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IF shift som elektroniskt "shiftar" centerfrek vensen 1 ■ g < # $ ®
pa mottagarens passband for effektiv interference re-
ducering. 9600bps for packet med krets for !■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
modulationsbergrasning. AF talkompressor. Inbyggd hbgstabil kristallugn ±3ppm, for annu 
battre stabilitet CR-293* (tillbehor ± 0.5ppm vid -10°C - +60°C). Minnestilldelning av 
valfritt antal minnen per band. Dubbla VFO for bide VHF och UHF. Storningsbegransare. 
CW semi-break-in och sidton, RIT (SSB, CW ±2kHz), (FM±10kHz) Talsyntes (tillbehor) gor 
transceivern aven lamplig for synskadade.
Tekniska data 
Frekvensomride
Trafiksatt 
Kanslighet

Uteffekt (reglerbar)

Spanning & strom 
Storlek & vikt 
Artikelnummer
Pris

144-146/432-438MHz
SSB, CW,FM
SSB, CW (lOdB S/N) battre an 0.1 lpV, FM (12dB SINAD) 
battre an 0.18pV
VHF FM/CW 6-45W, SSB 6-35W&UHF FM/CW 6-40W,
SSB 6-30W
13.8VDC, tx max 16A rx max 25A
241B94H239Dmm, 5kg
10821
18914:-

Med skilda kontroller och indikeringar 
fOr bada banden, &r denna transceiver 
lika enkel att handha som en vanlig 
monobandstransceiver, samt samtidig 
mottagning av bada banden med se
parata S-metrar.

Ovrigt

NYTT PA IC-821H
FORBATTRADE SATELLIT-
FUNKTIONER
huvudbandsmottagning med 
samtidig subbandssandning, enkel 
dopplerkompensation, kontinuerlig 
variation av uteffekten

FORBATTRADE CW FUNKTIONER 
inbyggd elbug, CW filter (tillbehor) for 
bade huvud och subband

FORBATTRAD 9600bps
PACKET ANVANDNING

Tillbehor
90825 AG-25 Masttoppsforstarkare 144 MHz 1603
90835 AG-35 Masttoppsforstarkare 430MHz 1655
90134 FL-133 500Hz CW-filter 904
90102 LT-102 Talsyntes (frekvens, minne, VFO, trafiksatt mm) 295
90084 LT-84 Tone Squelch 561
90952 SM-20 Bordsmikrofon 1515
90945 MB-5 Mobilfaste 300
90944 MB-23 Barhandtag 88
90293 CR-293* Kristallugn ± 0.5ppm vid -10°C - +60°C 2266
90285 PS-85 Nataggregat 230VAC 13.8V 20A 2959
90517 CT-17 CI-V nivAomvandlare for dator 1270
90976 HM-14 Handmikrofon med DTMF 745

OVRIGT
160 minnen
RIT, dampsats
Hogtalarseparation funktion
Valbar AGC
Handmikrofon HM-12 ingar

’’SPOT”
Markering av en frekvens du vill 
snabbt och enkelt hitta senare

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Postadress: Box 208, 651 06 Karlstad
Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5

Oppet tide r 09.00—16.00 lunchstAngt 12.00-13.00

Postgiro 33 73 22 - 2 Telefon
Bankgiro 577 - 3569 Telefax
Internet: http://www.kd.qd.se/~sr8

054 - 85 03 40 
054 - 85 08 51

Danmark:

Norge:

Finland:

k

TEAM SCANDINAVIA
NORAD A/S, Redenkshavnsvei 74, DK-9800 Hjsrring, 
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

Ett verkligt tekniskt underverk. En kompakt transceiver med 
tekniska data som Overtratfar marknadens alia tldigare llknande 
transceivrar, skillnaderna marks bla pa storsignalegenskaperna, 
det iaga sidbandsbruset frdn PLL och kansligheten.
En bidragande orsak till de drastiska fdrbattrade data, dr den 
nyutvecklade DDS.en (Direkt Digital Syntes) kababel ge en avias- 
ning pa 1Hz.

IC-821H
Satellitkdrning med IC-821 s satellitfunktioner, har aidrig varit 
enklare. Normal och omvand tracking fOr olika satellitmode. 
Oberoende upp-/ner-link kontroll fOr doppler sklft kompenserlng, 
separata VFO och 10 satellitminnen.

http://www.kd.qd.se/%7Esr8
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SSA kansli
Kanslichef:

SM0CWC/Stig Johansson
Kanslist: Ulla Ekblom

Kansliets adress:
SSA, Box 2021, 123 26 FARSTA

Besoksadress:
Ostmarksgatan 43 (baksidan av 41)

Tel 08-604 40 06 Fax 08-604 40 07

Internet Hemsida
http://www. svessa. se 
Se vidarc inf. sid 50

QTC Redaktor
SM0RGP/Ernst Wingborg

Trakvista Bygata 36, 178 37 Ekero 
Tel/Fax 08-560 306 48

Packetradio: SM0RGP@SK0MK
E-post: nummer@bahnhof.se

SSA QTC-ansvarig
SM2 CTF/Gunnar Jonsson 

Flintavagen 2, 945 34 Rosvik 
Tel/Fax 0911-567 52

Packetradio: SM2CTF@SK2DR

Ansvarig utgivare
SMOCOP Rune Wande

Frejavagen 10, 155 34 Nykvarn

Eftertryck med angivande av kalian ar tillatet. 
For ej bestallt material insant till redaktoren, 
spaltredaktor eller SSA ansvaras ej. Redaktio- 
nen forbehaller sig ratten att korta ner och redi- 
gera insant material. Arvode utgar ej.
Om foton eller eventuellt annat material onskas 
ater, skall detta tydligt anges. For eventuella 
felaktigheter i tidskriften ansvaras ej.

SW ISSN 0033 4820
Upplaga: 7.000 ex

Stockholm 1996
Nordisk Bokindustri AB,

Box 2123, 128 30 Skarpnack
Bud: Flygfaltsgat. 7, Skarpnack

Annonsbokning
SM0RGP Ernst Wingborg

Trakvista Bygata 36, 178 37 Ekerd
Tel 08-560 306 48 Fax 08-560 306 48

V _________________________________ /

den. Jag och min fru hade turen att pricka in 25 solskens- 
dagar pa var semester. Forst tog vi en biltur i SM3 och SM4 
sedan seglade vi ner till SM7.
En trevlig resekamrat (forutom min fru) var min lilla hand- 

apparat. Med lite talamod lyckades jag fa kontakt med trev- 
liga amatdrer under resorna via repeatrarna.

Vad jag sarskilt minns ar flera QSOn med SH-signaler, 
manga har redan fatt en utmarkt trafikteknik och ar tekniskt 
kunniga. Det ar gladjande att SSA har fatt mojlighet att dela 
ut dessa tillstand for utbildning.
For att vara SH-signalinnehavare skall kanna att de ar en del 

av amatorradiororelsen, fa tips, formedla information och 
utbyta erfarenheter kommer SH6AAJ, Christer, att starta en 
SH-spalt i QTC under hosten.
Jag hade ocksa ett trevligt QSO med scoutsforbundets stora 

lager utanfor Vastervik.
Nar jag kom hem lag det ett QSL kort fran 5A och vantade 

pa mig. Uppkopplad pa clustret kollade jag om jag missat 
aktiviteter fran A5, VU2 eller P5, men sa var inte fallet, det 
ar bara att fortsatta att hoppas. Forr eller senare blir det alltid 
en aktivitet.

73
// SMOSMK/Gunnar Kvarnefalk, Ordf. SSA
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Information fran styrelsen

SSA
Kansli

SSA, Box 2021, 123 26 FARSTA
Tel 08-604 40 06 Fax 08-604 40 07 

Besoksadress:
Ostmarksgatan 43 (baksidan av 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

Internet hemsida:
www.svessa.se

SSA-Bulletinen
Bidrag till bulletinen ska vara redak- 
torentillhandasenasttisdagarkl 19.30, 
som privatbrev, tel eller fax, till

SM6LBT, Anders Schannong 
Basenvagen 30, 47131 Skarhamn 
Tel/Fax:
0304-67 44 77 (ej efter kl. 21.30)

Sandningsschema:
Se QTC nr 8 1996 sid 4

Medlemsavgift
Inom Sverige 1996

Helar
17Arochaldre 350:-
Till och med 16 &r 175:- 
Familjeavgift 210:-
Familjeavgift galler da flera i familjen pa 
samma adress ar medlemmar. En familje- 
medlem betalar alltid full avgift och far 
QTC. Ovriga betalar reducerad familje- 
avgift och far ingen egen QTC.

Utanfor Sverige helar 1996
Ekon. l:a kl 
brev brev

Norden och Baltikum 440:- 462:-
Ovriga Europa 462:- 506:-
Utanfor Europa 506:- 602:-

Prenumeration helar 1996 
avgift inom Sverige
Inklusive moms 25% 435:-

Losnummer inkl porto 48:-
Over disk/hamtpris 35:-

Betraffande prenumerationsavgifter utan- 
for Sverige, kontakta kansliet.

IARU-nytt!
Internationella Amatorradio
Unionen
Information fr&n SSA:s utrikessekreterare
SM5KUX/Sigge

IARU har tillsatt en 
kommitte, the Future of the 
Amateur Service Committee 
(FASC) med uppgift att for- 
bereda IARU stiillningsta- 
gande infor WRC-99 diir av- 
snittet om amatorradio i ITU 
Radioreglemente kommer att 
behandlas.

Gruppen har tagit fram ett diskussions- 
underlag och vill ha IARU medlems- 
foreningars synpunkter. Resultatet kom
mer att presenteras vid Region 1 konfe- 
rensen i host och kan sedan utgora un
derlag for de andra tva regionemas kon- 
ferenser, for att slutligen resultera i ett 
policydokument som laggs fram vid 
WRC-99.

I FASC ingar VK3KI, G3HCT,
VE3CDM, ZL3QL, W4RA och K1ZZ. 
Dessutom medverkar IARU ordforande, 
W1 RU. De fiesta har en gedigen erfaren- 
het av internationellt arbete, inom IARU, 
ARRL eller i andra sammanhang.

I underlaget fr<m FASC namns speciellt 
ett antal omstandigheter som man bor ha 
i minnet nar man diskuterar vad som ar 
lampligt for ITU radioreglemente, namli- 
gen:

• att vi talar om en internationell regie
ring, alltsa en regiering som existerar 
genom overenskommelse (Treaty) mel- 
lan suverana stater. Det som lampar sig 
for nationell regiering behover inte vara 
lampligt for ett styrande internationellt 
avtal;

• att Radioreglementet, som har status 
som fordrag, maste hantera principer, 
och ge grunderna for nationell regiering;

• att vi bor undvika att bedoma vad 
amatorradio ”bor vara” genom att til- 
lampa vara egna normer, utan hansyn till 
skilinader mellan olika delar av varlden 
och att vi m^ste speciellt beakta behoven 
i utvecklingslanderna dar andelen amato- 
rer for narvarande ar l&g.

Diskussionsunderlaget frAn FASC inne- 
haller fragor kring de olika paragraferna 
om amatorradio i ITU radioreglemente, 
och dessutom ganska mycket resone- 
mang kring olika delar av reglementet, 
och vad gruppen anser rimligt. Det som 
startat hela arbetet ar att n&gra landers 

myndigheter har ifr&gasatt den paragraf 
(S25.5) i reglementet som kraver fardig- 
het i morsetelegrafering, de anser att 
detta istallet bor vara upp till varje land 
att besluta om, utan att ITU lagger sig i 
detta.

