=2 
kHz osv till Z=26 kHz. Om svar erhdlles, 
flyttar man aven den egna sandare till den 
angivna frekvensen och QSO. et genom- 
fors dar. Detta ftir att minska QRMpa de 
tranga centrumfrekvenserna.

/GVF
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CHECKLOG: SK7CA

BASTADX:
QRG 1G2 SM5QA ■ OZ6OL 558 km

MIKRO MULTI

Nr Call 
SM7ECM

LOC QSO Poang
JO65 25 8666

2 SM5QA JO89 15 5112
3 SM3BEI JP81 13 5029
4 SM6EAN JO57 11 3321
5 SKOCT JO89 8 1702
6 SM5DGX/PJO89 6 1542
7 SK6AB JO57 5 1007

BASTADX:
QRG 2G3 SM7ECM - DL6NVC/P 253 km
QRG 5G7 SM7ECM - SM6ESG 168 km 
QRG 10G SM5QA - SM3BEI 213 km

50 MHz

BASTADX:
SM6MPA-YO7VJ 1712 km

Nr
1

Call 
SM3EQY

LOC QSO Poang
JP81 20 14620

2 SM6MPA JO67 21 13491
3 SM5QA JO89 17 10995
4 SKOUX JO99 16 9707
5 SMOFMT JO89 15 9159
6 SK7BT JO65 17 6798
7 SM7NYI JO66 17 5945
8 SM6MVE JO67 12 5584
9 SK6AB JO57 11 5401
10 SM3VEE/3 JP81 9 5129
11 SM5VCK JO88 5 4028
12 SM6MFA JO68 8 4026
13 SM7NNJ JO86 4 2964
14 SKOCT JO89 5 1854
15 SM4BRD JP70 3 1731

Aterigen drabbad av
Postverket
och egen miss.

BASTADX:
SK5EW ■ G3LNR 1336 km

UHF

BASTA DX: 
SM7BOU/6 - PAOEZ 583 km

Nr
1

Call 
SMOFMT

LOC QSO
JO89 63

2 SMOFZH JO99 52
3 SKOCT JO89 50
4 SM7BOU/6 JO66 48
5 SM3BEI JP81 37
6 SK7BT JO65 38
7 SKOCC JO99 30
8 SK7CY JO66 33
9 SM7NNJ JO86 27
10 SKOUX JO99 26
11 SK3MF JP82 22
12 SM7THS JO76 23
13 SK7CA JO 86 23
14 SM2DXH KP03 18
15 SM1MUT JO97 16
16 SK6HD/6 JO68 17
17 SM5AWU JO88 18
18 SM7HGY JO86 18
19 SM2PYN KP03 15
20 SK6AB JO57 19
21 SM3UZS JP92 11
22 SK5CG JP80 16
23 SM1CJV JO97 10
24 SK4EA JO79 14
25 SM6MVE JO67 12
26 SM5RTA 4262
27 SM5PPS 3989
28 SM5HL 3888
29 SM4EFW 3716
30 SM4RPP 3160
31 SM5GHD 2839
32 SM4PG 2830
33 SM4DXO 2441
34 SM7UGO 2194
35 SK2AZ 1943
36 SM6UQL 1802
37 SM2OKD 1756
38 SM5SHQ 1504
39 SK3QE 765
40 SK5KUX 625
41 SM7VKV 345
42 SK2AT 335
43 SM7UFW 312
44 SK7AX 311
45 SM7UVT 311
46 SM7VQM 311
47 SM0SHG/5 301

MIKRO 1296

Nr
1

Call 
SM7ECM

LOC OSO
JO65 17

2 SM5QA JO89 12
3 SM3BEI JP81 11
4 SK7QJ JO76 7
5 SM6EAN JO57 5
6 SKOCT JO89 7
7 SK7CY JO66 9
8 SM7NZB/0 JO99 4
9 SK6AB JO57 4
10 SM7EA JO76 2
11 SM4DXO JP70 4
12 SM5OGX JO89 4
13 SM4EFW JP70 2
14 SM2DXH KP03 1

Poang
27824
23479
22227
18895
16468
14322
13447
12556
11939
11517
10254
9721
9040
6924

6388
6254
6176
6069
5351
5175
4905
4655
4489

VHFN-LICENS
Nr Call LOC QSO Poang
1 SM0VHN JO88 31 13686
2 SM6VKD J 068 17 7318
3 SM7VMO JO86 13 7279
4 SM2VEC JP84 9 1794
5 SM2UYN JP85 5 1646

KLUBBTAVLINGEN

Loggar Summa Klufab-
Nr
1

Call 
SKOCT

V
2

U
5

M
4

Poang
276250

Poang
1000.00

2 SK5BN 12 6 241089 872.72
3 SK7CA 5 5 3 174161 630.45
4 SK7BT 2 1 152234 551.07
5 SK1BL 5 2 138130 500.02
6 SK3MF 2 1 115129 416.76
7 SK2AT 4 4 1 87531 316.85
8 SK4BX 5 85181 308.35
9 SK5EW 1 82568 298.89
10 SK6QW 6 79558 287.99
11 SK4IL 9 1 71080 257.30
12 SKOUX 3 1 69827 252.77
13 SK38P 3 69190 250.46
14 SKOCC 1 1 68456 247.80
15 SK7CY 1 1 1 67832 245.55
16 SK4EA 2 1 65969 238.80
17 SK6HD 1 1 59076 213.85
18 SK70L 2 1 53320 193.01
19 SK7CE 1 1 51215 185.39
20 SK6NP 2 1 46901 169.78
21 SK6EI 2 45992 166.49
22 SK6AG 5 1 45971 166.41
23 SK7JC 2 43556 157.67
24 SK6DW 3 42824 155.02
25 SK5CG 1 2 38658 139.94
26 SK7IJ 1 38264 138.51
27 SK6AB 1 1 1 32473 117.55
28 SK7AX 3 4 29431 106.54
29 SK4AO 3 1 1 29022 105.06
30 SK7OA 1 28599 103.53
31 SK2AZ 1 1 28104 101.73
32 SK3QE 1 1 25637 92.80
33 SKONN 1 23743 85.95
34 SK7HR 1 22898 82.89
35 SK5WB 1 1 22418 81.15
36 SKXH 1 22055 79.84
37 SLOCB 1 20890 75.62
38 SK7BV 1 20505 74.23
39 SK2TP 2 19092 69.11
40 SK4KO 1 16687 60.41
41 SK5MR 1 15974 57.82
42 SK2VY 4 13604 49.25
43 SK7RA 1 10827 39.19
44 SK6LU 1 10535 38.14
45 SK7UO 1 9421 34.10
46 SK4RL 1 8995 32.56
47 SK6IF 1 8692 31.46
48 SLOZZF 1 8157 29.53
49 SK7QJ 1 7320 26.50
50 SK6AW 1 7318 26.49
51 SK5AA 1 7303 26.44
52 SK4UG 1 5619 20.34
53 SK5SU 1 3930 14.23
54 SK38G 2 3252 11.77
55 SK4YO 1 2960 10.71
56 SK3AH 1 1699 6.15
57 SK3JR 1 1348 4.88
58 SK7ED 1 690 2.50
59 SK4XB 1 524 1.90

TIO1 TOPP
VHF
Nr Call Antal Summa Ffirra
1 SM7CMV 5 355570 1
2 SK5EW 5 334375 2
3 SK4EA 5 205435
4 SK3MF 5 204551
5 SK6HD 5 176687 5
6 SM3COL 5 148799 f
7 SM5CTV 5 134325 7
8 SKOCT 5 132683 6
9 SK4BX 5 128248 ( 12
10 SK7BT 5 125393 ( 13

UHF
Nr Call Antal Summa FOrra
1 SMOFMT 5 108298 2
2 SKOCT 5 86090 3
3 SMONMT 4 82102 1
4 SM3BEI 5 75121 4
5 SMOFZH 3 64320 7
6 SK7BT 5 62193 5
7 SM7BOU 4 60145 6
8 SK7CY 5 47159 E
9 SK6HD 5 40159 S
10 SM5CTV 4 33381 (10

MIKRO 1296
Nr Call Antal Summa FOrra
1 SM5QA 5 23730 1
2 SM7ECM 5 19163 2
3 SM3BEI 5 14896 3
4 SM3AKW 4 5863 4
5 SM7DEZ 2 5103 5
6 SKOCT 4 4620 ■
7 SK7CA 4 4577 6
8 SK7QJ 2 4564 -
9 SM7FMX 2 4273 7
10 SM4DXO 5 4032 ( 0

MIKRO MULTI
Nr Call Antal Summa FOrra
1 SM7ECM 5 34613 1
2 SM5QA 4 34382 2
3 SM3BEI 4 16583 3
4 SM6EAN 4 10251 4
5 SKOCT 4 5864 5
6 SM5DGX/p 1 1542 •
7 SK6AB 1 1007 ■
8 SM5FHF 1 539 (6

50 MHz
Nr Call Antal Summa FOrra
1 SM5QA 5 53003 1
2 SKOUX 5 47692 2
3 SM3EQY 5 45690 3
4 SMOFMT 4 34168 5
5 SM6MPA 4 33107 fl
6 SK7BT 5 31964 4
7 SM7FMX 3 23771 6
8 SM6MVE 5 21226 ( 0
9 SM6DWF 2 20612 7
10 SM7EWW 3 19590 9

Poang
90563
82568
56243
52968
47677
46944
46142
41562
38571
38427
38264
37427
36005
35089
33264
33027
31393
31356
29514
29115
28599
27780
27706
26944
26503

&

li

t

I

VHP
Nr
1

Call
SM7CMVA

LOC QSO 
rjO65 174

2 SK5EW JO79 146
3 SM5BSZ JO89 84
4 SK4EA JO79 117
5 SK3MF JP92 88
6 SM3COL JP83 82
7 SK6HD JO68 107
8 SKOCC JO99 78
9 SK7CA JO86 77
10 SK7CY JO66 102
11 SK7IJ/7 JO77 94
12 SM1LPU JO97 69
13 SK7JC JO76 71
14 SK4BX JO79 77
15 SM5FNU JO89 73
16 SK7BT JO65 88
17 SM5CTV JO88 51
18 SM6LPG JO68 71
19 SM5GHD JO88 62
20 SK6QW JO68 66
21 SM7LXV JO65 60
22 SKOCT JO89 55
23 SK5CG JP80 57
24 SM2PYN KP03 46
25 SK3BP JP81 43
26 SMOFMT 26227
27 SM6MVE 26177
28 SM6FOV 25873
29 SM5RN 25474
30 SM7UYJ 25217
31 SM4VQP/4 24805
32 SM3VEE 24572
33 SK2AZ 24218
34 SK3QE 24107
35 SM3LAN 23743
36 SK7HR 22898
37 SMOELV 22596
38 SM3RIU/3 22055
39 SM1CJV 21450
40 SLOCB 20690
41 SM7UYS 20505
42 SK2AT 19946
43 SK5BN 19101
44 SM1MUT 18949
45 SM6VKC 18880
46 SM4RPP 18765
47 SM5TJH 18193
48 SM3LWP 18115
49 SM5MCZ 17901
50 SM7NNJ 17327
51 SK6AB 17314
52 SKOUX 17105
53 SK4KO 16687
54 SM4RGD 16045
55 SM5UFB 15974
56 SM5AHD 15017
57 SM5PPS 14440
58 SM5AWU 13170
59 SM6VQX 12996
60 SM4UKC 12987
61 SM4HEJ 12847
62 SM6MHE 12382
63 SM5PAG 12005
64 SM7EWW 11817
65 SK6NP 11746
66 SM2KAL 11677
67 SM5SHQ 11614
68 SM5RTA 11279
69 SK6AG 11259
70 SM4EFW 11054
71 SM6UMO 10948
72 SM6VOI 10827
73 SM7DH 10819
74 SK6LU/6 10535
75 SK2QG 9727
76 SM5CIH 9532
77 SM7SMF 9421
78 SM1REI 9368
79 SK4AO 9026
80 SM4KJN 8995
81 SM6OPX 8692
82 SM6PEF 8167
83 SLOZZF 8157
84 SM4SEF 8113
85 SM3UVH/5 8089
86 SM5HL 8014
87 SM6AHU 7999
88 SM2OKD 7837
89 SM7PIK 7782
90 SM6UQL 7688
91 SM7HSP 7551
92 SM2UJW 7415
93 SM6UQJ 7318
94 SM5DYC 7303
95 SMOKAK 7092
96 SM5TSW 6892
97 SM6LPH 6851
98 SM4VLM 6827
99 SM7VKV 6669
100 SM4KL 6490
101 SM5VAK 6249
102 SM7HGY 5965
103 SM4SCF/4 5781
104 SM4RLD 5775
105 SM7UGO 5689
106 SM6BCD 5621
107 SM4EIC 5619
108 SM4UVP 5576
109 SM6ANW 5417
110 SM6TZL 5336
111 SK4IL 4707
112 SM2NZK 4199
113 SK5SU 3930
114 SMOCXK 3892
115 SM6UXG 3777
116 SM7VCX 3713
117 SM4UWH 3691
118 SM48RD 2960
119 SM4VOZ 2842
120 SM4SCL 2741
121 SM2UYK/P 2525
122 SM4VDF 2474
123 SM4LLP 2415
124 SM2SXI 2083
125 SM3GBA 1782
126 SM3AKW 1699
127 SM3NXC 1470
128 SM3TTW 1348
129 SM4RRD 586
130 SM4UOM 524

KLUBBTAVLINGEN
Nr Call
1 SK5BN
2 SKOCT
3 SK1BL
4 SK7BT
5 SK7CA
6 SK3MF
7 SK6QW
8 SK2AT
9 SK70L
10 SK5EW

AntalKI.poangFOrra
6 5578.42 1
6 5184.64 2
6 3959.88 3
6 3226.10 4
6 2227.54 6
5 1894.67 9
6 1819.35 5
6 1794.30 8
6 1668.33 7
5 1510.56(10

glomde jag dessa loggar tills SM3COL undrade
mycket riktigt varfor han inte var med i QTC. 
Loggarna var postmarkt pa rdtt sdtt och varfor 
de var fordrojd vet jag inte, men nu har jag raknat om aprilresultaten och det 
paverkar VHF topp och Klubbtopp-listorna. Jag har skickat ratt listor pa packet 
samtidigt med maj-resultaten.
Rolf/COL och Ni andra - Urstikta missen! SM5RN/Derek

SK3MF och SM3COL loggar kom nastan 14 
dagar forsenad och lades at sidan medan jag 
raknad in micro och multi loggar. Dessvarre
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Pa 1296 kor jag idag 
med ca 250W och en 4 

meter solid parab ol 
(vager 1.5 ton). Bilden j 

dr tagen under 
konstruktionsskedet. | 
Stdrsta intresset dr

1296 EME.
Nya kaviteter dr pa ' 
gang for bade 1296 It 

och 10 gHz med 700 I 
watt resp 1 O'Watt. 

Till ARRL testen ska 
jag forsoka att vara 
igang med betydligt 
st or re disk pa 1296. 

SM5DGX/Anders I

Kommentarer
VHF
SK.6AG. Fin aurora i borjan, men tyvSrr ingen hdrde oss! Dax 
att fixa antenner snart, 4 x 9el istallet for 1 x 9 som nu.

73 ’s Dennis/6USS.

FrSn SM2KAL i GSllivare kommer foljande: Efter tv& mAnader 
med brus i hogtalaren ddk auroran upp. Fina conds mot SM3 
och OH. Vi hors i etem.

73's Micke/2KAL,KP07HD.

SK.5EW. Hualigen! Var in i det sista osftker om jag skulle kdra 
testen p& grand av en kraftig forkylning. Kollade fyrarna och 
det rSckte for att overtyga mig. Fdrsta halvtimmen stark aurora 
mot PA, G, GM och DL. Tank om det hade fortsatt testen ut! 
Rekord i rutor, 62 st. 73 ’s de 5FRH.

SK.2AZ. Ganska hyfsade conds tidvis bSde p£ tropo och via 
aurora. 73 s 2ECL.

UHF
Anders/2ECL for fortsStta - Konditionema var urusla, man for 
ta till telefon! Vrid antennerna mot oss ocksi, trots att det 
fiesta finns soderut tack! Sked med -2BYA funkade, enda 
stationen han har hort pA tvA tester var SK2AZ. Man nfoste 
vara lite galen att kora tester har uppe. 73 ’s -ECL.

MICRO/MULTI
SM5DGX som kOrde 10 gHz for forsta g&igen fonade vatten- 
tornet i MorgongSva. Det funkade utmSrkt med 150mW och en 
40 cm dish typ IKEA. Anders kommer att vara QRV bide pa
1296 och 10 gHz. Pa 1296 kdr han med ca 250W och en 4m 
solid parabol (vager 1.5 ton) se bilden intill. - Bilden ar tagen 
under konstruktionsskedet. Stdrsta intresset ar 1296 EME. Nya 
kaviteter ar pa gang for bade 1296 och 10 gHz med 700w resp 
lOw. Till ARRL testen ska han forsoka att vara igang med en 
betydligt storre dish pa 1296.

SKOCT. En testrunda i stil med den foregaende i april, dock 
med lite mindre antal 10 gHz QSO’s. SKOCT AR ocksa QRV 
pa lOgHz - sa fot inget hindra att ta fram 10 gHz grejor under 
kommande tester och inte for 1.2 heller.

73 ’s Christer/NCL och PeO/EPO.

50 mHz
Hej! korde mitt forsta test pa 6m. Hdrde manga stns men jag 
har for lite pulver, (det skall jag andra pa). 73’s Anders/3VEE. 

SM6MPA. Spor.E i borjan och aurora i slutet gav YO som 
forsta och OY som sista QSO. En rolig test med god aktivitet.

73 ’s Hans-Goran.

SK0UX. Nu vet vi varfor det gar sa daiigt i ar! Alla wattar vi 
skickar ivMg kommer tillbaka igen. Daiig SWR. Vi maste leja 
en jarntradsapa som kan hjalpa oss att fixa felet snarast. Dock 
gick det att plocka OY i sista stunden. Roliga conds efter testen 
med OY,GM,YU och OH via Es och vanlig aurora. Vi hdrs 
igen utan SWR. 73 s Ulf/LCB och Lasse/KAK.

AKTIVITETSTESTER MAJ
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Testregler
1995 Estonian Open Fielday

Tider och frekvenser:
Lordag 29 juli, kl 1400 - 1900 UTC, 144 MHz 
Lordag 29 juli, kl 2000 - 2300 UTC, 1296 MHz 
Sondag 30 juli, kl 0500 - 1000 UTC, 432 MHz 
Moder: CW, SSB, FM, AM
Klasser:
A - Single operator, ett band
B - Single operator, fl era band
C - Multi operator, flera band (endast en sandare At 
gAngen).
Testmeddelande: RS(T) + lopnummer med borjan pA 
001 pA varje band + LOCATOR.
Alla deltagare kan kontakta varandra, dock mAste minst 
ett QSO med en ES station genomforas. Det ar tillAtet 
att kora samma station flera gAnger, bara det forflutit 
minst 1 (61 min) timme sedan forra kontakten. Man har 
inte lov att byta QTH under testen. Kontakter via 
repeater, sattelliter eller EME raknas ej.
Poangberakning: 1 poang per km. Kontakter under 10 
km ger 10 poang.
Vid berakning av avstAnd skall oversattningsaktom 111.2 
km/grad anvandas.
Multiplier: 144 MHz = 1, 432 MHz = 2,1296 MHz = 4 
Slutpoang: Summan av Antalet kilometer * band- 
multipel per band.
Loggar: Separata loggar for varje band. Fyll i ett 
sammanstallningsblad med uppgifter for varje band.
Loggar skall vara poststamplade senast 31/8 1995 
och sWckas till:

ERAU VHF Manager
POBox 3411
Tallinn EE0090 
ESTONIA

NSA Fdrsamlingstest VHF Sommar 1995
Tider:
Lordag 5 aug. 1995 kl 0900-1200 SST
Sondag 6 aug. 1995 kl 0900-1200 SST
Frekvenser: 2 m enl IARU
Klasser: VHF mixed, VHF CW, VHF foni for T/N cert, 
icke-SM
Testmeddelande: RS(T) + forsamlingsnummer enl 
RECORD-BOOK
QSO-poang: Foni 1p/QSO, CW 2p/QSO. Vid QSO med 
annat distrikt erhAlls for varje sAdant QSO 1 bonus- 
poang. I detta hanseende raknas distrikt 5 och 0 som 
samma distrikt. Varje station fAr kontaktas en gAng per 
dag. Dublettkontakter godkannes endast for erhAllande 
av ny multipel. For mobilstationer gaJIer att dessa som 
regel ej kan erhAlla ny multipel, varfor dessa dA istaJIet 
fAr tillgodorakna sig QSO-poang. Det ar tillAtet for 
mobila/portabla stationer att byta QTH/forsamling under 
testen. Det mAste Wart framgA i loggen nar byte skett. 
Multiplar: Varje kord forsamling per dag ger en 
multipel. Dessutom raknas den forsamling man kdr test 
frAn ocksA som kord, dvs den ger ocksA en multipel 
forutsatt att man kort minst 4 QSO darifrAn (i enlighet 
med reglemafor DIPLOM SVERIGE). Aven varje kort 
Ian ger en extra multipel, for eget Ian mAste dock annan 
station koras.
Slutpoang: Totala antalet poang multipliceras med 
totala antalet multiplar. (QSO-poang + bonuspoang) x 
(forsamlingsmultiplar + egen forsamling + lansmultiplar) 
= slutpoang. For mixed Wassen laggs poangen for CW 
och foni ihop och multipliceras med summan av CW och 
fonimultiplar.
Utlandsstationer: Dessa ar valkomna att deltaga i 
testen. Kontakter med dessa ger samma poang jamte 
en multipel pr DXCC-land under forutsattning att den 
utlandska stationen sant in log.
Loggar: Insandes senast 30 dagar efter testen till

NSA, Box 25, 611 22 Nykoping.
Loggar f Ar ej innehAlla mer an 50 % QSO med samma 
station pr mode. Den som ej sander in log kan ej 
tillgodorakna sig dessa QSO for DIPLOM SVERIGE. 
Glom ej ange certifikatklass.
Ovrigt: Du som behover RECORD-BOOK, satt in 80 kr 
pA NSA postgiro 92199-9. Ny upplaga up-to-date pr den 
1 januari och irmehAller all nodvandig information. Du 
som skall trycka QSL, tank pA att ange forsamlings- 
beteckningen pA kort et. Har du synpunkter eller forslag 
pA forbattringar, meddela mig Tillsammans kan vi gora 
testen armu battre.

SM5BDY/Evert

q v x ry Specialinformation
W 1—/ for lyssnaramatdrer

SM6-7467 Christer Wennstrom,
Skepparegatan 6, 440 30 Marstrand.
Tel/fax 0303-616 13

Ett tack till SM3TTVKias som 
tipsar om en ny BBC-frekvens. 
Han har hort BBC pa 11835 
kHz kl 0530 UTC med pro
gram troligen riktat mot Asien. 
Frekvensen finns inte bokad for BBC i 
nuvarande listor.

Hort pa banden
Jordanien har horts pA den nya frekvensen
15270 kHz med bra styrka kl 1501 (!). FrAgan Ar 
om 9560 kHz Ar kvar. Jag vet inte f n.
Filippinerna Radyo Pilipinas (med sin skojiga 
engelska) lAr ha flyttat till 11890 // 15190 kHz. 
DAlig hbrighet. Hbrs kl 1730-1930.
Den lokalaradiostationen DZMM relAas 
dagligen kl 23-2337 Over kustradiostationen 
Bulan Radio med program till fiskeflottan. 
Frekvensen ar 13170 kHz. Kan vara en span- 
nande utmaning att lyssna efter. SSB?
Rwanda Radio Rwanda kan hbras kl 1630-1800 
pA 6055 kHz nAr Radio Slovakia har ett 
uppehAll.
Burundi Nar Deutsch Welle Ar tyst pA 6140 kHz 
kaqn Radio Burundi horas dAr - om Du har tur. 
Tidkl 1730-1830.
Thailand Radio Thailand World Service sAnder 
engelska mot Europa kl 19-20 pA nya frekvensen 
7200 kHz. Kl 2030-2045 anvAnds 9555 kHz. 
Men OBS att de faktiskt sjAlva annonserar
11855 och 11835 kHz ocksA. Op Al itligt men vill 
man hora dem fAr man kolla allt.
Palau Detta mArkliga oland hyser som bekant 
radiostationen KHBN. Kan hbras i Europa kl 12- 
16 mot Ostasien och kl 16-19 mot Sydasien. 
Frekvens Ar 9965 kHz.
Ecuador Uppgiftema om svenska HCJB:s 
frekvenser i forra QTC var fel. den 3 maj kom 
brev till mig med fel frekvenser. Den 14 maj kom 
en rAttelse. SA hAr skall det vara: mA, on, fre kl 
0530-0600 12025 kHz och kl 20-2030 15520 
kHz. 24h kbr man SSB 15540 kHz med 30 kW 
och 21455 kHz med l^kW pA allamojliga 
sprAk.
DX-Party Line for DX-are och radioamatorer 
sAnds lordagar kl 0739 pA 6025 kHz och kl 
1709 pA 15490 kHz samt pA 21455 kHz SSB. 
The Latest Catch sAnds onsdagar kl 07 pA 6205 
kHz och kl 18 pA 15490 och 15540 kHz samt pA 
21455 kHz SSB.
Anarktis Radio San Miguel Arcangel sAnder nu 
pA 5721 kHz. Kan variera lite i frekvensen. Hors 
ca 0120 till stAngningsdags kl 0300. 
Honduras Radio Copan International sAnder kl 
19-00 pA 15675 kHz. SprAken Ar engelska m fl 
sprAk.
Haiti Radio Miami International sAnder ett 
program till Haiti som kallas ’’Radio 16 
Desanm” mA-fr 21-23 pA 9955 kHz. SprAket Ar 
creol men musiken kan Du fbrstA. DET Ar 
behAllningen av att lyssna pA denna station. DX- 
programmet ’’Wavescan” sAnds pA engelska lb 
22-2215 och 2345-00, sb 1130-1145 (hbrs inte 
hAr!) samt mA kl 00-0015.
Albanien Radio Albania var tidigare rena 
skAmtet, sArskilt de svenska sAndningama. Den 
allmAnna uppstAdning som skett inom bstblocket 
har ocksA nAtt Albanien och nu Ar faktiskt 

programmen riktigt hbrvArda. Ly ssna pA 
engelska programmen kl 16-1615 pA frekven- 
sema 7155 och 9760 kHz. Kl 1830-19 sAnder 
man pA 1458 Khz.
Argentina RAE Radiodifusion Argentina el 
Exterior sAnder pA engelska kl 19-20 samt 02- 
03. Frekvensema Ar 15345 resp 11710 kHz.
Armenien Radio Yerevan sAnder pA engelska kl 
2145-22. Frekvenser 11960 och 11920 kHz.
Australien Australian Defence Forces Radio 
sAnder sArskilda program till Australiska 
fredsbevarande styrkor i Afrika och Asien.
Brukar kunna hbras lite dA och dA hAr i norr. PA 
frekvensen 13535 sAnder man kl 01 -02, 0430- 
0530 och 10-11. Kl 08-10 anvAnds 15606 kHz. 
Kl 14-15 Ar frekvensema 8743 och 10621 kHz. 
Guam Radiostationen KTWR sAnder pA 
engelska kl 0845-10 pA 11830 kHz.
Moldavien Radio Moldavia sAnder pA engelska 
kl 01-0125 pA9540 kHz, 1230-1255 pA 15315 
kHz, 14-1425 och 1930-1955 pA 11580 kHz. 
United Nations sAnder en del av sina program 
bver dessa stationer:
Bhutan BS torsdagar kl 1430-1445, frekvens
5025 kHz
WRNO mAndag, onsdag, fredag kl 21 -2130, 
frekvens 15420 kHz
All India Radio lordagar kl 1345-14, frekvens
9565 kHz samt kl 1930-1945 pA 13732 kHz och 
15120 kHz
Radio Tanzania tisdagar och torsdagar kl 1830- 
19, frekvens 5050 kHz
Radio Cairo sondagar kl 2030-22 , frekvens 
15335 kHz
A WR Asia kl 02-0215, frekvens 13720 kHz. Kl 
16-1615 sAnder man pA 7455, 9370 och 15610 
kHz.
(Uppgiftema hAmtade ur Eter-Aktuellt nr 5/95) 
Brasilien Den gamla hederliga Radio Bras 
sAnder pAengelska till Europa kl 18-1920 pA 
15265 kHz.
Mexico Den for mig ouppnAeliga mexikanska 
stationen XERMX Radio Mexico International 
finns pA 9705 kHz och kan forhoppningsvis 
hbras cakl 0115 (om sA vAl vore!).
Svensksandarna En komplett lista kan fAs om 
Du har fax eller skickar mig ett SASE. Adress 
och tfn/fax enligt ovan.

SA var det BBC pA sin nya frekvens 1 1835 kHz. 
Det enda jag hbrt dAr hitintills Ar Radio Canada 
International, VoA samt Radio Moskva, men 
skarn den som ger sig. Meddela om Du hor BBC 
hemma hos Dig!

FM-sAsongen stAr fbr dbrren. Det Ar ett roligt 
band att botanisera i. En hederlig gammal radio 
med FM-band och en 2m-antenn gAr alldeles 
utmArkt. FM-DX-ing stAller humoret pA hArda 
prov nAr 4-5 stationer fadar ut och in som 
smultron pA ett grAsstrA. MEN ROLIGT AR 
DET!
Och mycket horvArt finns ocksA. Varfor gA 
utanfbr Sverige? Prova med att forsoka ta hem 
sA mAnga av vAra lokalradiostationer som mojligt 
(jag har faktiskt plockat 20 st frAn QTH i 
Ljugam).
SjAlvklart finns det mAnga spAnnande stationer i 
Europa ocksA. Tyskama har mAnga bra liksom 
engelsmAnnen och spanjorema. Det finns en hel 
del frekvenslistor pA FM. WRTH har ocksA 
ganska omfattande uppgifter.

En skon sommar med bra 
konditioner bade pa amatdr- 
banden och BC-banden.

God Jagdtpa banden och yy 
73 de SM6-7467 Christer.
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Kortvdgstester

Contest
Tavlingsnytt kortvAg

1

JUL11995 
DATUM TID(z) NAMN
1 0000-2400 Canada Day Contest, CW/SSB
2? 1100-1700 DARC Corona 10m Digital Contest,
digimodes
8-9 0000-0000 IARU HF World Championship
8-10 0200-0200 BARTG AMTOR/PACTOR Contest
15 0000-2400 Colombian Independence Contest,

CW/SSB
15 1000-1600 DARC HF RTTY Contest, RTTY (part 1)
16 1400-2000 DARC HF RTTY Contest, RTTY (part 2)
16 1400-1500 SSA M Anadstest, CW
16 1515-1615 SSA MSnadstest, SSB
22-23 0000-2400 SEANET Contest, CW
29-30 2100-0900 2nd Russian DX Contest, CW/SSB 

(kanvara flyttad)
29-30 0000-2400 Venezuelan Independence Day 

Contest, CW
29-30 1200-1200 RSGB IOTA Contest, CW/SSB
29 0700-1000 NSA Forsamlingstest, SSB
30 0700-1000 NSA Forsamlingstest, CW

AUGUST11995
DATUM TIDjz) NAMN
5 1200-2400 Europan HF Championship,

CW/SSB (kanvara flyttad)
5-6 2000-1600 The YO-DX Contest
12-13 0000-2400 European DX Contest, CW
13 1400-1500 SSA MAnadstest, SSB
13 1515-1615 SSA MAnadstest, CW
19-20 0000-0800 SARTG World Wide RTTY Contest
19-20 0000-0000 SEANET Contest, SSB
20 0700-1100 SSA Portabeltest, CW
26-27 1200-1200 TOEC Field Contest, CW

73/Torgny- SM0TXT @SK0AR-6

OBS!
NSA 
FORSAMUNGS- 

TEST 
SOMMAR 1995 

29-30 JUU!