Foljande slcis fast av FASC:

Vi ifragasatter inte vardet av morse som 
ett kommunikationssatt, inte heller ifra- 
gasatter vi administrationernas rail att 
krciva av sina amatdrer att de visar far- 
dighet i morse. For narvarande ar detta 
krav en del av en forpliktigande interna
tionell overenskommelse. Vi overvager 
de krav som kommer att styra amatdr- 
radiotjansten i nasta arhundrade.

Den direkta fr&gan som stalls ar:

Ska prov av morsefardighetema for vissa 
amatorlicenser beh&llas som ett interna
tionellt krav? I sa fall, vilka ar argumen- 
ten som administrationerna finner over- 
tygande?

Mot bakgrund av att det drojer lange 
innan det nasta gang finns chans att 
andra nagot om amatorradio i ITU regle- 
mente, har kommitten dragit slutsatsen 
att S25.5 bor tas bort som ett internatio
nellt krav (som ar bindande for adminis
trationerna).

Denna uppfattning delas inte av SSA 
styrelse, som istallet beslutat att besvara 
fr^gan pa foljande satt: Kravet bor vara 
kvar, vi anser att ett borttagande av detta 
krav fran ITU Radioreglemente skulle 
resultera i en situation dar vissa lander 
frestas att ta bort kravet aven fr£n sina 
nationella regleringar och darmed orsaka 
skilinader mellan lander som kan bli 
starten for en okontrollerad avreglering.

Den omtalade paragrafen S25.5 i ITU 
reglemente lyder ”En person som anso- 
ker om licens for att anvanda en amator- 
radiostation ska bevisa att han korrekt 
kan sanda for hand och ta emot genom 
lyssning, texter i morsealfabetet. Admi
nistrationerna kan emellertid undanroja 
detta krav for stationer som uteslutande 
anvander frekvenser over 30 MHz.”

Eftersom det i vissa lander talas om att 
sanka kraven, kan det vara vart att notera 
att ITU bara talar om att kunna anvanda 
morse, men inte n&got om med vilken 
hastighet. Det ar upp till de enskilda lan- 
derna att satta denna grans, och i m^nga 
fall ar det en overenskommelse inom 
CEPT som utgor en form av riktmarke 
for niv^n p& de kunskaper som kravs.

SM5KUX/Sigge
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Information fran styrelsen

Vad hander med
CW-kravet inom IARU och ITU?

Det borjar bli fart pa debat
ten om hur reglerna for 
amatorradio bdr se ut i det 
internationella
radioreglementet. Som fram- 
gdr pa an nan plats bar vdr 
egen organisation, IARU, en 
arbetsgrupp (FASC) som 
diskuterarframtiden infor 
ITU behandling av radio
reglementet vid konferensen 
WRC-99. Inom Region 1 pa- 
gar en enkdt bland forening- 
arna om instiillningen till 
olika fragor

Infor IARU-konferensen i oktober har 
det nu kommit lite statistik over hur for- 
eningarna inom region 1 har besvarat de 
olika fr&goma, i en del fall ar fordel- 
ningen av svaren lite overraskande. En 
del av kommentarerna tyder ocksa pa 
svarigheter att tolka fr&goma och att 
skilja mellan internationella och natio- 
nella krav, det finns ju en hel del som 
regleras av de enskilda landerna utan att 
vara definierat i detalj i det internatio
nella reglementet inom ITU. Exempelvis 
har ITU inte definierat vilka tekniska 
kvalifikationer som ska kravas, typer av 
licenser eller CW-hastigheten. En and- 
ring av ITU reglemente kan dock ge de 
enskilda landerna annu storre frihet i att 
bestamma vilka villkor som ska galla for 
amatorradio i respektive land.

I enkaten konstateras att tekniska kvalifi
kationer ar ett vasentligt krav for de rat- 
tigheter som ges radioamatdrer, och att 
det ar detta som skiljer amatorradio fran 
de fiesta andra tjanster enligt 
reglementet. Utformningen gors av varje 
enskilt land, och pa fragan om vi aven i 
fortsattningen ska fbrlita oss pa att lan
derna kan hantera detta, svarade 46% av 
foreningama JA och 54% svarade NEJ.

Pa foljdfragan om rubriker eller motsva- 
rande for dessa tekniska krav bdr defi- 
nieras i ITU reglemente, svarade 60% JA 
och 40% NEJ. I detta sammanhang ar det 
vart att p&peka att stravan inom ITU ar

Morse som krav i en 
internationell lag.

Foreningama svarar:
57% Ja 
43% Nej

att forenkla det internationella 
reglementet och overl&ta sa mycket som 
mojligt till de enskilda landerna. De krav 
som tillampas inom CEPT-landerna ar en 
frivillig regional overenskommelse.

Sedan kommer vi till den stora fragan, 
den om huruvida CW-kravet m^ste vara 
en del av det internationella reglementet 
eller kan regleras nationellt. Att n^got tas 
bort fran ITU reglemente betyder ju inte 
nodvandigtvis att det forsvinner i regio
nala eller nationella regleringar, aven om 
frihet for landerna givetvis innebar en 
okad risk for att man stravar at olika hall. 
Enkaten slar fast att vardet av morse inte 
ifr^gasatts, den erbjuder ett satt att kom- 
municera som overbryggar alia spr^k. 
Fragan ar om det behover vara del av en 
internationell overenskommelse med 
status som en internationell lag. Pa fra
gan om morse behover beh^llas som 
krav i en internationell lag, svarade 57% 
av foreningama JA och 43% NEJ. Nagra 
av de kommentarer som kommit in kan 
sammanfattas med:

• Morse ar ett internationellt sprak.
• Lamplig enkel utrustning for nyborjare, 
administrationerna verkar vara drivande.
• Om det ska forsvinna maste det ersattas 
av nagon annan form av teknisk stan
dard.
• Det verkar inte finnas n^gon anledning 
att tro att morse kommer att “do“ om det 
tas bort fran ITU reglemente.
• Behall morsekravet tills ett lampligt 
altemativ har foreslagits och accepterats 
av amatorema.
• For narvarande har amatorerna inte 
foreslagit nagot altemativ, sa varfor 
andra.
• Att ta bort morse for oss narmare CB 
(privatradio).
• Radioreglementet ger redan stor flexi- 
bilitet for administrationerna, exempelvis 
hastigheten for morse, s& l&t det vara.
• Andra undre gransen till 24 MHz istal- 
let for 30 MHz.

• Forlust av en saker form av kommuni- 
kation nar hogteknologisk utrustning inte 
fungerar.
• Farre skulle lara sig CW som har visat 
sig vara vardefullt vid nodlagen.

I norska ’’Amatorradio” skriver Alf/ 
LA5QK (NRRL HF-manager och aven 
ordforande i IARU Region 1 HF- 
kommitte) ”Med hansyn till kravet om 
morsekunskaper som n&gra administra- 
tioner vill ta bort, m^ste vi fr&ga oss 
sjalva: Ar det nodvandigt att kravet om 
morsekunskaper behalls som ett traktats- 
krav? Vad kommer att ske om detta krav 
forsvinner ur traktaten? Det kommer ju 
inte att betyda nagot forbud mot morse- 
telegrafi!”.

I danska ”OZ” konstaterar Niels/OZ8NJ 
pa ledarplats att de nya bestammelserna 
gett storre friheter och tillg&ng till HF- 
banden med lagre morsetakt. Alla detal- 
jer i de nya danska reglerna har annu inte 
kommit ut, men det finns preliminara 
indikeringar pa att 25-takt skulle racka 
for fulla rattigheter pa kortv^g, och att 
problemet med CEPT-licens eventuellt 
skulle kunna losas genom komplette- 
rande prov.

Redan nu finns det allts& stora olikheter 
mellan tillampningar och uppfattningar i 
de nordiska landerna. Hur vill vi att det 
ska se ut i Sverige om 5, 10 eller 15 &r? 
Ar det kanske redan for sent att enas om 
de framtida kraven, vilken vag ska vi g&? 
Precis som amatorradio forandrats en hel 
del de sista 25 &ren s& kan vi nog rakna 
med att det blir ytterligare forandringar, 
kanske redan innan vi nar sekelskiftet. 
Fundera allvarligt pa de olika alternati- 
ven och kom med synpunkter till SSA 
styrelse s& snart som mojligt.

Sigge, SM5KUX
utrikessekreterare
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------  Information fran styrelsen --------------------------------------

Styrelseprotokoll
Protokoll nr 6 fort vid styrelsemote i Agesta 1996-06-08 - 09

Sammandrag
§6 Kassaforvaltarens rapport.
SMOCWC/Stig redovisade rapporten. Denna lades 
darefter till handlingarna.
§7 Overgripande arenden, skrivelser och 
rapporter
§7.1. SSA centralt
§7.1.1. Problemanalys
Under denna punkt diskuterades vAra svArigheter 
inom hobbyn att rekrytera nya sandaramatOrer 
och medlemmar till SSA. Samtliga
styrelsemedlemmar uppmanades att fOrsOka finna 
nyckelpersoner som kunde locka nya personer till 
vAr hobby. En ’’grupp” bildades av Gunnar och 
Bcngt for att ta itu med detta rekryterings- 
problem.
Styrelsemdtet heslot:
I Gunnar tar fram ett underlag till broschyr riktat 
till tankbara amatOrer for att vacka intresse for vAr 
hobby.
2. Bengt tar fram ett material som ar lampligt for 
att informera larare
3. Gunnar tar fram en ”bas”-poster i A3-format 
som klubbar och informatOrer kan komplettera 
allt efter behov. Visitkort for styrelsens medlem
mar tas aven fram.
Materialet under punkterna 1 och 2 skall var klart 
1997-01-01 sA att det kan anvandas under vArter- 
minen i skolorna. Materialet under punkt 3 skall 
vara klart 1996-09-01.
§7.1.2. PTS-grupp
For att vara beredda att fOra samtal med Post och 
Telestyrelsen tillsattes en grupp bestAende av
Gunnar och Carl-Henrik. Beroende av arendets art 
knyter sedan denna grupp, vid behov, till sig 
andra styrelsemedlemmar.
§7.1.3. FramtidsfrAgor
Utvecklingen av vAr hobby har tidigare belysts av 
en grupp. Mellankommande arbete med bland 
annat SSA-tillstAnd har gjort att frAgorna har 
kommit i skymundan.
Styrelsen beslOt
I. En ny grupp bildas som tar fram Overgripande 
mAI, visioner pA kort sikt och medlemsservice. 1 
gruppen ingAr Carl-Henrik, Sigge och Magnus. 
Gruppen skall till nAsta styrelsemote ha bOrjat 
arbeta sA att den kan berakna de ekonomiska 
ramar som mAste tas fram for denna aktivitet.
2.. UtifrAn det denna grupp kommer fram till och 
det som kan komma att bli foljden av IARUs 
mote bOr sedan en mer IAngsiktig mAlsattning 
framtas for att utveckla vAr hobby.
De bAda punkterna bOr vara slutfOrda senast 1997- 
12-31.
§7.1.4. FrAgor till Post och Telestyrelsen 
InfOr Per Kjellins besOk diskuterades en rad olika 
frAgor som borde tas upp med honom. 
§7.1.5. Informations-och PR-funktioniir 
Stig meddelade att det inte inkommit nAgot svar 
pA den annons som fanns i nummer sex for i Ar av 
QTC. Styrelsens medlemmar uppmanades att 
lamna fOrslag pA lampliga kandidater till denna 
syssla.
§7.1.6. NRAU-mOtet
Styrelsen beslOt att vAr delegation skall bestA av:

Gunnar, Sigge, Kjell, Jarl (SM7GVF), Stig, Lasse 
och Rune Wande (SMOCOP). Vid behandling av 
contest-arenden deltager aven Andrei Dulski 
(SM0TTV).
Vidare beslOt styrelsen att en valkomstgrupp 
skapas som, tillsammans med delegationen ovan, 
tar emot vAra nordiska gaster pA radio stationen pA 
Telemuseum (SK.0TM). Gruppen bestAr av Danny 
och Kjell frAn styrelsen samt representanter frAn 
de stor klubbarna i Stockholm: HAkan Olsson 
(SMOOAA) frAn Taby SandaramatOrer, Urban 
Logelius (SM0NHE) frAn Stockholms Radio- 
amatOrer samt en representant frAn den nyskapade 
klubben i Stockholms sOdra del. Dessa mOter upp 
pA SK0TM klockan 1900 den 30 augusti. 
InfOr motet har vAra norska kollegor lamnat ett 
fOrslag till andring i stadgarna (loverne) for 
NRAU. Det rOr ett tillagg till §4 i stadgarna. 
FOrslaget regierar hur de stora fOreningarna skall 
stOdja de smA fOreningarna sA att dessa skall 
kunna sanda delegater till NRAU-mOtena. 
Styrelsen anslOt sig till denna andring. 
§7.1.7 Informationsspridning inom styrelsen 
Danny hade lamnat fOrslag om hur man skulle 
kunna sprida information inom styrelsen med 
hjalp av t ex INTERNET. Styrelsen beslOt att den 
inte for narvarande ar mogen for att ta denna 
informationsvag i bruk.
Styrelsen beslOt att snarast skaffa en anslutning 
till INTERNET for SSAs kansli.
§7.1.8. Kontakt med vissa organisationer 
Carl-Henrik hade fOreslagit att SSA skulle ta 
kontakt med flera organisationer ”pA hOg nivA”. 
Ett mOte/en konferens skulle visa pA vAr hobbys 
samhallsnyttiga karaktar. Styrelsen beslOt att 
Bengt undersOkcr behov och mOjligheter for en 
sAdan konferens.
§7.1.9 ArsmOtestema
Danny hade lamnat ett fOrslag pA att vid nasta 
ArsmOte skall ta upp frAgan hur grupper med 
funktionshinder skulle kunna ha nytta och nOje av 
vAr hobby. Styrelsen beslOt att fOrslaget skulle 
sandas till Ulf SjOden (SM6CVE) och behandlas 
pA nytt vid nasta styrelsemote.
§7.1.10 Information till medlcmmarna frAn 
styrelsen
Styrelsen konstaterade att detta ar viktigt. Det 
fOrslag frAn Danny som fOrelAg tog dock inte 
hansyn till att styrelsen ”bara existerar” under 
styrelsemOtena. Mellan dessa skots fOreningens 
angelagenheter av dess funktionarer och det verk- 
stallande utskottet. Sektionsledare och distrikts- 
ledare lamnar fortlOpande information via QTC, 
SSA-bulletinen , HQ-natet samt svarar pA frAgor 
frAn medlemmarna antingen direkt eller efter att 
ha inhamtat nOdvandiga fakta om sA behOvs. 
§7.1.11 Informationsspridning inom styrelsen 

I en skrivelse tas samma problem upp som i 
§7.1.10. men begransat till att galla inom styrel
sen. Samma resonemang kan har fOras som i 
fOregAende paragraf. FrAgor riktas till dem som 
arbetar med de aktuella frAgorna. 
§7.1.12 KanslifrAgor
SAval vAr kanslichef, Stig, som vAr kanslist, Ulla 
Ekblom, gAr i pension under 1997. En fOrsta 
kartlaggning av arbetet pA kansliet har utfOrts av 
Jan Hallenberg (SM0DJZ, QSL-Chef). Styrelsen 
beslOt att Gunnar fAr i uppdrag att tillsatta en 
grupp som arbetar vidare med dessa frAgor utifrAn 
Jan Hallenbergs genomgAng och de motioner som 
behandlades vid ArsmOtet i UmeA. Till sin hjalp 
fAr denna grupp en referensgrupp. Styrelsen beslOt 
att foljande skulle ingA i denna referensgrupp: Jan 
(- DEW), Solveig, Owe och nAgon frAn den grupp 
som tillsattes enligt §7.1.3.
Rapport till nasta styrelsemote 
§7.1.13 SSA och INTERNET
Gunnar mededelade att Jonas Ytterman SM5HJZ, 
har utsetts till internetredaktOr. SSA kommer att 
teckna avtal med Algonet om anslutning till Inter
net och fA en egen hemsida. TyvArr var den natur- 

liga adressen ’’ssa.se” redan upptagen. Troligen 
blir det i stallet ’’svessa.se”

§7.2. Ham Shop
Utformningen av Ham Shop’s annonser i QTC 
diskuterades. Att hoppa Over dem leder direkt till 
en lagre fOrsaljning enligt tidigare fOrsOk. 
Kansliet ser Over mOjligheterna att utforma an- 
nonsen pA ett mer lockande satt. 
§7.3. QSL-byrA 
inget att rapportera.
§7.4. QTC
§ 7.4 1 Skrivelser
TvA skrivelser om innehAII i SWL-spalten. Styrel
sen beslOt att Overlamna detta arende till verkstal- 
lande utskottet.
§ 7.4.2 Ansvarig utgivarc
Styrelsen bcslutade att utse SSAs ordfOrande 
Gunnar Kvarnefalk (SM0SMK) till ansvarig 
utgivare for fOreningens tidskrift QTC. 
§7.5. Kansliet
§7.5.1. Fullmakter for Stig

Beslut om fornyelse av fullmakt enligt protokoll 
nr 8, 1995-09-09 - 10, §7:4.

§7.5.2. Beslut om fornyelse av fullmakt enligt 
protokoll nr 8, 1995, §7:5. Fullmakt att tcckna 
fOreningens checkkonto
Styrelsen beslutade att fru Ulla Ekblom 
befullmaktigas gOra uttag pA FOreningen Sveriges 
SAndaramatOrers, SSA’s, checkkonto. Beslutet 
galler frAn och med 1996-06-08 och tills vidare.

§7.6 Rapport frAn verkstallande utskottet 
Inget fanns att rapportera 
§ 8 Rapporter frAn sektionerna 
§8.1 Rapport frAn sekretcrarscktioncn 
Inget fanns att rapportera 
§8.2 Rapport frAn kassasektioncn
Rapport redovisad i §6. 
§8.3 Utrikcssektionen 
§8.3.1 Nya medlemmar i IARU
Styrelsen beslutar att foreningen rOstar for att 
foljande amatOrradiofOreningar beviljas intrade i 
IARU:

IARU fOrslag nr 224
Tanzania Amateur Radio Club (TARC)
IARU fOrslag nr 225
The Association Radio Amateurs of Mol
dova (ARM)
IARU fOrslag nr 226
The Tajik Amateur Radio League (TARL) 

Utrikessekreteraren sander fOreningens rOster i 
laga tid.
Denna paragraf fOrklarades vara omgAende juste- 
rad.
§8.3.2 Policy for foreningen vid behandlandct 
av motioner till IARU Region I konferens. 
Utrikessekreteraren hade efterlyst en allman fOr- 
klaring for hur foreningen skall stalla sig till de 
mAnga motioner som lamnats infOr IARU region 1 
motet. Efter en allman diskussion beslutade sty- 
relsen att foljande allmanna krav skall stallas pA 
motioner for att vara acceptabla och motiverade, 
sAval under det i det fOrberedande arbetet som 
under delegationens arbete under konferensen:

a. NOdvAndig
Den skall var vasentlig for att skydda vissa 

delar av amatOrradio eller sakerstalla fOrhAllanden 
mellan olika anvandare.

b. Enkel
Den skall innehAlla raka regler som ar latta 

att fOrstA och undvika detaljer som kan vara svAra 
att tillAmpa i olika lander eller ge problem av 
andra skal

c. Flexibel
Den mAste respektera landernas olika fOr- 

hAllande och ge utrymme for anpassningar natio- 
nellt sA att den inte upplevs som ett hinder i verk- 
samheten.
§8.3.3 EnkAter frAn IARU 
§8.3.3.1 Enkat frAn IARU Region 1 EC (execu
tive committe)
Foreningen hade fAtt en enkat frAn IARU Region 
1 EC infOr WRC-99 som kommer att behandla 
amatOrradio-tjansten. FrAgorna presenterades och 
diskuterades. Styrelsen beslOt att utrikes
sekreteraren skulle besvara enkaten enligt styrcl-
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pci
Redan 1964 lychades nagra av klubb- 
medlemmarna nd forbindelse med USA 
UKW via manen som reflektor. I dag dr 
parabolmasten imponerande!

3,5 MHz Delta Loop, Bobtail, Dipol
7 MHz 3 el.Yagi .Dipol

14 MHz 4 el. Yagi
21 MHz 5 el.Yagi
28 MHz 6 el.Yagi

10,18,25 MHz 3 el.Yagi
50 MHz 4 el. Yagi

144 MHz 4x 16 el. Yagi
432 MHz 4x21 el.Yagi
1,2 GHz Parabol

Dessutom antennsystem for satellit- 
mottagning och ett flertal paraboler for 
amatorradiotelevision ATV.
Halsningar  fran DK8CK/Werner Knorle

1,8 MHz GP

Antennparken vid den tyska klubb- 
stationen DLOWW utgors av foljande 
antenner.

Kommunen i Lampertheim har varit 
frikostlig da det gallt att stalla lokaler och 
tomtutrymme for antenner till forfogande 
till de 90 medlemmarna. Har dr klubb- 
huset, med en del av antennerna. 
Den tyska amatorradioklubben DLOWW 
firar i Sr sitt 40-arsjubileum. Klubb- 
stationen DLOWW ligger i Lampertheim 
nara Heidelberg. Manga svenska sandar- 
amatdrer kanner sSkert igen stationen som 
halier sig val framme nar det galler topp- 
placeringar i tester och intemationella 
kontakter. Man har t ex bekraftade kontak- 
ter med 336 lander och SBDXCC. Klub- 
ben har idag 90 medlemmar.

Amatorradioklubben
DLOWWflrar
40-drsjubileum.

sens yttrande Over varje enskild frAga. Beslutet 
fOljde l huvudsak utrikessekreterarens beslutsun- 
derlag. Dock noterades foljande:
Under den punkt som behandlade innehAll i kom- 
munikation mellan sAndaramatOrer skedde en 
omrOstning som gav vid hand att styrelsen ansAg 
att nuvarande regler bOr gAlla aven i fortsatt- 
ningen, det vill saga att kommunikationen skall 
ske i ’’plain text”. Klar text eller av myndighe- 
terna kanda trafikmetoder skall anvandas.