Regler for
NSA Forsamlingstest

Sominar 1995
Sommartest
29-30 juli ar det dags for sommartesten . 
LAmpligt att redan nu bdrja planera for 
eventuell mobilkoming. TyvArr har vi vAl 
d&, liksom fbrra Aret, QRM frAn IOTA- 
testen under sondagspasset.

Det Mr finare att jaga kyrktuppar An knappt 
synliga stenbumlingar i havet!

Priser: Record-Book i stAllet for de sed- 
vanliga medaljema.
Tider: SSB Lordag 29 juli 0900-1200 
Svensk tid
CW Sondag 30 juli 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, non SM. PA 
fftrsOk later vi denna gang de stationer 
som kor bade CW och SSB att delta i bada 
klassema. Se regler i QTC nr 6, sid 22!

SM5BDY/Evert

M A
RESULTAT

1

NN A D : 
M

S T E S 
AJ

T E

MT5CW95

plac/call fOrs. QSO 40/80/poang/mult/tot.poang/%-poang/

1.SK3IK Y201 22/25 88 21 1848 1000
2.SM3CER Z71O 22/20 82 20 1640 887
3.SK6AW 0232 20/17 71 16 1136 615
4.SM5AZS E729 8/24 62 18 1116 604
5.SM0AHQ A130 12/22 67 14 938 508
6.SK7AX F617 14/21 66 14 924 500
7.SM3DTR Y211 17/18 67 13 871 471
8.SM7RME F203 8/22 57 15 855 463
9.SM5AHO B2403 11/15 50 16 800 433
10.SM6UQJ P601 8/22 57 14 798 432
11.SM48NZ T102 9/18 51 14 714 386
12.SM2KAL BD1005 22/7 57 12 684 370
13.SM3GUE X903 8/15 46 13 598 324
14.SM3VAC Y201 13/14 54 11 594 321
15.SM7SMS Ft 120 10/16 49 12 588 318
16.SM5OYC U806 2/23 48 12 576 312
17.SM7CFR F1210 6/16 43 13 559 302
18.SM3LNU Y211 9/11 40 12 480 260
19.SM5KQS D501 2/16 35 11 385 208
20.SM0XG A110 6/15 40 9 360 195

.SM0HEP A127 6/15 40 9 360 195
22.SM7TTO F304 4/12 32 9 288 156

.SMOOZH B705 3/9 24 12 288 156
24.SM7ATL H517 6/12 35 8 280 152
25.SM3CBR X307 0/15 30 9 270 146
26.SL6ZK 0220 4/10 25 8 200 108
27.SM6CZU P304 5/6 22 8 176 95
28.SM7BGB L1211 6/6 23 7 161 87
29.SMOHY B2301 5/6 20 7 140 76
30.SMQATE B1201 0/5 8 3 24 13
31.SM6ERS 0213 0/3 6 1 6 3

SM5KQS kOrde QRP. SMOCSX sands in checklogg.SKOWJ skickade inte
in ndgon logg. Totalt deltog 33 stationer i testen (+ 3 stationer
som ej sant in logg samt ej Aterfunnits i minst 5 loggar).

MT 5 SSB 95
1.SM3CER Y409 22/37 115 30 3450 1000
2.SK3IK Y201 16/35 100 23 2300 667

.SM7UFW H715 14/40 100 23 2300 667
4.SM3GUE W309 11/34 85 25 2125 616
5.SK7AX F617 11/36 92 23 2116 613
6.SM7EDN H506 10/37 92 19 1748 507
7.SK6AW 0232 8/35 83 19 1577 457
8.SM3AF Y403 13/28 81 19 1539 446
9.SM5AHD B2403 2/38 76 18 1368 397
10.SM7SMS F1120 5/35 74 18 1332 386
11.SM7ATL H517 10/34 81 16 1296 376
12.SM5OYC U806 1/36 72 17 1224 355
13.SM7CFR F1210 3/31 66 18 1188 344
14.SM3DTR Y211 10/25 69 17 1173 340
15.SM6UQJ 0703 7/29 71 16 1136 329
16.SM6FXW N311 2/31 64 16 1024 297
17.SM48TF S1402 0/34 67 15 1005 291

SMOVDZ A123 0/35 67 15 1005 291
19.SK7CA H517 9/25 65 15 975 283
20.SM7TTO F304 5/26 61 15 915 265
21.SM5BTX U1122 0/31 59 14 826 239
22.SM7PER K503 4/24 54 15 810 235
23.SM4TIY W802 0/32 62 13 806 234
24.SM5KQS D501 0/27 53 14 742 215
25.SM1CIO 1178 2/23 49 15 735 213
26.SM7HSP K105 0/27 51 13 663 192
27.SM7AIL G504 1/25 49 13 637 185
28.SM2KAL BD401 11/11 42 14 588 170
29.SM0HEP Al 27 4/21 48 12 576 167
30.SMOHY B2301 1/23 46 12 552 160
31.SM4BNZ T102 6/15 42 13 546 158
32.SM3MQF Y409 7/14 41 12 492 143
33.SM7BGB L1211 4/15 37 11 407 118
34.SMOOZH B705 2/12 28 14 392 114
35.SM6ERS 0213 0/22 39 10 390 113
36.SM2PYN P12O5 6/12 35 11 385 112
37.SM0XG A110 2/17 36 10 360 104
38.SL6ZK 0220 3/13 32 11 352 102
39.SM3PGN Y203 9/8 31 7 217 63
40.SM2NZK AC701 3/7 20 5 100 29

SM5KQS kOrde QRP. SMOCSX sande in checklogg.SKOWJ,SM7FIG & SM7MPM
skickade inte in ndgon logg. Totalt deltog 44 stationer i testen
(♦ 4 stationer som ej sant in logg samt ejiterfunnits i minst 5
loggar).

V J

Testen

SM4BNZ/Rolf Arvids son

KLUBBTAVLINGEN

Jag tror att det blev lite fel i fOrra MT. NAgra resultat 
till Klubbtavlingen blev ihopblandat mellan Adalen 
och VasterAs klubbar samt nAgot mer. Men det 
kommer att rattas till automatiskt till nasta kvartalsre- 
dovisning. K6r hArt - vi hOrs!

Sponsor
Manads

KLUBBTAVLINGEN SSB 
Kalmar Radio Am.Sallskap 
Sundsvalls RadioamatOrer 
Botkyrka RadioamatOrer 
Adalens SandareamatOrer 
Hisingens Radio Klubb 
SVARK 
Wastra Gastrike SA 
Westbo Radioklubb 
Vasterds Radioklubb 
Vastra Blekinge SA 
Vasterdalarnas AmatOrradioklub 
Gotfands Radioklubb 
Kronoberas Sandareamatbrer 
Gemark Gellivare-Malmberget 
Sydnarkes SandaramatOrer 
Pejl Radioklubb 
Umed RadioamatOrer 
Storuman-Tamaby AK

Adalens SandareamatOrer 
Hisingens Radio Klubb 
Botkyrka RadioamatOrer 
Sundsvalls RadioamatOrer 
SVARK 
NorrkOpings Radioklubb 
Gavle KortvdgsamatOrer 
Westbo Radioklubb 
Sydnarkes Sandaramatbrer 
Gallivare-Malmbergets ARK 
Vasterds Radioklubb 
Pejl Radioklubb 
Kalmar Radio Am.Sallskap 
Boris RadioamatOrer

QUOVADIMUS
”Vart Sr vi pa vag”. Debattartikel nr 2

Om QSL kan man skrivaoch tycka en hel del. 
Jag forstar inte vad DX-stationer och QSL- 
managers har emot byra-QSL. De stora DX- 
expeditionema ar ju en sak, men alia andra, 
varfor skall de trassla till det for oss vanliga 
dddliga. Ibland kan man ju undra om de ar 
aktieagare i diverse postverk. Det gAr ju At 
massvis med frimArken och IRC’s (intema- 
tionella svarsfrimArken), sAvidaman inte har 
dollar till hands. Skall man tro dessa QSL- 
managers och DX-stationer sA Ar postverken 
de enda som tjAnar pA detta direkt-QSL- 
ande. Hur fungerar den QSL-manager fc5r 
flera stationer som bara klarar av att sAnda 
ivAg ett QSL trots att han kanske fAr flera. Jag 
har rAkat ut for det och den forklaring han gav 
mig var ’’tank om alia skulle skriva och ff Aga, 
men sA hAr gdr jag”. Vi Ar helt i hAndema pA 
dessa managers om vi vill ha QSL och vi fAr 
finna oss i att dansa efter deras pipor. Kon- 
troll av ankommande QSL och utskrift av 
utgAende tar lika lAng tid, antingen det sker 
direkt el ler via byrA. Det fore fall er vara my cket 
merajobb att sprAtta kuvert, kolla IRC/dollar 
och sedan efter utskrift av QSL lAgga detta i 
ett kuvert och slicka igen det jAmfort med att 
fA ett stort antal kort i ICA-kassar och skicka 
ivag samma antal till byrAn. Har jag fel?
Fdr egen del brukar jag bbrja med ett for- 

soka att sAnda via SSA. Ibland hAnder det att 
man blir glatt dverraskad, sA SM5AHK har 
alldeles rAtt dAr (se QTC oktober). Det hAn
der t o m ibland att kortet kommer mycket 
fort. I de fiesta fall sA Ar rutan fbr mottagna 
QSL i loggboken fortfarande tom efter ett par 
tre Ar. Om jag dA vill ha kortet finns bara 
direktmetoden kvar och efter konstens alia 
regler skickas QSL, SAE, dollar eller 1RC, 
Aven om jag tycker det verkar som QSL-kOp. 
I en del fall kommer efter en tid det efterlAng- 
tade kortet, men i mAnga fall har jag blivit 
biAst pA dollam. En gAng i tiden frAgade jag 
forsynt nAgra managers om de hdll pA sA hAr 
for att tjAna pengar. Det var nog tur att vi ej 
befann oss pA samma kontinent, for dA hade 
jag vAl fAtt ordentligt pA skallen. Hur kunde 
jag vara sA oforskAmd att jag overhuvudtaget 
vAgade iffAgasAtta deras Arlighet och ham
spirit? TvArtom, sA var det mycket kostsamt 
for dem. Fan tro’t, sa Rellingen. NAgot mAste 
det ju vara, eller hur? En enda forklaring har 
jag under alia mina amatdrAr sett. En mana
ger ansAg att kort via byrAn hade inget in- 
tresse for avsAndaren, varfor han skulle be- 
svara dessa om han fick tid och lust. Hm! Det 
finns ett antal lAnder dAr man inte kan fA tag 
pA vare sig IRC eller dollar och dA blir dessa 
helt utan chans att fA QSL. Naturligtvis fick 
han ett bverskott pA direkt-QSL-en, men i 
Arlighetens namn ska nAmnas att det gick till 
vAlgbrande AndamAl. Hur kan det dA komma 
sig att alia andra DX-stationer och QSL- 
managers gAr med underskott?

Det hor ocksA till god uppfostran och vanlig 
anstAndighet att besvara ett QSL. Sedan har 
vi alia dessa amatbrer som lovar sAnda QSL 
’’sure via buro 100% no problem”, och lik 
fbrbaskat sA kommer aidrig nAgot. Jag har 
tusentals sAdana i loggen.

SM5BDY/Evert Kallander
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Av SM5UH/Ake Palmblad

till antennen var 100 watt.
Ja si rullade det pa: JA8, VE7, W6, U AO, 

3B8...
Det ar klart, inte fick jag allt jag ropade, 

men utdelningen var si god att jag beslot 
utoka antalet radialer.

Med 6 tridar pi marken markte jag ingen 
direkt skillnad. 7X2CR gav dock 599 nar 
han sjalv var 579, sa varfor inte peta ihop 
en GP med 12 st? 5Z4JD gav da 599 med 
samma budskap till honom, ZS6QU rag- 
chewades (iter!) ca 1.5 timmeoch VK6RZ 
svarade pa ett vanligt CQ. Detta om DX. 
Rapportema frin alia europeer var klart 
battre med GP an med W3DZZ.

I detta lage beslot jag, anskont jag ar 
amator, att arbeta sa att saga professio- 
nellt. Enligt Walter Maxwell, W2DU/ 
W8KHK, stor profet, antennproffs, borde 
jag egentligen laggaut 120 radialer. Men, 
sager han ocksi, ’’for oss amatorer (!) ar 
nigot sidant inte vart varken kostnaden 
eller arbetsinsatsen”. Ett sidant skal for 
minskning av antalet radialer hade jag 
svirt att ga forbi. Ca 40-50 radialer ar OK 
for oss hams, tyckte Maxwell. Lit ga for 40 
radialer tyckte jag och si blev det.
Vannen -PRY donerade material till ett 

antal radialer och resten inkoptes. Vaije 
radial gravdes ner i grasmattan sa att den, 
radialen, lag i jorden under torven. En del 
tridar miste vikas pa grund av brist pa 
utrymme men, fortfarande enligt litteratu- 
ren, skulle detta inte spela nigon storre

Lange hade jag tittat pa en 
10 meter hog bjork pa tom- 
ten och funderat pa vad den 
skulle kunna anvandas till. 
XYL planterade den for 37 
dr sedan och den bestod da 
av en 4 cm hog stam som var 
forsedd med tre blad.
Vid studium avtillganglig antennlitteratur 
stod helt plotsligt fullt klart for mig vad jag 
kunde gora. Bjorken kundebli en ypperlig 
”hang-upp-punkt” for en kvartsvigs GP 
for 7 MHz. I det lyckliga ogonblick di iden 
om bjbrk-GP’n foddes fanns inte ett lov pa 
tradet (december 1993) och ej heller hade 
nigon sno fallit.

Sagt och gjort. En kopparwire pi 10.17 
meter, siledes klippt for DX-delen av 7 
MHz, najades fast i en isolator vid en ling 
sting och med nigot besvar fick jag upp 
toppen av triden si hogt att nederandan 
nidde ner till nigon decimeter over gras
mattan. Stingen var nodvandig, ty de hog- 
sta grenama var for klena och darmed inte 
klattervanliga. Ett 4-tr idars kryss som jord- 
plan fixades, en lamplig koax-kabel anslots 
och tranceivem testades. Jo, har man sett, 
full effekt ut och SWR-nilen rorde sig 
inte.

Efter QSO med ZA1Z, SV2BOH, 
W1RR och UI9ACP tyckte jag det 
verkade lovande. Si hordes EA9UG, 
som jag ropat minga ganger med 
W3DZZ-antennen, men
som aidrig svarat. 
Nu di med Betula 
Alba-antennen? Jo 
tack han kom 
genast, vi var 
bida559. Min 
effekt ut

XYL:s ofrivilliga forutse- 
ende gjorde att jag, 37 dr 
senare, bdrjade dvervaga 

" vad slags antenn jag skulle 
kunna ordna till med hjdlp 

" av bjorken. Kanske som 
_ stddpunkt for en Lazy-H- 

antenn? Eller for en 
Sterbacurtain? Bra anten- 

** ner bada tva, fulla av dB.
Men for att kunna realisera 
dessa antennprojekt 
fordrades dock ytterligare 
ett lika hdgt trdd och 
givetvis saknades ett 
sddant.

Antenntips-------------------------

roll. Ned i jorden kom de alia med en 
hastighet av i snitt 32.5 minuter per radial. 
Vadret var mycket vackert, soligt och 
varmt. Total arbetstid med pauser ca 22 
timmar. Jag gick ner 3 kg i vikt.
Egentligen blev arbetstiden per radial for 
ling. Detta kom sig av att alia grannar och 
goda vanner som kom forbi pi gatan stan
nade och frigade vad jag gjorde. Gravde 
jag minne efter mask? Nej, sa jag, jag 
graver ned en antenn... Jasi, jaha, jag 
forstir.?? Va sa du egentligen? Graver du 
ner en antenn, va, det kan man val inte 
gora?

Med 40 radialer gir det bra att DX’a. Det 
tycks inte vara minga som satsat pi detta 
utforande av en GP. Dock svarade VK2KM, 
nar jag meddelade: ”Hr GP with 40 radi
als”, med att triumferande ”1 have 50 
radials... Allskons DXkommer in bra, 
aven i loggen, och en kvall var jag helt 
ensam och ostord med en 5R8.
Ragchewing med europeer ar ett nbje. Jag 
fir oftast battre rapport an jag sjalv kan ge. 
Forutom den gladjen ar det ett nbje att lara 
kanna mannen/kvinnan bakom nyckeln.
Avslutningsvis, lonade det sig att gi ner 

de dar 3 kilona? Ja, helt klart. Med vanlig 
dipol eller W3DZZ har jag aidrig tidigare 
fitt sidana resultat pi 7 MHz som nu med 
Betula Alba-antennen. Loven tycks inte 
spela nigon roll varken for sandning eller 
mottagning.
Naturligtvis hade jag kunnat gora livet 

lattare for mig genom att kopa en Cushcraft 
R5 eller R7 eller liknande och pi si satt 
sluppit bli av med tidigare namnda 3 kg. 
Javisst. Men di hade jag inte fitt kanna 
gladjen ochtillfredsstallelsen att sjalv gora 
”en riktig grej”, nastan proffsig. Anten
nen fungerar si bra med 100 watt ut att jag 
nu aidrig kant behov av att sli pi slut- 
steget. Och jag ar inte alls saker pi att en 
Cushcraft skulle ha gett mig fler DX eller 
trevligare ragchews.
Vad tror Du?

SM5UH/Ake

En kopparwire pd 10.17 meter najades 
fast i en isolator vid
en lang stdng och
med nagot besvar
fickjag upp
toppen av traden
sa hogt att
nederandan
nadde ner till
ndgon
decimeter
over gras-
mattan.
Stdngen

var nddvdndig, ty
de hdgsta grenarna
var fdr klena och
ddrmed inte kldtter-
vanliga. Ett 4-trddars
kryss som jordplan fixades, en Idmplig 
koax-kabel anslots.

Antenn typ * Betula Alba GP 
*) Betula Alba (latin) = Bjork

' Ett jordplan med 40 radialer gravdes
ner under bjorken. Jordplanstrddarna 

tan ger ade gatan, husgaveln och en alt an.

Gardsbjorken - ett bra altemattv 
jor DX-antennen
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Marconigrafiska
Sallskapet”
Upplevelserikt besok hos marconisten 
I5HEJ, Erik Hedborg, alias Rurik
Varen 1895 - for 100 ar sedan - lyckades 
ingenjoren Guglielmo Marconi, Italien, for 
forsta gangen i historien tradlost overfora 
nagra morsesignaler fran en plats till en 
annan, visserligen bara blygsamma 100 
meter, men and&. Sex ar senare kom det 
verkliga genombrottet, da han lyckades 
overbrygga Atlanten med sina beryktade 
morse-”s”. Nog kan man med fog kalla 
Marconi for den forste radioamatdren.
Jag fick all anledning tanka pa denne ge- 
niale man, nar jag under nagra harliga 
aprildagar hade form&nen att gasta gamle 
vannen och OT I5HEJ (81 ar), fyndigt 
kallad Rurik - Ru efter sverigesignalen 
SMORU och rik efter dopnamnet Erik.
Fran sitt QTH med vidstrackt utsikt over 

havet utbyter han morsesignaler med CW- 
entusiaster som BG, GL, GU, MSC, QY. 
Dessutom med mig och manga andra, sa 
gott som vaije morgon.

Marconista
I Italien ar den gangse benamningen pa en 
som beharskar radiotelegrafi ’’marconista” 
oaktat det var Morse som introducerade 
alfabetet. Har Finns ocksa det italienska

Har residerar OT I5HEJ mest hela aret 
i ett underbart "svalbo” i byn
Capezzano Monte pa en av de manga 
sonderskurna bergssluttningarna i den 
sk Apuanska alpkedjan mot Medelhavet 
ca 3 mil norr om Pisa.
Fran sitt QTH med vidstrackt utsikt 

over havet utbyter han morsesignaler 
med CW-entusiaster som BG, GL, GU, 
MSC, QY. Dessutom med mig och manga 
andra, sa gott som varje morgon.

For bokning av 
annonsplats: 

Ring eller faxa 
08-560 306 48

SM7GR utnamnd till ’’Vecchio Marconi
sta” av 15 HEJ, Rurik.
Jag fick i egenskap av nyb liven VMA 
mtijlighet attpersonligen hamta denna 
ovanliga utmarkelse, som tidigare endast 
utdelats till ett fdtal marconister.

’’Marconigrafiska Sallskapet”. I dess statu- 
ter sags bl a att det vare sig har fast medlem- 
skar, organisation, styrelse, program, av- 
gifter eller intradespenningar. Inte heller 
nagra ataganden eller skyldigheter. Den 
enda avsikten med medlemskapet ar att 
marconigrafera, vara alerta, kvicka och 
glada. Har de dessutom bevisligen haft 
livlig marconigrafisk forbindelse med Ita
lien (las I5HEJ) kan de mojligen tilldelas 
och fh bara Marconi-medaljen med rosett i 
de italienska fargema, utgivenav Marconi- 
grafiska-sallskapet pa 100-arsdagen av 
Marconis fodelsedag 1874. Bararen far 
ocksa ratten att vid marconigrafering nyttja 
forkortningen VMA - Vecchio Marconi
sta.
Jag fick mojlighet att personligen hamta 

denna ovanliga utmarkelse, som tidigare 
endast utdelats till ett fatal marconister.

Prova marconigrafering
Jag vill med detta lilla referat dra en Ians for 
marconigrafering. Bdija som Marconi med 
nagra ta pa horavstand, for att darefter 
erovra hav och kontinenter med dina tit tit 
tit. Upplev den underbara kanslan att sjalv 
uppfanga en fran fjarran sant tit ta tit som 
svar.
Och - betank, att om du lyckas ha livlig 

marconigrafisk forbindelse med exempel- 
vis I5HE J, sa kan det handa att aven du kan 
tituleras Vecchio Marconista. Vilka dip- 
lom sl&r det?

SM7GR/Sven-Robert,
Kristianstad

Telegrafi och 
samband

SM3BP Olle Berglund Hartsvagen 10, 
820 22 Sandarne Tel 0270-60 888

Solflacksprognos
Rullande 12-mAnadersmedelvarden, R12, enligtmaj- 
drkularet frAn ITU:s RadiobyrA. Uppskattad osaker- 
het 1995-10—96-03 ar +/-4, darefter +/-3. En kort 
beskrivning av bakgrunden till prognosen gavs i 
QTC 1994 nr 11.
Utrakning med historiska data:
MAnad 405 406 407 408 409 410

33 31 29 27 27 27
Prognos:
MAnad 411 412 501 502 503 504
Bryssel 25 24 22 21 20 19
Boulder 25 24 23 23 22 21

505 506 507 508 509 516 511
18 17 16 15 14 13 12
20 19 18 18 17 17 16

512 601 602 603 604 SM5BLC Bo Lennart
11 10 10 9 8 Wahlman
15 14 13 12 12 Tel 08-755 99 05

Tider i SvT.

SARNET
SAN/A MAnd 18303567 CW SK7SSK
SAN/D Torsd 18303567 CW SK6SSK
SAN/G Lord 08303705 SSB SK3SSK
SAN/I Lord 123014065 CW SK7SSK

LOKALA FM-NAT
Sond 0930 R6 SK3RYK FAXE-natet SK3BP
Sond 0930 145.475 Delsbo-natet SK3PH
Sond 1900 145.400 MARK-natet SK6QW
Sond 1915 R7 SK5RHQ INFO-nat SK5AA
Sond 2030 R0 SK6RAB MARK-natet SK6BA
Sond 2100 R0 SK3RKK OdmArdsnat 1 SK3SSK
Sond 2130 R7 SK3RHU OdmArdsnat 2 SK3SSK
Sond 2130 145.525 Lokal-nat SK0MT
MAnd2100 R2 SK3RGN Trafik-nat SK4BX
Onsd2130 R6 SK3RIA Jamtamotnatet SK3JR

Tider i SvT.
____ j

Blev han raddad tack vare telegrafi? 
Den 29-arige amerikanske piloten Scott 
O’Grady som blev nedskjuten av en 
bosnienserbisk SAM-misil hade grund- 
ligakunskaperi overlevnadsteknik. Enligt 
obekraftade uppgifter i dagspress i borjan 
av juni kommunicerade han dessutom med 
telegrafi for att fa kontakt med sin flygbas. 
Hanutnyttjade ocksa sin kommunikations- 
radio for att ange sin position - en faktor 
som gjorde att han kunde raddas efter nara 
sex dygn i en skog i Bosnien.
Nato-kommandot uppfattade hans signa

ler. Han var forsiktig med att utnyttja sin 
radio for att sparabatterier och inte avsloja 
sin position.
Fragan ar dock om referatet ar ratt atergi- 

vet i dagspress? Kanske du vet mer . . .
SMORGP/Ernst
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Anropssignal vid radiosamband
Vid utfardande av amatorradiotillst^nd, 
far innehavaren en anropssignal, att an- 
vandas vid kommunikation pa amatdr- 
radiobanden. Enligt PTSF 1994:5 skall 
anropssignalen vid radiosamband foljas 
av -Z (streck zata). Jag kan inte forst^ att 
andra alternativ an anropssignalen -Z 
skulle kunna kommaifr&ga. PTSF 1994:5 
ar ju lagtext.

Anropssignalen skall anges vid borjan 
och slut p& en forbindelse och dar emellan 
med tidsintervall som vi sjalva bestammer 
(korta mcllanrum).

Finns det vid radiosamband nagon or- 
sak att fr£ng& uppstallda regler? Jag har 
sedan 1979 arligen deltagit i flera sam- 
band, med SK4ZA-signal, for att nu nar 
nya bestammelser tratt ikraft anvanda 
SM4LLP-Z. Det fungerar alldeles utmarkt.

Vi skall ha klart for oss att det ar kom- 
pisarna, oftast. Ibland kan nagon frSn en 
klubb i grannskapet stalla upp och delta i 
sambandet. De fiesta kanner igen varann 
pa rosten, pa signalen etc och det framgar 
av deltagarlistan var han eller hon ar pla
cerad. Vid forbindelseprov mellan radio- 
kontrollema, utvaxlas ”hela” anropssign- 
len. Under sambandet ofta i ’’kortform”, 
dvs CJY-Z fran LLP-Z etc. Jag kan inte 
fbrsta varfor vi skall andra pa detta, hitta 
pa signaler som for de inblandade ar helt 
frammande.
Basstationen, SK4ZA eller SM4TBS-Z, 
blir vanligen i stridens hetta uppropad 
med ’’Basen frJn .....kom”, kanske inte
helt ratt men det fungerar.

Vid bSttavlingar, tex pa Mockeln Karl- 
skoga, ar daremot handelseforloppet sa 
snabbt sa utvaxlande av signaler kan ej ske 
utan att sakerheten aventyras. Ett anrop 
kan exempelvis lyda sa har ” NISSE, ROD 
FLAGG UPP”. Da skall flaggan upp ome- 
delbart!

For den som vill fordjupa sig i anrops- 
signaler hanvisas till en fin artikel i QTC 
nr 8/1993, skriven av SM6AOU Philip 
Lennervald.

Mvh 73, SM4LLP/Lennart

Tillfalligt QSO 
/7, /M, /MM etc

Apropa tillagg till signalen, vid QSO 
fran altemativt QTH (/distriktssiffra, 
M,/ MM, /AM har alia tider varit sall- 
synt, eftersom flyget si gott som alltid 
forbjuder radioapparater, och /P har ju 
redan for flera ir sedan formellt slopats, 
aven om det fortfarande nigon gang 
kan horas, speciellt fran handapparater. 

Sedan vi fick nya amatorradiobestam- 
melser, har jag ibland av motstationen 
blivit upplyst om att det har inte langre 
fir anvandas. Andra amatdrer anser - i 
likhet med mig - att det ar vardefull 
upplysning att ange tillfalligt QTH, trots 
att vi inte langre har nagot formellt krav 
att gora si. Bl a pi grand av att de fiesta 
utlandska amatdrer anger motsvarande 
i sina signaler. Jag har ocksi forstitt att 
minga inte ens uppmarksammat att 
kravet pi att i signalen ange altemativt 
QTH inte langre finns, annat an for 
utlandska amatdrer som kor reciprokt. 
Det gjorde f o inte jag sjalv heller forran 
jag blev upplyst om det av en annan 
amator.

Det verkar onekligen finnas olika tolk- 
ning av riktigheten i att anvanda tillagg 
till signalen, nar vi kor frin annat QTH. 
Darfor efterlyser jag andra amatorers 
isikt om huruvida vi bor anvanda de 
tillagg, som flera med mig gama ser 
finnas kvar. Jag tar gama vara pi olika 
isikter och tankar om dess vara eller 
inte vara! Vi bor vara oppna for alia 
synpunkter! Men framfor allt bor vi 
skapa enhetliga regler. Vi har ju nu- 
mera ganska stor mojlighet att utforma 
vira regler utifrin vira egna behov.

Jag efterlyser darfor klara rekommen- 
dationer pi detta omride, som alia kan 
hilla sig till, for att inte skapa forvir- 
ring pi vira band!

73 SM7JZJ/Tomas,
som ofta kdr /7 eller /M

SVERIGES STORSTA 
UTOMHUSEVENEMANG

FOR 
AMATORRADIO

18 - 20 AUGUSTI 
FIELOOAY

MOORS NYGARD - SRANE

Satelliter
Amatorraciokontakt via sateilit

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

Satellit-nytt!
AO-13 OSCAR-13 Ny omgang ZRO test. 
Tyvarr verkar Skandinavien inte favoriseras. 
2juli 1995 1300 UTC NA, SA
22juli 1995 1345 UTC NA, Pacific
Frekvens 145.840 MHz. Rapporter skickas till: 
Andy MacAllister WA5ZIB,
AMSAT V.P. User Operations,
14714 Knights Way Drive, Houston,
TX 77083-5640. USA
CRASHER:
UO-22 13 maj, Webersat 17 maj
Bada satellitema har sedermera kommit igang. 
SAREX
I skrivande stund horde DISCOVERY STS-70 snurrat 
runt jorden och avlevererat TDRS-G for vidare fard 
upp i geostationar bana. Men sa blev inte fallet. NASA 
teknikema upptackte till sin fasa att en hackspett hade 
hackat 70-talet hal pa isloeringen till bransletankama. 
(Troligen ar hackspetten fridlyst i Florida ocksa.) Man 
raknar med att behova skjuta pa starten nagra veckor.

Darmed blir det osakert nar man kommer att skicka 
upp ATLANTIS STS-71 fran Cape Canaveral. Jff 
QTC 95-06.
Inga nya ffekvensuppgifter har inkommit varfor 
fbljande galler:

Foni/FM Nerlank: 145.840 MHz Upplank: 
144.450, 144.470 MHz
Packet Nerlank: 145.550 MHz Upplank: 144.490 
MHz
Varfor hackade ”Hacke” inte pa ATLANTIS? 
MIR
Under maj manad och borjan av juni har man agnat sig 
at rokader genom att flytta de olika modulerna till nya 
dockningsportar infor det vantade rendezvouset med 
ATLANTIS.
2-LINE-ELEMENTS
Sedan en tid har bandata for satelliter saknat 
checksumma pa bade rad 1 och rad 2. Dessutom 
saknades ’’ephemeristyp” och det har skett en 
uppstrukturering av INT-DESIGNATION. Man har 
plockat bort onddiga ’’nollor”. AMSAT har pa eget 
bevag lagt till checksumman.
Enligt meddelande fran producenten av 2-line- 
elements kommer man dock inom en nara framtid 
aterga till 2-line-elements med checksumma.