En av punkterna behandlade telegrafin som ett 
krav for att anvanda kortvagsbanden. Diskussio- 
nen uppeholl sig vid lampligheten av att reglera 
detta l det intemationella radioreglementet eller 
om det skall regleras pa nationell niva. Styrelsen 
beslot att detta aven i fortsattningen bOr vara 
regierat i intemationella radioreglementet (eller 
vad regelsamlingen kan komma att hcta i framti- 
den).
I en fOljdfrAga Onskades Asikter om vad konse- 
kvensen skulle bli om kravet skulle tas bort. 
Styrelsen uttalade att det skulle kunna komma att 
leda till en spiral av sankta krav pa amatOrer for 
att fa tillgang till kortvagsbanden. Vid behand- 
lingen av denna frAga fOrklarade teknik- 
sekreteraren att an avstod fran att uttala sig i 
frAgan.
I intemationella radioreglementet regleras bland 
annat amatOrsatellittjansten. Har uttalade styrel
sen att det fOr narvarande inte fanns nagon anled- 
ning att andra pa nuvarande utformning. Aven i 
denna fraga avstod tekniksekreteraren att uttala 
nagon Asikt.
§8.3.3.2 Framtiden for amatorradio
En lite annorlunda utformad enkat an den beskri- 
ven i fOregaende paragraf. Svaren skall ligga till 
grund for en samlad bi Id av amatOrradions framtid 
som skall presenteras vid Region 1-konferensen i 
host fOr att darefter kunna bchandlas vid de andra 
regionernas mOten sa att IARU kan framfOra en 
samlad asikt vid WRC-99. Utrikessekreteraren 
presenterade denna Styrelsen anslOt sig i huvud
sak till de asikter som utrikessekreteraren lade 
fram i sitt diskussionsunderlag. Dock noterades 
foljande:
I fragan om huruvida telegrafikunskaper skulle 
vara regierat i radioreglementet eller ej hade en 
kommitte inom IARU rekommenderat att detta 
inte skulle regleras i ett internationellt fordrag 
(’’treaty”). Med samma resonemang som i 
§8.3.3.1 ansag styrelsen att detta fortfarande skall 
vara regierat i det intemationella
radioreglementet.
Styrelsen beslot att ge utrikessekreteraren i upp- 
drag att besvara skrivelsen i enlighet med den 
diskussion som fOrevarit.
§8.3.4 Motioner till IARU Region 1 konferens 
Fran den bunt av motioner (cirka tre centimeter 
tjock) hade utrikessekreteraren gjort en samman- 
fattning. Med denna som grund presenterades de 
olika motionerna. Styrelsen beslot att de olika 
motionerna skulle fOrdelades pa olika funktiona- 
rer inom styrelsen allt efter deras innehAll. 
§8.3.5 Rapport frAn utrikessektionen
Utrikessekreteraren kompletterade sin skriftliga 
rapport med att 160-meters-bandet troligen kom- 
mer att tas upp pa WRC-97, aven om denna 
konferens egentligen inte skall behandla amatOr- 
radiotjansten som ju skall tas upp fOrst 1999.
Styrelsen beslot att lagga rapporten till handling- 
arna.
§8.4 Tekniksektionen

§8.4.1. Funktioniir for handikappteknik 
Styrelsen beslot att bordlagga fragan om tillsat- 
tande av denna funktionar.
§8.4.2 Framtagande av ’’elektronisk” QTC 
Styrelsen gav Kjell i uppdrag att undersOka de 
konsekvenser det skulle medfbra att genomfOra 
tekniksekreterarens fOrslag.
§8.4.3 CE-markning av amatOr- 
radioutrustning
Styrelsen diskuterade det aktuella laget for sadan 
markning
§8.4.4 StOrningsproblem pA 70cm-bandet
Styrelsen tog del av en skrivelse frAn vAra brit- 
tiska kollegor i RSGB om problem med lAgeffekt- 
sandare pA 70-cm-bandet.
§8.4.5 Tekniksekreteraren lAmnar sin post
Efter behandlingen av §8.3.3 1 meddelade teknik-

Information fran styrelsen —
sekreteraren att han lamnar sin post i styrelsen. 
Med beklagande accepterade styrelsen hans be- 
slut.
§8.5 Trafiksektionen 
§8.5.1. Trafiksekreterarens rapport HF 
En sammanfattning av de foljande punkterna.
Styrelsen beslot att lagga rapporten till handling- 
arna.
§8.5.2 Repeatrar pA 29 MHz-bandet
Trafiksekreterarens svar pA en fOrfrAgan frAn Post 
och Telestyrelsen om ansOkan for sAdan repeater 
presenterades. Styrelsen beslot att lagga skrivel
sen till handlingarna.
§8.5.3 Information till PTS om bandplan for 
29 MHz
Styrelsen beslot att lagga trafiksekreterarens 
fOrslag till bandplan till handlingarna. 
§8.5.4 FOrteckning Over radiofyrar
Trafiksekreteraren presenterade en lista Over de 
synkroniserade fyrar som finns pA vAra band. 
Listan har aven varit publicerad i QTC. Styrelsen 
beslot att lagga listan till handlingarna. 
§8.5.5 FOrslag till harmonisering av text till 
Scandinavian Activity Contest
Ett fOrslag om likformning av reglerna for denna 
test hade kommit frAn vAra norska kollegor i
NRRL. Styrelsen beslot att arendet skulle tas upp 
vid NRAU-mOtet i augusti.
§8.5.6 FOrslag om att SH-, N- och T-amatOrer 
skulle fA vara aktiva under kortvAgstestcr
Styrelsen konstaterade att ett sAdant fOrfarande 
inte stod i Overensstammelse med dagens fOre- 
skrifter for amatorradio. Styrelsen beslot att 
kontaktgruppen med PTS vid lampligt tillfalle 
kunde ta upp denna frAga med PTS.
§8.5.7 Datorutrustning fOr SSA testlcdare HF 
Styrelsen beslot att stalla 15000.00 kronor, inklu- 
sive moms, till forfogande for inkOp av dator for 
att testledaren skulle kunna ersAtta sin gamla 
utrustning med nAgot modernare. Styrelsen utta
lade ocksA att utrustningen skall vara SSA:s egen- 
dom.
§8.6. Trafiksektionen VHF
Styrelsen beslot att bordlagga samtliga skrivelser 
och frAgor (8.6.1 och 8.6.2) som rOrde denna 
sektion dA tyvarr ingen frAn sektionen kunde 
narvara vid styrelsemOtet.
§8.7 Ungdoms och utbildningssektionen 
§8.7.1 Ny vice ungdoms- och utbildnings- 
sekreterare
Styrelsen godkande valet av JOrgen Norrmen 
(SM3FJF) till vice ungdoms- och utbildnings- 
sekreterare. Han kommer i fOrsta hand att ha hand 
om SSA:s utbildningslicenser och senare ta sig an 
samordningen mellan SSA, provfOrrattarna och 
PTS
§8.7.2 Rapport frAn ungdoms- och utbild- 
ningssekreteraren
Rapporten innehAller beskrivning av pAgAende 
projekt och en lista Over de funktionarer som 
’’sorterar” under denna sektion. Styrelsen beslot 
att lagga rapporten till handlingarna. 
§8.7.3 SSA-tillstAnd och certifikat
Styrelsen beslutar att utse Bengt Falkenberg 
(SM7EQL) till centralt radiotrafikansvarig i SSA. 
Styrelsen delegerar till JOrgen Norrmen (SM3FJF) 
att handlagga, utfarda och underteckna SSA- 
certifikat och SSA-tillstAnd.
Denna paragraf fOrklarades vara omgAende juste- 
rad.
§10 Ovriga frAgor 
§10.1 Tekniksekreterare
DA fOreningen nu fOrhoppningsvis tillfalligt sak- 
nar tekniksekreterare kom frAgan upp om detta 
uppdrag, och kanske aven andra fackuppdrag, 
skulle ligga inom styrelsen eller fungera som en 
del andra fack-funktionarer utanfOr styrelsen. 
Styrelsen konstaterade att detta var bestamt i 
stadgarna och att kompetensen behOvs inom 
styrelsen. OrdfOranden uppmanade alia att I eta 
efter en tillfallig tekniksekreterare som skall 
fungera fram till nasta ArsmOte, dA fyllnadsval 
kan ske. FOrslag skall lamnas till ordfOrande 
senast 1996-09-01*.

Not: *
Det g&r bra att lamna fbrslag senast
96-09-09.
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Var van tryckfelsnisse sover inte...
Var van tryckfelsnisse sover inte. I SM-Callbook lyckades han pa 
adressandringssidan som finns efter sidan 304 dels fa fel boxnummer och dels 
pa adressidan fa fel postnummer.

RATT ADRESS AR:

Post- & Telestyrelsen
Box 5398
10249 STOCKHOLM

Notera!
Andring av permanent adress; Informer a Post & Telestyrelsen och SSA. 
Andring av ftitidsadress/ny fritidsadress; informera endast SSA.

Specialinformation 
for lyssnaramatdrer

SH6-AAJ Christer Wennstrom,
Skepparegatan 6, 440 30 Marstrand. 
Tel/fax 0303-616 13

"Kyrktuppjakten ”
DIPLOM SVERIGE
Diplom Sverige bygger pa att 
logga sa manga kontakter 
som mojligt i de 2543for- 
samlingar som finns i 
Sverige.

Kontakter frdn och med
1 januari 1992far rdknas.

Vet Du om - Du som ar SWL-are - att Du 
kan erovra DIPLOM SVERIGE? Diplom 
Sverige bygger pa att logga sa manga kon
takter som mojligt i de 2543 forsamlingar 
som finns i Sverige.
Det ar Nykopings Sandareamatorer som 
ger ut diplomet.
For SWL-are galler diplomvarianten fast - 
fast, d v s kontakter fran fast QTH med 
annat fast QTH (enligt SSA Call Book. 
Endast kontakter fr&n och med 1 januari 
1992 far raknas.
Alla band och sandningsklasser ar tilllna 
for radioamatdrerna att ”jaga kyrktuppar” 
pl Med andra ord s& har Du som SWL-are 
ganska goda mojligheter att lyssna ihop ett 
diplom med olika tillagg.
Om Du vill vara med i ’’tuppjakten” skall 
Du skaffa Dig RECORD BOOK. Den inne- 
hckller alia forsamligar i Sverige indelade i 
Norrland, Svealand och Gotaland samt i 
lan och kommunordning.
Att redogora for alia olika diplom/sticker- 
svariantertar for stor plats. Revirera istallet 
RECORD BOOK fran Nykopings Sandare
amatdrer under adress
NS A Diplom Manager, Box 25, 611 22 
Nykoping.
Boken kostar 80 kronor som satts in pa 
postgiro 92199 - 9.
Tveklost Sr detta en rolig variant p& att kora 
ihop ett diplom. Lycka till!

Med anledning av ovanst^ende kan 
SH6AAJ meddela att han samlat ihop de 
100 forsta tupparna i Gotaland och darfor 
erhallit grunddiplomet. Nu p&g&r jakten p& 
nasta 100 tuppar. (Uttrycket ’’tuppar” eller 
’’kyrktuppar” ar inte mitt eget men jag 
tycker det ar ett skont uttryck, varfor jag 
adopterar anvandandet av det!)
Att delta i olika tester verkar vara en rolig 
variant pa en rolig hobby. Du, som ar SWL- 
are eller DX-are, kan vara med iflera olika 
radioamatortester - som lyssnare! Las noga 
contest-, VHF och SWL-spalten i QTC. Da 
och da poppar det upp testregler darSWL- 
klass finns med!

God Jagdt pa banden! 
73 de SH6AAJ
Christer i Marstrand
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The Christian Science Monitor - Monitor Radio - programschema. Under namnet 
doljer sig radiostationerna WSHB, Cupress Creek, South Carolina och KHBI Saipan, 
Mariana Islands.
Bada stationerna sander bland annat nyheter parallellt till olika varldsdelar. For nyhets- 
sandningar till Europa galler nedanstaende tider och frekvenser.