KOMMANDE SATELLIT
Nytt namn pa listan ar PANSAT, vilken man raknar 
med att fa i bana tidigast 1996.
PANSAT ar utbildningsprojekt for Naval Postgraduate 
School och satelliten kommer att sanda spread
spectrum pa 436.5 med 9600 bits. Markstationer 
kommer att kunna utnyttja PANSAT for store-and 
forward. Meddelandeminnet blir pa 4MB. Vikt ca 70 
kg-
PANSAT kommer dessutom att fungera som en 
testplattform for kommunikationsexperiment med 
’’nedskjutna” piloter.
Uppsandningen sker med rymdfarjan men troligen blir 
inklinationsvinkeln 28 grader vilket gor att den inte 
kommer att horas i Norden.

AMSAT-SM-BBS
08-531 732 45 8-N-l 300 - 28800 baud. 
AMSAT-natet
Sondagar kl 1000 svensk tid pa 3740 kHz. 
Signalen ar SK0TX och operator Henry SM5BVF.

Det blev en aning torftigt. Vadret ar inte heller 
inspirerande sa har i borjan av sommaren. Det saknas 
input fran omgivning. Dessutom visade det sig nast 
intill omojligt att ligga i sangen och knappa pa en 
IBM-AT.

Trevlig fortsattning pa 
sommaren onskar satellit- 
redaktoren Anders SM0DZL
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(«ii" RPO
RadioPejl Orientering "Ravjakt”

SM0BGU PA Nordwaeger,
Gravlingsvagen 59, 161 37 Bromma 
Tel: 08-26 02 27

Ravjagare varnadfor 
argsint dig!

EM-uttagningsjakt 2
Den 14 maj arrangerades den andra natio- 
nella jakten, och tillika andra EM-ut- 
tagningsjakten, i skogama SO om Hud- 
dinge. Terrangen i detta omrade ar rejalt 
kuperat med mangabrantfotter, smahdjder 
och sankmarker och ganska tatbevuxet. 
Med andra ord en fin ravjaktsterrang.
Forsta jakten var en 2m-jakt och gick med 

start och mal vid Haninge SOK:s klubb- 
stuga i Rudan, andra jakten pa 80m hade 
start och mal vid Hellas’ OK:s klubbstuga 
i Granby ca tre km narmare Huddinge. 
Omradenatangerade alltsa varandra, skilj - 
des bara at av den nybyggda trafikleden 
tvars genom skogsomradet.
Eftersom bada tavlingama genomfordes 

samma dag blev det en ganska tuff dag for 
jagama. 2m-jakten skulle starta kl 10.30 
men blev forsenad 15 minuter pa grund av 
en rav som inte startade. Av nagon anled- 
ning hade den stannat drygt en timme fore 
start men sedan den omstartats fungerade 
den oklanderligt under resten av tavlingen. 
Samtliga ravar hade placerats hogt for att 
inte reflexer skulle krangla till det for 
jagama. Omradet var pa vissa hall stigrikt 
men det blev en del terranglopning i alia 
fall. Banlangd ca 5 km fagelvagen fran 
start tillbaka till mal med SM4VMU/Bengt 
som den individuelle vinnarenpa 1.01.58. 
Efter denna jakt var det en paus pa ca 2 

timmar for dusch, mat och prisutdelning 
av Skapjakt-plakettema till de tre vin- 
nande lagen, dvs de lag som deltog i Lin- 
desberg den 22 - 23 april. Om denna jakt 
kunde du lasa i juni-numret av QTC. En 
diskussion om ravjaktens framtida organi
sation hann vi ocksa med.
Darefter lamnade vi Haninge-stugan och 

for over till Hellas-stugan i Granby for 
80m-jakten. Nu blev det mycket mer lop- 
ning genom stig-fattig, blot terrang som 
fagelvagen matte drygt 6 km. Individuell 
vinnare aven denna gang blev SM4VMU/ 
Bengt, nu med tiden 1.09.31.

SM4OWY/Birgitta motte pa sin vag till 
den sista raven en man, som varnade henne 
for att fortsatta i den planerade riktningen, 
eftersom en argsint alg fanns i narheten. 
Om denna alg visste vare sig banlaggaren 
eller ravutlaggaren. S& kan det g& till i en 
vanlig svensk terrang!
Etttacktillravjagarna, tillravutlaggarna SMOGMM/ 
Magnus, SMOIDV/Ronald, SM0 DDJ/Hans och 
SMORGH/Johan, som alia fick en slitsam dag med 
utldggning forst av 2m-ravarna och ddrefter 80m- 
rdvarna och sedan intagning av 2m-ravarna och 
slutligen 80m-ravarna. Tack ocksd till orienterings- 
klubbarna Hanings SOK och Hellas, vars stugor vi 
utnyttjade. Slutligen onskas Hellas lycka till med 
renoveringen och ombyggnaden av klubbstugan i 
Granby.

Resultat 2m och 80m-jakten

OSA 1.26.52 5 ravar
SRJ 1.31.34
SRJ 1.48.10

2m
Oldtimer
1) SM4CGR/Sven
2) Gunnar Svensson
3) SMOKON/Olle

Seniorer
1) SM4VMU/Bengt
2) Bo Soderqvist
3) SM5SVM/Hans

Junior
1) Henrik Johansson

Dam
1) SM40WY/Birgitta

OSA 1.01.58 5 ravar 
SRJ 1.03.55
VRK 1.59.15

80m
Oldtimer
1) SM4CGR/Sven
2) Gunnar Svensson
3) SMOKON/Olle
4) Sven Carlsson
5) Gunnar Fagerberg
6) Clas Thordn

Seniorer
1) SM4VMU/Bengt
2) Bo Soderqvist
3) SM5SVM/Hans

Junior
1) Henrik Johansson

Dam
1) SM40WY/Birgitta

OSA 1.15.05 5 ravar 
SRJ 1.20.34
SRJ 1.45.00
SRJ 1.57.42
SRJ 2.02.40
SRJ 2.09.09

OSA 1.09.31 5 ravar 
SRJ 1.12.36
VRK 1.26.40

VRK 1.59.37 3 ravar

OSA 2.00.20 4 ravar

VRK 1.53.54 4 ravar

OSA 1.48.13 2 ravar

Aktuella tavlingar
Gdteborgs Ravjagare Ravkalender 1995 Ravjakt Norra Jylland 10 -16 juli

Nr Dag/datum
6 on 16 aug

7 to 7 sep

8 so 17 sep

9 mi 25 sep

Startplats Telefonkarta
Surtesjons vattentom 31G2
Torgil Larsson 031 - 573629
Grandalsmotet (Ravlanda) Prel. 
Lars Renberg 031 - 270230 
DAG-DM samling kl 15:30 
Harkeshult, mellan
Landvetter - Jonsered 33C1
Ingvar Nilsson 033-230405 norrom 
NATT-DM samling kl 15:30
Finnsjon (Molnlycke) soder om 2805 
Thomas Svensson 031 - 872398

Dar annat ej anges ar samling kl 18:00 och start 18:30. 
Kolumnen Tele" anger startplatsen enl 1994 Ars 
telekatalog. Start avgift 10:- plus kart a till sjalvkostnads- 
pris. Medtag: Penna, Kompass och visselpipa.
UtlSningssaxar finns. Introduktion/Demo for nyborjare vid 
varje jakt.

Jagmastare ar Ingvar Nilsson, SM6FHI,
Kallbacksrydsgatan 11B, 510 54 BRAMHULT, 
tel host ad 031 - 230405, tel arb 031-7761663, 
faxarb. 031-7763757 Valkomna!

Ingvar

NRRL Norge 
Nordisk Mesterskap i Radiopeileorientering

Tid: 2-3september1995.
Plats: Sormarka, Oslo

(ca. 20 km. sydost Oslo centrum). 
Ankomst: Senest lordag 2.9. kl 12.00,

mojlighet for ankomst fredag kvall, 
Beraknad avslutning sondag 3.9. ca. kl 14.30.
Ovematting: Sormarka studie- og konfdransecenter, 

enkel- eller dubbelrum.
Pris: Pr. person pr. dygn ink!. frokost,

lunsjog middag:
- NOK 485; i dobbeltrom,
- NOK 5 8 5 ; i enkeltrom .

Startkostnad: - NOK 50/lopp
Pameldingsfrist: Senest 11.8. med innbetaling av 

belop for overnatting.
Frigor kan stallas till Oddvar, LA2QDA(~LA40) 
(telf+47 22 616179 e. kJ. 18.00.

Primar aktivitet:/Annan aktivitet:
M^ndag 10/7: 
morgon: Check-in vid cam pingpl atsen
10.00: GA-jagt 160
14.00: Postkasselopp
kvall Provravpa 2m/80/160
Tisdag 11/7: 
10. 00: Ravjakt 80/(160)
10.00: Loppmarknad
13.00: Utflykt till Spottrup
22.00: Nattjakt 160
Onsdag 12/7:
10.00: Mobiljagt 2M/FM
14.00: GAjakt
17.00 Ravjakt 2M
Torsdag 13/7 
10.00: Utflykt till

17.00:
Hjerl Hede
Ravesprint 2/80/(160)

Fredag 14/7:
10.00:

Rydhave skov

Ravemaraton 2M/80(160)

13.00:
Klosterheden
Utflykt

20.00 Fidusja~t 160
Lordag 15/7: 
10.00: Mobil ravejakt 160
10.00: Mobil 160
16.00: Ravjakt 2M

Ladda upp under sommaren 
for den tredje nationella jak
ten i VRK under helgen 12 -
13 august, endast en vecka 
fore SMi OSA.

Ravjagare!
Glom inte bort traningsveckan i 
Danmark (Jylland) - Vecka 28!
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Orebro Sandar Amatdrer 
inbiuder till 

SM 
Radiopejlorientering

Med SM-regler.
7 ravar och 7 ravar dag.

Orebro, 19-20 Augusti
Anmalan gor du genom att satta in 100 
kr pa postgiro 430 74 09-5 (Orebro 
Sandare Amatdrer) senast den 1 au
gusti. Ange pa postgirotalongen: 
SM-95, namn, adress och klass.

Information om forlaggning, tider och 
slutlig kostnad skickas till all anmalda 
cirka en vecka i forvag.
Har du fragor, ring 

Bengt Evertsson 0581-10907.

Vdlkomna onskar
Orebro Sandar Amatdrer

SMOUGT/Marcel Boos

Det finns 
radioamatdrer 
som tycker att 
det mesta dr 
skrdp pa 
Internet och 
paketradion. 
For mig 
innebar dessa 
system frihet. 
Borta dr alia 
nationaliteter 
och grdnser.

Kunskapen om hur inlarningsprocessen 
sker forandras fortlopande. Nu kommer 
nya ideer om hur tekniken kan utnyttjas 
for att lara ut och visualisera kunskap. 
T ex med hissnande datoranimeringar. For 
spraktraning ar packetradio en dunder- 
traff.

Hastigheter
Ju snabbare dataoverforing desto storre 
mojligheter och desto mer sofistikerad in
formation kan flyta igenom. Nu kommer 
filer med ljud och bild.

Somliga havdar att amatorradio ar till for 
manniskor som ar intresserade av radio- 
teknik. Men for mig handlar det om me
dia. Overforing av media, hantering av 
media och slutlig bearbetning av media.

I paketradion finnas allt; fran postscript
filer till kretskortslayouter och kakrecept. 
Debatten kan leda till ursinniga vredesut- 
brott.

Internet och Paketradion har precis som 
telegrafm och den analoga radion, en 
’’spraklig kultur”. Det uttrycks med sa 
kallade glada gubbar. T ex:Det finns 
langa listor med s&dana figurer.

Avslutningsvis delar jag med mig nagra 
packet- och Intemetadresser som jag tycker 
ar intressanta:

Packet:
- KD4EMI@KD4EMI. Han ar en intres
sant personlighet inom multimedia och 
datoranimering.
- UA3ACF. Rysk multimedia-program- 
merare. Specialicerad pa rostsyntes.
- SMOORB@SK.OMK. TCPIP-koordina- 
tor (en bland flera). IP adress-utdelare 
region Stockholm. Ampernet/Internet- 
kompatibla
Internet:

- N6GNs ’’Hemsida”
- FTP://col.hp.com. Allt som behovs vid 
hobbybygget for 10 GHz 10 Mbit micro- 
vagslank.
- HTTP://webcrawler.cs.washington.edu. 
Klickapa netsearch. (Basta sokordar DXF, 
crosscompiler, Laser, Animation, Pov., 
Lycos och Simtel).
- FTP://NIC. Switch, ch.

Fragor och kommentarer mottages:
SMOUGT/Marcel Boos
Karlhovsgatan 17, 2 tr
151 37 Sodertdlje
Packet: SM0UGT@£K0MK

-------------------------------------------------------- Allmdnt ----------------------------

Internet och packetRPO-styrelse
I samband med SM-^rsmotet skall det bil- 
das en RPO-sektionsstyrelse best&ende av 
ordforande, sekreterare, teknikansvarig, 
tavlings-samordnare for nationella resp 
intemationella tavlingar, informa-tions- 
ansvarig mm. Styrelsens uppgifter blirbl a 
att vitalisera sporten och, framfor allt, 
skaffa nya deltagare.
For att ge denna styrelse sa stor bredd som 

mojligt uppmanas klubbar med ravjakter 
pa programmet att kontakta valberedningen 
med forslag pa funktionarer fran saval den 
egna klubben som andra klubbar.
Valberedningen bestar av:

- Hans Sundgren/SM5SVM
Tessingatan 3B, 2 tr, 722 16 VASTERAS
tel. 021-14 44 28
- Bo Soderquist
Agatan 5, 572 75 FIGEHOLM
tel. 0491-316 33

- Bengt Evertsson/SM4VMU
Skyttevagen 9B, 711 32 LINDESBERG 
tel. 0581-109 07

De som anmaler sig till arets SM kommer 
att fa en lista med namn pa funktioner och 
foreslagna funktionarer tillsammans med 
detalj-informationen om tavlingama, som 
skickas ut ca en vecka fore tav-lingarna.
Kom till &rets SM och tala om hur du vill 

att den nya styrelsen skall arbeta.

SM0BGU/PA

Informationstekniken forand rar skolan
Svarta tavlan och Whiteboards kan flyga och fara! Nu finns den platta videoskdrmen 
dar elever och larare med journalistisk forskaranda anvander digital information, 
digitala kartor, digitalt lagrat filmarkiv. Dessutom finns CD-rom och mycket annat. 
Har hanger allt pa datahastighet, hur fort man skickar.
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-------------------  Distrikt o klubbar 

JL 4 A Uppgifter for uppdatering avkalendernlamnastill:
/l y . Packet radio: SM5HIH @SK5UM, Fax: 0157-10558

Brev: Flens Radkjamatdrer, Rundv 7,642 34 Flen 
Aktuell kal end er firms i BBS SK5UM.

Datum Klubb
Filnamn:KALENDER\SM

InfoAktivitet QTH
Juli 95
08-09 Test IARU HF Champion SM3SGP
10-15 oz Ravjaktsvecka i Danmark SM0BGU
13-17 Sommarlagret Rayskala Loppi Finl SMORBO
15 XPUG Loppmarknad Bolinas SM3VEE
16-23 SK4BW Samband Dalecarlia Cup Borlange SM4UXQ
24-28 SL7ZN Samband O-ringen Hassleholm SM7JFM
29-30 SK5BE Test NS A, forsamlingstest KV SM5BDY
29-30 LRMD Hamfest 95 LRMD, nara Vilnius Bristonas LY1DL

AUG 95
04-06 SK1BL FieldDay for semestrande Hams Gotland SM1ALH
05-06 SK5BE Test NSA Forsamlingstest VHF SM5BDY
12-13 SK5AA Nationell ravjakt VRK VasterAs SM4EZM
14 SK6BA Foreningsmote MARK Horred SM6LKT
18-20 SK7BT FieldDays MARC Sjobo SM7LBB
19-20 Test SARTG RTTY WW SM4CMG
19-20 SM Ravjakt SM0BGU
19-20 SK3JR FieldDay ruta JP64 HF+VHF Ostersund SM3UTZ

Sept 95
02-03 TEST IARU Region 1 VHF SMOFSK
02 AK0MK Loppmarknad Nykvarn SMOORB
02 SK4IL Resa till Goteborg Gru ms SM4HEJ
09 SK6RM Kvartalsmote Radiohistoriska Goteborg SM6AHU
12 SK6AG Foredrag och kursstarter Goteborg SM6BQN
16-17 Test, SAC CW SM3SGP
23-24 Test, SAC SSB SM3SGP

Okt 95
10 SK6AG Auktion GSA Goteborg SM6BQN
12 SK5AA Auktion VRK VAsterAs SM5ENX
14-15 DX-traffen Karlsborg SM6CTQ
20-22 JOTA Jamboree On The Air SK7TS
28-29 Test CQWW SSB SM3SGP

Nov 95
13 SK6BA Foreningsmote MARK Horred SM6LKT
14 SK6AG Vai Budget, arsavgift Goteborg SM6BQN
18-19 ILERA-testen SM6DAD
18 SK6RM Kvartalsmote Radiohistoriska Goteborg SM6AHU
25-26 Test CQWW CW SM3SGP

Dec 95
951212 SK6AG Lucia Goteborg SM6BQN

Jan 96
0101 Test SARTG NyArstest RTTY SM4CMG
0113-14 Test ARRL RTTY Roundup SM4CMG
0127-28 SK5BE Test NSA Forsamlingstest VHF SM5BDY

Febr 96
0203-04 SK5BE Test Forsamlingstest NSA SM5BDY
0203-04 Test ADRS RTTY WPX SM4CMG

Mars 96
02 SK5LW Loppmarknad 10.00 ESA Eskilstuna SM5OCK
16-18 Test Bartg. Spring RTTY HF SM4CMG
30-31 Test CQ WPX SSB SM3SGP

April 96

Maj 96
11-12 A. Volta RTTY DX Contest SM4CMG

Du som skickar in kalenderuppgifter per packet/fax fir i retur en uppdaterad kalender. SM5HIH GOran 
———---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- - - ----------------------------

Stolen amatorradioutrustning ur bil parkerad i Malmo 13 juni: ICOM W2E serie 
nr 7208. Dessutom Ericsson NMT 450 typ 433 ser.nr 034-024, 020-2485012,
Polisradio DLS 160. Vet du nagot - kontakta polis eller

SM7NJD/Ake, Strandgatan 13E, 387 31 Borgholm.

Tack OTC-syd!
I samband med OTC-syds arsmote i Sin- 
clairsholm, blev jag forarad titeln heders- 
medlem, vilket gladde mig oerhort.
Jag har varit kassor sedan starten 1988, 

men nagot storre arbete har det inte varit. 
Det har varit mycket trevligt att samarbeta 
med styrelsen. Trodde aidrig att jag skulle 
bli hedersmedlem - det var en glad over- 
raskning.

Som sakert manga vet har jag lagt ner 
mycket arbete inom SS A med QSL-hante- 
ring, dels pa 60-talet, dels nu de tre sista 
&ren. N&gon storre tacksamhet fran SS A:s 
sida har jag daremot annu ej fatt uppleva. 
Tack aven for den fina gavan som jag fick 

motta av styrelsen for QTC-syd.
Jag onskar den nye kassoren SM7CZL 

lycka till samt fortsatt fint kamratskap inom 
OTC-syd.

73 SM7AIO/Ernfrid

Field-Day - Gotland
4-6 augusti halier l:a distriktet Field-Day 
pa ostra Gotland. Vi har gott om plats for 
husvagnar och talt. For de som onskar 
finns ett stort sovtalt dar man kan over- 
natta med liggunderlag och sovsack.
Arets tema ar att kora radio med aldsta 

fungerande rig. Har du nagot att damma 
av sa plocka med det ut och anslut till 
GRK:santennpark. Poangberaknasenligt 
en formel som annu ingen lyckats forsta. 
Denbaseras pa stationens alder, antal lack- 
ande kondensatorer och vilka QSO som 
genomforts. Pris utdelas av GRK:s mest 
konservativa tribunal.
Programmet innehaller bland annat: 
FRED AG: Antennuppsattning, driftsatt- 
ning av obsolet utrustning film/bild- 
visning.
LORD AG: Mera bad, tematavling,
GRK:s auktion ca 15.00, gemensam 
grillmiddag, bild/filmvisning, aktiviteter 
i god sedlig GRK-tradition.
SONDAG: Revelj, fortsatta radio- 
aktiviteter.

Vi har som mal att ha trevligt och traffas 
i lite semesteranda. Tag med hela famil- 
jen, XYL/YL och bam.

Vi behover i god tid veta hur manga vi 
blir till lordagens middag.
For information och anmalan kontakta: 
Erik SM1ALH@SK1BL. Tel 0498-493383 
Rolf SM1NFH@SK1BL. Tel 0498-278609

Hjartligt valkomna Onskar GRK 
och I: a distriktet.

Old Timers Club - 40-ars jubileum 
Planerar en 24-timmars kryssning till 

Aland i slutet av Oktober 1995.
Resa inklusive A-hytt och mat kommer 

att kosta ca 600 kr. Du som ar intresserad 
kontakta:

SM5BBC/Ulf Tel 08-99 84 95
SMOEBP/Bdrge Tel 08-86 45 87

H
Ett bra satt att lamna ditt text
bidrag till QTC dr att skicka en 
diskett Bifoga garna en utskrift!
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Silent Keys

SMOGCW/Curt Lundstedt
En kampe har lamnat vara led. Natten 
mellan den 5 och 6 maj 1995 avled 
SMOGCW/Curt, 42 Sr, ensam i sin 
bostad.

Inledningsmeningen for val, nar det 
galler oss sandareamatorer, narmast 
tanken till en person med DXCC pa alia 
band och flera trafiksatt, och/eller ett 
mycket stort antal korda lokatorrutor m 
m, eller en testvinnare med utomordent- 
ligaresultat.

Curts kamp lag pa ett annat plan. Fran 
11-arsSldern rorelsehandikappad av en 
med tiden allt mera svSrartad reuma- 
tism. Han hade svSrt att forflytta sig 
utan kryckor eller rullstol.

I mars 1975 tog Curt amatorradio- 
certifikat klass A. Som medlem i 
Stockholm Radioamatorer (SRA) korde 
han under en period i slutet av 70-talet 
CW-lektioner pS 2 m for SRA-medlem- 
mar. Han blev tidigt aktiv pa 70 cm. En 
bidragande orsak till bra resultat pa detta 
band var, forutom en god portion 
envishet, ett utomordentligt bra QTH, 
hogt belaget pa Orvar Odds vag i 
stadsdelen Fredhall i Stockholm.
Efter ingenjorsexamen erholl Curt 

anstallning vid foretaget Teleplan 1978. 
Nar konsultforetaget Frontec bildades
1982 overgick Curt till detta.
I mitten av 80-talet drabbades Curt av 

en njursjukdom, vilken sa smaningom 
ledde till att han maste genomga dialys- 
behandling pa Karolinska sjukhuset tre 
ganger i veckan. Denna utomordentligt 
jobbiga period i hans liv fick ett slut i 
och med en lyckad njurtransplantation 
1987. Curt levde upp - visserligen 
fortfarande beroende av kryckor och 
rullstol - men blev for ovrigt som en ny 
manniska. Darom kan bade vi som goda 
vanner, och arbetskamratema vid 
Frontec vittna.
Curt var en mycket uppskattad medar- 

betare vid Frontec, kand for sin envishet 
och for att aidrig slappa ett problem 
forran det var lost. Yngre arbetskamrater 
vande sig ofta till honom for att fa tips, 
hjalp och rad.
Nar det galler amatorradio kan aven 

namnas, att ganska snart efter det att det 
nya lokatorsystemet inforts och
SMOAGM/Folke, kommit ut med sin 
’’The Radio Amateur’s World Atlas”, 
utarbetade Curt ett forbattrat datapro- 
gram for berakning av avstand i det nya 
systemet. Detta program anvands i dag 
av mSnga amatdrer och testledare, bl a 
SM3CER/Jan-Eric. Curt har efter 
begaran distribuerat detta program till 
flera amatdrer, aven utanftjr Sverige.
Curt var alltid hjalpsam och som ett 

utslag av sann ”ham spirit” far val ses 

att, enligt hans onskan uttryckt i testa- 
mentet, all hans amatorradioutrustning 
genom SSA:s forsorg skall g& till n&gon 
gravt handikappad radioamator.

Vi saknar Dig Curt, och vara tankar 
gar i dessa dagar frdmst till Din mamma 
Doris, vars allt Du var.

Vila ifrid Curt!
SMOOVM/Lars och SM5AHI/Olle

SM6BTL/Vilhelm Nordstrom
Var van och medlem Vilhelm Nordstrom
SM6BTL har lamnat oss efter en tids 
sjukdom i maj 1995.

Vila i frid
Vannerna i Boras
Radioamatdrer genom
SM6NT/Lars

SMOHUK/Berndt Lindersson
Torsdagen den 6 april avled Berndt. Han 
blev inte anmarkningsvart gammal; 75
ar. In i det sista var han vid full vigor 
och hans franfalle kom ovantat.

Han var i manga ar QSL-manager for 
bade LG5LG och SJ9WL - en syssla, 
som han skotte b&de snabbt och nog
grant.

Vi inom foreningen Amatorradio i
Morokulien - ARIM saknar honom bade 
som van och medarbetare.

Vila ifrid!
Amatorradio i Morokulien 
-ARIM
genom SM4IM/Enar

SM4YN/Per-OIof Holm
Det ar med stor saknad som vi nu erfar 
att en av grundama av den nya Karl- 
skoga Radioklubb i boijan av -70-talet 
har lamnat oss.
Han gick bort alldeles for tidigt i en 

alder av endast 60 ar.
Som en av klubbens framsta stottepe- 

lare under en l&ng foljd av ar hjalpte han 
oss pa manga satt med rad och dad for 
att losa praktiska och teoretiska pro
blem.

Han ledde t ex. ett antal teorikurser och 
kunde pa sa satt hjalpa till att utoka 
kretsen av sandaramatorer i Karlskoga 
med omnejd. Som experimentator 
inspirerade han till en hel del byggen av 
sma apparater och antenner.

Vi bevarar Pe-0 i minnet som en 
trevlig och bussig kompis och tackar 
honom for alia de ar vi fick vara tillsam- 
mans i amatorradiovarlden.

Fdr Karlskoga Radioklubb 
genom vtinnen
Olle/SM4AMJ

Distrikt o klubbar----------------

Stockholm Water Festival
11-20 augusti

Under Stockholm Water Festival 11-20 
augusti kommer FRO:s Stockholmskrets 
att vara aktiv pa de fiesta amatorbanden 
medanropssignalen SLOFRO. Trafik kom
mer att koras pa SSB, telegrafi, paketradio 
samt eventuellt RTTY. Special-QSL utlo- 
vas.

Vi hoppas pa m^nga kontakter med ama
tdrer fr&n hela landet, antingen i luften 
eller direkt oga mot oga i vara talt pa 
Strandvagen i hojd med Styrmansgatan. 
Du kan inte missa oss. Sikta pa antenn- 
mastema!
Under festivaldagama kommer vi att be- 

vaka repeater SKORFO pa R5/RU5 for 
fragor, inlotsning mm.

Valkomna!
Curt Israelsson Jan Lennstrom Lars Nordgren 
SM5AHK SMOVUX SMOOY

Mobilsemester - prata med dina 
amatorradiokolleger!

Jag var pa vag i bil mellan Stockholm och 
Malmo i varas. Eftersom jag akte ensam 
skulle det vara trevligt att ha nagon att 
prata med for att fa tiden att ga snabbare. 
Pa en resa av 1400 km fick jag fem svar 

pa CQ over repeatrama - inte mycket till 
svar. Nar jag talar om repeatrar menar jag 
sa gott som alia jag kunde n& pa givna 
stracka. Jag har fdr mig att det var mer prat 
forr.

Det finns forklaringar - m&nga av de 
talfora och trevliga har gatt ur tiden. Jag 
tanker bland annat pa SM5EC som hade 
en massa hyss for sig och foljde med en 
over flera repeatrar. Han hade ocks^ den 
trevliga ovanan att bjuda pa en fika.

Svara lite oftare - aven om man pratar p& 
ett annat sprak! Vem vet - nasta g&ng ar 
det kanske du som skulle vilja ha sallskap 
p& vagen!

En trevlig QSO-sommar och 
mobilsemester!

73 de SMOOGX/Kjell
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Engstrom, David
Heden, Torbjdm
Ternstrom, Fredrik

T Kjellgren, Olof 
CEPT2

Hagstrand, Elisabet
N Johansson, Ray 
CEPT2

Andersson, Christian 
Gustafsson, Fredrik 
Jarvid, Tomas 
Levinsson John 
Westman, Linda 
Akesson, Christian 
Lindahl, Bjorn 
Sundberg, Johan 
Hansson, Fredrik

Hellqvist, Michael 
Abrahamsson, Mats 
Lofgren, Kias 
Birme, Jonas
Lidgren, Jonas
Bentorp, Christer 
Johansson, Sixten

T Jonsson, Per-Gunnar 
T Svensson, Philip 
N Gulich, Peter

N Idren, Rakech,

Hojning

Paasikivi, Amo
Ove, Anders
Sznurowski, Miroslaw
Gustavsson, Erik 
Jonsson, Lennart 
Rautio, Pertti 
Andersson, Urban
Kjellgren, Ola 
Soderberg, David 
Pettersson, Ingvar
Adolfsson, Knut 
Leppakorpi, Rauni 

JarnMdersgatan 869 
Ringen 6 B, 5tr 
Bragegatan 6 
Stommen, Anga 2 
Gardesgatan 8B 
Sveavagen 6
Halls 6035
Korhallsvagen 18
Dovhjortstigen 1 
Lovsjovagen 8
Ostravagen 12
Skrivaregranden 6 

136 65 Haninge
784 44 Borlange
774 41 Avesta
672 93 Aijang
672 30 Aijang
640 30 Halleforsnas
454 92 Brastad
430 10 Tvaaker
552 08 Jonkoping
556 31 Jonkoping
560 27 Tenhult
374 52 Asarum

SM0VTU
SM2VSJ
SM2VSB
SM2VSM
SM2VSD
SM2VSX
SM5VRA
SM5VQT
SM6VTE
SM6VSL 
SM6VSW 
SM6VSY
SM6VTL
SM6VTZ
SM6VTK
SM6VTQ
SM6VTT
SM6VSZ
SM6VUE

SM6VUR
SM6VUI

SM6VUL
SM6VUP
SM7VRJ
SM7VTH
SM7VTW

SM0VTD
SM4UYH
SM4VMS
SM4NXX
SM4UAP
SM5URZ
SM6UZJ
SM6VQW
SM7VKT
SM7VQA
SM7VQV
SM7URR

c/o Folkhogskolan
Brannbacka
Box 73
Loparestigen 33,
Skolgatan 2 A, 
Loparestigen 33,
Tuskaftsvagen 6 
Hollandsresan 238 
Sanatorievagen 25E 
Gullered Sorvik

923 21 Storuman
923 98 Storuman
923 21 Storuman 
923 32 Storuman 
923 31 Storuman
923 32 Storuman
757 57 Uppsala
757 55 Uppsala
523 32 Ulricehamn
523 97 Ulricehamn 

461 57 Trollhattan
461 42 Trollhattan 
430 10 Tvaaker 

523 33 Ulricehamn
523 97 Ulricehamn
520 11 Vegby
455 30 Munkedal 

Anemonvagen 5
Asen
Skolgatan 1
Frejvagen 36
Kaggetorpsvagen 348461 41 Trollhattan
Lindgatan 13
Storgardsvagen 32
Korhallsvagen 18

Hamravagen 4
Backv. 15, Pl 5147

Gamla vagen 24 
Rapphonegatan 20
Skjutbanevagen 5A
Sodra Storgatan 61 
Hardaregatan 8
Marten Skrivar. v. 7

510 20 Fritsla
466 05 Sollebrunn

446 32 Alvangen
447 32 Vargarda
446 33 Alvangen
590 80 Sodra Vi
561 42 Huskvaran
240 10 Dalby

Sedan arsskiftet far SSA ej Idngre uppgifter fran Post & Telestyrelsen om nya 
signaler och hojning av certifikatklass.