Tid 3/9-28/10 29/10-3/3
UTC WSHB KHBI WSHB KHBI
0400-0800 7335 — 7335 — Tisd-fred
0800-0900 7335 15665 7335 15665 Tisd-fred
0900-1000 7335 — 7335 — Tisd-fred
1600-1800 — 11590 — 9355 M&nd - fred
1800-2000 13770 11550 11550 9355 Mcind-fred
2000-2200 13770/11550 11550/9355 M^nd-fred endast WSHB
2000-2200 13770/11550 7510/5850 M^nd-fred endast WSHB
2200-0000 7510 7510 M&nd-fred

Bada stationerna brukar vara horbara med god styrka i Sverige.
Utover nyhetsprogram har man ett stort utbud av religiosa program p& olika sprak, framst 
engelska, tyska, ryska, spanska och portugisiska. Komplett programschema kan Du fa av 
mig genom att sanda ett SASE med porto 3.85.

DX-nyhet, inkommen via fax fran TI4UX/SM0BJM Kurt i Costa Rica. (Tack Kurt, jag 
antar att Du laser QTC dar borta. Du fick ju ett svarsfax med tack men far det har med)! 
Costa Rica Radio for Peace International i Santa Ana har ett valfylIt programschema. Det 
ar manga olika organisationer som anvander sig av denna radiostation som , om jag ar ratt 
underrattad, ingar i Organization of American States (OAS) och har en hel del sandningstid 
dar. RFPI har ett mycket brett programutbud. Dar finns program for Vietnam-veteraner, 
FN, UNESCO, utbildningsradio, religiosa inslag, DX-program och mycket annat. 
Programschemat, som Kurt faxade, galler per den 9 augusti och t o m September i ar.
Sandningstider och 
1300-2200 UTC
2200-1300 UTC 
2200-1600 UTC 
1300-2200 UTC

frekvenser:
6200 kHz
6205 kHz USB
7365 kHz
15050 kHz USB

Det har inte blivit nagra lyssnartips denna 
gang. R71 -an har fatt vara tyst anda sedan 
semestern hemma pa Gotland. Men lugn, 
tipsen aterkommer i oktober!

N^gra olika programpunkter. Schemat ar tidsatt i lokal tid Costa Rica. Som en liten dvning 
far Du sjalv rakna om tiderna till svensk eller UTC-tid. Costa Rica ligger UTC -6 timmar 
(sommartid UTC -5 tim)!
Dag Program Lokal tid kl
Lord World of Radio 12-12:30 noon
Tisd World of Radio 1-1:30 pm
Tisd UN World Cronicle 2-2:30 pm
Tors World of Radio 2-2:30 pm
Mand-onsd UN/UNESCO-program 3-3:30 pm
Tors-Fred UN-News 3:15-3:30 pm
Tors UN World Cronicle 4-4:30 pm
Sond World of Radio 5-5:30 pm
Tisd UN Perspective 5.30-5:45 pm
Torsd UN Scope 5:30-5:45 pm
Lord-Sond UN World in Review 5:30-5:45 pm
Mand-Fred UN News 5:45-6 pm

Repris kl
8- 8:30 pm
9- 9:30 pm
10- 10:30 pm
10- 10:30 pm
11- 11:30 pm 
11:15-11:30 pm
12- 12:30 am 
1-1:30 am
1:30-1:45 am 
1:30-1:45 am 
1:30-1:45 am 
1:45-2 am’

Du, som ar 
SWL-are eller 
DX-are, kan 

vara med i flera 
olika 

radioamator- 
tester - som 
lyssnare! Las 

noga contest-, 
VHF och SWL- 
spalten i QTC.

Det finns ett mycket stort antal programinslag varje vecka. Ovan angivna ar bara en 
br&kdel och utvalda utifran mina egna intresseomraden! Vill Du ha exakt schema kan Du 
sanda ett SASE med porto 3.85 till mig eller faxa direkt till RFPI 009506-249 1095. 
Alternativet ar ett brev till RFPI, P O Box 88, Santa Ana, Costa Rica.
Vill Du faxa en halsning till Kurt TI4UX/SM0BJM Kurt sa har han 009506-2240257.

An en gang tack till Kurt!

Att bli och att vara SH-amator
ALLMANT ANROP! SH6AAJ KALLAR ALLMANT ANROP!

SSAs ordforande Gunnar, SM0SMK, har 
bett mig att ta upp frlgor, funderingar, 
erfarenheter och ideer om att bli och att 
vara SH-amator. Hur gar man vidare? 
Tekniska fragor? Tips om olika saker, 
mm mm mm.
For att spalten, som till att borja med 
kommer att inga i SWL-spalten, skall bli 
s& mangsidig som mojligt behover jag 
Din hjalp. Du som nyborjare eller Du 
som erfaren radioamator, ar valkommen 
med bidrag.

En del fragor kommer jag att kunna 
besvara och en del fragor kommer att 
krava experthjalp. Da kallar jag in nagon 
gastskibent! I man av tid kommer jag att 
besvara inkomna fragor aven per telefon 
eller brev.
Forsta spalten beraknas komma i QTC nr 
11/95.
Ring eller faxa till mig pa tfn/fax 0303-
61613 eller skriv ett brev till

SH6AAJ Chris ter Wennstrom,
Skepparegatan 6, 440 30 Marstrand.

VALKOMMEN MED DINA BIDRAG! 73 DE SH6AAJ Christer

Inbjudan till lyssnartavling
Bob Treacher ar en valkand SWL-are i
England. FrAn honom fick jag for en tid sedan 
en inbjudan till lyssnartavling for SWL-are. For 
att inte gora n^gra oversattningsfel Aterges 
han inbjudan engelska.

1996 CQWW SWL CHALLENGE
As the Challenge is now well-etablished, a 
CW leg has been added for 1996. This will 
take place at the same time as the CW leg of 
the CQWW DX Contest at the end of Novem
ber. Additionally, multioperator sections have 
been added, giving a chance to groups of 
SWLs to enter. PLEASE READ THE RULES 
CAREFULLY!
THE AIM DURING THE CONTEST WILL BE 
TO LOG AS MANY COUNTRIES AS 
POSSIBLE.
SSB: IN THE 48 HOURS FROM 0000 ON 26 
OCTOBER 1996 TO 2359 ON OCTOBER 
1996.
CW: IN THE 48 HOURS FROM 0000 ON 23 
NOVEMBER 1996 TO 2359 ON 24 NOVEM
BER 1996.
THE RULES ARE THE SAME FOR BOTH 
THE SSB CHALLENGE AND THE CW
CHALLENGE.
RULES
1. SWL may listen at any time during the 48 
hour period.
2. Only ONE station from each DXCC country 
may be logged on each of the main amateur 
bands (28, 21, 14, 7, 3.5 and 1.8 MHz).
3. There will be three sections - 
”A”: Single operator, single receiver 
”B”: Multi operator, multe receiver 
”C”: Multi operator, single receiver
NOTE: Any SWL with access to a packet 
cluster or a web-cluster will be classified in 
Section ”C”.
4. Points will be as follows:
a) Countries in the SWLs own continent score 
1 point on each band. Countries
outside the SWLs own continent score 5 
points on each band.
b) The final score shall be the TOTAL of the 
countries heard on the six bands
MULTIPLIED by the TOTAL number of points 
from each of the six bands (for example, 400 
countries x 900 points = 360.000).
5. Entries must show a) Date, b) Time (UTC),
c) Callsign of station heard. The callsign of 
the station being worked is NOT required, d) 
RS(T) of station heard at SWLs QTH. No 
station may be logged whose RS(T) is less 
than 33(9).
6. A country multiplier check sheet MUST be 
provided. Only countries shown on the official 
DXCC List shall count as a multiplier.
7. Computer generated logs are welcome.
7. Logs Should be sent to:

BOB TREACHER BRS32525
93 EUBANK ROAD
ELTHAM 
LONDON SE9 1QJ 
ENGLAND

9. Logs MUST be postmarked no later than: 
SSB Challenge - 25 November 1996
CW Challenge - 23 December 1996.

10. Certificates willbe awarded. Entrants 
wishing to receive a copy of the Results 
Booklet MUST include £1, $2, or 3 IRCs to 
offset the cost of printing and postage.

Reglerna for denna contest synes vara 
ganska enkla. Jag kommer att be Bob om en 
resultatlista och publicera de svenska SWL- 
are som eventuellt deltagit. Har Du varit med 
s£ sand mig garna ett sammandrag av vad Du 
astadkommit under den ena, den andra eller 
b&da delarna av tavlingen.
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DX-redaktor: SM6CTQ/Kjell Nerlich, 
Parkvagen 9, 546 00 Karlsborg. 
Tel 0505-12000 Fax 0505-131 75 
Bitr. red. SM60LL Roland 
DXCC-information: SM5DQC Osten 
QSL-information: SM6FKF Fredy 
Radioprognos SM5IO/Stig

Antenner for de 
lligre banden.

Jag forsoker viinda mig till de 
I (is are som har vanlig 
villatomt eller ndrliggande grdn- 
omrdde att disponera.
Nar det galler mottagning av svaga sig
naler, ar nog Beverageantenncn flera 
vagliingdcr lang, oslagbar. Det ar dock 
cn liten procent radioamatdrer som kan 
satta upp over 300 meter langa tradar i 
olika riktningar. Att gora nagon forkor- 
tad Bcvcrageantenn typ den i januari- 
numrct av QST bcskrivna EWEs anten- 
nen ar jag myckct tveksam till. Far jag 
tid skall jag vid tillfallc jamfora EWEs- 
antenncn och den i manadcns spa It bc
skrivna Loopantennen

En intressant Loopkonstniktion hittadc 
jag i tidningen The DX Magazine och 
den far bli manadens mottagarcantenn 
for 80 och 160 meter. Under sa att saga, 
resans gang framkom en del svaga 
punktcr som jag och Bengt, SM7EQL, 
fdrsokt ratta till.

Via Swen-Erik, SM6LPF fick jag be- 
skrivningen pa den mycket omtaladc 
Battle Creek Special antennen som alia 
som aker ut pa DXpeditioner anvander. 
Sjalva masten ar endast 15 meter hog 
och forlangningstraden for 160 meter 
kanskc man kan smyga ut till ett trad 
utanfor villatomten?

Sista Minuten Tips 
3VSBB Tunisia. Eddie, W6/G0AZT 

blir aktiv 9-13 oktobcr. I huvudsak blir 
det aktivitet pa RTTY.

C6... Bahamas. John, K.3TEJ blir aktiv 
i CQ CW Contest i novembcr. Hittar 
han n^got lampligt QTH blir det aven 
aktivitet pa 80 och 160 meter

FOOSUC French Polynesia. The Lyon 
DX group blir aktiva den 9-14 oktober 
fran Rurutu Island (OC-050) och den 
14-19 oktober fran Tubuai Island (OC- 
152). QSLvia F5JJW.
J7.. Dominica. En hollandsk Contest- 

grupp blir aktva /J7 18-30 September. 
Under RTTY-Contest blir anrops- 
signalen J77C. Man utlovar aktivitet pa 
alia band. QSL via PA3FRC.
ZK1.. South Cook. Den 25 September 
blir Bror, SM6BWQ aktiv. Bror blir 
aktiv med 100 watt och det ar en 
kombinerad semester och DX-resa. 
Licensen med anropsslgnal erhaller han 
forst vid ankomsten till on.