De medlemtnar som hojt sin certifikatklass bor meddela detta till 5S4: 5 kansli dar 
registrering sker i medlemsregistret. Telefon: 08-604 40 06 eller fax 08-604 40 07. 
QTC-redaktionen erhaller ddrefter uppgifterna fran SSA kansli via dataoverforing. 
Nyblivna amatorer dr ocksa valkomna att informera SSA.s kansli sb att vi kan 

publicera nya anropssignaler i QTC. Ovanstaende gtiller naturligtvis dven icke 
medlemmar.
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HQ-equipment,
Bultv. 9, 944 31 Hortlax. Tel 0911-300 11 
JH-Elektronik AB
Mollevagen 1, Holmeja, Tel 040-48 10 38
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Leges Import
Bagegatan 4, 891 31 Omskoldvik
Tel/fax 0660-190 32
Le Reimers, Tel 0418-191 60
L.H. Musik & Audio AB
Tel 08-718 00 16 Fax 08-718 59 70
Nitech Scandinavia, Tel/Fax 040-44 33 09
Linmiareds Ham Center HB
Box30, 510 90 LimmaredTel 0325-421 40
Microware Software, Italien
Tel +39-141-946637, Fax +39-141-946654 
Organs and Electronics
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Photo Stamp
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Sangean Radio AB Tel 08-798 70 20
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SFT Micro+, Helsingborg
Tel 042-200788
Svebry Electronics
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Tel 0500-48 00 40 Fax 0500-47 16 17
Swedish Radio Supply AB
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Tel 054-85 03 40 Fax 054-85 08 51

SM4SWW Rolf, Falun
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Allgon AB
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Ericsson Radio Access AB
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Svenska Kabel-TV AB
fick stanga S6 i Jonkoping!
Pa flera orter i landet har kabel-TV-bolagen borjat anvanda 
kanalen S6 for distribution av betal-TV, framst tyska SAT-l 
(vent betalar for den?) och Childrens Channel. Problemet dr att 
de s.k S-kanalerna liggerpa frekvenser som ”z luften ” anvands 
av andra. Teoretiskt fungerar det bra eftersom signalen gar i 
skarmade kablar och inte i luften, men i praktiken dr det inte 
alls sa. Alla TV-uttag, apparater och, inte minst, gamla centra- 
lantennat lacker signal ganska kraftigt. Detta gor dem ocksa 
kansliga for yttre sandare pa dessa frekvenser.

Kanal S6 ligger mycket olyckligt med 
bildens huvudbarvagpa 140,25 MHz (AM- 
modulerad). Detta ger en ljudbarvag pa 
145,750 MHZ (+5,5 MHz) ! Eftersom 
ljudbarvagen dessutom ar FM-modulerad 
(bredband) s& later det, och det grasligt, i 
vara radioapparater. Det racker med gan
ska mattliga lackage for att gora R6 och 
intilliggande frekvenser helt omojliga att 
anvanda i helabostadsomr&den. Av denna 
anledningfar inte vissa S-kanaler anvan- 
das som t ex ligger pa flygbandet, militar 
radio (S6!) m.m. pa vissaplatser i landet.

I mitten av maj startade Svenska Kabel- 
TV AB den tyska kanalen SAT-1 pa just 
S6 i Jonkoping. Ett stort antal amatdrer 
(daribland jag sjalv) kunde plotsligt inte 
langre anvanda var lokala repeater (”Gub- 
ben Ivar” pa R6), inte ens med fri sikt och 
15 km till repeatem! Kontakt togs med 
Svenska Kabel-TV som bad att fa ringa 
upp. PTS storningstjanst kontaktades 
ocksa, men vi forstod ganska snabbt att det 
knappast var dar vi skulle fa hjalp 
snabbt. . .
Ett antal amatorer mobiliserades att kart- 
lagga storningsniv&er pa olika stallen, och 
ganska snart kunde vi konstatera storande 
nivaeri hela stadsdelar. Eftersom vivisste 
att Sv. Kabel-TV skulle skylla pa fastig- 
hetsagarnas daliganat iordningstalldes ett 
utskick till berorda fastighetsagare 
(manga. . .) som var sakligt men and& 
knappast forde fram kabelbolaget i speci- 
ellt god dager. Direktnummer till olika 
personer inom Svenska Kabel-TV spreds 
ut och folk uppmanades att ringa och 
klaga. Packetaktiviteten okade ocksa dras- 
tiskt (se nedan).
For att ha lite mer konkreta varden att 

komma med riggades matutrustning upp i 
en bil och ett antal timmar tillbringades 
krypkorandes genom Jonkoping-Hus- 
kvama (min koppling luktade inte gott). 
Det lar finnas en norm pa 10 uV/m ca 7m 
fr&n str&lningskallan, men vi kunde kon
statera att v£r radioutrustning ar ganska 
rejalt stord redan vid 0,5-1 uV/m ! Stor- 
ningama fanns mer eller mindre overallt 
dar Svenska Kabel-TV hade nat. Pa flera 

stallen overskreds vardet lOuV/m (rekor- 
det var 70 uV/m ute pa gatan)!
En vecka senare (utan att PTS horts av) 

kom en representant for kabelbolaget upp 
fran Malmo for att bilda sig en uppfattning 
om problemet. Efter att ha tillbringat kval- 
len i en bil med bade amatorradio och 
matutrustning var vi ganska overens om
1) vi var faktiskt kraftigt storda,
2) att tillata en niva pa 10 uV/m ar pa tok 
for hogt samt
3) att det skulle vara omojligt att renovera 
alia fastighetsnat.

Vart krav var att stanga av kanalen ome- 
delbart tills storningama atgardats vilket 
”av marknadsmassiga skal var omojligt”. 
Via fax till hotellet forsag vi Sv. Kabel-TV 
med information om amatorradio, var all- 
mannytta, samband m.m. Dessutom var 
det naturligtvis oroande med var packet- 
trafik !
Tva dagar senare kom beskedet: Kanalen 

stangs av tills vidare! En testbild skulle 
dock behova rulla i nagon veckas tid forst 
med hanvisning till annan dekoderplats 
(=kanal). I skrivande stund skall aven 
testbilden tas bort och barvagen stangas 
av. Nagon garanti for att inte S6 tas upp i 
framtiden har emellertid inte getts (men 
vagar de en gang till ?).

Vilka patryckningsmedel kan anvandas ?
Naturligtvis har manga papper skrivits och manga 
samtal ringts som inte kan presenteras har. I stora drag 
kan man dock saga foljande:

1. Massiva protester ar bra. Se till att kabelbolaget 
blir nerringt. Har inget hant inom en vecka, ring igen 
! Detta galler speciellt ’’vanliga” klubbmedlemmar. 
Blandat med detta bdr aven mer saklig diskussion 
foras, foretradesvis av styrelserepresentanter.

2. Fargbarvagen ligger pa 144,683 MHz. Detta 
innebar att packettrafik i narheten av ett lackande nat 
slacker fargen ! Praktiska prov visade att en dipol + 
20 W pa 144,650 slackte kanalens farg i det egna huset 
samt ett par hyreshus bort (50-100m). Riktantenn och 
sladdantenner inomhus ger ocksa bra resultat. Vi mo- 
biliserade allt vi hade och placerade ut noder pa strate- 
giska stallen. Regeln ar enkel: Ar man stord pa R6 lar 
man ocksA stora via packet! Vi som normalt var igang 
och var storda lade ut beacon oftare, t ex 1 gang var 
30:e sekund. Man blir ganska irriterad nar fargen 
forsvinner sa ofta. Fragan ar bara: Vem tittar pa tyska 
SAT-1 ? Childrens Channel har dock tier abonnenter.

3. Tag reda pa adresser till fastighetsAgama i husen 
som stdr. Skriv ett utskick som talar om vad som hant, 
vem som ar ”boven” och att fastighetens hyresgaster 
kan fa stomingar i bilden. Skriv ocksA att Svenska 
Kabel-TV anser att det Aligger fastighetsagaren att 
renovera sitt nat (= dyrt). Dessa ar Svenska Kabel- 
TV :s kunder och kabelbolaget lyssnar mer nar dessa 
bdijar klaga. Sakert kanner Ni nagon fastighetsagare 
som kan klaga lite extra ! Kontakter ar mycket viktigt 
i dessa sammanhang. Anvand dessa flitigt.

4. Stall krav pa stomingens upphorande. Satt upp 
stoppdatum och lagg upp en handlingsplan/tidplan for 
packetmobilisering, utskick till fastighetsagare m.m. 
Ak runt och skriv upp adresser och gator dar tyskt prat 
hors pa 145,750. Sammanstall detta ochskicka i ett 
sakligt, men skarpt brev till Svenska Kabel-TV. Kom 
ihag att vi har lufiratten till frekvensbandet! Fdlj upp 
detta med telefonsamtal och ge inte upp! Vi var fran 
boijan installda pa att fora krig i minst 3-6 manader. 
Bestam Er fran borjan for att vi skall vinna det har!

5. Informera Svenska Kabel-TV om var sam- 
bandsfunktion och beredskap/funktion i handelse av 
naturkatastrofer, kommunikationssammanbrott (ex: 
kriget i foma Jugoslavien). Visa att vi utnyttjas av 
samhalletvidtavlingar, evenemangm.m. Satellittrafik 
ar ocksa gangbart liksom vaderfax, ATV m.m. SSA 
har en del informationsmaterial som gar att plocka 
stoff ur. Visa att det inte ar nagon lekstuga vi halier pa 
med utan en mycket serios fritids (?) sysselsattning !

6. Hota med media. Hjalper inte det - gatill pressen 
och media ! Tryck hart pa var samhallsfunktion, ung- 
domsarbete m.m. Finns nagot tekniskt gymnasium 
arbetar kanske nagon radioamator dar som har stor- 
ningar och kan klaga for skolans rakning. Telekom- 
munikation/radio ingar ofta mer eller mindre i under- 
visningen. Media ar svaga for skoloma ! Se till att de 
gor ett reportage. Var inte for ’’tekniska” utan visa 
enkelt hur ilia det later i vara mottagare. Ordna ev. 
presskonferens pa klubb-QTH:t for att ge ett massivt 
intryck (vi blandas sa latt ihop med PR-radio). Vi i 
Jonkoping star pa mycket god fot med lokalpressen, 
men behovde aidrig ta till den atgarden (aven om det 
var planerat).

7. Forsok fa Svenska Kabel-TV att komma pa be- 
sok och lyssna i Era mottagare, ev. i bil. Finns det 
stomingar och protesterna ar massiva spelar den abso- 
luta faltstyrkan mindre roll. Instrument gar dock ofta 
att lana for de som vill aka runt och mata. Kom bara 
ihag att gransvardet 10 uV/m ar ganska mycket star- 
kare an den nivan dar vi redan har enhelt brusfri signal 
(1 uV/m vore battre). Forbered en rundtur noga !

Vad gor andra som har S6 pa orten ?
Det kan man verkligen undra! Vart stdrsta problem var 
just att bemota argumentet ”... dar har vi kort i ett par 
ar och det finns ingen som klagat’’. Visst, Ni har kanske 
ringt nagot samtal och skrivit nagot brev. Argument 
som ”... Na, vi har lart oss att undvika R6...” far mig 
att bli radd. Skdrpning, radioamatorer! Vi kan ju 
inte bara sitta ochtitta nar andra lagger beslag pa vara 
frekvenser. Vad gor Ni i Boras, Malmo, Goteborg m.fl 
? I Boras hors t ex SAT-1 med god styrka ute pA Rv40 
t.o.m. Vi mAste gemensamt ta ansvar och stoppa dessa 
krankningar av vAra frekvensband inn an de ar utstorda 
for alltid ! Gor nagot vettigt NU och sitt inte och tyst 
accepter a faktum!

Ni som har oljudpA 145,750 mAste ta tag i problemet. 
Passa pA nu nar vi skakat om Svenska Kabel-TV 
ordentligt. De vet vad en radioamator ar och vet vad vi 
kan stalla till med om de tanker fortsatta att stora oss. 
Visa att Ni ocksA kan! Framfarten ar stoppad, men det 
kravs brett agerande for att fa till en retratt!

Vill Ni ha exempel pA utskick, brev m.m. - skicka ett 
frank eratsvarskuvert(20g)till mig(Birkedalsgatan 3, 
554 39 JONKOPING,
ej enl. E22) sA kanske vi kan hjalpa till.

73 de Ingemar Emricson, SM7RIN 
Ordf. i Sddra Vatterbygdens
AmatdrradioKlubb, SVARK
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SM5BIX/Jan Sterner
Funderingar kring:

Avstamdjordfor 
radiosandare

Utover amatorradio har SM5BIX/Jan Sterner en annan hobby; flyg. Han ager ett 
franskkonstruerat flygplan ’’Wassner - WA41” som dr unikt i Sverige - endast ett 
exemplar finns och det dr ’’experimentklassat”. Jan och hans fru Anna har 
plockat ner planet i minsta detalj och gjort en helrenovering. Paret flyger ofta pa 
turer runt om i Europa. Planets marschfart dr 210 km/tim. Amatorradio- och 
flyghobbyn kombineras genom QSO:n som /AM.

Bakgrund
Ganska plotsligt fick jag problem med 
TVI. Filter pa den gamla TVnhos grannen 
hade ej full effekt och atgarder pa central- 
antennens bredbandsforstarkare kunde av 
politiska skal ej genomforas.
En gammal ide och nya tips om att stamma 

av jordledningen ledde till en del forsok 
och funderingar som kanske skulle kunna 
forbattra TVI situationen.
Har presenterar jag dessa funderingar som 

ett underlag for diskussioner i amnet. Ett 
amne som jag f^tt intrycket av ar forbisett 
och aven missforstatt.

Jord - vad ar det?
Man bor dela upp ’’jorden” i tva delar. Dels 
i elektrisk ’’skyddsjordning” och dels i 
’’HFjordning” . De bada later sigtydligen 
sallan kombineras, aven om manga tror 
det.

Skyddsjord
Skyddsjorden far man bast antingen fran/ 
via elnatet eller med hjalp av ett eller flera 
meterlanga jordspett. Jordningen i dessa 
spett kan forstarkas om man graver ner salt 
runt dem. Manga har provat med jordning 
via vattenlednings eller vattenvarmenat. 
Detta kan fungera om skarvarna pa roren ar 
lodda och ingen rost eller annat avbrott 
finns och om natet verkligen leder till jord. 

Skyddsjorden fungerar mot elektriska 
overslag och jordspetten kan aven vara bra 
som mattliga Sskledare. (Ej blixtlas).
Skyddsjorden kan vara vardelds for att 

leda bort HF energi. Som illustration kan 
namnas att jordedaren i sig kan ha en hog 
impedans. (1) sid. 491 anger att 1 mikroH 
vid 550 kHz ger over 300 Ohm vid 56 
MHz. Vid annu hogre frekvenser kan jord
ledningen innehalla ett ’’avbrott” for HF 
energi.

HF jord
En god HF jord ar vasentlig for vertikal- 
antenners funktion men aven for horison- 
tella antenner sominte hanger mycket hogt, 
matt i halva v&glangder och det gor i all
manhet inte vara 80 och 40 meters anten

ner. For riktantenners funktion har HF jor
den en mindre betydelse.

Hur far man tag pa den ”goda HF jor
den”?
Av litteraturen och olika resonemang har 
jag nu fatt nya vinklingar pa amnet.
I (3) sid 62 refereras till en undersokning 
som nagra US old timers (OT) agnat sig at 
vad galler motvikter (counterpoise) - HF 
jord.

Sammanfattningsvis har jag bl a kommit 
fram till foljande, aktuellt for mitt syfte:
- Ett motviktssystem pa 2-3 meters hojd ar 
mycket mer effektivt an ett sadant som ar 
nergravt. Tyvarr svart att arrangera.
- Radialema behover inte vara 1/4 vag- 
langder langa; de ingar inte i ett jordplan.
- Radialerna kan med fordel ligga tatare 
narmare centrum dar stromtatheten ar stdrst.
- Om man graver ner jordmattor av t ex 
galvat kycklingnat e d bor det ligga sa 
grunt som mojligt; nagra turn. Se aven (1) 
sid. 600
- Olika ’’jordpinnar” som sticks ner i mar- 
ken i andarna pa jordtradar saknar tydligen 
betydelse for HF funktionen.

I samma bok (3) sid 61 presenteras aven en 
sammanfattning av en US undersokning 
omjordmotstand. Om man anger kondukti- 
viteten pa saltsjovatten, med en faktor, till 
4500 far man iden”basta” jord 15. Genom- 
snittsjord har 7. Sandjord och kalkjord 
samtjord i samhallen har 2. Sotvatten har 
6. Av detta kan man forsta att jord ar mer 
dielektrisk an ledande. Min egen reflek- 
tion ar att man som radioamator saledes 
bor agna sig at konstruktioner som ger bra 
HF jordar.

Avstamda motvikteter
For manga decennier sedan korde vi med 
armens 2 wattare. Den hade ett ’’jordplan”/ 
motvikt som kunde anslutas till apparat- 
jorden och som forbattrade kommuni- 
kationen.
Pa senare tid har det borjat saljas appara- 

ter med vars hjalp man kan ’’stamma av 
jorden”.

Nagra som anvant dessa har rapporterat 
mycket bra resultat pa avstamningen av 
sandaren och aven indikerat att inga TVI 
forekommit. (Om de tagitbort TVI har inte 
namnts). Apparaten lar innehalla en serie- 
krets med en spole med stegvisa uttag och 
en variabel kondensator samt nagon form 
av strommatnings-instrument; tydligen 
mycket enkelt att sjalv snickra ihop.

Jag har gjort en sadan har apparat; en 
gammal Geloso PA spole i serie med en BC 
kondensator. Detta placerades mellan 
apparatjorden och en ca 10 meter lang 
antennwire som med slangklamma anslutits 
till ett tomtror.(Onodigt enligt ovan). An- 
tennen var en G5RV.

Jag hade ingen strommatningsutrustning 
utan matte faltstyrkan i shacket med en 
mycket enkel faltstyrkematare; liten an- 
tenn, spole, kondensator (fast) samt n&gra 
dioder och ett instrument.
Jag fann att pa 80 metersbandet sjonk 

utslaget till en tiondedel nar jorden ”stam- 
des av. Pa de andra banden var minsk- 
ningen mindre, men mycket tydlig. I kon- 
takter med motstationer noterades ingen 
skillnad i signalstyrkan.
Vad betyder nu detta och hur paverkar det 

TVI. Ratt upp och ner; jag vet inte, men 
halier pa att ’’forska”. Kanske n&gon annan 
vet?

HF i shacket pa matapparaten minskade 
sakert. Minskade aven overtonema och 
speciellt de som generade TVI ar en annan 
for mig vasentlig fraga?

Jag anser att detta ar ett omrade som vi 
amatdrer borde skaffa oss mer och gene- 
rella kunskaper om. Sjalv har jag trott 
mycket och tagit mycket pa givet.

73 de SM5BIX, Jan

--------------------------------- Allmant

Litteratur:
(’’Man tager vad man haver”)
1 ’’The Radio Amateurs Handbook

1978”
2 ” Antennenbuch”, Karl Rothammel,

1968
3 ’’Practical Wire Antennas”,

John D Heys, 1989
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Allmant

SMOI Hr

Da CEPT-licensen fick sprid- 
ning i Europa okade mojlig- 
heterna art kora radio fran 
andra lander utan sarskilt 
tillstand
Aland ligger ndra SMO och 

erbjuder ett nagorlunda rart 
prefix saint en vacker natur. 
Den forsta resan gjordes i 
borjan av juni 1991 och har 
foljts av minst en resa per dr.

Text och foto: Jonas Ytterman, SM5HJZ
Ulla Breden, 740 10 Almunge
Telefon: 0174-202 19, Fax: 0174-206 59 
e-mail: mistra@algonet.se
Packet: SM5HJZ@SM0ETV Fem glada hams pa hdlleberget, i bakgrunden skymtar 3-elementaren fdr 14 MHz. 

Fran vanster, SMOGNS/Peder, SMOHJZ/Jonas, SMOAJV/Ingemar, SMOEEH/Erik och 
SMOIHR/Anders. SMOIEA/Olle var tyvarr inte med pa just denna resa.

Under vintern 90/91 borjade planeringen 
av en expedition till OHO. Sjalvklart skulle 
det koras radio, men vi skulle aven passa 
pa och njuta av arstiden eftersom det hela 
skulle ga av stapeln i borjan av juni.
Efter ett par planeringsmoten hade vi fatt 

ihop tva kortvagsstationer och en del an- 
tenner. Denna nagot blygsamma mangd 
utrustning har under ^renutokats drastiskt 
och omfattade senast ett gott antal 100 kg.

Norra dclen av Aland
Vart QTH ligger pa norra delen av Aland 
och ett par kilometer fran Getaberget. Hu- 
set ligger 50 meter fran en havsvik och 10 
meter over havet. Mojlighetema att satta 
upp antenner ar goda och narheten till 
havet gor laget an battre.
Under den forsta resan anvandes dipoler 

for nagra av kortvagsbanden och en Yagi 
for 144 MHz. Antennfarmen har utokats 
efter varje resa ochbestod senast av dipoler 
for vaije kortvagsband utom 1,8 MHz,

Vdra respektive operatdrstekniker skiftar 
en del. De som provat loggprogrammet 
K1EA inser omedelbart vad SMOAJV 
anv Cinder fdr tangenter.

separata vertikaler for 7 och 21 MHz, multi- 
bandsvertikal och diverse tradar for 1,8 
MHz. Kronan pa verket utgors av en 3- 
elementare fdr 14 MHz. Pa bildema kan 
Yagi-antennen for 14 MHz ses, dipolema 
sitter som fagelsnoren i den kringliggande 
skogen och vertikalema aterfmns narmare 
vattnet.

Brusfritt - fel pa mottagaren?
Da vi alia bor i Stockholm eller i omedel- 
bar narhet till myrstacken njuter vi standigt 
av den stomiva som erbjuds hemmavid. 
Nar vi forsta gangen vevade over banden 
trodde vi att det var nagot fel pa mottaga- 
rna. Var var det angenama bruset? Tydli- 
gen kvar i Stockholm, emedan det fanns 
gott om stationer igang, det ar en ren frojd 
att sitta vid mottagaren pa denna plats.

Utrustning
Under de senaste resoma har vi haft minst 
en kortvagsstation per operator, datorer for 
loggning och styming av stationema, tva 
slutsteg med mera.
Trots ansamlingen av sandareoch motta- 

gare har vi inte haft problem med lokala 
stomingar. Det har till och med varit moj- 
ligt kora tva stationer pa samma band. En 
bidragande orsak till den sistnamnda moj- 
ligheten ar sannolikt att antennema bland 
annat varit val utspridda i naturen.

Infor den forsta resan var flertalet skep- 
tiska till detta med datorer for loggning och 
styming av stationema. Idag kan ingen, av 
oss som da var skeptiska, paminna sig 
denna installning. Det ar ett enkelt och 
effektivtsattattkdramangaQSO. Kopplar 
du sedan buggen parallellt med nyckling 
kan du alltid sanda lite udda text som ej 
aterfinns i datoms minne.

Da all loggning sker med hjalp av datorer 
underlattas aven det tamligen digra arbetet 
med QSL. Det finns saker som inte var 

battre forr, pappersloggar ar ett exempel.

Alternativa antenner
Tr&dantenner ar vackra, en uppfattning 
som kanske inte delas av befolkningen i 
stort. De ar forh&llandevis enkla att fa upp 
och antalet kastlod som sitter kvar i traden 
pa Aland ar begransat. Friktionskoeffici- 
enten mellan lina ochtradgrenar skiljer sig 
patagligt mellanlovtrad ochbarrtrad. Lyck- 
ligtvis utgors huvudbest&ndet av barrtrad 
med dess lagre friktion. Diverse olika vik- 
ter och traddiametrar har provats och den 
optimala kombinationen utgors av fiske- 
lina med 0,7 mm diameter och ett lod pa 
110 -130 g. Med denna enkla utrustning 
erdvras 20 meters hojd med enkelhet. Nagra 
incidenter i samband med nedfallande lod 
kan ej rapporteras, aven om en av bilama 
vid ett tillfalle var orovackande nara lodets 
nedslagsplats. forts.

SM0GNS skapar pile pa banden da han 
dr ar igang v dr RY- station.

0GNS

I

KI
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Den teleskopiska masten fdr 3-element- 
aren pa plats. Efter det att antennen 
monterats, skickades den upp till 10 
meters hdjd Over berget. Denna manu- 
ella mast ersattes det senaste aret av en 
tryckluftsdriven. Fran vanster, SMOJV, 
SMOHJZ, SMOGNS och SMOIHR.

Kontakter OHO - SM
Antalet QSO med SM ar totalt 405 fordelat 

131 stationer. Merparten av forbindel- 
serna har gjorts pa 1,8 - 7 MHz, de fiesta 
distrikten har dock korts pa samtliga kort- 
vagsband. Overlag ar signalstyrkan lag pa 
frekvenser over 10 MHz.

Japaner - skickliga operatorer
I stort ar trafikdiciplinen mycket god pa 
CW mentyvarrmervarierandepaSSB. En 
grupp som utmarker sig mycket positivt ar 
JA-stationer. Dessa ar utomordentligt skic
kliga operatorer i en pile. Dock snudd pa 
overdrivet forsiktiga, da du som exempel 
sander fragan JA3H? I de fiesta fallen blir 
det tyst pa frekvensen, efter ytterligare ett 
forsok kan stationen som har aktuell signal 
hora av sig och QSO fullbordas. Sander du 
siffran och fullstandigt suffix torde statio
nen inte aterkomma over huvud taget.
En del forkastliga exempel har iakttagits, 

men gladjande nog ar dessa fa till antalet 
och inget speciellt omrade av varlden kan 
urskiljas.
Mycket hanger ocksa pa hur du som DX 

agerar. Sattet att arbeta med en pile skiftar 
en del beroende pa situationen. Generellt 
har vi kommit fram till att din fullstandiga 
signal bor sandas vid vaije QSO och QSL 
information lamnas regelbundet. Genom 
detta forfarande reduceras antalet CALL? 
och QSL INFO? avsevart.

DXCC-status, totalt ant al lander per
mode.

1.8-28 MHz
WKD CNF

CW 187 82
PHONE 78 40
RTTY 39 17
MIXED 197 85

Vad galler hastigheten pa telegrafin ar 
min personliga uppfattning att 120 takt ar 
ett gott medelvarde. Ar signalstyrkoma 
goda kan den okas och tvart om vid laga 
signalstyrkor.
Det ar vart att strava efter resonans i en 

pile. Hittar du rytmen blir antalet QSO per 
tidsenhet gott.

12000 QSO och 5000 QSL-kort
En hel del enligt min mening. Totalt har 
drygt 12000 QSO awerkats och over 5000 
QSL har skickats. Antalet QSO dar mot- 
stationen onskar QSL direkt ar mer an 650. 
Over lag forefaller OHO vara mindre 

intressant inom Europa, med undantag av 
WARC-banden och 28 MHz. Kanske inte 
sa markligt eftersom manga med oss har 
tagit mojligheten att kora radio fran Aland. 

I takt med forbattrade konditioner och 
darmed mojligheter till mer l&ngvaga kon
takter torde dock OHO vara ett rart prefix 
aven i framtiden. Inte minst fran den stora 
skaran av amatdrer som finns i Japan. Om 
inte annat vittnar antalet direkt QSL fran 
JA om detta. Mer an en fjardedel kommer 
fran japanska amatorer och lyssnare.
Hur laget ar pa 1,8 MHz har vi annu inte 

kunnat konstatera eftersom bandet blev 
tillgangligt for oss forst under resan 94. 
Tidigare behovdes sarskilt tillstand for att 
kora detta band pa Aland. Planer finns pa 
en resa under den morka delen av aret och 
da i huvudsak aktivera de lagre frekven- 
serna. Ett dilemma ar emellertid att huset 
vi anvander inte ar fullt vinterbonat.

Mer an radio. Utover nojet att kora radio 
har vi aven tagit fasta pa livets andra 
gladjeamnen s&som mat och dryck. Ingen 
resa utan den obligatoriska sillunchen, om 
vadret tillater halls den utomhus.

Mojligheten att kora radio i det fria ut- 
nyttjas vid alia tillfallen. Huset ligger vid 
en skyddad vik och det ar gar bra att ta sig 
ett dopp i havet, aven i bdijan av juni - ma 
vara att det blir just ett dopp!

CW PH(3NE RTTY MIXED
WKD CNF WKD CNF WKD CNF WKD CNF

1.8 22 9 1 a 0 0 22 1
3.5 43 34 24 12 1 1 49 35
7 76 50 27 9 0 0 76 50
10 57 34 0 0 0 0 57 34
14 104 62 58 29 31 15 117 67
18 54 27 10 2 0 0 56 28
21 77 51 14 7 12 3 78 51
24 25 14 2 0 0 0 25 14
28 30 18 25 12 0 0 37 20
50 0 0 0 0 0 0 0 0
144 3 1 3 2 0 0 4 3
432 0 0 0 0 0 0 0 0

DXCC-status f6r alia band, 
beraknat med loggboks- 
programmet Munin.

--------------------------------- Allmant

De vikande konditionema pa de hogre 
frekvensema gav att enbeam skulle hjalpa 
upp signalstyrkan och en Yagifor 14 MHz 
har varit med sedan 1992. Pa 21 MHz 
anvands en 5/8 med vars hjalp vi awerkat 
drygt 2000 QSO, varav knappt halften 
utgors av JA-stationer.

Pa 7 MHz har vi altemerat mellan en 1/4 
vertikal strax ovanfor vattenytan och en 
dipol.

Vad galler VHF och hogre frekvenser har 
aktiviteten fr&n var sida varit lag, men det 
ar inte omojligt med en storre insats i 
framtiden.

Konditionema
Nedan foljer en sammanfattning av de iakt- 
tagelser vi gjort under &ren. Underlaget 
byggerp^ sammanstallningar ur loggboken 
och gjordaiakttagelser. Forutsattningama 
fr&n v&r sida har varit likartade. Samma 
antenner, uteffekt och QRV-grad. Period 
pa aret har aven den varit lika fran gang till 
annan.
Teori och praktik galler tydligen, kopp- 

lingen mellan antalet solflackar och moj
ligheter till DX pa hogre frekvenser kan till 
viss del utlasas av nedanstaende samman- 
stallning.

P& 7 och 10 MHz ar tendensen snarlik, 
men da vi ej har tillrackligt med underlag 
redovisas ej dessa frekvenser.

JA W
QRG 92 93 94 92 93 94

28 0 0 0 0 0 0
24 0 1 0 0 0 1
21 586 39 0 29 1 0
18 23 23 1 69 0 0
14 365 229 17 657 89 28

Antal QSO med J A respektive IV pa de 
hOgre frekvenserna under perioden 1992 
-1994. En drastisk reduktion av antalet 
QSO ses tydligt fran 92 till 94.

Kortskip pa 24 och 28 MHz
Vid ett par tillfallen har det oppnat mot 
Europa pa 24 och 28 MHz. Intresset for 
Aland som DXCC-land har vid dessa till
fallen varit patagligt. Inte minst pa 28 MHz 
SSB har det varit klart hetsigt under de 
relativt korta oppningarna.

7 och 10 MHz
Ett antal oppningar mot JA blev det under 
1991 och 1992. Frekvensen 7003,1 bran- 
des sonder under ett antal hektiska timmar 
92. Under 93 och 94 kordes endast ett 
mycket ringa antal JA p& 7 MHz. Norr- 
skenet har vid flera tillfallen gjort det sv&rt 
att awerka JA-stationer med n&gon hogre 
QSO-rate.

10 MHz har mot J A varit sig likt under 
perioden 91-94, mojligtvis att signal
styrkoma var hogre 91 och 92. Mot W ar 
antalet QSO vikande mot slutet av perio
den.
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Da vadergudarna var oss 
nadiga kunde vi avverka en 
he I del QSO i det fria. 
Framdt kvallen gjorde 
emellertid myggen det he la 
mindre an gen amt. Vid 
stationen sitter SMOHJZ.

]

Teckning av en icke radioamator 
(Margar eta Lundberg). ME-gruppen 
star for MEsserschmitt-gruppen i 
kortform, vad tecknaren kan ha menat 
med det?

Trots intensiv verksamhetpa alia band 
uppratthalls den traditionella sillunchen 
och Albert Engstrdm skulle stikert ha 
uppskattat tillbehtiren.

E| N F O RM AT I O N

Frekvens
1.8 3.5 7 10 14 18 21 24 28 144

cw 91 590 1903 718 4833 424 2067 118 199 5
PHONE 10 182 137 0 771 10 25 2 134 6
RTTY 0 8 0 0 106 0 43 0 0 0

Totalt 101 780 2040 718 5710 434 2135 120 333 11
Varav SM 14 191 90 19 53 10 13 2 6 6

Antal QSO som 
korts pa respektive 
band och mode.

Tull och praktiska tips for DX-expedition till Aland

Om du tanker aka till Aland och prova 
fiskelyckan pa banden ar det lampligt att 
kanna till n&gra saker gallande tullen. Da 
du sannolikt kommer att slapa med dig en 
massa prylar som var och en formodligen 
betingar ett ansenligt varde, maste utrust- 
ningen tullklareras vid utresa ftin Sverige 
och inresa till Aland.
Uppratta en forteckning som visar vad 

det ar for typ av utrustning, fabrikat, be- 
namning, serienummer, vikt och nuva- 
rande varde. Denna forteckning visas upp 
for den Svenska tullen i samband med 
utresa, sannolikt stamplas forteckningen

ochforses medtulltjanstemannens signa- 
tur, darefter far du tillbaka forteckningen. 
Beh&ll den, en typisk ”bra att ha” sak vid 
eventuell tullkontroll da du kommer till
baka till Sverige.

Vai ffamme p& den Alandska sidan, tar 
du med dig ett extra exemplar och lamnar 
forteckningen till den Alandska tullen. 
Inga kostnader forekommer i samband 
med detta pappersarbete. Detta gallde 
innan EU-medlemskapet och forandringar 
i dessa rutiner kan ha gjorts. Utover detta 
ar det ju lampligt att ta med sig licensen... 

SM5HJZ/Jonas

Alim tint ----------------------------

DX-expedition till
Estland

Vi akcr pa en DX-expedition till Estland 
den 22 - 31 juli. Ruta KO-17 kommer att 
aktiveras. For O-jagama kommer ocksa 
EU-034 (on Osel) att aktiveras.
Vi kommer ocks& att delta i den estniska 

VHF/UHF/SHF-testen den 29-30 juli. 
Regler finns i QTC.
Foljande tider galler:

29/7 144 kl 1400-1900 UTC 19el 200W
1296 kl 2000-2300 UTC 1,2m parab.ca2ow 

30/7 432 kl 0500-1000 UTC 17el100W
QSL och testlogg-information meddelas 
under testen. Eventuellt kommer vi aven 
att finnas pa 2,3 och 10 GHz.

Vi kommer ocksa att vara QRV pa 2/70 
Meteor-scatter. PS kvallarna kommer vi 
att rikta antennerna mot SM. QRV pa 6 
meter med en 5 element beam och 100W. 
QRV pa O-jagarfrekvensen 14.260 med 
100W och en helt ny antenn; GAP Titan 
DX.

Vi raknar med att kora cirka 1500 QSO:n 
under veckan. For 6 meter har vi bestallt 
E-oppningar p& dagen och Aurora pa kval
larna. Den signal vi kommer att anvanda 
ar ESOSM.
Deltagare i milage; SMOOGX och SMO 

KAK.
73 SMOOGX/Kjell

I ns (in dare

Skriv svenska! Det ar skralt av annonsdre- 
rna i QTC att inte ha annonstexter pa 
svenska. Likasa borde manualer till rigga- 
rna vara oversatta till svenska.

Jag roade mig med att fraga 25 st amatd- 
rer pa 80M-bandet om dom kunde forst^ 
en engelskspr^kig manual till 100%.
Jag fick foljande svar:

Av 25 amatorer kunde 18 inte forstS ma- 
nualen med alia dess finesser till 100%. 
En del fackord ar for svara. Just dessa ord 
kan vara avgorande for att man ska forst& 
finesserna pa riggen.
4 amatorer sade att dom klarade engelsk- 

spr&kiga manualer genom att fS hjalp av 
andra.
2 svarade att de var nojda med sin ma

nual. Men det krop fram att de aidrig hade 
lart sig engelska s& pass bra att de klarade 
av forst& en manual p& egen hand.
Bara en av 25 amatorer kunde saga att 
han klarade manualen till 100% - han 
hade jobbat med radioteknik i engelsk- 
sprakigt land.
Troligen skarns manga att fraga sina 

kolleger om sadant som borde vara sjalv- 
klart. Man vill inte visa att man inte for- 
st&r.
Leverantdrer - vill ni salja mer sa ta 

kostnaden och oversatt manualema. Om 
du koper en klocka for 3 5 kronor tillverkad 
i Kina sa medfoljer en svensk manual!

Kjell SMOOGX

PS: Detborde varakravpaatthamannonser 
i QTC hade forsaljningspris utsatt. Jag ska 
intebehova ringa, manga ganger rikssam- 
tal, for att kontrollera priser. 73 Kjell

' >

Nar du laser detta 
kanske just du har haft 
ett QSO med nagon av 

oss, for det blir forhopp- 
ningsvis aven en resa 

under 1995.
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Ham- 
annonser

Annonspris for medlemmar 40 kr for annons om 
hogst 200 tecken. Darefter 5 kr for varje pAbor- 
jad 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 detaining i forskott - skall Annas 
senast den 10:e mAnaden fore inforandet hos: 
SSA, Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta.
Postgiro 27 388-8. Bankgiro: 370-1075.

Det g£r utmarkt att utnyttja postgirots inbetal- 
ningskort dar annonstextenskrivsp^textdelen. 
Tank pA att vi utnyttjar optisk avlasning och 
endast erhailer en kopia av inbetalningskortet 
dar annonstexten kan vara svArlast. Skriv dar- 
for extra tydligt!

Kopes

□ SRA CN 605 for 70 cm. Korklar eller 
for ombyggnad. SM7UZB/Gunnar
O) 0493-32016, 070-5939187

□ Slutsteg for kortvag. TL 922 eller 
L4B. Med eller utan ror.
SM7CMY/Peter (3) 0410-31247

□ Kenwood TS-811 E for Rattviks 
Radioklubb SK4YO:s rakning genom 
SM4BRD/Ingmar 0) 0248-21009

□ Mekanisk Bugg. Gama Vibroplex. 
SM5XI/Helge 0) 0220-17063

□ Racal RAI 17, Collins RX51S1. 
SM6TGC/Ove 0) 0513-50256

□ Rejal handpump och fabriksbyggd 
kristallmottagare. SM3BSF/Stig
0) 060-562888, fax 060-562888

□ Packetmodem ’’Digicom” Mast
preamp 2m, preamp 6m.
SM6VQX/Andreas (3) 0520-35519

□ Collins 75S3B-C, Collins 75 A4, 
Hammarlund HQ 180A-AX-XE. HRO 
60 T. Collins mekaniskt filter, manual 
HRO60. Spolkassetter HRO60. AA-AB
AC-AD, aven STD-kassett, QST tom
1946. QST 1983-1993, CQ 1945-50. HR
1968-69-1981-1990.
(3) 08-273772 Jan

Saljes
□ Kortv&gstransceiver TS 520S,
1.600 kr. Slutsteg kortvag SB200,
1.800 kr. Mik Turner Crystal, 250 kr. 
SM6FPZ/Lars (3) 035-220509

□ For dodsboet efiter Christer Hennig 
SM6 AWW later vi foljande utrustning 
saljas: ICOMIC 781 43.000 kr. ICOM

IC 720 med natdel IC-PS15 samt 
hogtalare IC-SP3, 5.000 kr. Slutsteg 
Drake L 4 B, 6.000 kr. Heatkhit SB 614 
analys av sandare 600 kr. Scanner SBE 
Sentinel 300 kr. Antenna tuner Dentron 
MT-3000A, 2.500 kr. Antenner: 10 
element beam for 20-15-10 meter, 
storebror till SY-36, 4.000 kr. 15 
element beam for 2 meter, 250 kr. 4 
element mono beam for 15 meter. 
Isarplockad, 500 kr. Mycket robust 
fackverksmast skankes mot nedtagning. 
Hojd ca 20 meter. Kontakta:
SM6NT/Lars Lind 0) 0321-72327.

□ IC-490E all mode 70 cm 4.500 kr. el 
hogstbjudande. Notebook dator 386SX 
inkl, modem. 5.000 kr eller hogst- 
bjudande. SMOMRJ/Victor
(3) 08-53187322 eller 010-2182057

□ 1. IC-751A + FL-53 A + CR-64 + EX- 
309 + PS-15. Pris 13.500 kr + frakt.
2. Modem MFJ-1278. Pris 1.700 kr + 
frakt. SM5TAF/Anders
(3) 0150-53816 efter 17.00

□ For dodsbos rakning saljes till 
hogstbjudande: Heathkit Antenna Tuner 
Model SA—2040 och Seltron RF Power. 
Meter PMS 1. Heathkit Model HW8
Selectivity, Receiver presdector. Power - 
SWR + nyckel. Tradiper M-TE 15. 
Heathkit HW 202 mottagare-reglage. 
Milliamperemeter. Mikrofon Astatic 
Crystal mikrofon. Kamoden SM-20 
Diodeprotection. ICOM IC-SM6 mikro
fon. ICOM IC-735 HF Transceiver med 
Power Supply PS-55. Omformare, 
natspanning - 13,5 VDC. Spannings- 
matare Miaki, typ MK-52 class 2,5. 
Matare, antennstyrka, Norstedt 0-10, 0- 
30. SM 70C 3,5 me - 21,0 me, frekvens- 
valjare. SWR Bridge, bandsetting, SWR 
adjustment. Tuning meter, Antenna 
’’Reace”, field strength indicator. 
Tonhdjdregulator for bl.a. horlurar, 
hogtalare. Amperemeter. DC Power 
supplier typ TOA ACA-800
Dessutom en del loggbocker, kontakt- 
konfirmation o.d. Kontakta
Vilhelm Frithz, L^ngbackavagen 44B, 
182 34 Danderyd
(3) 08-7555702, Fax 08-7555702

□ Yaesu FT 101 i toppskick. Testad 
och servad. Endast tva agare. 2.500 kr. 
Hamtpris. PLESSY-mottagare PR 155.
60 kHz - 30.1 MHz. Priset diskuteras.
30 meter RG8.
SM7VG/Hugo (3) 0435-53346

□ IBM AT (286) 640 k ram 30 Mb disk, 
fargskarm. Dos 4. Hamtpris 1.500 kr. 
Toshiba T3100 LapTop 1 MB Ram, 24 
MB disk. Plasmaskarm, Dos 5. Inbyggt 
modem. Pris 3.000 kr.
SM4AZQ/Lennart (3) 054-873164

□ Cushcraft 3 el. beam for 10-15-20. 
2.000kr. Commodore MPS 1270 black- 
straleskrivare. 800 kr. SM6EQH/

Thommy (3) 0320-39773, 070-5121019

□ IC-701. IC-701 PS. Icom bordsmic. 
Super Match KW 107. IC-EX2.
SSA:s handpump. Elbug med inbyggd 
Turner manipulator. L&gpassfilter
Drake. 6.000 kr. Fritzel Fb-33 3 el. yagi 
for tre band. Ham II rotor med manover- 
lada o kablage. W3DZZ 1.000 W. 5.000 
kr. Allt legat nedpackat sedan 1983. Nu 
provat och befunnits i skick som nytt. 
SM3AKB/Thure (3) 026-12 67 89.

□ Icom IC751A 13.000 kr. IC-AT500 
4.000 kr. IC-2KL inkl. power 10.000 kr. 
Matrixprinter Mikroline 84 inkl. 9 
fargband 400 kr. Ficktelefon Bosch (2 
ars garanti kvar) 1.200 kr. Antenn 
matinstrument Promax MC-843D 1.500 
kr. Philips fargbalk generator PM 5509 
1.000 kr. Verktygsvaska TC-100. 
(ELFA 80-107-20) 1.500 kr. Hogtalare 
JBL L-150 5.000 kr/par. Bilhogtalare 
Pioneer TS-X30 450 kr/par. 10 turns 
rullband, nya 140 kr/st.
SM7UEU/Egon (3) 035-811 55

□ Hi Mound HK-802 nyckel i UBF 
skick. Nypris 2.300 kr. Saljes for 950 kr. 
Ev byte mot mek bug typ Vibroplex eller 
liknande.
SM7VTN/Bertil (3) 0410-30509

□ Yaesu 480R. 2 meter allmode 10W 
med Yaesu DTMF handmic, bordsmic 
samt manual. Pris 3.000 kr.
SM7TIW/Jonas (3) 0435-61064

□ Saljes for dodsbo. IC22 - 2 meters 
station 1.500 kr. Transceiver SB 102 
(Heath) 1.600 kr. Transceiver SB 101 
(Heath) 1.600 kr. Slutsteg (Heath) 
4.000 kr. SB634 station-consol med 
SW-meter, klocka mm 1.500 kr. + en 
del andra radioprylar. Hamtpriser.
(3) 042-236025

□ Mottagare Drake 2-B med Q-multip. 
2-BQ. Sandare T4X med PWR. M54. 
Radiotidningar: Radioamatoren 1924-
1936. Inb. Popular Radio 1929-1948 
Inb. Radioteknisk Revy 1929-1933.
Popular Radio 1949-1952. Radio & 
Television 1953-1971.
SM6DY/Rolf (3) 031 -221780

□ Vertikal antenn Fritzel GPA. 5 band. 
Komplett med samtliga detaljer. Pris
600 kr. SMOFVY/Raymond Bland 
(3) 08-540 638 23

□ TS-130 (10 watt) med 500 Hz CW- 
filter. Utg^ngspris 3.500 kr. Saljes av 
Flens Radioamatdrer. Kopes: Telegrafi- 
nyckel. SM5TGU (3) 0157-15193

□ Radiomast. Kraftig trekantig. 24 
meter hog. 1 meter i sida. Med staglinor 
och markfasten. Pris 5.000 kr. Ev 
transport. SM4UOF/Kent
(3) 019-467211, 019-468062
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Allmiint

Man StODDdatum "Sista minuten’’
8 aug 11 jul 95 17 juli 95
9 sep 11 aug 95 17 aug 95

10 okt 14 sep 95 18 sep 95
11 nov 11 okt 95 17 okt 95
12 dec 10 nov 95 17 nov 95

Med "Stoppdatum", respektive "Sista 
minuten” avses, att manus och andra 
bidrag skall vara redaktoren tillhanda. 
"Sista-minuten” bidrag ar begransade till 
hogst 500 tecken.
Sista inlamningsdatum for Hamannonser 
ar den 10:e i manaden fore inforandet. 
Betalningen skall da ocksa vara erlagd 
och finnas pa SSA:s konto.

Stoppdatum1995

Optisk avlasning
Hamannonser fors in i QTC via 

maskinell (optisk) avlasning. 
Skriv tydligt och tank pa att fa 

avlasningsbara utskrifter

□ 19" gr&m&lat stativ 1,4 x 0,42 m med 
kullager gejdrar. Gratis for hamtning. 
Hy-Gain vertikal antenn 18 AVT/WB-A 
10-80m. Ny - aidrig uppsatt. 600 kr. 
SM5JH (2) 08-197341 kvall

□ Yaesu FT-73R 6 st nastan nya, stora 
batt.ac. Yaesu multiladdare for 6 st app. 
Stomo repeater 40W ut, med ton 
oppning. Ny-pris ca 50.000 kr. Saljes for 
25.000 kr. SM6LPR/Bengt
O) 031-414545, 0102-204010.

□ 5 element beam Fritzel FB53. Latt 
skadad. Rotor CDE/HAM-2 och mast 9 
+ 5 meter. (Lyktstolpe), hela. 2.000 kr 
for rubbet. SM5BNX (2) 08-94 13 95

□ Kenwood TM-231, 2m FM 50W. Bra 
skick. Pris 3.500 kr - kan disk.. Oscillo- 
skop Tektronik 465, portabelt, 150 
MHz, ryggvaska, manual, probar. 
8.000 kr - kan disk..
SM0RAN/Attila (2) 010-2122481

□ Icom IC-781 trcvr DeLuxe 220V. 
Nyskick. Hamtpris 49.000 kr.
SMOIVX/Jorgen (2) 08-53037443

□ Slutsteg for kortvag Heathkit SB 1000 
+ ett nytt reservror 3-500Z. Saljes for
11.700 kr. Ring SM0-DL3BBW/Hans 
Heinrich (2) 070-5937306

□ Ufb prylar: Kenwood JPS DSP.
(1) Kenwood TS830S trcvr 5.000 kr. (2) 
Kenwood extra VFO-230 1.200 kr.
(3) JPS NIR10 sig.proc. 2.500 kr. 
SM5GZ/Bemdt (2) 0589-14222

□ Cushcraft 3-element beam antenn, 
TH3, 20/15/10m. Fynd for 1.000 kr. 
SMODRY/Tomas (2) 08-7513003

□ Hygain TH11DX, 10-12-15-17-20 
meter. Hogstbjudande.
SMOHRP/Kari (2) 08-928018

□ Kenwood TM-241A. USA-modell.
50 watt. RX 118 MHz - 174 MHz. TX 
144 - 148 MHz. 20 kanals memory. 2 
manader gammal. DTMF mikrofon och 
DTmf squelch. Pris 3.000 kr.
SM7VPP/Ronny (2) 040-421997

□ 2 -m toppband handapparat. Icom IC- 
S21E. Liten kraftfull och smart. Kompl. 
med laddare, remote - mic, cigg-kabel 
och batterihallare. Originalkartong och 
garanti finns. Nyskick! Nypris ca
4.800 kr. Slumpas for 2.500 kr.
SMOVIW/Mattias (2) 08-55097273

□ Collins S-line, 32S-1 och 75S-2 med 
Electrovoice mic. Stort antal reservror 
medfoljer. Prima skick. 7.500 kr eller 
hogstbjudande. SM4NGT/Rolf
(2) 0225-12672 efter 17.00

□ X-Yagi 10 element for 2 meter. Som 
ny. Med balun och koax. 900 kr. HQ1 
Mini-beam for 2/15/20 meter, med rotor 
1.500 kr.
SMOHWK/Wolf (2) 08-7391144

Affarsannonser
□ DTMF Tonsandare med ABCD- 
toner. 150-/st (inkl. frakt/moms). 
Tele-Team Com AB
(2) 0411-30925 fax 0411-307 14

□ Packetmodem! Ring eller faxa sa far 
du mer information om PacComm och 
BayCom modemsortiment. Transceivrar 
for 9600-19200 baud samt uppgra- 
deringssatser for TNC-2 finns ocksa. 
Nyheter dennna manad: Internt modem 
for PC med mojlighet till 4 portar (300, 
1200, 9600 baud). SM2IRZ
(2) 090-194529 (Helg och kvallstid),
Fax. 090-194529 (Dygnet runt), Mobil: 
010-2882494. E-mail:
ny holm@ume. foa. se

□ Kanonpriser pa batterier! 
Mobiltelefonbatterier, Singelceller.
Egen tillverkning av batteripack t. ex till 
tradlosa telefoner. Prisex inkl moms. 
Motorola Microtac fr. 297 kr. Mobira 
ringside fr. 82 kr. Ladd & drivkabel 12/ 
24V 262 kr. Forsk. bet= portofritt 
PG8375729-4. 6 man garanti. Batteri- 
teknik SM0VMF Eilert Andersson 
(2) 0715 -723 23

SM2CTF Gunnar Jonsson
Flintav 2,945 34 Rosvik 0911 -567 52

Nordiska amatortidskrifternas
majnummer

RADIOAMATOORI agnar en stor del av 
majnumret at den trettioarsjubilerande radd- 
ningstjansten. Dar har vara finlandska am- 
atorkollegor betydligt starkare stallning an 
vad vi hittills lyckats uppna i Sverige. Ett par 
inslag handlar om detta. Vi kan vidare, kanske 
som nagot av en kuriositet, notera, att SRAL 
finns pa Internet, med adressen: http://www. 
compart.fi/SRAL. Den tekniska sidan ar en 
aning magrare an normalt, men dar finns dock 
bl a en artikel av OH2LX om faltstyrke- 
matningar pa VHF/UHF och en artikel om en 
transverter for 50 MHz, ursprungligen forfat- 
tad av OE9PMJ, men oversatt till finska av 
OH9NYW.

Danska OZ borjar med en artikel/bygg- 
beskrivning av en verklig allroundkonstruktion, 
som det verkar, av OZ2UA. Pa danska kallas 
den ’’Problemknuseren”, fritt oversatt till 
’’Problemlosaren”. Den ska kunna anvandas 
som signalgenerator, oscillator/signalinjektor, 
resonansmeter, vid matning av spolar och av- 
stamda kretsar, vid matning av kondensatorer 
(sma), vid kontroll av permeabilitet hos jarn- 
eller ferritkamor, for kontroll av kristaller, 
som transistortestare och slutligen som motta- 
gare. Verkligen en mangsidig historia! Sedan 
foljer del 4 av 10 GHz-riggen (som namnts 
tidigare har i spalten), och den har gangen 
handlar det om ett forstarkarsteg for 144 MHz, 
som anvands bade i mottagare och sanderi. 
Sedan foljer en artikel av OZ1JSK om en ohm
meter med god noggrannhet. Som vanligt i OZ 
har man ocksa en test. Den har gangen handlar 
det om Yaesu FRG-100, och testare/forfattare 
ar OZ1AWJ och OZ5RM. OZ6KS bidrar se
dan med en artikel av intresse for SWL, om hur 
man kan anvanda en modem transceiver med 
heitackande mottagare till annat an att bara 
kora QSO:n! Pa VHF/UHF/SHF-spalten har 
OZ8SL en raft fyllig presentation av AMSAT 
Phase 3-D.

Norska AMATORRADIO inleds(som van
ligt) av LA8AK, som den har gangen bl a 
reflekterar om en transceiverkonstruktin for 
40 (eller 80) meter, av F6IWF, en diplexer for 
2 m och 70 cm, konstruerad av PA0HVA, olika 
typer av variabla kondensatorer, berakning av 
parallell- och serieimpedanser, en TR-switch 
for 2 meter, och, slutligen, om spanningsregu- 
latorer for +200 V, avsedda narmast for sur- 
plusriggar. Efter allt detta kommer en artikel 
av LA2AD om hur man kan mata HF-strom. 
Nyborjarspalten, av LA5QK, tipsar om hur 
man bygger en BFO for anvandning i BC- 
mottagare. 50-arsminnet av slutet av WW2 
uppmarksammas genom en intressant artikel 
om en mottagare(i for den tiden mycket litet 
format), som kallades ’’Sweetheart”, och an- 
vandes bl a i Norge, sedan tyskarna konfiske- 
rat norrmannens vanliga radiomottagare. For- 
fattare ar LA3JT. Pa VHF/UHF-spalten ger 
LA1BR information om den nystartade satel- 
lit-gateway-en LA9SAT i Kirkenes. Ytterli- 
gare en paminnelse om WW2 far vi i en artikel 
av LA3BI med titeln ’Tllegalt radiosamband i 
Norge 1940-45”
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Den 1 Januari 1996 borjar EMC-direktivet att gdlla i 
samiliga EU lander.

Detta innebdr att en produkt inte far marknadsforas och 
tas i bruk om den saknar tillverkaredeklaration ait den 
uppfyller EMC kraven.

EMC ar en forkortning av ElectroMagnetic 
Compatibility - Elektromagnetisk foren- 
lighet. EMC definieras som en utrustnings 
formaga att fungera tillfredstallande i dess 
elektromagnetiska miljd utan att oaccep- 
tabelt paverka annan utrustning eller sjalv 
bli oacceptabelt paverkad.

For att kunna utfarda en tillverkare
deklaration maste produkten provas. Be- 
roende pa objekt finns det provnings- 
standarder. Dessa ar internationellt fram- 
tagna och listade av EU och blir darefter 
antagna som nationella standarder.
Tillverkaren kan sjalv utfora provning- 

en eller lata ett provningslaboratorium 
gora detta.

Som ett synligt bevis att 
EMC kraven dr uppjyllda 
forses produkten med ett 
CE marke (Communaute 
Europeenne).

Nedan beskrivs en provningsstandard 
som anvandes for 

hemelekt ronikp rodukter.

A. Utstralning, emission, fran 
produkten
Utstralning i fria luften mats pa ett avstand 
av 10 m, inom frekvensomradet 30-230 
MHz max 30 uV/m, 230-1000 MHz max 
70 uV/m.
Ledningstralning mats direkt pa ledning- 

arna som ett medelvarde och som topp- 
varde (quasi peak). Frekvensomrade 0.15- 
30 MHz medelvarde 0,3-0,7 mVresp topp- 
varde 0,7-2 mV.

B. Stortalighet, immunitet.

Radiofrekventa fait
Mats inom omradet 27-500 MHz, produk
ten skall minst tala en faltstyrka pa 3 V/m 
CW, en andring ar pa gang. CW-kravet 
andras till 50% AM som ar tuffare att 
klara.

Standarden definierar aven frivilliga prov. 
Ett s&dant ar matning under 27 MHz ge- 
nom att direkt pa in/utledningarna lagga 
pa en signal som motsvarar 3 V.

Elektrostatisk urladdning
Produkten skall klara en urladdning pa 
8KV.

Pulsskurar
Produkten skall pa DC- och kontrolled- 
ningama tala en stotspanning pa 500 V 
med en stigtid pa 5 ns och bredd pa 50 ns. 
Pa natspanningsingangen skall stotspan- 
ningen vara 1 KV.

Sammanfattning
Jamfort med dagens krav pa radiostor- 
ningar ar detta en skarpning, nar det galler 
stortalighet finns det idag for de fiesta 
produkterna inga krav. For oss radioama- 
torer ar det bra att det finns krav aven om 
det ar ganska latt att t.ex. overskrida en 
faltstyrka pa 3 V/m. Vi far hoppas att 
konstruktorerna lagger pa en extra margi
nal.
Radiosandare kraver typgodkannande av 

ett auktoriserat provnings-laboratorium. 
Det racker saledes inte med tillverkare
deklaration.
Radioamatorutrustningar som ej dr kom- 
mersiellttillgdngliga dr undantagnafran 
typgodkdnnade. Denna frisedel har vi 
fatt eftersom tekniska experiment dr en 
fundamental del av vdr fina hobby.
QTC nr 6 - Galler LVD - lagvolt
QTC-redaktoren SMORGP/Ernst beskri- 
ver i QTC/6 sid 47 CE-markningen. Den 
markning som Ernst skriver om ar lag- 
voltsdirektivet LVD, somberor elsakerhet. 

Enligt det generella CE-direktivet skall 
en produkt uppfylla EMC-direktivet se- 
nast den 1 januari 1996, medan LVD ska 
vara uppfyllt senast den 1 januari 1997. 
Att det glappar pa ett ar beror pa att LVD 
egentligen ar ett gammalt direktiv. Detta 
innebar bl a ej samstammighet i att defi- 
niera systemkomponenter. Det tog ett ex
tra ar att uppna samklang mellan direkti- 
ven.

Elsakerhetsverket har tagit fram en skrift 
som beskriver hur de tolkar LVD. Vi kom- 
mer att studera denna och aterkomma med 
information i QTC.

SM0SMK Gunnar

Kommentar till yagiantenner och 
antennvinst

Tord SM5BDQ papekade i forra numret 
av QTC att Yagiantennen ar en komplice- 
rad anordning. Man maste veta vad man 
vill uppna nar man skall optimera en yagi. 
For EME pa 144MHz vill man helt enkelt 
ha maximum gain, och samma antenn ar 
optimal for bade Tx och Rx eftersom brus- 
temperaturen pa himmel och mark ar un- 
gefar lika. Pa alia andra band ar olika 
antenner bast for Tx respektive Rx.

Som hangiven 2-meters dx-are har jag 
lange varit intresserad av antenner med 
extremt hog forstarkning. Jag kor nu med 
4 x 14 element och forstarkningen ar 
21.4dBd (inklusive forlustema). Anten- 
nen kommer ur ett optimeringsprogram 
som jag har lagt ovanpa ett vanligt ’’method 
of moments”. Detta optimeringsprogram 
ar konvergent, dvs det ger alltid samma 
optimerade resultat oavsett vilken antenn 
man startar med.
Optimeringsmetoden ar enkel. I stallet 

for att rakna ut forstarkningen ur stral- 
ningsdiagrammet, och darefter variera 
matten pa nagot fiffigt satt, sa att for- 
starkningen okar anvander jag insikten att 
forstarkningen ar effekttathet i framrikt- 
ningen dividerat med den totalt utstralade 
effekten i alia riktningar. Jag minimerar 
alltsa det elektriska fjarrfaltet i alia rikt
ningar med en minsta kvadratmetod (egent
ligen steepest descent) efter att forst ha 
normerat faltstyrkan i framriktningen med 
hansyn till forlustema. Minsta kvadrat- 
metoden ger den antenn for vilken sum
man av kvadraten p& elektriska faltstyrk- 
orna i alia riktningar har minimum - vilket 
ar samma sak som att den utstralade effek
ten har ett minimum. Eftersom faltet i 
framriktningen hela tiden ar normerat, 
uppnas da maximum gain. Att utvidga 
optimeringen till att samtidigt ge 50 ohms 
matningsimpedans ar trivialt.
For 144 MHz med 10 millimeters ele

ment, och med 50 ohms impedans blir de 
optimala antennerna sa har:

antal langd antennvinst
element m dBi/dBd
4 0.823 9.89/7.74
6 2.513 12.85/10.70
8 4.387 14.62/12.47
10 6.371 15.87/13.72
14 10.384 17.65/15.50

SM5BSZ/Leif

Tel 016-91390 (016-911 12)
Fax 016-91339

(Textfil overford via tele-modem. SLUT MSG)
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Har vi rad att slosa med frekvenserna? 
Vad kostar en kHz? stod det att lasa i OZ 
for cirka ett ar sedan. Fragan borde istallet 
vara: Hur utnyttjar vi vara frekvenser. Ta 
t ex tv&meters-repeatrama som ar maxi- 
merade till &tta stycken helkanaler och 
atta halvkanaler (X-kanaler). ESA (Eskil- 
stuna Sandare-amatdrer) har en X-kanal. 
Men jag med flera, skulle vilja ha bort X- 
kanalema i sa stor utstrackning som moj- 
ligt, eller att alia repeatrar och radioappa- 
rater fungerar enligt VHF-spalten i QTC 
nr 6, 1995, dvs pa bandbredden 12f3 och 
inte som idag pi 16f3.
Problemet skulle aidrig ha uppstatt om 

alia helkanaler placerades pa lampliga 
QTHn, dvs QTHn som har battre tack- 
ning.
Pa 70-talet nar min far, SM5IAJ, blev 

radioamator fungerade tex repeatrama 
omkring Eskilstuna mycket battre. Tyvarr 
har bra QTHn forlorats och repeatrarna 
flyttats till mindre lampliga stallen pga att 
flertalet radioamatorklubbar anser att de
ras QTHn inte kan placeras upp till tre till 
fyra mil fran hemorten - nagot som skulle 
fimgera alldeles utmarkt om flera motta- 
gare placerades ut. Tyvarr har ocksa pris- 
hojningar pa masthyran bidragit till att en 
del klubbar inte har rad att ha kvar sina 
repeatrar pa det basta QTH.
Gladjande nog finns det undantag. Nar 

jag aker till Goteborg gar det fint med en 
handapparat och yttre antenn anda fran 
Orebro (fyra stycken pa 30 mil). I 
Malarregionen, dit ESA tillhor, ar det 
samre stallt. Det finns forvisso repeatrar 
har, men inte med den tackning man skulle 
kunna astadkomma.