YAESU

DJ6SI/Baldur 
och
Sierra Leone,
9L! |
Sierra Leone (Lejonbergen) 
upptdcktes 1461 av portugis- 
erna. Brittiska filantroper 
grundade huvudstaden,
Freetown, som en hosdttning for 
hefriade slavar dr 1787. Landet 
dr rikt pa bl. a. guld och diaman- 
ter. Arbetet i gruvorna har emel- 
lertid de sista dren hindrats av 
reheller som dr i opposition mot 
regeringen
Baldur var har forsta gangen 1983 och 
kordc radio med signalen 9L/DJ6SI samt 
som9L0WCY under en 24-timmarsperiod. 
Emedan det varit lite CW-aktivitet under 
senare ar sa beslot han sig for att fara dit 
igen pa cn dxpcdition. Gamla kontaktcr 
hjalpte honom att fa licens.

Den 9 maj 1996 flog Baldur till Freetown. 
Resan fran flygplatscn till hotellet tog tva 
timmar med taxi och farja och kostade ca 
600 kr. Hotell Bintumani var kant for 
honom sedan tidigare, det ligger utanfor 
stadcn pa en hojd intill atlantkusten. Cape 
Sierra.
Tradantennerna aktc snabbt upp. Fran 

shacket hogst upp installeradc han cn 
windom Fritzel FD4 for 10-80 m inkl. 
WARC-banden. samt cn Kelemen 160 m 
dipol med Pallor (40 m lang). Dessa anten
ner lutadc fran shacket pa 28 m till tva 8 
meters trad. Huvudriktning var nord-syd. 
Han hade ganska bra signaler over sydpolen 
(lp) till Japan men det var daligt over 
nordpolcn. Hotellet stod i vagen! Forsta 
QSO var med VA3DX pa 20 m den 10 maj, 
1130z vilkct ocksa ar lokaltid i 9L. Tyvarr 
sa fungerade inte de uppgjorda “skeds“ 
med J A som arrangerats i samrad med 
JA2 VPO. Vagutbredningen var inte sa bra 
under Maj.
Trots daliga conds samt en hcl del el
kraftbortfall sa blev det anda 5000 QSO pa 
sex dagar. Under pcrioden var det kraftiga 
QRN pa 80 och 160 m.
Atertransporten till flygplatsen gick med 
en rysk hclikopter vilket blev mycket bil- 
ligare och tog endast 10 minuter!

Tot alt blev det 5000 
QSO. QSL-korten 
och Yaesu transceiver 
FT890 AT (cirka 100 
watt) har sponsrats 
av YAESU.

Antennerna utgjordes av en FD4 for 10- 
80 ni inklusive WARC-banden samt en 
Kelemen antenn for 160m.

Hotell Bintumani ligger pa en hojd intill 
atlantkusten, Cape Sierra. Varje kvall 
var det en underbar solnedgang och 
utsikten var lika bra som utbrednings- 
forhallandena over sydpolen.

Fran hotellets tak (28 meter) lutade 
antennerna ner till tva attameters trad.
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Denn a antenn dr gjord for 40, 80 och 
160 meter. De som varit ute pd
DXp edition er har haft den nil antenn 
som ett kompliment till tre hands 
heamen, detta gdr att man kan kora sex 
hand med en clast 2 antenn er.
Swen-Erik, SM6LPF har tittat ndr

mare pd konstruktionen och har folj er 
hans oversdttning med matt och 
konstruktionsdetaljer.

Materialet som anvands till antennen ar 
aluminiumror kvalitet 6061-T6. Diame- 
tern ar fran 5 till 2,5 CM. Antennen bdr 
stagas i tre plan.

Antennen har ett vertikalt element som 
ar 15 meter. Den har vagfallor for 40 och 
80 metcroch en“Top loading4" trad infastad 
under 80 meter vagfallan for att fa den i 
resonans pa 80 meter. Den har ocksa en en 
trad over 80 meter vagfallan for att fa den 
i resonans pa 160 meter. Den ar stagad at 
fyra hall och tre hojder. En person orkar 
sjalv resa antennen.

9.75 meter langden under 40 meters 
vagfallan ar en kvarts vaglangd pa 40 
meter. VSWR ar under 1.7:1 over hela 
bandet.

80 meter utgors av ett 47 fots aluminium 
ror samt en forlangningstrad, som via en 
isolator ar del av en staglina. Antennen for 
80 meter ser med andra ord ut som ett 
inverteratL. VSWR fran 3.5 till 3.57 MHz 
ar under 2:1. For att kunna kora pa frek- 
venser over 3.6 MHz kravs ett antenn- 
filter. Har kravs det en seriekondcnsator 
pa 200-600 pF (2 till 3 kV) for att kunna 
stamma av den induktiva reaktansen over 
3.6 MHz.

Pa 160 meter anvands hela antennen, 
plus den forlangningstrad, som ar infast i 
toppcn over 80 meters vagfallan. Aven pa 
160 meter fungerar antennen som ett 
inverterat L. VSWR pa 1820 - 1840 KHz 
ar ungefar 2:1 och indikerar en matnings- 
impedans pa ca 25 ohm.
Man foreskriver att det ar lamligt att ha 

ca 32 radialer 20 meter langa jamnt forde- 
lade runt antennen.
Genom att anvanda eleverade radialer 1 - 

2 meter over marken kan effektiviteten 
okas ytterliggare. Alt. kan man klara sig 
med 4-8 radialer heist langre an 20 meter 
med samma rcsultat. (DXreds kommen- 
tar)

DX-Nytt

3DA Swaziland. Dave Farnsworth, WJ2O leder 
ett team till Swaziland den 25-28 oktober. QSL 
skall sandas till WJ2O, P.O. Box 16,
McConnellsville NY 13401 USA. QSL via W2- 
byran gar ocksa bra.
5R8.. Madagaskar. Nar detta skrives har 

stationen 5R8EY med Theo, DJIRL som opera
tor just gatt QRT. 5R8EN linns fortfarande aktiv 
och han far i borjan av September besok av Jean 
Michel, F6AJA, och han kommer att vara aktiv 
som gastoperatdr. Vi far hoppas det blir battre 
aktivitet da! Bl a skall man fdrsoka aktivera 
IOTA on Nosy Be Island (AF-057).
7P8/G4FUI Lesotho. Ar aktiv till i borjan av 

december. QSL via G4FUI.
A92GD Bahrain. Bob, N3NGC har nu gatt 

QRT och atervant till USA. QSL via KI SE 
WA4DAN/CY0 Sable Island. Nytt datum for 

denna DXpedition ar 22-29 oktober. Var bekant 
fran DX-motena i Karlsborg Atsu, VK2BEX 
kommer att inga i operatorsgruppen

EL.. Liberia. Carl, K4YT/DL4YT hoppas 
kunna bli aktiv fran Monrovia i borjan av Sep
tember.

KH4 Midway. Fem medlemmar ur Central 
Arizona DX Assosiation har varit aktiva /KH4 
fran Midway Atoll. QSL skall sandas till Bob

Johnson, KE7LZ, 5673 W, Heard Road, 
Glendale AZ 85306 USA.

VKOWII Macquarie Island. Turerna kring 
denna station har varit manga. Den 31 juli hor
des Warren aktiv pa 20 meter. Nagon hade tagit 
upp en lista pa stationer som onskade fa kon- 
takt. Utav de 50 stationerna som var pa listan, 
kunde endast 9 stycken hora Warren och ge- 
nomfora QSO.

Foljand information gavs efter listoperationen. 
Warren anvander en komerciell utrustning och 
utrustningen har fasta frekvenser. Skall Warren 
andra nagon frekvens maste han gora detta 
manuellt pa sandarsidan och sandarannexet ar 
belaget 1 km fran mottagarsidan dar operations- 
platsen ar belagen. Foljande frekvenser finns 
tillgangliga for amatorradio 7009 och 14040 
KHz for CW samt 7060 och 14164 KHz for 
SSB. Warren lyssnar alltid split cirka 3 KHz 
upp. Sakrast skall du lyssna efter Warren pa 
7009 KHz Sondagar runt 05z. Nar du skall 
svara skall du sanda pa 7012-7015 KHz

YK0B .Syria. En grupp pa 20 radioamatdrer 
blir aktiva med start forsta veckan i oktober. Det 
blir aktivitet pa alia band CW, SSB och RTTY. 
QSL via DL8HCZ.

DX --------------------------------------------
Mytema oni Low - Band DX-ing.
De sista aren har det blivit mycket skri vet om trafiken pa 
de lagre frekvensema. Nar vi har laga solflackstal foku- 
seras intresset for banden 40, 80 och 160 meter. (DX- 
akti viteten pa 10 och 15 meter ar som bekant helt obefint- 
lig). Nar det ar laga solflackstal okar aktiviteten pa de 
laga banden, QRN minskar vid lagre solflacksaktivitet 
och en annan faktor till den okade akti viteten pa lag- 
banden ar givetvis mojligheten till att erdvra en-bands 
DXCC, eller om man siktar hogre 5-bands DXCC.

Gerry, VE6LB, skrev for nagra ar sedan en artikel i 
tidningen CQ om mytema om DX-trafiken pa de lagre 
banden. Kjell, SM6TOL har haft vanligheten attoveratta 
artikeln som aven varit publiserad i klubbtidn ingen SARK- 
Nytt
Har i Sverige har vi cirka 20 Dx-are som finns bland de 

framsta i Varlden nar det galler antalet korda lander pa de 
lagre banden. Det finns utrymme tor tier, men det ar 
kanske en felaktig installning som gdr att vi inte har tier 
som ar intresserade?

Med hjalp av artikeln Mytema om lag-band DXing 
kanske vi kan andra pa det?
MYTER
Det finns ett antal vanliga myter om Lag-band DXing 

som jag hoppas kunna ta bort. Dessa ar:
1. Det finns ta eller inga DX-stationer alls pa lagre band.
2. Du maste ha st or antenn och hog effekt (Det ar bara 
“Big Guns“ som kan kora dessa stationer).
3. DX-kdrandet ar sa svart att du maste til 1 bringa manga 
timmar (Mest pa natten) tor att hitta DXen.
4. Alla DX pa laga band kor endast CW.
5. Det linns inga lagband DX sommartid.
6. De lagre banden ar tor brusiga och jobbiga tor att hora/ 
kora DX pa.

Gerry, VE6LB, vill innan han attackerar dessa myter 
beratta lite om sina egna framgangar vad galler DX- 
kontakter pa 80 meter.

De senaste tre aren har han kort over 100 lander pa 80 
meter samt kontaktat samtliga kontinenter fdrdelade pa 
ungefar 40% SSB och 60% CW. De forsta 50 landema 
kordes med en pa garaget monterad antenn av typen GAP 
DX VI och 100 watt. Resterande 50 lander, fyllde han pa 
med genom att anvanda en s.k. “L-antenn“ och oka 
effekten till 500 watt.

’’AV-Mytuiug”
Nu over till avlivandet av mytema, steg tor steg:

1. Det finns overraskande mycket DX pa 80 och 160 
meter. Hemligheten ligger i att veta nar och var man skall 
lyssna efter dem (precis som pa de hogre banden). Under 
de morka timmama ar de lagre banden ofta oppna mot 
tlera olika delar av varlden, beroende pa arstid.
2. Enkla vertikalt polariseradetradantennermedett rejalt 
jordplan gdr ett torvanansvart bra arbete. Den vertikala 
polarisationengerenlagstralningsvinkel vilketarbra for 
langdistanstrafik. Pa kortare avstand ar de dock inga 
superantenner. (Danne, SM6EGJ, har tagit fram ett 
vertikalfaste for just denna typ av tradantenn).
3. Du behover inte tillbringa hela livet tramtor riggen tor 
att knipa DX:en. Hemligheten ar att sa eftektivt som 
moj ligt planera in tiden framfor radion nar oddsen ar som 
hogst att de dyker upp. Genom att skapa sig insikt i hur 
konditionema kan upptora sig och aven hur just ditt 
speciella DX du for stunden vill ha tag i kor, kan du vara 
i schacket nar chansema ar som stdrst. Det ar sant, att for 
att bli verkligt framgangsrik tar man offra en hel del 
nattsomn och manga tidiga momar.
4. Det firms manga DX pa bade CW -och SSB det galler 
bara att kanna till pa vilka delar av bandet de brukarhalla 
till.
5. Det torekommer faktiskt mycket rara DX pa de laga 
banden sommartid. Aven om de lagre banden ar lite mer 
storda p g a atmosfariska stomingar och statiska 
laddningar. Speciellt pa morgnama finns det lugna och 
tysta perioder. Glom inte “Grey-line“ bevakningen!
6. Stomingar. Ja, visstarde laga banden litejobbiga. Med 
speciella mottagarantenner typ den i DX-spalten be- 
skrivna loopantennen okas mdjlighetema till en stor- 
ningsfri mottagning
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I1N4149 (2)1t

1N4148(2)K

En bands- 
utforande

Tva bands- 
utforande

Looparna visas utan skarm 
for askadlighetens skull

10-100 pF (SOM) 
(75 pF nominellt) 
260-1000 pF (160M) 
(880 pF nominellt)

Omkopplare eller 
fjarr relM

RG-58 eller RG-59 till 
stromfbrsorjningsdelen
vid radiostationen

For mottagning pa 80 och 160 meter:

T

160

T_
80

MAR-1

10-100 pF for 80M 
(75 pF nominellt varde)
260-1000 pF for 160M /
880 pF nominellt varde y

Bild 2: Loopkonstruktion och Pre-Amp 
MAR-1 ■=-
i *r>~© rg_58 e||er rg-59 tH| 

q1 strbmforsorningsdelen _____.
” * vid radiostationen

ledaren och dielektrikum Iran en RG-213, 
(skala bort ytterholje och skarm) som precis 
passar i roren.. Pa detta satt kommer traden 
att ligga fixerad i rorens centrum
Roren bojs till ett U. Ena delen av de bada 
rorens ben sammanfogas med en flexibel 
plastkoppling sa att de bada andama passar 
precis i kopplingsroret. Se bild 1. Tra over en 
krympslang och tillfor varme sa att kopp- 
lingen blir helt vattentat.
En forforstarkare kopplas in vid matnings- 
punkten. Den ger ca 18 dB forstarkning. Se 
bild 2. Forstarkaren bestar av en MAR-1 
lagbrusig monolitisk HF-forstarkare och en 
kondensator pa ingangen som blockerar lik- 
spanningen. Stromforsdijningen kommer Iran 
en krets vid mottagarens ingang. Se bild 3. 
Forforstarkarens arbetsomrade ar -20 till 
+85 °C och den ger en stabil forstarkning 
inom detta omrade. Om forforstarkaren ska 
arbeta under -20°C, bor MAR-1 utbytas mot 
den dyrare, hermetiskt forseglade RAM-1, 
de bada diodema, bild 2, ger forforstarkaren 
skydd mot hoga trans ienter.
Forforstarkaren, avstamnings kondensator- 
ema och bandomkopplaren (80/160m) mon- 
teras pa ett litet kretskort, vilket ingar i den

Lagbrusig oth billig Loop-antenn lilla kopplingsboxen vid loopens matnings- 
punkt. V ardena pa kapacitansema, enligt bild 
2, varierar nagot beroende pa dimensionen
och isoleringen pa den anviinda antenntraden

DX-trafiken pa 80 och 160 meter 
startar snart och manga SM-sta- 
tioner ligger i startgroparna. Med 
erfarenhet fran tidigare dr sa 
handlar det om att kunna hora 
svaga signaler. Har man inte ut- 
rymmefor att sdtta upp 
Beverageantenner i olika rikt- 
ningar kanske loopen kan vara 
ett alternativ? I tidningen The 
DX Magazine heskriver David W 
Bowker, W0RJU, en loop som 
gav mig iden till denna artikel.

Den lilla elektrostatiskt skarmade loopen ger 
betydelsefulla fordelar som (en) lagbrusig 
antenn for mottagning pa 80 och 160 meter. 
For DX-are med intresse for lagbanden och 
som inte har utrymme som til later Beverage
antenner ar loopen absolut ett alternativ. Du 
som tidigare har lyssnat pa dipoler, slopers,

ifran t ex lysror, datorer, TV-apparater, flakt- 
system m m. Aven s k elektriskt regn dampas 
med en skarmad loopantenn. Fjarr fa ltet fran 
en avlagsen radiosandare bestar av lika 
“mangd“ E och H-falt. Det spelar i princip 
darfor ingen roll om antennen ar elektrisk 
(dipol/GP eller magnetisk loop for dessa sig
naler. Vinsten med denna loop ligger i att 
skarma bort E-faltet sa mycket som mojligt. 
Gcnom att anvanda sig av en skarmad loop 

erhalls ocksa battre balansering av loopens 
sidor och dess kapacitans till Jord. Detta 
yttrar sig som tydliga och skarpa minimum, 
som sammanfaller exakt aven om antennen 
vrides 180 grader. (En perfekt atta sett uppi- 
fran). Endalig balanserad loop, farsneda och 
olika stora lober.
Teorien for hur en liten skarmad loop fung- 
erar firms i bade amator- och proffslitteratur 
sa det ska inte behandlas har. Har beskrivs 
hur man konstruerar en billig 
mottagarantennen.

Loopen ar uppbyggd av tva 3.05 m

i loopen. Nar optimala varden erhallits kan 
man ersatta de variabla kondensatorema med 
fasta mica-kondensatorer.
Kretsen for stromfdrsdrjningsmatning pa 
mottagarens ingang (Bias-T), se bild 3, mon- 
teras aven den i en liten box. J1 och J2 maste 
markas tydligt sa att inte oavsiktlig fel- 
koppling gors vilket kan skada mottagaren. 
12-15volts likspanning kan tas fran enhet 
som ger minst 20 mA.
For att stamma av erfordras en mottagare och 
en variabel signalkalla som tacker arbetsom- 
radet. Signalkiillan ska vara langt ifran an
tennen (minst 10 meter) och den plana sidan 
av antennen ska vara riktad 90° mot kalian. 
Loopens kondensatorer avstammes till max 
amplitud och forses med laslack, alternativ 
bytes mot fasta micakondensatorer. Roteras 
loopen ska ett minimum (noil) fas nar antenn- 
ens plan ligger i rat vinkel mot signalkallan. 
Minimivardets djup beror pa signalkalians 
avstand och signalstyrka.
Man anvander antennen vanligen sa att man

-J U- 1/2” Oppning

Bild 1: LoopkonstruktionTill mottagare

anslutningsmuflar (2 st)

i

i

»

•
i
i
i
i
«

FrAn loop 
forforstarkare

1/2” PVC
Rorkoppling 
med krympslang

vertikaler o s v kommer att bli smatt overras- 
kad och satter du loopen sa att den gar att 
vrida fas riktverkan och moj lighet att nolla ut 
storande signaler, som kommer fran vissa 
riktningar. En mycket viktig sak ar att anten
nen monteras fritt och langt ifran storande 
fo rema 1.

Fordelen med denna konstruktion ar 
okansligheten for en del elektriska stomingar
Bild 3:
Stromfbrsorjnings-
matning
Monter* i en
liten I Ada

1O'(3M) 1/2” Aluminium 
eller kopparror (2 st)

Holje och skarm
borttagna

Kopplingsbox

ror (Roren till ramen maste vara 
avledandematerial.) T exvan- 
liga aluminiumror, som ar 
latta att boja.

Inne i roren ska 11 det 
ligga en trad som ar
6,4 meter lang. Har ar 
det lampligt att an
vanda t ex inner-

Cl Rl CR1
0.01 uF 620 Q 1N4148

i
i
i
i 
i 
i

I Koaxialkabel
■•
i
i

XT

—W.----- M-----------

RFC1 !
1-wH :3 C2

0.01 uF J2
©—1—II—©

— 1 - -
1/2
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SM3NRY
SM5AQD
SM6CMR
SM6CST

20
40
45

61
65
70

76
113
120
136
152
158
164
179
180
186
190
195
200
221
226
243
243
250
250
257
261
262
269
276
282
292
302

34 SM4ATE
35 SM4RIK
36 SM2RI
37 SM7TGE
38 SM5LNS

32 SM7AST/CT
33 SM6SLF

28 SM7BHH
29 SM6SLC/qrp
30 SM6HRR
31 SM7CQY

24 SM6TOL
25 SM2BQE
26 SM4CQQ
27 SM7RDT

22 SM6MSG
23 SM3TLG

20 SM6OLL
21 SM7WT

18 SM6NJK
19 SM6BWQ

16 SM6CTQ
17 SK4BX

12 SM4ARQ
13 SM6DIN
14 SM6AHS
15 SM6LQG/PA

10 SM5AHK
11 SMODJZ

8 SMOKRN
9 SM3NRY

2 SM5AKT
3 SM6AOU

1 SMOAJU

14

28
30
34

43
54
60

68
63

83
73

83
92
109
111
127
129
147
149
169
176

184
183

185
214
219
224
238
241
246
276
290

24 MHz

I SMOAJU
SM5AKT
SM5AQD
SM6AOU
SM6CMR
SM4ARQ
SM5AHK
SM6DIN
SMODJZ

10 SM6LQG/PA
II SM6CST
12 SM3TLG
13 SMOKRN
14 SM6AHS
15 SM7WT
16 SK4BX
17 SM6BWQ
18 SM5JPG
19 SM6NJK
20 SM6CTQ
21 SM2BQE
22 SM6T0L
23 SM7AST/CT
24 SM4RIK
25 SM6OLL
26 SM6MSG
27 SM7RDT
28 SM6SLF
29 SM6SLC/qrp
30 SM4CQQ
31 SM7BHH
32 SM7TGE
33 SM2RI
34 SM4ATE
35 SM7CQY
36 SM5LNS

WARC-TOPPEN 1996-08-14
18 MHz10 MHz

I SM5AKT
SMOAJU 
SMOKRN
SM6AOU
SM5AHK
SMODJZ
SM6CST
SM6CMR

9 SM3NRY
10 SM6LQG/PA
II SM6CTQ
12 SM5AQD
13 SM2BQE
14 SM7WT
15 SM6AHS
16 SM6OLL
17 SM6DIN
18 SM4ARQ
19 SM4CQQ
20 SM6T0L
21 SM6BWQ
22 SK4BX
23 SM7BHH
24 SM4RIK
25 SM6NJK
26 SM7AST/CT
27 SM2RI
28 SM4ATE
29 SM7CQY
30 SM6MSG
31 SM7TGE

279 
272
254
241
238 
235 
210
206
196
155
146
129 
122 
121
120
120
113 
112
101
88 
86
69 
69 
66
58
51
46 
42 
42 
41 
33

 DX--------------------------------------

SEPTEMBER
Radioprognos September 1996 SSN = 6 (oktober 6, november 5, december 5)
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Tabellen visar sannolikheten att fa forbindelse for alia amatorband pa kortvag (1.8-28 Mhz) och varannan timme (02-24) GMT. Sannolikheten 
anges i procent. ”9” betyder 90-100 %, ”8” 80-89 %,..., ”2” 20-29 %, ”1” 10-19 % och ”o” 5-9%. Mindre an 5 % markeras med (”:” for timmarna 
08 och 18). Vidare forklaring finns i QTC nr 1 1995 samt notis i QTC nr 4 1995. /SM5IO. Stig

roterar den for max. signalstyrka av den ons- 
kade stationen. Emellertid kan man ibland 
nolla ut storande signaler och anda ha bra 
signal fran onskad station.
Antennen bor som tidigare namnts installe- 

ras sa langt som mojligt fran stora meta 11- 
objekt sasom andra antenner, master, etc. for 
att man ska bibehalla riktningsformagan och 
nollningsmojlighetema.
(For de som sysslar med ravjakt igenkannes 
naturligtvis antennen.
Denna loop behovs emellertid for att fanga 

ravar som befinner sig lite langre bort!
David, WORJU, har anvant den beskrivna 

konstruktionen med mycket gott resultat!
Vid prov visar det sig dock att MAR-1 

kretsen ar helt olamplig. Den ar kiinslig nog 
men tai ej starka signaler. Vid pro vet var 
SM6CVX (2 mil bort) aktiv och han orsa- 
kade korsmodulermg. Genom att matcha 
loopen till 50 ohm med en seriekondensator 
och utan att anvanda forstarkare forsvann 
alia blandnmgsprodukter. Det kravs en 
lagbrusig preamp med goda storsignal- 
egenskaper for att na en bra kompromiss!