Vem minns inte RHQ pa 70-talet? En 
kanal som idag ar svar att anvanda pa 
dagtid pa grund av stomingar. For 
hoppningsvis blir kanalen mer tillganglig 
da det pagar arbete med att forbattra den. 
Harvi rad att slosa med frekvenserna pa 

detta vis? Det tycker inte jag. Bor vi inte 
istallet se till att vara repeatrar halier en 
hogre standard ur anvandarsynpunkt? 
Detta kraver ett samarbete over klubb- 
gransema. En del repeatrar maste flyttas 
och andra tas bort helt och hallet. Me- 
ningen ar att repeatrama skall fylla en 
funktion och inte bara finnas till.

I Malarregionen har vi problem med 
geografiska forhallandena. Regionen ar 
valdigt platt, med fa punkter over 100m. 
Trots det har vi ett par bra QTH:n, men de 
gar inte att anvanda pa grund avbefintliga 
repeatrar. Skulle vi satta upp ROX har 
skulle den stora och bli stord av RO i 
Norrkoping RO, R1 i Stockholm. Genom 
att flytta tillbaks RIXen till det ursprung- 
liga QTH i norra Sodermanland skulle 
trafiken inom hela Malarregionen avse- 
vart forbattras. Samtidigt blir det flera 
radioamatdrer under samma repeater vil- 
ket betyder en storre bekantskapskrets och 
att det blir lattare att fa svar pa allmanna 
anrop.

73 SM5OXV
Urban Ohlsson

Allmiint ----------------------------

Lediga jobb - katalog 
’’Affarsomrade Radiokommunikation” 
Inom Ericsson-koncemen utkommer nas- 
tan vaije manad en diger katalog med rub- 
riken ’’Lediga Jobb”.
Katalogen distribueras i narmare 3.000 

exemplar inom Ericsson-koncernen, men 
ocksa till arbetsmarknadens platsformed- 
lingar for tekniksokande.
Nr 10 - som var aktuell till den 19 juni 

utgjordes exempelvis av ca 80 sidor och 
med over 500 utannonserade tjanster vid 
Ericsson-foretagenibl aKista, Linkoping, 
Lund, Stockholm, Bromma, Goteborg, 
Karlskrona, Gavle och Kumla. Tjanstema 
galler hela spektrat; utlandsbefattningar, 
chefsjobb, administration, ekonomi, mark- 
nad, planering, produktion, teknik, utbild- 
ning etc.
Du som vill ha det senaste numret av 

katalogen kan kontakta Carina Wallmark 
vid Ericsson Radio System/F/HR.
Tel 08-7571703, fax 08-7508501.

SMORGP/Ernst

Internet-nytt

Ring utlandet med lokaltaxa!
British Telecom raknar med att Internet 
utgor en konkurrent nar det galler utlands- 
samtal. Telefonbolagen star maktlosa in- 
for denna utveckling darfor att Internet 
inte omfattas av de intemationella tele- 
konventionerna. Det ar utvecklingen av 
programvaror for Internet, t ex Vocaltec 
och Java som ger mojlighet att distribuera 
text, ljud och bild via Internet.

De som for narvarande tjanar ekono- 
miskt pa Internet - och driver pa utveck
lingen - ar framst fyra aktorer:
1. Foretag som erbjuder Intemetupp- 
koppling.
2. Foretag som let ar upp information at 
kunder pa natet.
3. Programforetag som tar fram mjukvara 
for ’’navigering” i Internet.
4. Foretag som erbjuder konsulttjanster 
och utbildning som galler Internet.

SMORGP/Ernst

Museum/Radio/Teknik
Erik E Karlssons, Radio- & Teknik- 
museum, Jonkoping.
Har visas hogtalaranlaggningar, 

radiosandningsteknik,ljudupptagnings- 
teknik etc.

Ytterligare information per tel 
036-713959.

Gerald Wells Radiomuseum, London 
Gerald L Wells Vintage Wireless 
Museum, Rosendale Road 23, West 
Dulwich, London.

Tel +44171- 081-670 36 67.

Radiomuseet, Goteborg. Rundradio - 
fran forsta kristalldetektor till dagens 
’’bergsprangare”. Sjofartsradio - fran 
gnistsandare till dagens avancerade 
system. Amatorradio - Militarradio 
Radiokommunkation; privatradio, 
batradio, polisradio etc.
Oppet: Alla dagar utom torsd o fred.

Upplysningar:
031-779 21 01, 010-234 15 18

Radiomuseet, Motala
Oppettider: Juni, Juli, Augusti
Alla dagar kl 11.00 -17.00
Ovrig tid: Boka genom
Motala turistbyra. Tel 0141-225254 eller
SM5ZU/Nisse 0141-51293,
SM5PBX/Ulla 0142-40694

SKOTM 
Stockholm

Sandaramatorens val

Pridellibes
100% RF-testade
Elektronror.
Exempel: 
3-500Z 1.295 kr

L.H.Musik& Audio AB
Sickla strand 63,131 34 NACKA
Tel 08-718 00 16 Fax 08-718 59 70

NATAGGREGAT
230 VOLT AC -13,5 VOLT DC 

Egen produktion
SEAB-60 3,5 A 
SEAB-55 10 A
SEAB-56 20 A 
SEAB-57 30 A

470:- 
1.050:- 
1.550:-
2.200:-

Voltmeter finns pA SEAB-55 - 57

Box 120,541 23Skdvde 
Tel 0500-48 00 40 Fax 0500-4716 17
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-------------------------------------- lllmant

Egna prognoser i 
pa kortvag
Det finns en hel del program som 
forsoker fdrutsdga konditionerna 
pa kortvag  for olika strackor och 
tidpunkter. En del dr ganska enkla 
och ger en indikation pd om det dr 
bra eller daligt, medan andra 
program dr mycket avancerade och 
ger en mdngd data som kan vara 
mer eller mindre svdr att fa fram 
och att tolka beroende pd hur 
anvdndarvdnligt programmet dr 
utformat

For den som ar nyfiken och inte ndjer sig 
enbart med den prognos som finns i QTC 
sa finns det mojligheter att pa egen hand fa 
fram en hel del ytterligare information. 
Ibland kan det ju Annas anledning att ta 
reda pa hur konditionerna forvantas bli 
langre fram pa aret eller att se hur chan- 
serna fbrandras om man andrar olika para- 
metrar som uteffekt, bandbredd och bak- 
grundsbrus eller stralningsvinkel.
Ett av de vanligaste programmen for 

amatorbruk ar antagligen MINIPROP 
PLUS (fanns tidigare i en enklare share- 
ware-version) som kostar 65 US$ och ar 
enkelt att anvanda, man kan ange platsema 
for sandare och mottagare som prefix, och 
tabeller och kurvor ar latta att forsta. Men 
det ar svarare att hantera om man vill 
variera flera parametrar som effekt, an- 
tenntyp eller andra forutsattningar.
Ett alternativ ar att anvanda programmet 

IONSOUND HDX (ej att forvaxla med 
IONCAP som ar det program som andra 
brukar jamforas med, anvands bland annat 
som underlag for kurvoma i amerikanska 
QST), som ar en version som tillhor en 
familj av program med namnet ION
SOUND. HDX ar en ’’slimmad” version 
och namnet kommer av att det anvander 
samma geografiska omraden som i ’’How’s 
DX?” i QST. Programmet ar skrivet av 
W1FM, Jacob Handwerker, som ocksa 
saljer en TURBO-version som bland annat 
kan anvanda valfria positioner, angivna i 
latitud och longitud, for sandare och mot
tagare.

Det fina med versionen HDX ar att den 
medfoljer ARRL Antenna Book tillsam- 
mans med nagra andra program (3.5" HD- 
diskett), exempelvis Yagi Analyzer (en 
bantad variant av Yagi Optimizer). For 
620 kronor (SS A Ham Shop) f&r man bade 
en antenn-bibel pa over 700 sidor, och 
detta program. Enbart programmet kan 
vara skal nog att kopa boken (galler 17:e 
utgSvan).

Programmet kan producera tabeller med 
ungefar samma information som i QTC, 
men dessutom mycket mer, och en del av 
mojlighetemabeskriver jag har. Program- 
met kraver i praktiken lagst en 80386- 
processor men heist kompletterad med en

or vagutbredning
co-processor. Manualenbestar av en textfil 
som vid utskrift blir 16 sidor, det star hur 
man matar in olika uppgifter men nastan 
ingenting om hur man far ut eller tolkar 
resultatet. Efiter ett tag lar man sig, men det 
ar bra om man sedan tidigare ar van vid 
nagot liknande program eller olika prog- 
nosvarianter fran tidningar.
Platsen for sandare respektive mottagare 

kan valjas fran en lista over 21 omraden, 
exempelvis anvands London for vastra 
Europa, Kiev for ostra Europa och Jerusa
lem for ostra Medelhavet. Andra alternativ 
ar exempelvis Japan, Puerto Rico, Boston, 
Seattle och Djakarta.
Man kan valja mellan tre olika nivaer pa 

bakgrundsbrus for bade den egna och mot- 
stationen, beroende pa om man vill an
vanda stadsmiljo, forort eller landsbygd.

Man kan ocksa valja mellan olika typiska 
antenner som dipol, vertikal, yagi, rhombic 
eller ange rundstralande (isotrop) antenn 
medvalfri ’’forstarkning” (gain).

Andra parametrar som kan paverkas ar 
mottagarens bandbredd, dar man alltsa kan 
ta hansyn till om man kor CW eller SSB, 
signal/brus-forhallandet och sandarens ut
effekt. Genom att andra dessa varden kan 
man se om det skulle varit markbart battre 
mojligheter till kommunikation pa en viss 
stracka om man haft tillgang till annan 
utrustning eller om man kan hoppas p& att 
klara det om konditionerna blir lite battre 
an programmet raknat med som standard. 
Verkligheten blir ju aidrig exakt som man 
tankt sig, prognosema baseras pa statistik 
och kannedom om relativt langsamma for- 
andringar i medelvarden for de mer eller 
mindre oregelbundna variationema i atmos- 
farens egenskaper.

Today's Date ************ IONSOUND HDX by W1FM ************
03-02-1995 * Copyright (C)**************** 

(CURRENT VARIABLES)
Tx Location: Western Europe 

Lat= 51.5 Lon= .2 deg 
Tx Location Noise: RES

Rx Location: East Mediterranean 
Lat= 31.5 Lon=-35 deg
Rx Location Noise: RURAL 

Tx—>Rx Bearing= 114 deg Path= S 
Distance^ 2249 mi 3620 km

Tx Power= .1 kw
Rx Bandwidth= 500 Hz
Rx min. S/N Ratio= 3 dB 
Tx Ant: (D)ipole 
Rx Ant: (V)ertical 

Sunspot Num= 28 Solar Flux= 85 
Layer Ht HF2= 289 km HE= 115 km 
Min Elev Ang= 1 E/F Ht Change= N 
Min F Hops= 2F F Hop Ang= 13 deg 
24 Hr Summary Types= 8 (8 max.) 
Last Selected Mon= 3 Next Mon= 3

1994 SkyWave Technologies * *****************************
(SELECTION CHOICES)

Pick Time/Display 24 Hour Summary 
TX/RX Locations & S/L Path
Sunspot/Solar Flux Number (SSN/SFN) 
Frequency Menu (ALL MF/HF AMATEUR) 
Month Menu
Variables (Noise/Ant/BW/SNR/Pwr...) 
Propagation Mode Menu
TX Power Level
Minimum Elevation Angle Menu
Swap TX/RX Locations
Color Selection Menu
Go to DOS (Type 'EXIT' To Return) 
E/F Layer Height Menu
Tabulate TX/RX Antenna Gains
Calculate Antenna Lobes/Nulls 
Choose New Lat/Lon/Cty File 
Print Distance/Bearing Table
Select 24 Hour Summary Types/Order
Store or Load Default Variables/EXIT

Enter Choice: <Default=Pick Time/Display: Type 0 or ENTER> 
Huvudmenyn. Den visar de in stall da parametrarna i den van str a delen och i hogra 
delen finns mojlighet att valja olika undermenyer for att andra utgangsvardena eller 
paverka vilka resultat som ska presenteras. Det finns tyvarr ingen rutin for utskrift 
utan man rekommenderas att anvanda ”Print Screen lite dalig stil eftersom det blir 
svart att fa snygga utskrifter ndr det inte blir nagon marginal i vansterkanten och 
laserprintern kapar tva tecken i hogerkanten.

UTC MUFo MHz 1.8 3.5 7.0 10.1 14.0 18.1 21.0 24.9 28.0 TOTREL%

1 8.7 22 99 100 59 Western Eu
2 7.7 5 99 100 40 rope->
3 7.4 0 99 100 30 East Medel
4 8.2 0 85 100 41 erranean
5 11.7 0 98 48 (S PATH
6 14.6 0 0 55 97 23 BRNG= UH
7 16.6 0 0 0 67 74 6 2249 mi
8 18.7 0 0 0 85 99 45 3620 km
9 20.4 0 0 0 77 99 73 31 MinEL= 1
10 21.7 0 0 0 70 99 94 53 Min F Ho|»i
11 22.7 0 0 0 69 99 100 67 14 2F 13 des
12 23.0 0 0 0 74 99 100 75 24 SSN= 28
13 22.6 0 0 0 83 99 100 76 26 SFN= 85
14 21.4 0 0 0 92 99 100 70 22 Rx Noise
15 19.5 0 0 26 98 100 94 58 10 RURAL
16 17.0 0 0 94 100 100 75 39 Ant= D/V
17 13.9 0 30 100 100 93 41 5 BW= 500
18 11.9 0 98 100 100 62 6 Kw= .1
19 10.1 0 99 100 88 28 SNR= 3
20 9.4 13 99 100 71 Mon= 3

22 9.7 65 99 100 59 Screen 3
23 9.6 68 99 100 61 <C/Q>

Figur 2. En oversikt  for ett dygn pd strackan London-Jerusalem. For varje timme 
angesMUF (Maximum Usable Frequency) och sannolikhet for forbindelse, angivet i 
procent, pd de olika amatorbanden. Dessutom dr de viktigaste parametrarna samman- 
fattade till hoger om tabellen. For 40m dr sannolikheten 100% under natten och 0% 
under dagen medan ch an serna till kontakt pd 30m aidrig dr samre dn 30%, bast 
chanser dr det sent pd eftermiddagen (16-18 UTC) med 100%> sannolikhet.
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6
6
6
6
4

fTC MUFo MHz
0 9.4
1 8.7
2 7.7
3 7.4
4 8.2
5 11.7
6 14.6
7 16.6
8 18.7
9 20.4
10 21.7
11 22.7
12 23.0
13 22.6
14 21.4
15 19.5
16 17.0
17 13.9
18 11.9
19 10.1
20 9.4
21 9.7
22 9.7
23 9.6

1.8 7.0 10.1 14.0
7 7
7 7
7 7
6 7
6 7
5 6
2 5 6
1 4 6
0 3 5
0 3 5
0 3 5
0 3 5
0 3 5
0 3 5
0 4 6
2 5 6
4 6 6
6 6 7
6 7 7
7 7 7
7 7
7 7
7 7
7 7

18.1 21.0 24.9

6
6
6 6
6 6
6 6 6
6 6 6
6 6 6
6 6 6
6 6 6
6 7
7 7
7

28.0 S Mtr+dB

Western Eu. 
rope->
East Medtt 
erranean

(S PATH
BRNG= 11M

2249 mi
3620 km

MinEL= 1
Min F Hops 
2F 13 des
SSN= 28
SFN= 85
Rx Noise

RURAL
Ant= D/V
BW= 500
Kw= .1
SNR= 3 
Mon= 3

Screen 8 
<C/Q>

Figur 3. Visar istallet de signalnivaer, i form av S-meterutslag, man kan vanta sig om 
man far kontakt. Med tanke pd hur de fiesta S-metrar fungerar sd ger denna tab ell 
kanske inte sd mycket mer an en indikering pa om det blir starka eller svaga signaler. 
Det finns andra tabeller som visar signalnivaernapa andra sdtt.
Man kan vdlja att presentera valfritt antal av de sammanlagt 8 olika tabeller som dr 

tillgdngliga och som kan visa signal/brus-forhallande i dB, signalstyrka i dB over/ 
under 1 mikrovolt, forbindelsens totala tillganglighet i procent, utbredningsvagens 
tillgdnglighet i procent, signalens tillganglighet i procent, signalens hojdvinkel i 
grader, antal hopp via F-skikt eller E-skikt, och slutligen S-meterutslag med en skala 
S0-S9 + dB over S9.

SS/FN= 28 / 85 HF2(KM)= 289 UFS(DBWM,DBUVM)= -126 , 20 Noise=RURAL VER=HDX2.0 
TX LAT= 51.5 TX Long= .2 RX LAT- 31.5 RX Long=-35 Dist(mi)= 2249
Western Europe to East Mediterranean (S PATH) Min F Mode= 2 Elev Ang 13 
T= 16 UT Mon= 3 FB BRNG= 114 / 294 Dist(km)= 3620 Mode= 1 HE(km)= 115 
BW(Hz)= 500 SNR Req= 3 TX PWR(KW)=« .1 MinEle= 1 Date: 03-02-1995
FREQ HOP NPW SVM SPW S/N %S %P %T ELE MSDEL MUFo MUFv GAIN

1.80 3E -131 -64 -201 -70 0 100 0 8 12.38 4.37 1.00 -0.33DV
3.50 3E -141 -22 -159 -18 0 100 0 8 12.38 4.37 1.00 -0.33DV
7.00 3F -146 4 -133 13 94 100 94 22 13.62 13.15 6.89 5.73DV

10.10 2F -147 16 -121 26 100 100 100 13 12.91 17.03 6.78 3.55DV
14.00 2F -146 18 -119 27 100 100 100 13 12.91 17.03 6.78 3.55DV
18.10 2F -146 19 -118 28 100 75 75 13 12.91 17.03 6.78 3.55DV
21.00 2F -145 20 -117 28 100 39 39 13 12.91 17.03 6.78 3.55DV

Figur 4. Fdr att vdlja ratt antenn dr det bra att veta vilka hdjdvinklar som signalen 
kommer i och detta visas har ddr vinkeln i grader dr ett resultat av vilken kombination 
av hopp (via E-skikt eller H-skikt) som ger den starkaste signalen pa olika band. 
Figur 4 dr visserligen ett virrvarr av siffror och svar att forsta men ger anda en 

sammanfattning av de data man kan fa ut om man valjer att presentera situationen for 
en enstaka timme pa dygnet.
I tabellens huvudframgar det att solfldckstalet dr 28 och motsvarande fluxvarde dr 

85 (valjs av programmet om man inte anger eget varde), hojden pa F2-skiktet som 
anvdnds i berakningen dr 289 km och den tillgdngliga effekten vid mottagaren (UFS, 
Unabsorbed Isotropic Rx Power Density & Field Strength) anges i dBW per kvadrat- 
meter och dBuVper meter. Bakgrundsbruset dr valt att motsvara ”R URAL ”, alltsa ett 
tyst omrade. Programmets versionsnummer dr 2.0.Sandarens och mottagarens 
longitud och latitud anges liksom avstandet i miles och km, omradenas namn samt att 
berakningen galler korta vdgen (S Path) samt bdring i bada riktningarna (114/294). 
Den tidpunkt pa dagen som berakningen avser anges i UTC tillsammans med den 
valda manaden. Programmet raknar pd 1 mode for hoppkombination och E-skiktets 
hojd antas vara 115 km. Den valda bandbredden dr 500 Hz och det dnskade signal/ 
brus-farhdllandet dr 3 dB och sdndarens effekt dr 100W (0.1 kW). Slutligen anges 
lagsta berdknade antennvinkel till 1 grad och det datum som berdkningen skett

De olika kolumnema i tabellen anger fran 
vanster: frekvensband (FREQ), kombina
tion av hopp (HOP), brusniv&n i dBW 
(NPW), signalstyrkan i dBuV (S VM), sig
nalstyrkan i dBW (SPW), signal/brus-for- 
h^llandet i dB (S/N), tillganglighet for 
signalstyrkan i % (%S), tillganglighet for 
utbredningsvagen (path) i % (%P), total 
sannolikhet i % for forbindelsen (%T), 
signalvagens hojdvinkel i grader (ELE),

maximalt anvandbar frekvens for det valda 
avstandet och hojdvinkeln (MSDEL), 
maximalt anvandbar frekvens vid lag stral- 
ningsvinkel (MUFo), maximalt anvandbar 
frekvens vid vertikal straining (MUFv), 
och antennforstarkning i den aktuella hojd- 
vinkeln (GAIN) samt en kod for vilken 
antenntyp somanvants, i detta fall DV som 
innebar dipol vid sandaren och vertikal vid 
mottagaren.

- Allmdni---------------------------------

Eftersom man i den har versionen ar be- 
gransad till ett litet antal positioner s& maste 
man vara bereddd pa en del awikelser om 
man exempelvis anvander London som 
utgangspunkt (den punkt som ligger nar- 
mast Sverige). Aven om strackan som be- 
raknas ar lika lang och har samma riktning 
som den man ar intresserad av s& kan det 
bli skillnader bland annat beroende p& att 
vi ligger langre norrut (med andra atmos- 
fariska och magnetiska forh&llanden) och 
att solen inte gar upp eller ner vid samma 
tider som for London, detta paverkar tid- 
punkterna for nar konditionema oppnar 
upp. Till viss del kan man kompensera 
tidema manuellt.
Trots en del begransningar ger program- 

met stora mojligheter att studera olika si- 
tuationer for att se vad det lonar sig att satsa 
pa nar det galler den egna utrustningen och 
att planera for olika aktiviteter. I Antenna 
Book finns ett kapitel om v&gutbredning 
som ger grundlaggande information om 
olika utbredningsformer och hur dessa ut- 
nyttjas och det finns ocksS en tabell som 
jamfor mojligheterna i ett antal prognos- 
program som finns att kopa.

SM5KUX/Sigge

Ins an dare
Svarfangade rutor i Sverige
Ang. SM0NFA:s artikel om svarfangade 
rutor for SLA - Swedish Locator Award. 
Artikelforfattaren gor ett upprop om expe- 
ditioner till landets svaraste rutor. Bra - det 
behovs fler expeditioner till ”rara” och 
svarfangade rutor!
Undertecknad har for avsikt att eventuellt 

gora en liten ’’expedition” - en fjallvand- 
ring i sommar eller host. Jag kommer anta- 
gligen att befinna mig rutorna JP97 samt 
JP86. Jag blev forvanad over att dessa rutor 
inte fanns upptagna over de svarast korda 
rutorna i Sverige. Forekommer det aktivitet
1 dessa rutor?

For den oinvigde kan narmare forklaring 
lamnas nar det galler omfattningen av dessa 
rutor: JP97 - Kebnekaise-omradet, Singi, 
Nikkaluokta, Kaitumjaure, Suorva och sd- 
derut ner mot Saltoluokta. JP86: Kvikkjokk 
med omnejd, Vuoggatjalme och soderut 
mot Aijeplog.
Jag planerar att vandra upp till Kebnekaise, 

eller Kungsleden mellan Kvikkjokk- Salto
luokta. Det skulle vara intressant att veta 
hur stort intresse det finns for kora rutorna 
JP97 och JP86.
Har tankt aktivera 144 MHz - laga delen. 

Vad ska man ha med for utrustning: Rig, 
slutsteg, stromkalla, antenn etc.? Jag kan ju 
knappast slapa med mig en 17B2.
Finns det nagon amator i Sverige som kort

2 meter fran Kebnekaises topp?
Kan du ge mig rad och tips nar det galler 

utrustning etc? Skriv garna nagra rader till 
QTC eller direkt till mig.

73 de SM4RRD/Kias
Kias Frank
Stangtjdrnsvagen 323,
791 74 Falun
Tel. 023-21329 el. 010-6820777
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Bild 1. Uppbyggnad av Flens Rostbrevlada

Den privata BBSen:
Har laser och lamnar man sina privata 
brev, och till det kravs en ID-kod pa 3 
siffror plus att man ar inlagd i systemets 
databas. Koden beraknas enligt tabellen i 
QTCnr. 92/12; somexempelblir SM5TGU 
500 och SM5HIH 539. Nar man fitt sin 
kod kan man logga in och lasa eller lamna 
brev. Nar man ar klar loggar man ut och 
BBSen staller sig iter i vilolage.

Den allmanna BBSen:
Denna del skiljer sig nigot frin den pri
vata BBSen. Det ar har man lamnar all
manna meddelanden (bulletiner), tex. om 
klubbaktiviteter, tekniska frigor eller vad 
som heist! Det sker ej nigon inloggning, 
utan allt sker ’’offline”. Efter kommandot 

11 anger man en rubrik, sedan ar det bara 
att tala in sitt meddelande. Detta ar mycket 
praktiskt da alia kan anvanda funtionen, 
aven de utan eget ID-nummer. Ange bara 
mottagarsignal istallet for en rubrik, si 
har du skapat ett ’’personligt” meddelande, 
utan att veta mottagarens ID!

Informations-BBSen:
I informations-BBSen kan det lagras 
mangder av info. For tillfallet finns det 
kompletta hjalpfiler for alia funtioner i 
rostbrevlidan, en anvandardatabas, ama- 
torradio-satellitinfo och lokal info fran 
Flens Radioamatorer. Allt ar uppdelat i 
olika menyer, dar man fir huvudmeny om 
mantrycker *20. Detarsedanlattatthitta

DCI Voice Mailbox utgors av ett AD/DA-kort och ett program. Kortet passar i PC:ns
8-bits slot. 1 timmes tai tar upp 20 MB harddiskplats. Ljudfiler spar as med en egen 
standard, som ej foljer Soundblaster.

Planerna pa att starta en rostbrevlada i 
Flen borjade nar jag under ett besok i 
Goteborg for ett par ar sedan provade den 
BBS som var QRV dar. Den gick sedan 
QRT (tror jag) och det hela foil i glomska. 
Men efter ett tag blev jag citer nyfiken att 
provapi detta. Efter lite programmerande 
i Pascal upptackte jag att det inte var sa latt 
att gora ett bra program sjalv.
Borjade darfor att leta efter ett fardigt 
program och hittade ett i Tyskland, ett i 
USA och ett i Kanada. Jag valde det sista 
(frin DCI, Kanada) da det var det basta i 
forhillande till priset.

Systemets uppbyggnad
DCI Voice Mailbox V4.0, som det full- 
standiga namnet ar, kommer med ett AD/ 
DA-kort (se bild) och ett program. Kortet 
passar i PC:ns 8-bits slot. Enligt manua- 
len ska det racka med en XT, men jag kor 
allt i en 386-DX40. Samplingsfrekvensen 
ar ganska lag vilket innebar att 1 timmes 
tai tar endast upp 20 MB harddiskplats. 
All avkodning av DTMF-tonema sker 
mjukvarumassigt, vilket gor systemet gan
ska kansligt vid detektering av toner. En 
extern krets, tex. MT-8870, skulle varit 
battre. Programmet som foljer med skulle 
vara klart att kora iging... trodde jag! Men 
si enkelt var det inte. Det blev minga 
timmars arbete med att anpassa allt till 
svenska. Alla ljudfiler sparas med en egen 
standard, somej foljer Soundblaster. Synd, 
di det minskar mojlighetema for framtida 
lankning med andra rostbrevlidor. Kring- 
utrustning ar en IC-4GE (70cm) till sjalva 
BBSen och for packetdelen anvands en 
TH-25E (2m), TNC2 och en GP-antenn. 
(Bild 1).
Rostbrevlidan kan delas upp i 3 olika 
odelarb; den privata BBSen, den allmanna 
BBSen och informations-BBSen (dar bla. 
DX-clusterfuntionen finns). Seocksi tabel
len som visar de vanligaste funtionerna.

Rostbrevlada med DX-duster
Roligare an packet!

Av SM5TGU/Lars

Fdr ytterligare informationkontakta:
Lars Thunberg,
Drottningg. 17, 642 37 Flen
Tel: 0157-15193
Packet: SM5TGU@$K5UM
E-mail: lars. thunberg@duesenberg.se

I en rostbrevlada kan man lamna 
och lyssna pa brev till varandra, 
och eftersom allt samplas och 
sparas pa en harddisk kommer din 
egen rost att spelas upp nar din 
mottagare laser brevet! Mycket 
roligare och personligare an att 
skriva brev pa packet Allt styrs 
med DTMF-toner som finns pa de 
fiesta handapparater idag. Flens 
Rostbrevlada innehaller aven lokal 
klubbinfo, anvandardatabas, en 
SSTV-robot och en koppling mot 
ett DX-cluster.

RU6 434.750 Mhz

145.300 MHz

SL5ZYB-6
DX-cluster

40 QTC Nr 7 1995
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ScrewGrab

in in tr ar
- Okar greppet mellan verktyg och skruven.

- Hindrar verktyget 
fran att slinta pa 
skadade skruvar och 
muttrar
- Fungerar med bade 
maskin- och

forebyggande syne for att inte skada skruven. 
BestAr av diamantpartiklar med bindemedel av 
silikon. Blandningen blir lagom trogflytande for 
att sitta kvar pa skruven och verktyget. En eller 
tvA droppar racker for en skruv. ScrewGrab ar 
forpackad i tub. Pris ca 80 kr

handdrivna verktyg. 
-Anvandes i

Frekvenskonverter
For mottagning av 1 :a MF under 950 MHz eller 

over 1700 MHz i ett 
satel 1 it mottagn i ng s- 
system Mojliggdr
mottagning av ASTRA
ID med lOGHzLNB 
och mottagning av
ASTRA IB med ett 
modernt 9,75 GHz LNB 
tillsammans med

mottagare med frekvensomrade upp till max
1700 MHz.
Monteras var som heist pa antennkabeln 

mellan LNB och mottagaren.
Fjarrkontrolleras med 12 V signal direkt fran 

mottagaren eller manuellt. Levereras med 
scartkontaktkablage.
Frekvensomrade MHz
In: 700-950 700-1750 1700-1950 950-1950
Ut:1200-1450 700-1750 200-1450 950-1950
Artikelnr 78-021-01. Pris/st530 kr(exkl. 
moms)

I stallet for tuggummi:
For loss- och atdragning av skruvar och

Fluss pa burk
SMFL200D. Ett hj alpmed el da man 
behover reparera kretskort, loda 
ytmonterade komponenter, nar man 
skydda nyetsade kretskort mot 
korrosion eller vid andra tillfallen da 
man behover ett fluss.

Sprayflaska 200 ml.
Pris ca 90 kr

Tokmk---------------------------------

Produktnytt
I ELFA-information nr 46 presenteras
bl a foljande nyheter
Hitta raft tamp
En byggsats som loser problemet att hitta ratt 
tamp vid kabeldragning. Kabeltestaren best Ar av

tva enheter: 
signalsandare med 
16 utgangar och 
en mottagare. For 
att identifiera start 
och slut pA en 
ledare an sluts

sandarens krokodilklammor till var sin ledare.
Vid andra kabelanden ansluts mottagaren som 
pA en display visar numret pa den sandarkanal 
som har anslutits till ledaren. Sandare och
mottagare stromforsorjs med var sitt 9V batteri. 

Pris ca 700 kr.

9600 bps packetlank

En anvandare i A kan lagga ett
________ k''' meddelande till anvandare i C
Rostbrevlada B

\ Framtida lankning av rostbrevlada?

Rostbrevlada A

9600 bps packetlank \
X

X
X

x

3. Tank dig att lanka \ 
"rdstmail” mellan BBSer, J 
precis som med packet idag!

Mot packelnatct 1200/9600 bps

Rostbrevlada C
Lank mot packet

vidare bland funtionema. SSTV-roboten 
och DX-clusterfuntionen ar tva delar av 
informations-BBSen.

SSTV-robot
Behover du prova ditt nya SSTV-modem, 
men saknar motstation? Med rostbrevladan 
kan man fa testbilder utsanda. Tex. sa ger 
DTMF-kod *53 en SSTV-bild i MAR
TIN- 1, *55 sander RTTY-signaler och 
*57 en testsignal. Kvaliten ar nagot dalig 
pga. den l&ga samplingsfrekvensen men 
racker till for att testa om modemet fung
erar.

DX-clusterfuntion - DX upplast direkt! 
Denna del ar det senaste tillskottet i rost
brevladan. Det ar fullt mojligt att koppla 
upp mot ett DX-cluster och fl alia DX- 
spots upplasta. Det gar aven att repetera 
senaste DX, de 3 senaste DX eller de 3 
senaste DX pa valfritt HF-band. Rost- 
brevl&dan ligger uppkopplad mot clustret 
sa lange du vill, precis som nar man kor 
med packet. Vill man ej anvanda funtionen 
langre kopplar man ner med en enkel 
DTMF-kod. Hur fungerar nu detta? Jo, till 
COM-porten pa datorn ar en packet-TNC 
kopplad. Med en speciell programkod pro
grammerar man systemet att vid vissa 
DTMF-koder utfora kommandon till 
COM-porten. Tex. koppla upp mot DX- 
cluster; *84 ger C SL5ZYB-6 till 
packetmodemet. Samtidigt scannasall data 
fran COM-porten av och jamfors med 
inprogrammerad text. Dyker texten *♦♦ 
CONNECTED TO upp ges order om att 
lasa filen CONNECTO.AUD, som ar en 
ljudfil med innehallet ’’Rostbrevladan ar 
uppkopplad mot DX-cluster”. Man kan 
aven fd BBSen att bokstavera ord och tai. 
P£ detta satt ar det enkelt att lara systemet 
lasa inkommande DX-info!

Enkelt for systemoperatdren
Det finns stora mojligheter att styra rost- 
breviadan ’’remote”, allts& direkt med 
DTMF-koder. SYSOP kan stanga av/pa 
hela systemet, lasa in nya meddelanden, 
sla av/pa beaconsandningar m m utan att 
behova aka upp till BBS-QTH. Det finns 
aven ing&ngar/utgangar for att koppla till 
larm, varmeelement eller liknande. Dessa 
kan givetvis aven styras remote. Som

SYSOP upplever man systemet nagot 
krangligt i boijan men upptacker snart 
alia mojligheter till utbyggnad och kon- 
troll.

Sammanfattning
Rostbrevladan har i Flen tillfort ett nytt 
satt att lamna meddelanden till varandra. 
Oftast sa okar trafiken pa repeatern efter 
man har lamnat ett brev da det brukar bli 
ett QSO direkt efter. Ett mal ar uppnatt - 
att oka foni-trafiken!
Tyvarr sa ar rostbrevlador inte alls lika 

vanliga som packet-BBSer. Utrustningen 
kostar ungefar lika mycket, men ett stan
dardprogram (typ FBB for packet) saknas, 
och det ar forst da nagon gor ett bra 
program och slapper det fritt som rost- 
brevlador kommer att bli vanliga.

Om du har mojlighet sa prova Flens 
Rostbrevlada pa QRG: RU6 434.750 Mhz. 
Flens 70cm-repeater kommer i framtiden 
att kunna lankas mot valfri 2-metersrepeat- 
er. 73 de Lars SM5TGU

r------------------------------------------------
I De vanligaste funtionema:

DTMF FUNTION
I Privata BBSen:

12 Loggar p£
# Las meddelande
4 Radera meddelande
3 Repeterar aJIt du sager
0 Loggar av

Allmanna BBSen:
11 □star alia meddelanden
11 n Las meddelande nummer n
11* Las in ett meddelande. Borja med rubrik. 

Las sedan in meddelandet.

Informations-BBSen:
00 Ger datoms tid
*20 Huvudmeny
*22 Info om rostbrevlAdan
*30 Hj alpfiler, meny
*40 Anvandardatabas, meny
*50 SSTV-robot, meny
*60 AMSAT-SM info, meny
*70 Flens Radioamatdrer, meny

*80 DX-dusterfuntion, meny
*81 Info om DX-funtionen
*84 Uppkoppling mot duster
*851 □star senaste DX
*85XX □star 3 senaste DX, dar XX ar 

HF-band, tex 80 for 80 meter
*89 Kopplar ner frin duster
\— — — — — — — — — — _ J
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Interference:
fix it. 330:-

Sveriges Sandareamatdrers fdrsaljning
SSA. Ostmarksgatan 43, 123 42 Farsta. 
Vid best alining: Satt in beloppet pi postgiro
5 22 77-1 eller bankgiro 370-1075.
Obs! Moms och porto ingir om inte annat 
anges.
Ejpostfdrskott. Om varortillfalligt ar slut i lager 
satts du upp p& vantelista.
Viss vantetid galler vid bestalining av namn- 
och signalskyltar. Om mtijligt meddelar vi be- 
raknad leveranstid.

150:-

25:-

350:-

50:-

620:-

200:-

240:-

390:-

360:-

310:-

410:-

150:-

230:-

Litteratur
Svenskspr&kig

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

210:-
170:-

590:-
430:-

Mdt vMrlden

Engelsksprdkig litteratur
DXCC Countries List.

Bbcker fr$n ARRL
Handbok 1995, omarbetad frAn grunden 
Handbok 1994
Antenna Book, 17:e upplagan 1994, 
inklusuve berakningsprogram pA diskett 
3 1/2-tum, 1,44 MB for IBM PC/XT/AT 

Antenna Compendium, Volume 1 
av K1TD, W4RI och KA1DYZ

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

Antenna Compendium Volume 3 

Antenna Compendium Volume 4 

Antenna Notebook av W1FB. 

Yagi-Antenna Design av W2PV

Antenna Impedance Matching av 
Wilfred N Caron.

Satellite Experimenter’s
Handbook av K2UBC.

SSA:s Q-koden (valda). Diverse trafikfor- 
kortningar, rapportkoder och bokstavering

Antennkompendium. Artiklar samlat 
ur 30 &rg£ngar av QTC. Sammanstalld 
av SM5BRW. Format A4
Med gedigen parm
Utan parm

Bli sandaramatbr, SM0MAN:s kursbok 
innehailande:
Del 1: Teknik.
Del 2: Reglemente.
Del 3: Ovningsbok.
Dessutom en "FrAgelek".

✓

QRP-classics. Det basta QRP- 
projekten fr&n QST och ARRL:s handbok. 280:- 

Your VHF Companion. 180:-

QRP Operating Companion. 140:-

Your RTTY/AMTOR Companion 190:-

Antennas and Techniques for Low-Band 
DXing av ON4UN 420:-

Beyond Line of Sight, a History of VHF 
propagation hamtat ur QST och sam- 
manstallt av W3EP, om bl a Tropo,
Sporadiskt E, Aurora, Meteor Scatter och 
mAnstuds 250:-

Low Profile Amateur Radio av KR1S 
handlar om lAg effekt och sm& antenner, att 
kunna kora amatorradio frAn nastan 
varsom heist 180:-

Morse Code, det oumbarliga spr^ket.
Allt om morse. Historik, alia forekommande 
morsealfabet, High speed, super-CW, nod- 
signalering, nodfrekvenser,
Q-forkortningar,
internationella forkortningar mm. 140:-

Ovrig litteratur
(TysksprAkig litteratur)

FAX for nyborjare.
Av Hans Jurgen Schalk. 80:-

Satellite Anthology.
Uppl 1,1988 100:-
Uppl 2,1992 130:-
Uppl 3,1994 230:-

QRP Notebook av W1FB.
Uppl 2,1990. 100:-
Uppl 2,1991 150:-
Uppl 2,1994, 2:a tryckningen 220:-

Novice Antenna Notebook av W1FB. 130:- 

Help For New Hams av W1 FB. 150:-

The Complete DX:er.
Av W9KNI, teckningar av K3SUK.
Grundlaggande om sdval utrustning som 
operationsteknik for DX-trafik. 180:-

Operating Manual.
Den mest kompletta bok om amatorradio 
”on-the-air-operating” som n^gonsin 
publicerats. 4:e uppl. 400:-

Solid State Design. Grundlaggande
teknik av W7ZOI och W1 FB. 250:-

Hints and Kinks for the Radio
Amateur. Av K8CH och AK7M. 130:-

Electronics Data Book av W1FB. 190:-

Your Gateway to Packet Radio.
Av W1 LOU, 2:a upplagan. 250:-

Your Packet Companion 190:-

200 Meters and Down.
The Story of Amateur Radio. 130:-

Weather Satellite Handbook av WB8DQT 
(Berakningsprogram for dito, se disketter). 420:- 

Transmission Line Transformers.
Av W2FMI. 280:-

The DXCC Companion. Av KR1S. 150:-

Reflections Transmission
Lines and Antennas av W2DU. 280:-

Novice Notes, urval av nyborjar- 
artiklar ur QST. 110:-

Design Notebook av W1 FB. 220:-

UHF/Microwawe Experimenter’s
Manual. 400:-
Berakningsprogram for dito, se disketter

a
Disketter
SSA:s CW-kurs pA diskett IBM PC
5 1/4-tum eller 3 1/2-tum. 150:-

ARRL:s berakningsprogram pd diskett 
IBM PC. 5 1/4-tum fbr:
Antenna Compendium Volym 2. 105:-

UHF/Microwawe.Experimenter’s Manual. 105:- 

Weather Satellite Handbook. 105:-

Diplom. Loggbocker
SM6DEC:s diplom parm.
Grundsats samt Arsserierna 1979-1993. 250:-
Arssats 1993
till SM6DEC:s diplomparm. 60:-

Record-bok fbr SSA:s diplom
WASA/HASA-HF. 12:-

Record-bok fbr SSA:s diplom
WASA/HASA-VHF/UHF. 12:-

Record-bok fbr SSA:s diplom SLA. 12:-
FIELD AWARD. 20:-

Record-bok fbr SSA:s diplom
MOBILEN. 20:-

Loggbok A4.
Limmad med 50 h^lslagna blad.
Tryck p£ en sida fbr 50 x 25 QSO. 
Med omslagsparm.
Blad kan samlas i A4-parm. 50:-

Loggbok A5.
Haftad med omslagsparm. 40:-

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

QTC-parm med A4-format fbr en £rg£ng 70:-

Radiogram
1 block med 50 st.
Pris vid postbefordran. 20:-
Hamtpris. 10:-

5 block. (5x50 st.).
Pris vid postbefordran 60:-
Hamtpris 40:-

10 block (10x50 st.).
Pris vid postbefordran. 110:-
Hamtpris. 60:-

Kartor
Prefixkarta av DK5PZ, farg.
Bredd 97 cm. Hojd 67 cm.
Levereras kartvikt i plastfodral. 100:-

Lokatorkarta Europa. Aven prefix,
repeatrar och fyrar. Av DK5PZ. Farg.
Bredd 97 cm. Hojd 67 cm.
Levereras kartvikt i plastfodral. 100:-

Locator-atlas. SM5AGM:s The Radio
Amateur’s World Atlas. 32.400 
lokatorrutor. 30:-

SSA 
HamShop
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30:-
40:-

SSA medlemsmarke
Stickndl inklusive ndlstopp.
Clutch med Ids.
Halskedja.
Slipshdllare.

Funktions- och byggbeskrivning
WCY-transceiver. 60:-

Kretskort for WCY-transceiver med
byggbeskrivning. 250:-

SSA Prylar
SSA-duk. Ca 40 x 40 cm. 50:-
SSA-vimpel 16 x 25 cm. 40:-
SSA reklamvimpel ca 5 x 12 cm. 10:-
SSA Blazermarke. 5 x 10 cm. 25:-

SSA-dekaler
Ca 5,5 x 2,5 cm. Sjalvhaftande.
Per set om 5 st.
Rattvand 12:-
do spegelvand. 12:-

Ca 9,5 x 4,5 cm. Sjalvhaftande.
Rattvand 10:-
do spegelvand 10:-

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

Figurdekaler
ca 75 x 78 mm.
Guldvinyl med btett 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 5:-

Serie om 12 st olika (se ovan). 42:-

Skyltar
(Viss vantetid fdrekommer for skyltar)

Namnskylt 62 x 15 mm. Silver/svart text, 
en rad. Max 20 tecken. 40:-
Vid samtidig bestallning av 2 st lika. 70:- 

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. 40:-
Vid samtidig bestallning av 2 st lika. 70:-

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

60:-

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

Nyhet!
Telegrafikursdator i byggsats av SM0EPX. 
Se QTC 1994 sid 40-43. 25-199-takt, 
97 lektioner, inbyggd sandningsosdllator, 
inbyggd elbugg med minne och printer- 
utgdng 1200 Baud 690:-

Div marken och ndlar
Sambandsmarke med armbindel.
Set om 10 st. 120:-
Sambandsmarke. 70 mm diameter.
Sjalvhaftande textildekal. 10:-
Armbindel med plastficka for
sambandsmarke. 10:-

OTC medlemsndl, exkl ndlstopp.
Endast for OTC-medlemmar. 35:-
Ndlstopp for OTC-ndl och andra 
stickndlsmarken. 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
Video-film
Avgiften avser pdborjad vecka. Hyresmannen be- 
kostar returporto. Vid hyra av mer an ett hyresobjekt 
samtidigt reduceras hyrespriset med 10 kr for var- 
dera 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 frdn Konsumentverket, Televerket, 
Sv Radiomastareforbund och SSA.
Svenskt tai. VHS. Ca 30 minuter.

"Fritid”. Svenskt TV-program frdn 9 april 1986. 
VHS ca 30 min

"Radioamatorer”. Frdn 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 
ljudspdr. Ca 25 minuter. 50:-

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

Telegrafi, CW, Filter, WCY
SSA Grundkurs i morsetelegrafering. 32 Ijud- 
kassetter. (30 for mottagning, 2 for sandning). 
Kursbok med facit och anvisningar. 800:- 

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

Ovningsosdllator i byggsats med kretskort, 
komponenter, hogtalare och volymkontroll 
och varierbar tonfrekvens.
For 9V, exkl. batteri. 210:-

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. 380:- 

HP 174-S. Sparrfrekvens 0-150 MHz. 300:-

HP 470-S. Sparrfrekvens 0-430 MHz. 300:-

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

SF 145-S (2 m),
sparromrdde 144-148 MHz. 380:-

SF 435-S (70 cm),
sparromrdde 430-440 MHz. 380:-

TP-870S (radar),
sparromrdde 1000-2000 MHz 400:-

TP 1600-S (160 m)
sparromrdde 3-870 MHz 380:-

Auth Idgpassfilter
(Ansluts till antenningdng pd 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:-

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

Ovrigt frdn Auth
HFT-2, mantelstromsfilter, 2-870 MHz. 
Kombineras med sparrfilter.
Kontakt IEC-DIN 45 325, 75 Ohm. 370:- 

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

TBA 302 C, se TBA 302.
Stickpropp/hylskontakter 235:-

EM 702, antennvaxel for sandare
2 m/70 cm. 100 W PEP.

o o
 

co 
co
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Funktionarer
Foreningen
Sveriges

Sandare-
Amatdrer

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

Styrelse

DistriktsledareOrdf. SM0COP, Rune Wande, 
Frejavagen 10,155 34 Nykvarn. 
08-552 482 70 Fax 08-552 471 37. 
©SKOMK

Vice ordf: SM5BF Carl-Henrik Walde, 
Tomvagen7,183 52 Taby 
08-756 61 60 Fax 08-756 53 19 

Sektionsledare

Sekr SM5CWV Gunnar Ahl
Karmansbo PI 3171,730 30 Kolsva 
0222-303 86

Vice sekreterare:
SM5PEY Greger Gidlund,
Molngatan 17,754 31 Uppsala 
018-24 28 34

Kassaforvaltare
SM0CWC Stig Johansson
Granstigen 4,137 34 Vasterhaninge 
08-500 215 52

Vice kassaforvaltare:
Vakant

Utrikessekreterare
SM0SMK Gunnar Kvarnefalk, 
Ekhammarsvagen45,
196 30 Kungsangen. 08-581 737 66.

DL0: SM0CSX Ulf Zettergren, 
Stavangergatan 56 4 tr. 164 33 Kista. 
08-751 53 49

vDL0: SM5CAI Lars Falk, 
Porthansvagen 7,161 57 Bromma. 
08-37 49 86

DL1: SM10II Harri Urhonen
Hagsarve, Hablingbo, 620 11 Havdhem 
0498-48 70 85

vDL1: SM1ALH Erik Jonsson 
Rommunds Alskog, 620 16 Ljuggarn, 
0498-49 33 83

DL2: SM2CTF Gunnar Jonsson, 
Flintavagen 2, 945 34 Rosvik. 
0911-567 52 ©SK2DR 

vDL2: SM2PYN Bo Nilsson 
KrSkbarsvagen 20, 904 34 Ume£ 
090-13 16 32

DL3: SM3CWE Ove Persson, 
Skonertvagen 8, 865 00 Aino. 
060-55 71 00.

vDL3: SM3CER Jan-Eric Rehn, 
LisatSet 18, 863 00 Sundsbruk. 
060-56 88 73

Vice utrikessekreterare:
SM0AIG Ingemar Myhrberg 
Arhusgatan 98,164 45 Kista 
08-751 48 50

Tekniksekreterare:
SM5HQN Claes Carlsson
Arby, Fogdo 645 92 Strangnas 
0152-300 91 @SK5BB

Vice tekniksekreterare:
Vakant

Trafiksekr. HF:
SM3AVQ Lars Olsson,
Furumovagen 21K, 803 41 Gavle. 
026-51 84 24

Vice trafiksekr. HF 
Vakant

Trafiksekreterare VHF
Sm7GVF Kjell Jarl,
Sommarvagen 9A, 352 37 Vaxjo, 
0470-82502.
E-mail Kjell.Jarl@Telub.SE

Vice trafiksekr. VHF 
Vakant

Ungdoms- och utbildningssekr: 
SM7KHF Lennart Wiberg
Alnarpsgatan 81, 256 67 Helsingborg 
042-29 82 60.

V ungdoms- och utbildningssekr: 
SM7DMG Eskil Hedetun,
N Promenaden 3G, 222 40 Lund

DL4: SM4CQQ Lennart Hane 
Honefsgatan 28 E, 784 74 Borlange 
0243-22 92 45

vDL4: SM4TLZ Roine Karlsson 
Saxlyekevagen 18 C, 691 52 Karlskoga 
0586-542 83

DL5: SM5KUX Sigge Skarsfjall 
Slottsgatan 129, 602 22 Norrkoping 
011-16 70 87 ©SK5BN 

vDL5: SM5OJP Magnus Blendulf 
Slaggkastargatan 4,722 41 VasterSs 
021-33 71 59

DL6:
SM6KAT Solveig Nordberg-Jansson 
Lindfjall 8400,439 91 Onsala 
0300-610 48. ©SK6SA 

vDL6: SM6LBT Anders Schannong 
BSsenvagen 30, 440 60 Skarhamn 
0304-67 44 77

DL7: SM7DEW Jan Bexner
Villa Dalen, Berghem, 341 91 Ljungby 
0372-141 49

vDL7: SM7FD0 Lars-Erik Jacobsson, 
Lyckogatan 11,553 39 Jonkoping. 
036-12 40 19

Styrelsens verkstallande utskott:
SM0COP/Rune Wande
SM5CWV/GunnarAhl
SM0CWC Stig Johansson 
SM5KUX Sigge Skarsfjall

Funktionarer mom sektioner, distrikt och kansl
Adress och telefon anges endast for funktionarer som ej ing2r i styrelsen

Sekreleraresektion

Sekreterare: SM5CWV Gunnar Ahl

Vice sekreterare: SM5PEY Greger Gidlund

PR och Inlo.sekr SM6CVE Ulf Sjoden, 
Dr Lindhs g 6, 413 25 Goteborg 031-41 07 42 

SSA-Bullelinen: SM6LBT Anders Schannong 
BSsenvagen 30,440 60 Skarhamn 0304-67 44 77

Diplom-manager SM6DEC Bengt Hogkvist, 
Magasinsg. 6 B 5, 531 31 Lidkoping

Kassasektion

Kassaforvaltare SM0CWC Stig Johansson 

Vice kassaforvaltare: Vakant

Utrikesseklion

Utrikessekreterare: SM0SMK Gunnar Kvarnefalk,

V Utrikessekreterare: SM0AIG Ingemar Myhrberg 

Reciproklunktionar SM5KG Klas-Gdran Dahlberg, 
VArdkasevagen 14B, 175 61 Jaifalla. 08-89 33 88 

lARUMS-koordinator SM6EHY Bjorn Waller, 
Fagared 4133, 430 33 FjarAs. 0300-453 50.

Teknikseklion

Tekniksekreterare: SM5HQN Claes Carlsson

V tekniksekr Vakant

Digi-mode-lunktionar SM4RGD Charile Carlsson 
Fjugestavagen 32, 692 73 Kumla 019-57 30 26

Tralikseklion HF

Trafiksekr. HF: SM3AVQ Lars Olsson

Vice trafiksekr HF: Vakant

Spaltred QTC -Tester HF: Vakant

Teslledare HF: SM3CER Jan-Eric Rehn,

SSAMT: SM4BNZ Rolf Arvidsson, Skogsvagen 1, 
Senna, 696 94 Hammar. 0583-7706 97.

Spaltred. QTC DX-spallen: SM6CTQ Kjell Nerlich, 
Parkvagen 9,546 33 Karlsborg

Trafiksektionen VHF

Trafiksekreterare VHF o spallredaktor QTC-VHF: 
SM7GVF Kjell Jarl

V trafiksekr. VHF: Vakant

Salellil-lunkl och spallredaktor QTC
SM0DZL Anders Svensson, BIAbarsvagen 9, 761 63 
Norrtalje 0176-198 62.

Fyrar SM5JXA Christer Streiffert, Fogdo Arby, 

645 92 Strangnas. 0152-300 81.0SK5UM.

Repealer SM7LSZ Go ran Jonsson, 
Adelstensvagen 41,226 51 Lund. 046-483 45.

Teslledare VHF SM5RN Derek Gough 
Box 13015, 600 13 Norrkoping

Fax/SSTV SM1BU0 Ake Backman 

Hallsarve, Fardhem, 620 12 Hemse 0498-48 07 92

Ungdoms-och ulbildningssektion

Ungdoms- och utbildningssekr.
Samveikan FRO SM7KHF Lennart Wiberg

Vice ungdoms- och utbildningssekr 
SM7DMG Eskil Hedtun

Radiosamband: SM0HEB Harry Lundstedt, 
Molkomsbacken 28,123 33 Farsta. 08-94 36 18.

Radiosa mba nd-sp altredaktor QTC
SM3BP Olle Berglund, Hartsvagen 10,
820 22 Sandarne. 0270-608 88. ©SM3ESS. 

SARNET SM7GWF Holger Klintman,
Adjunktsgatan 3D, 214 56 Malmo. 
040-843 44. 0OZ2BBS.

Handikapparenden: SM5REP Ingvar Edin, 
Tillskararvagen 11, 632 23 Eskilstuna. 
016-11 49 36.

Morokulienslugan: SM4IM Enar Jansson, 
Gardesgatan 5, 673 31 Charlottenberg. 
0571-200 93.

Samveikan scoul-SSA: SM7CZV Birger Fahlby, 
Klockarevagen 12, 280 62 Hanaskog. 
044-635 75.

JOTA-ansvarig: SM7NDX Jan Eliasson, 
Vatterslundsgat. 10,55 3 11 Jonkoping. 
036-16 91 96. ©SM7FEJ

SWL: SM6-7467 Christer Wennstrom, 
Skeppargatan 6,
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MARC
SK7BT

INBJUDER
tin

storsta Fielddagar 

HORRS NYGARD I SKANE
18-20 Augusti 1995

Programpunkter for 
amatdrradio.

VAra sedvanliga utstallare kommer! 

SSA Hamshop

Amsat SM

SARTG programbank

Frivilliga RadioOrganisationen Krets 11

Ake Jansson SM6NAK Gbg.

Televerkets matbuss

Allman "HAM" Loppmarknad

Programpunkter for 
Ndjen!

Traditionsenlig 
Kraftfest & Grisfest

Korvgrillning
Dans pA firedag och lordagskvallen

Barbro:s Kok & Kiosk
Bamaktiviteter

Ponnyridning mm
Du kan dvematta med Husvagn, 

talt eller kollektivt och naturligtvis 
boka helpension
kan ske hosKomihAg att boka plats i tid, 

SM7LBB - OUe Tel 
eller Barbro Tel 040-159389



Nordvastra Skanes
Radioamatdrer

NSRA kopieservire
Oversattninq:
SM7PXM: Tysksprakiaa artiklar
SM7SWB: Fransksprakiga artiklar
SM7EJ: Engelsksprakiga artiklar

NSRA - Nordvastra Skanes Ra
dioamatdrer lamnar bar informa
tion om intressanta artiklar, 
varav kopior kan bestallas:
For bestalining av kopior av artiklar:
Betala 2:-perkopiesidasamt 10 kronor for porto och 
expedition till ’’Nordvastra Skanes Radioamatdrer, 
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 valla problem. 

Leveranstid - nagra veckor.

A Full-Size 7MHz HB9CV Beam 
av Daniel Caudroy, F6BXC (ur Radio-REF). 
Beamen har matten 21,5 x 5,5 m och vager 60 
kg. Rubriker bla: Tornet, Rotator och 
stubmast, Antennkonstruktion, Antenn- 
tuning, Hur man monterar beamen pa masten. 
Radcom 95-03-69/2, 2 s.

Signal Injector (Novice Notebook) 
av Ian Keyser, G3ROO. Artikelingressen

handlar om felsokning, medan artikelns 
huvudinnehall ar en beskrivning av en enkel 
signalinjektor, bestaende av ett par 
transistorer och smakomponenter. Sma tips 
om anvandningen lamnas ocksa. 
Radcom 95-04-37/1, en s.

The User Friendly Smith Chart 
av Peter Dodd, G3LDO. En riktigt bra artikel 
om vad ett Smith-diagram ar och varfor det 
ser ut som det gor. Efter att ha last artikeln, 
begriper man det hela. Kopiera och klipp ut, 
sa har du ett bra verktyg for berakningar 
rorande antenner och matarledningar. Du far 
anvisningar om praktisk anvandning av 
diagrammet.
Radcom 95-04-40/5, 5 s.

Alinco DR-MO6 6 Metre FM Mobile 
en bedomning av Dave McQue, G4NJU, och 
RSGB HQ.
Radcom 95-04-55/2, 2 s.

Simple BIK-Pen Test Probes 
av E Chicken, G3BIK. Forfattaren tar nagra 

slopade kulspetspennor, fyller dem med 
dioder, motstand och kondingar enligt recept 
och astadkommer behandiga test-pinnar for 
HF-effektmatning, RF-sniffer och detektor 
for AM, SSB och FM. Mera kommer i ett 
senare nummer.
Radcom 95-04-72/2, 2 s.

Radio Observations of Two Solar Eclipses 
av Darrel Emerson, AA7FV/G3SYS. Darrel 
passade vid tva partiella solfbrmdrkelser, i 
juli 1991 och i maj 1994, pa att med 
mottagare pa 145 och 436 MHz folja och 
registrera signalerna fran solen under den tid 
da solformorkelsen pagick. Hans utrustning 
var SSB-mottagare for de resp banden, 10- 
resp 15-elements yagin, dator och 
registrering med kurvritare (chart recorder). 
Han redogdr utforligt for forfarandet och 
resultatet. Som en foljd av ett uppvackt 
intresse registrerar han aven da och da den 
normala radiostrainingen fran solen och 
jamfor sina resultat med de officiella 
solflackstalen.
QST 95-02-21/6, 6 s.

Is this Ewe for You? Tyvarr en mycket 
intetsagande rubrik, men det handlar om en 
intressant mottagar-antenn for dx pa 80/160 
m, beskriven av Floyd Koontz, WA2WVL. 
(Ewe betyder tacka, farhona - en nagot 
egenartad humor hos denne Floyd). Floyd 
satte sig vid datom med ett antenn-

Sommar - radioaktivitet!
Antenner for alia Vargarda-antenner for 144 & 432 MHz

For kortvdg (beamar, vertikaler och tradantenner:
Butternut, Comet, Create, Cushcraft, Diamond, 
Tagra, TET-Emtron

For kortvdg mobilt (sprot for bilisten): 
G-whip, ICOM

For VHF/VHF (beamar, vertikaler):
Araki, Comet, Cushcraft, Diamond, Tagra, Tonna, 
VArgAr da

For lyssnaren (aktiva antenner, trAdantenner, disconeantenner):
AOR, Araki, Datong, Dressier

Vertikalantenn far alltid plats!
Butternut har tre olika vertikaler! Alla t Al 1000 w. 
HF2V - DX-antennen for 80 och 40 m. Hojd 9,75 m. 
HF6V - antenn for 10-15-20-40-80 (kan expanderas 

till 9 band). Hojd 7,9 m.

Pris: 2.700,-

Pris: 2.750,-

HF9V - antenn for alia 9 banden. Pris: 4.095,-
Cushcraft har vertikaler bAde med och utan jordplanslinor!
R-5 -halwAgsvert. 10-12-15-17-20. Radial max.l22cm Pris: 3.807,- 
R-7 -halwAgsvert. 10-12-15-17-20-30-40. - " - Pris: 5.082,-
AV-3(10-15), AV-5(10-80), AP-8A(10-80 inkl WARC)
vertikaler med traditionella jordplanslinor. Pris resp.: 1.212,- 2.176,- 2.881,-

VDIP-2 dipol 300,- VDIP-70 dipol 275,-
AKTIV-2 (HB9CV)2-el. 325,- 6EL70 6-el. 380,-
3EL2 3-el. 355,- 13EL70 13-d. 580,-
6EL2 6-el. 480,- 19EL70 19-el. 795,-
9EL2 9-el. 625,-

Kablage fdr stackning i mdnga varianter. Bygg Din egen superantenn!

Vargarda-masten - en hojdare!
Ndgra prisexempel:
Komplett, 9 m mast (exkl toppror), ej ytbehandlad 

for gjutet faste och vridbart toppror
Dito ytbehandlad vit nature!oxering
Kompletterande mellansektion, 3 m med kopplingar 
Dito ytbehandlad vit natureloxering
Ti lib eh or enligt speciell lista

Pris: 8.890,- 
Pris: 10.505,- 
Pris: 2.430,- 
Pris: 2.990,

ICOM, Kenwood, TEN-TEC - stationer

Fynda pa dagsfarsk begagnat-lista!

CAB -ete-kironi!^ AB Box 4045, 550 04 JONKOPING 
tel. 036 - 16 57 60, Nils (SM7CAB) 

036 -16 57 61 (automatisk ordermottagning) 
036 -16 57 66 (telefax)
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80m trcvr (RX-TX-VFO) for bara 809kr! 
Helt komplett 80m trcvr for bara 229 lkr!

EXEMPELVIS: 80m CW-trcvr
DcRxSO 80m DC RX (30lkr). CTX80 80m TX ca 
3 W (280kr). CVF80 80m VFO for RX/TX (228kr). 
CSL4 aktivt filter JOOHz/33OOHz (204kr), DCS2 
S-meter (209kr), CA80M komplett lada med reg- 
lage(737kr).CAP50 VFO-konaensatorfbrCVF8Q 
(I52kr) och MD vernierskala for VFO (180kr).
15/10m SSB trcvr (RX-TX-VFO) for 1375kr! 
En komplett 15/10m SSB-trcvr for 3354kr!

EXEMPELVIS: 15/10m SSB/CW-trcvr 
DXR10 10/12/15m DC RX (477kr). HTX10 10/ 
15m exciter (669kr), CM2+MA4 'VOGAD' 
(249kr l+mik.fdrst. (138kr). VF10 VFO for HTX10 
(339kr),CSL4aktivt Filter3OOHz/33OOHz (204kr). 
DCS2 S-meter (209kr). CA10M komplett lada 
med reg 1 age (737kr). CAP50 VFO-kondensator 
for CVF80 (152kr) och MD vernierskala med ut- 
vaxling for VFO (ISOkr)._____________________
Byggsatserna fran CM HOWES ar mycket val- 
kanaa och har redan byggts av manga svenska 
amatorer. De ar fantastisKt Tina och enkla att bygga, 
men kraver trots det att man har lite 'elektromk' i 
fingrarna. En utsokt utmaning som ger massor av 
mersmak. Du bygger alltifran en CW-oscillator pa 
klubben till en komplett QRP-station med filter, S- 
meter, VFO och en komplett lada med fardig snygg 
front och alia reglage som rattar och omkopplare. 
Allting i en byggsats ar avsiktligt komplett for ett 
visst andamal. Du kan sjalvklart aven satta bygg- 
satsema i ett eget arrangemang. Dessutom kan manga 
av byggsatsema anvandas till helt andra stationer 
och tillampningar, som komplement. Vi lovar dig 
mycket noje ocn ett bra resultat. Vara byggsatser ar 
fullstandigt perfekta for varje radioklubb for att 
locka nya medlemmar och for att 'samlas runt bra- 
san om Kvallarna' for ett gemensamt radiobyggande! 
OBSERVERA: alia enskilda byggsatser kops var 
och en for sig och kan monteras aardu vill ha dem 
- du maste inte alls anvanda just vara lador. Det 
handlar om amatorradio. Noje forenas med nytta 
genom kunskap och gemenskap. Vi beframjar all 
klubbverksamnet genom att vi lamnar mangdrabatt.

vsf^OABTel. 0322-20500 
Fax 0322-20910

dimensioneringsprogram, tog en knapp kvarts 
vaglangd trad och gjorde ett fotbollsmal av 
den, dvs astadkom tva vertikala delar, 
sammanbundna upptill av en mer an dubbelt 
sa lang trad. Nedtill i den ena vertikala delen 
anslot han mottagaren via en transformator. 
Bagge de vertikala delarna var jordade, den 
bortre via ett motstand. Floyd berattar ocksa 
hur det hela fungerar i verkligheten. 
QST 95-02-31/3, 3 s.

An Audio Preamplifier for All Seasons 
av Dave Miller, NZ9E. Dave behovde en 
AGC-reglerad fbrstarkare att koppla in fore 
sin DSP-processor (digitalt filter), eftersom 
en dylik maste ha en optimal insignal, inte for 
hog, inte for lag. Bestar i princip av en 741, 
vars insignal shuntas av en FET i olika grad, 
beroende av signalnivan.
QST95-02-58/1, ens.

Yaesu FT-900AT MF/HF Transeiver 
en provning och uppmatning av Glenn 
Swanson, KB1GW. Flera tabeller och 
diagram.
QST 95-02-59/5, 5 s.

Feeding a Quad with Open-Wire Line 
Instead of Coax (Hints and Kinks) 
av Curtis Robb, NT5E. Curtis behovde en 100 
m lang matarledning. For att nedbringa 
dampningen och aven kostnaderna valde han 
att anvanda 450 ohm matarledning, vilket 
funkade utmarkt i flera avseenden. 
QST 95-02-65/2, 2 s.

The Lazy-V Array - An Antenna to 
Consider (Technical Correspondence) 
av Bob Leo, W7LR. Fyra stycken vertikala V- 
antenner runt en mast blev en effektiv dx- 
antenn med variabel riktverkan. 
QST 95-02-67/2, 2 s.

A ’’Rope Ladder” 2-Meter Quagi 
av Jim Ford, N6JF. En 2-meters antenn med 
33 direktor-element, monterade pa rep mellan 
tva stolpar. Langd 30 m och 20 dB gain. 
Knappast roterbar i forhallande till gamla 
moder jord, men kan ganska enkelt rullas 
ihop till ett paket, om sa onskas. 
QST 95-03-25/3, 3 s.

An Audio Break-Out Box 
av Ben C. Spencer, G4YNM. Behover du 
koppla din utgaende audio fran riggen till 
flera apparater, sa ar detta konstruktionen for

Force 12 An tenner 
och System
Fler an 70 olika antenner tor alia kortvlgsband. 

0-310/15/20/(12/17) 7 el. 5,5 m.boom 6.190 kr 

DXer 15/17/20 9 el.pl en 7,3 m boom 10.700 kr 

C-3XL 10/15/20 3 monobandare plen 10 meters 
boom, 10 element 13.900 kr

EF-180s roterbar dipol for 80 m 6.270 kr
EF-240s 2 el. tor 40 m pl en 5 m boom 5.500 kr 

BALUN B-1 3 KW 556 kr

Rekvirera den nya katalogen fr&n :
LEGES IMPORT SM3PZGnarSS°n

Blgegatan 4,891 31 Ornskoldsvik
Tel: 0660-190 32 Fax: 0660-190 32 
Mobil 0102171872

SSB-CW

Sandare och mottagare 
med full fabriksgaranti

Cirkapriserinkl. forsakring och flygfrakttill Stockholm 
och Goteborg /tillagg till dvriga flygstationer). 

T ull och mervardesskatt tillkommer.
Kenwood, Icom, Yeasu, MFJ Enterprises
Write for low prices for all items.
Ten-Tec-Paragon, Omni v $1895
Omni VI $2450
901 Power sup $275
Linears-Henry Radio. Write for prices.

All items2to8kw
Antennas - Butternut HF6VX, A18-24 $243
TBR160 $77
HF2V $240
HF5B $362
Hy-Gain TH5DXS $616
TH7DXS $692
TH11DXS $999
All other items
Mosley TA53M $578
Mosley TA33M $426
Pro57B $786
Pro67B $1056

Write for prices for other items not shown above. 
Rotors-Telex-Ham IV 220V $395
T2X 220V $495

Skriv pl engelska till W9ADN sa fir du de exakta pri- 
serna. Du spar pengaroch flrandl de senaste model- 
lerna nar du koper frln U5A.

VI EXPORTERAR OVER HELA VARLDEN!

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

aircomiw

Elastiskyttermantel av PVC.
Halva dampningen i dB jamfort med RG 213.

Dielektrikum slutertatt mot inner- 
ledaren med en unik konstruktion 
gor att kabeln bibehaller korrekt 
impedans aven vid skarpa bojar. 
Kan med fordel anvandas i 
roterande antenn-anlaggningar!

Forstklassig N-kontakt med f orgy lit stiff. Anvandbar vid 
frekvenser upp till 10 GHz.

50 ohms koaxial kabel
Innerledare med massiv koppar- 
trad (2,7 mm). —------------------

Ring fordatablad!

Box 99
I UH 460 64 FrandeforsJ Vil" irCIvlllCI T@l 0521-254308

Fax0251-254308

Utomordentliga elektriska och mekaniska j 

egenskaper. Dess laga dampnings- / 
varden - lamplig for VHF, UHF och SHF.
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It in JO4311461
1112Z
1108Z Spacial HMCOXI 
1107Z ■ Special HMCOK1
1O57Z Kort QSL > MB9MX

<DG9BEM>
<DJ6TK>

<III3EYT>
<IN3EIY>

<F8RU>

135*

315*

LfittJ 0/49 Km

Short
tong:

...lilCTnaa

facci REUNION IS.
39jrra 53 | 8 $3

FR5 “ssj

14/03/95

14/03/95

| Pate ♦Time [’■'gg

file Log Awards Manager Cluster Utility Windows
♦tasyLoq 4 14 * Deleted Countries support

* PreLog for real time logginq
* World Map
* any labels, single QSL and continuous

QSL module support
* advanced Packetcluster support, with

voice announce!
* Backup & Restore with data compression
* absolutely data security
* English and Italian versions (soon Spanish,

French and German version)

Free BBS support for registered users 
for ultimate release download!

EasyLog 4 for Windows 3.1

The “next generation” software and incoming standard in logging program
Microsoft 
Windows 

Compatible

import from CT Ver. 8 & 9
* convert from other Log
* written in C++
* true Windows program 
‘ use DBF files
* MULTIMEDIA!
* support Buckmaster CD
* Autorized IOTA support

(optional)
* Rig support
* QSO Country extraction based

on QSO date
* MultiLog, without limits!
* automatic DXCC, WAZ, WPX,

WAC award tracking
* user-definable awards support
* countinuosly updated program 
‘ need: 386 or superior, with

2 M of RAM (4M better)

Request us EasyLog 4 detailed infoes 
sending 3$ US. Order now! EasyLog 4 only 69.99 US $+handling & shipping

Microware Software - Via V.Veneto 80 - 14019 Villanova d’Asti AT - Italy 
Telephone +39-141-94.66.37 (8.00-11.00,13-18 UTC) BBS (same telephone #, from 19-08 UTC) 

FAX: +39-141-94.66.54 24 hours a day, 7 days a week!

Information via Internet e-mail: IK1TZO@inrete.alpcom.it

dig. En ingang och 5 utgangar. 
QST 95-03-28/2, 2 s.

A High-Performance Hybrid Frequency 
Synthesizer
av Ulrich L Rohde, KA2WEU. Forfattaren 
skriver: Genom att kombinera PLL och DDS 
teknologi pa ett satt, som f n inte aterfinnes i 
kommersiella amatorprodukter, ar det 
mdjligt att konstruera och bygga en relativt 
enkelt men hogklassig syntesiser, som 
motsvarar dagens krav pa spektral renhet och 
acceptabel switch-snabbhet. Blockscheman 
saval som detaljscheman jamte flera 
jamforande diagram utvisande fas-brus i 
denna och andra konstruktioner 
QST 95-03-30/9, 9 s.

Put Your Pencil Away ...(Data loggning) 
av Craig Lee, AA3HM. Forfattaren beskriver 
forst vad som kravs for data-loggning och vad 
den kan astadkomma men lamnar sedan en 
bra beskrivning pa ett interface for styming 
och kontroll av riggen med datorn via 
serieport. Forfattaren har en ICOM-rigg men 
tror, att interfacet aven passar for andra 
liknande riggar. Det hela ar inbyggt i en DB- 
25 connector. Liknande interface har tidigare 
refererats i NSRA:s kopieservice. Da var det 
fraga om nagot olika koncept for ICOM, 
Yaesu resp Kenwood.
QST 95-03-63/3, 3 s.

A CW Interface for Commodore C64 and 
VIC-20 Conputers (Hints and Kinks) 
av F A Bartlett, W6OWP. Enligt forfattaren 
gor det har interfacet tillsammans med 
lampligt program, exvis Kantronics, datorn 
till ett de luxe cw-tangentbord. 
QST 95-03-70/1, en s.

An Audio Limiter for Use With DSP 
Filters (Hints and Kinks) 
av Larry V East, W1HUE. Annu en 
konstruktion att kopplas mellan mottagaren 
och DSP-filtret.
QST95-03-71/1, ens.

Pa samma sida i QST:
Two Hints for the Kenwood TS-850S 
Transceiver
av Mark Shelhamer, WA3YNO. TS-850 har 
pa mellan vagsbandet 0,5 till 1,7 MHz inlagd 
en dampning. Mark beskriver hur man 
opererar bort denna. Vidare beskriver han, 
hur han undviker att riggens relaer i 
outputfilterna klapprar, da han gar igenom 
minnena i riggen och darigenom vaxlar 
mellan olika frekvensband. (Jag vill tillagga, 
att hans beskrivning fungerar, om man forst 
trycker pa M.CH. och darefter trycker in vfo 
A eller B till TX).
QST95-03-71/1, ens.

ICOM IC-820H VHF/UHF Multimode 
Transceiver
en provrapport med uppmatning av data av 
Steve Ford, WB8IMY. Tabeller samt 
diagram pa intermodulation resp brus- 

spektrum, vidare CW-nycklingens form. 
QST 95-03-80/4, 4 s.

Phased Vertical LF Band Antennas 
av Bob Whelan, G3PJT. Den forsta av tva 
artiklar. En intrangande artikel, dar 
forfattaren noggrant redogdr for hur ett fasat 
system fungerar, forutsattningar ifraga om 
orientering, jordplan, tekniskt utforande 
(material, korrosion mm), elementens matt 
och utforande, fasningsnatet mm. 
Radcom 95-05-14/4, 4 s.

A Box to Measure RF Impedances 
av G Billington, G3EAE. Den har matladan 
kraver, att man har tillgang dels till en RF- 
generator, som ger c:a 2 watt overtonsfri 
signal, dels en modern digital voltmeter, vars 
input resistans ar 10 megohm eller mera. 
Ladan innehaller enbart en omkopplare, 
motstand, dioder och kondensatorer. Artikeln 
innehaller flera berakningsexempel.
Radcom 95-05-37/4, 4 s.

The Amazing 1-T-l Receiver 
av C F Fletcher, G3DXZ. Den forsta av tva 
artiklar, som beskriver en modern 
detektormottagare uppbyggd med halvledare. 
Den har HF-steg, detektor med sarskild 
omsorg for att astadkomma mjuk 
aterkopplingskontroll, bandswitching for 1,8, 
3,5, 7 och 10,1 MHz, lf-forstarkare och QSK- 
switch.
Radcom 95-05-40/3, 3 s.
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Simple BIK-Pen Test Probes, artikel nr 
av tva 

av Frank Witt. AI1H. I denna andra och 
sista del av artikeln redogdr forfattaren for 
genomforda prov av nagra kanda 
kommersiella ATU:n och lamnar slutligen 
nagra kommentarer och rekommendationer. 
QST 95-05-33/5, 5 s.

A HF Hum Interference Mystery Solved 
av Lyle Russel Williams, KC5KBG. 
Forfattaren forklarar varfor brum kan 
upptrada pa natanslutna mottagare vid 
mottagning av AM eller CW , da det anslutna 
antennsystemet ar osymmetriskt, och han 
anvisar ocksa enkla medel for att komma 
tillratta med problemet. 
QST 95-04-35/3, 3 s.

A Remote-Oscillator High-Frequency 
VFO
av Lew Smith, N7KSB. Vfo:n ar en colpitts- 
oscillator med en JFET, och den avstams med 
en varicap. Tva buffert-steg med IC:n 
74HC240 foljer pa oscillatom. 
QST 95-04-38/3, 3 s.

A User Programmable IDer 
av Robert Silva, WB2OXJ. Den har 
identifieraren kan man programmera med ett

A Quick Antenna for 223 MHz (Hints and 
Kinks)
Denna konstruktion kan sakert anvandas for 
andra, for oss aktuella, frekvenser. Tag 9 fot 
koppartrad, 6 turn kopparror och 10 fot pvc- 
ror och folj anvisningarna i texten. 
QST 95-04-72/1, en s.

Cleaning up the Omni V’s Beep Tone - 
Revisited (Hints and Kinks)
Ref. en artikel om detta i QST 1994 nr 3.1 
den nu aktuella artikeln beskrivs en enklare 
metod. QST 95-04-73/1, en s.

Adjusting HF Yagi Matches (Technical 
Correspondence) av Brian Beezley, K6STI. 
Hur man kan kontrollera att anpassningen 
mellan matarledning och yagins drivna 
element ar korrekt. Att gora detta pa full 
antennhojd har ju sina sidor. En gammal 
metod lar vara att stalla antennen pa marken 
med bommen vertikalt och reflektorn pa 
marken. Forfattaren kollade denna metod 
med ett antennberakningsprogram och fann 
att metoden med vissa modifieringar faktiskt 
fungerade.
QST95-04-74/1, ens 

Inverted L-antenn for 80 m med 
andbelastningstradar
av Hans-Joachim Brandt, DJ1CB. Artikeln 
beskriver en antenn for 80 m, dar en 
radioamator med en trang tomt ville ha en 
vertikal antenndel med max straining, men 
varvid han i avsaknad av en hog mast 
fortsatte antennen med en horisontell del 
samt andbelastningstradar. Aven den 
avstandsstyrda ATU:n beskrivs.
Radcom 95-05-65/2, 2 s.

output-balans, effekttalighet eller 
overtonsdampning? Forfattaren visar pa 
metoder for att fa svar pa dessa fragor. I 
denna forsta mycket utforliga artikel gar han 
igenom lamplig utrustning samt anvisar 
rutiner for proven. Betraffande genomforda
prov, se fortsattning i nasta nummer av QST! 
QST 95-04-30/5, 5 s.

How to Evaluate Your Antenna Tuner, del

tangentbord, och den rymmer 127 morse- 
tecken i EEPROM:et MTA81010.
257 95-04-56/3, 3 5.

ICOM IC-736 and IC-738 Transceivers 
en produktreview. Fylliga tabeller och 
diagram, utvisande bla dynamik, 
intermodulationsdistorsion, oscillatorns 
spektrala renhet osv.
QST 95-04-67/5, 5 s.

av E Chicken, G3BIK. Forfattaren fortsatter 
artikeln i foregaende nummer med ett par 
mat- och rakneexempel pa spanning- och 
effektmatning med hjalp av matproberna och 
en hogohmig multimeter.
Radcom 95-05-67/1, en s.

The Single Coil Z Match ATU 
av Osborne Postle, G3EFZ. Denna ATU 
avstammer enligt forfattaren alia dipoler pa 
banden 80 till 10 meter. Den ar byggd med 
tva kopplade fasta spolar samt en 500 pF 
mottagar-konding och en 350 pF tva-gang 
d:o.
Radcom 95-05-68/2, 2 s.

Fourth Harmonic TVI Filter (In Practice) 
av Ian White, G3SEK. Ett sparrfilter for 
fjarde overtonen av 144 MHz, byggt med 
exvis RG-58.
Radcom 95-05-71/1, en s.

How to Evaluate Your Antenna Tuner, del 
1 av Frank Witt, AI1H. Vad vet du om din 
antenn-tuner ifraga om exvis 
frekvensomrade, forluster, SWR-bandvidd,

IC-736/738 HF Transceiver Family 
av G3SJX, Peter Hart. En sedvanligt grundlig 
test, som redovisas med diagram, text och 
tabeller, och som ger goda mojligheter att 
jamfora dessa riggar med andra, som ar 
testade pa samma satt.
Radcom 95-05-43/4, 4 s.

Alinco DR-150E 2m FM Transceiver 
en test av riggen genomford av RSGB:s 
huvudkvarters stab.
Radcom 95-05-47/2, 2 s

The Howes DXR20 Receiver Kit 
en test av en byggsats till en direktblandad 
mottagare, utford av Chris McWhinnie, 
G0MQW.
Radcom 95-05-52/3, 3 s.

AC Supply Monitoring of Volts and Hertz 
(Technical Topics)
av Pat Hawker, G3VA. Detta ar en anordning 
for att overvaka spanning och frekvens framst 
da man ansluter riggen till en generator vid 
field-days etc. Instrumentet bestar 
huvudsakligen av tva likriktarbryggor, tva 1 
MA-instrument plus smakomponenter. 
Radcom 95-05-60/1, en s.

Low Noise AGC-controlled IF Amplifier 
(Technical Topics)
En kort beskrivning over en 9 MHz cascode- 
forstarkare, byggd kring tva stycken JFET 
U310.
Radcom 95-05-61/1, en s.

Khngenfuss

1995 / 1996
GUIDE TO FAX RADIO STATIONS

Fifteenth Edition

1995/96 GUIDE TO FAX RADIO STATIONS
15th edition • 452 pages • SKr 350 / DM 60

This manual is the international reference book
for the fascinating worldwide meteofax servi
ces: 76 radiofax stations on 283 frequencies,
20 telefax services and 41 weather satellites
are described in full detail, including latest
transmission schedules - to the minute. Additio
nal chapters cover abbreviations, call signs,
equipment, regulations, standards, technique,
and test charts. Here are that special charts for
aeronautical and maritime navigation, the agri
culture and the military, barographic soundings,
climatological analyses, and long-term fore
casts, which are available nowhere else: the
most comprehensive international survey of the
"products" of weather satellites and meteofax
services from all over the world now covers
439 sample charts and pictures received in
1994 and 1995!

Further publications available are the famous
Guide to Utility Radio Stations, Air and Meteo
Code Manual, Radioteletype Code Manual, CD
or MC Recordings of Modulation Types and our
unique new Super Frequency List on CD-ROM.
We have published our international radio
books for 26 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 
1600 / DM 290 (you save SKr 350 / 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
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Utanfor amatorbanden

Ett exempel ur Guide to Fax Radio 
Stations

Ny utgava av 
’’Guide to Fax Radio Stations” 

Joerg Klingenfuss har nu kommit ut med 
femtonde reviderade utgavan av ’’Guide to 
Fax Radio Stations”. Pa 452 sidor lamnas 
utforlig information om den hard- och 
mjukvara som kravs for mottagning fran 
metorologiska satelliter och vaderfax via 
radio. Over 400 illustrationervisar satellit- 
banor och exempel pa mottagna bilder. 
Uppgifterfinnsombl a 76 radiofax-statio
ner som sander pa 283 frekvenser. Dess- 
utom uppgifter om telefax samt 41 meteo- 
rologiska satelliter. Har finns ocksa upp
gifter om FAX - utrustning, teknik och 
regelverk. Utgavan finns pa engelska, tyska 
eller franska.
Andra exempel pa artiklar/publikationer 

fran Klingenfhss ar:

- DX-Ultra dipol-antenn. Totallangd 25 
meter. Tacker omradet 500 kHz - 30 MHz. 
Kan enligt uppgift utnyttjas for effekter 
upp till 2.000 watt.
- Kassett-band. Inspelningav64modula- 
tions-typer, tex; Morse, ARQ-E, P ACTOR, 
VFT, QAM, MFSK. Senaste tillagget ar 
MIL 188 och AIRCALL. (Om du har en 
DAT-recorder och har mojlighet att kom- 
plettera med nya modulation  sty per sa dr 
Joerg Klingenfuss intresserad av att sam- 
arbeta med dig).

- CD-Rom. 2,5 timmars 
inspelad radiokommuni- 
kation. Inspelningav 71 
modulations-typer, t ex; 
Morse, ARQ-E, ASCII, 
SWED-ARQ, NATO, 
PACTOR, VFT, QAM 
och MFSK.

- CD-Rom med uppgifter och exempel 
fran tier an 200 st internationella nyhets- 
byraer. Innehaller en del med engelsk- 
spr&kiga stationer samt en del med tysk- 
sprakiga stationer.

- CD-Rom. Frekvenslista med uppgifter 
om 14.000 frekvenser. Listanaruppdaterad 
1995. Sokfunktioner for frekvenser, call 
signs, lander etc.
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Foretaget Allgon har fatt en order vdrd 
cirka 100 miljoner till mobiltelefonut- 
rustning i Nordamerika.
Endast 30% av Sveriges befolkning 

kanner till att de har mojlighet att ta 
emot den kommersiella TV-stationen Z- 
TV. Bade Z-7V, TV3, Femman, TV6, 
och TVG sands okodat via Sirius-satel- 
liten.
Under varen 1995 saldes 120.000 

hemparaboler i Sverige. Ishockey-VM 
bidrog till okad efterfragan. I host rak- 
nar man med att det kommer att saljas 
ytterligare cirka 20.000 parabolpaket i 
manaden.
En engelsksprakig ’’tidning” med 

teknikartiklar och hogteknologi finns 
pa Internet World Wide Web; http:// 
www. nyweb. com/feed.
27% av Sveriges befolkning har mo- 

biltelefon - mot 16% forra aret. I norra 
Sverige ar mobiltelefonen mest popular: 
37%. Totala antal mobiltelefoner i 
Sverige uppges vara 1,4 miljoner.
Telia ansvarar for tai-, text-, bild- och 

datakommunikation vid friidrotts-VM i 
Goteborg. 25 miljoner har Telia investe- 
rat for att allt ska fungera perfekt. Telia 
Mobitel har dessutom investerat 15 mil
joner for den mobila telefontrafiken.

Telia City Service ar en ny foretags- 
grupp som ska salja hoghastighets- 
tjdnster (155 Mbit/sekund). Tjansten ut
nyttjas for overforing av bl a videobilder, 
ljud, bild, text och data. Man knyter 
ihop fiberoptiska nat i Stockholm, Gote
borg och Malmo for ATM-bredbands- 
tjanster.

I host startar en sarskild utbildning for

Du som 
bygger om 
mobil
telefonen
Comvik 9200 
till 70 cm-rigg!
I schemed dr inte pin-numret pa 
"TX-KEY” markerat. Denna 
nycklingsutgangfran logikkortet 
ska anslutas till logikkontakten; 
pinne 20!

73 de SM7RIN/Ingemar

teleingenjorer i Stockholm. Grunden ut- 
gor en tv&arig postgymnasial utbildning. 
Darefter gors ett tredje studiear med la- 
rare fran KTH och sarskild utbildning 
vid Telia. Kursen ger 120 slutpoang och 
hogskoleingenjorsexamen. Maximalt an
tal deltagare ar 45.

Foretaget AQ-Tech AB i Stenungsund 
marknadsfor nu Micronic pulsladdare 
’’rekonditionerare” for batterier.

Den 5-7 September ager massan 
’’MediaVision” rum vid Sollentunamas- 
san i Stockholm. Det ar en fackmdssa 
och konferens for elektroniska 
interaktiva medier.
Motorola arbetar med att ta fram ett 

oppet grdnssnitt for tradlosa mobiltele- 
fonsystem och telefonvaxlar for tradlos 
telefoni dar olika leverantorer ska kunna 
binda ihop sin utrustning.
Brandkdren far allt oftare falsklarm 

orsakade av personer med mobil
telefoner. Larmet gar nar telefonen ut
nyttjas intill vissa typer av automatlarm.

CoJot Rayguard heter mobiltelefon- 
detektorn som anvands av Finnair for 
att kontrollera att passagerama inte an- 
vander sina mobiltelefoner pa flyget.

Jan Freese, generaldirektor for Post
il Telestyrelsen har lamnat posten som 
ordforande i Dataforeningen i Sverige 
(ca 12.000 medlemmar; personer och fd- 
retag).

SMORGP/Ernst

Dettaaren uppmark- 
sammadannonsplats 
som kunde informerat 
om din produkt eller 

tjansttill enkvalif ice
rad lasarkar med stort 

kunnande inom modern 
radio-och datateknik. 

For bokning av 
annonsplats:

Ring eller faxa 

08-56030648
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Har du tankt pa att dina kunskaper som radioamator ar umka. Ett vetande, som 

kan vara en bra borjan pa din vag mot blivande tekniker hos oss pa Allgon.Vi soker 
standigt nya tekniska taianger, som med den ratta gnistan far stora mojligheter att 
utvecklas hos oss.

Allgon System utvecklar och saljer basstationskomponenter, repeaters och basstationsan- 
tenner till den kraftigt expanderande mobiltelefonmarknaden.

Vara kunder finns inte bara i Sverige, utan pa manga hall i varlden: I det expansiva 
Europa, dar vi saljer produkter till bade befintliga analoga system och till de nya digitala. 
I det innovativa Nordamerika, dar vara marknadsandelar okar kraftigt. I det dynamiska 
Fjarran Ostern, dar vi levererar alltmer till alltfler kunder.

Nu soker vi nya medarbetare som vill satsa sina kunskaper pa systemexplosionen.
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Hobby som yrke later intressant.
Skicka mer information om er pa Allgon, tack!

Namn

Adress-------------------------------------------------------------------------------------

Postn ummer

Ort

I
LSkicka kupongen till: Allgon AB, Box 500, 184 25 Akersberga

n 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
j

Fyll i kupongen, faxa eller sla en 
signal till Thord Hansson Rivedal, 
tel 08-540 822 51, fax 540 824 91, 
mobil 0708-25 92 96,
sa far du veta mer.

ALLGON

Lat din hobby
yrkebl di
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 SI# oss en signal - det lonar sig!

fl.piy. tlCI _jOHICS
Tungatan 9, 853 57 SUNDSVALL Tel. 060-1714 17

 

SM3AFR - Tommy
» 060-17 14 17
Mobil 010-251 87 10

FAX 060-15 01 73 
Bankgiro 5802-5164

Postgiro 417 31 20 - 9

SAA3CER - Janne
8 060-56 88 73 

Mobil 010-655 44 65

iFTilK

BEGAGNAT I LAGER JUST NU
ICOM IC-275H, 2 m Allmode, 100 W 12.900:- 
ICOM IC-751A, (FL-63A, CR-64) 12.500:-  
KENWOOD TS-50S 9.500:- 
KENWOOD TS-430S, med mik och CW-filter 5.500:- 
KENWOOD TS-450S/AT, med mikrofon 13.500:- 
KENWOOD TS-850S/AT, med mikrofon 16.900:- 
KENWOOD TS-850S/AT, inkl. IF-232C 17.800:- 
KENWOOD TS-940S/AT, 16.900:-  
YAESU FT-1000 33.000:- 
YAESU MD-1, bordsmikrofon 1.000:-

HEIL PRO-SET HC-4, headset 1.450 
KENWOOD SP-950, hogtalare 850 
KENWOOD CW/SSB-FILTER, beg 600

OVRIGT:
BANDKABEL, 450 ohm, 30 m.-rulle 395: 
IRCI-FILTER, Kenwood, CW el. SSB, 8.83 MHz 995: 
IRCI-FILTER, Kenwood, CW el. SSB, 455 kHz 1.975: 
TIMEWAVE DSP-9+, Multi Mode Noise Killer  3.395: 
TIMEWAVE DSP-59+, Deluxe Noise Killer 4.195:

Alla priser inkl. moms. Frakt tillkommer?)

En av KENWOOD:s popularaste transceivrar! 
SSB/CW/AM/FM/FSK pa 160-10 m med heitSckande motta- 
gare 100 kHz-30 MHz. Dynamikomrade 108 dB. Inbyggd AT 
med minnen. 100 W uteffekt Vikt ca 7.5 kg.
___________________ 20.995:- J

KENWOOD TS-450S/AT

n n nu u u

KENWOOD :s flaggskepp! En hdgklassig transceiver 
med inb. digital signalprocessor. Dubbla mottagare. SSB 
Slope Tuning. Inbyggd elbug. Inb. AT med minnen. Levere- 
ras med CW- och SSB-filter. 150 W uteffekt Vikt ca 23 kg. 

___________________ 54.995:-J

KENWOOD TS-95OSDX

Andersson David 
Vapengatan 11 
S-820 60 DELSBC 
SVERIGE

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

POSITIONING B
FORENINGEN SVERIGE5 
SANDAREAMATORER
OSTMARKSGATAN 43 
S-123 42 FARSTA

For den krasne DX-aren! SSB/CW/AM/FM/FSK pa
160-10 m. med hettack. mott. 100 kHz - 30 MHz. Dynamik
omrade 108 dB. Inb. elbug med 3 minnen. SSB "High Boost"- 
funktion. Inb. AT med minnen. 100 W uteffekt. Vikt 11 kg. 

<  22.995:-y

KENWOOD TS-85OS/AT

a

KENWOOD TS-50S

KENWOOD:s minsta transceiver!
SSB/CW/AM/FM/FSK p£ 160-10 m med heltackande motta
gare 500 kHz-30 MHz. 100 minneskanaler. Dubbla VFO. 
Idealisk mobilstation. 100 W uteffekt. Vikt ca 2.9 kg.

12.495:-J
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