Ett alternativ till den l artikeln beskrivna 
MAR-1 ar att anvanda en lagbrusig forstar
kare med battre storsignalegenskaper. Bengt, 
SM7EQL, har lovat att sammanstalla en bygg- 
sats med kort och komponenter for dom som 
vill experimentera vidare.

SM6CTQ/Kjell Nerlich
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Stoppdatum 1996
Med ’’Stoppdatum”, respektive 
’’Sista minuten” avses, att manus och 
andra bidrag skall vara redaktoren 
tillhanda.

’’Sista-minuten” bidragen ar begran- 
sade till hogst 500 tecken.
Sista inlamningsdatum for Ham- 

annonser ar den 10:e i m^naden fore 
inforandet. Betalningen skall dA ocksA 
vara erlagd.

Nr Man Stopp ’’Sista minut”

10 OKT 13 sep 96 16 sep
11 NOV 11 okt 96 14 okt
12 DEC 15 nov 96 18 nov

SMOFIB/Birgitta 
aktiv fran Afrika 

under September manad!
D2FIB ar QRV pa 14.295 MHz, 

17.00Z de fiesta kvallar, 
torsdagar fran 19.00Z 

tom 11 sept.
Ocksa aktiv fran Harare 13-24 sept, 
troligen med signalen Z2/SM0FIB,

14,295, fran ca 16 Z.

73 de SM5XW7Gdran

Figge besvarar DX-fragor
Under signaturen ’’Figge” besvarar vi 
dina fragor som galler DX.
Till signaturen ’’Figge” ar du ocksa 

valkommen att stalla fragor anonymt. 
Bra for dig som tror att alia andra kan sa 
mycket mer nar det galler DX!
Valkommen med dina fragor!

Figge

DX-mote 1997
Lake-Wettern DX Group som anordnat 
de senaste DX-motena gor ett uppehall. 
Ledningsgruppen hade nyligen ett mote 
dar man bestamde att nasta DX-mote 
blir i oktober 1997.

Vid det senaste DX-motet var mer an 
50 % nya besokare och redan da forstod 
vi att det kanske inte fanns utrymme for 
ett arligt mote.

Ambitionerna har hela tiden varit att 
hitta intressanta foredragshallare, ata 
god mat och uingas! De ambitionerna 
kvarstar och Lake Wettern Gruppen 
kommer tillbaka med friska tag nasta ar.

Satellite!"
4...... Amatdrradiokonlakt viasalellit

SM0DZL Anders Svensson Bi&arsvagen 9
761 63 Norrtalje Tel 0176-198 62

Satellit-aktuellt!
UO-11
S-bandfyren pa 2401.50 MHz verkar ha kroknat. 
Senast avhdrd i januari 1996

AO-13
Mellan 8 och 27 juli passerade OSCAR-13’s bana i 
jordskuggan med en maximal ’’solformorkelse” pa 
drygt 2 timmar den 19 juli. Den 7 augusti var 
omloppstiden 684.1 min och lagsta hojd 217 km 
Redan under augusti horde en viss temperaturhoj- 
ning under perigei- passagen kunna markas.
Modifierat sandningsschema for perioden till 2 

September 1996:
Mode M.A.

B 0-140 Alon/Alat 220/0
BS 140-210 RundstrAlande ant 250 -140
S-beacon 210 - 212
BS 212 - 240
B 240 - 256

2 September kommer attityden att andras till 180/0

AO-13 sander information pa:
E-beacon pa 145.985 400 bps PSK
G-beaconpa 145.812 400 bps PSK, CW samt RTTY

AO-16
Har gatt som en klocka de senaste 2 aren.

DO-17
DOVE/DO-17 laddades med ny mjukvara 7 juli och 
sander nu telemeteri pa 145.825 MHz. S-band iyren 
ar QRV pa 2401.220 MHz

WO-18
WEBERSAT har under sommaren horts med god 
signalstyrka men man har tydligen haft svarigheter 
med att ladda upp ny programvara.

KO-23
Atervande till verkligheten den 19 juli.

RYMDFARJORNA
Atlantis/STS-79 start har uppskjutits till 12 Septem
ber pa grand av gaslackage pa startraketema. Dessa 
har bytts ut mot ett par nya. Kolla 145.550 for 
amatorradio. Ovrigt samband kan man hitta pa 
143.625, 130.162, 121.750 samt 259.700(AM) kHz.

MIR
Det blir ingen hemfard for Shannon Lucid an pa ett 
tag. Under tiden roar hon sig sporadiskt med ROMIR 
pa 145.550 MHz.

Progress-TM 32 sandes upp den 31 juli 1996 medfbr- 
ande proviant och bransle.

SAFEX 2 finns nu installerade i Priroda-modulen 
och har aktiverats fran mitten av juli med inspelat tai 
(Shannon Lucid) pa 437.925 MHz
FM repeatern har ocksa kommit igang. Uppfrekvens 

435.750 och nerfrekvens 437.950 MHz. Aktiveras 
med CTCSS 141.3 Hz. Glom inte att kompencera 
for dopplerskiftet som kan uppga till +/- 10 KHz

PHASE III D
ESA European Space Agency och AMS AT medde- 
lade den 27 juli att Phase 3D kommer att sandas upp 
med Ariane-502 nagon gang under forsta halvaret 
1997. Fran AMSAT’s sida arbetar man pa att bli 
klara for start redan i febraari 1997.

NY RS-satellit
Efter att under en langre tid ha natts av besked om att 
inga tier RS- satelliter ar att vanta, sa var det forva- 
nade att lasa att man mot slutet av 1996 avser att 
sanda upp en ny avancerad RS-satellit. Detta besked 

gavs vid ryska frivilliga forsvarsorganisationen 
ROSTA’s sammankomst i maj 1996. Samtidigt no- 
terades att splittringen bland de ryska amatorradio- 
organisationerna nu verkar att minska.

AMSAT-UK COLLOQUIUM 26-28 juft 1996
92 personer fran 17 lander besokte University of 
Surrey i Guildford. Bland nyhetema pa motet kan 
namnas:
P3D pa Ariane-502.
Ingen manstuds fran VE3ONT i ar.
Aterinfora onsdagar som experimentdagar.
SAREX aven pa ISS (International Space Station). 

ISS planer pa digital/sstv/atv utover de traditionella 
fm/ssb/cw-frekvenser 21/28 MHz (ssb) samt 145/ 
435/1260 MHz.

MIR/ISS rekommenderas att i framtiden anvanda 
foljande 2-m-frekvenser:
FM: Upplank 144.450, 144.470 MHz, nerlank
145.810 MHz
Packet: Upplank 144.490 MHz, nerlank 145.810 
MHz, reserv 145.840 MHz.
Enligt tillganglig statistik finns idag ca 18000 

aktiva satellit- amatdrer runt om i varden. Ca 25% av 
dessa kan arbeta digitalt, 40% Mode:A och 3% 
Mode:S. Mest onskade satellitbana ar av molniya- 
typ foljd av geostationar.

SSTL (UoS satellitfabrik) presenterade TM-SAT 
(Thailand) en microsat som kommer att latta fran 
Ryssland juli 1997 i en 800 km solsynkron bana. 
TM-SAT kommer att kunna anvandas for kommuni- 
kation upp till 76800 bps, ha en slow-scan farg- 
kamera med 100 m upplosning samt GPS.
MERLION (Singapore) 300 kg minisat. Aven denna 

kommer att skickas upp fran Ryssland (Bajkonur) 
juni 1997 i en solsynkron 800-km bana. Bilder med 
upplosning ner till 10 m, overforingshastighet upp 
till 1 Mbps, attitydreglering med jonraketer, GPS, 
mode-LS transponder saval inom som utom amator- 
banden. Troligen kommer den att kunna anvandas 
som hamsat under helger.

UoS Lunar Mission omkring sekelskiftet dar man 
planerar att landa en instramentmodul pa Manen till 
en kostnad 10 millioner GPD.

SUNSAT fran Sydafrika. Bana 400*800 km polar. 
Digital 1200/9600 bps Upp 145.875/955/965 MHz 
Ner 437.45 MHz
Papegojrepeater pa 145.825 MHz

IARU Region 1 har paborjat arbetet fo utoka IARU 
Monitoring Service (IARU-MS) for att aven om- 
fatta satellitbanden. Detta borjar bli ett stort problem 
i vissa lander i Europa t ex spansk taxi stor ut AO-27 
uppfrekvens pa 2-m-bandet.

SAMMANKOMSTER
SA-AMSAT Amateur Space Communications 
Conference, Johannesburg, SA 31 augusti 1996 
AMSAT-NA Arsmote Tucon, Arizona, USA 8-10 

november 1996

AMSAT-SM-BBS
I BBSen finns bandata, bulletiner och program for 
satelliter. Telefon 08-531 732 45 8-N-l 300 - 33600 
bps. V.34+

AMSAT-SM:s hemsida pa Internet: http:// 
www.users.wineasy.se/amsat/

AMSAT-natet
Varje sondag kl 1000 svensk tid sander SK0TX en 
satellitbulletin pa 3740 kHz vanligen med Henry 
SM5BVF som operator.

Senaste nytt!
JAS-2/FO-29 skots upp den 17 augusti kl 01.54Z. 
Telemetri pa 435.795MHz har avlyssnats. Trafik 
via JAS-2 ar tills vidare inte tillaten. Frekvenser 
i QTC nr 6/96

SMODZL/Anders
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A HONf OCt ALAS 1100 E’UES EVFORDUtdJA «.KALMA8<5t
AltiTOHUK KI EZT A DIPLOMAT A

NEU HlUdJLL
RAOlbAMATOR ALLOMAS SZAMARA. AKI A DIPLOMA 
KOVETELMENVf.lNEK ELECET TETT.

' ■?

SZABOLCSSZATMAR
BEREG

SOMOGY PEST N6GRA0 KOMAROM-ESZTERGOM

FEJtR

GVOR-MOSON SOPRON

896-HUNGARY-1996 

DIPLOMA

BEKES BORSOOABAW 
ZEMPI.EN

8UDAPEST

WAHUC

TOLNA

Stort Grattis till
SM6CZU
som erdvrat

DLD 1000 pa 40 meter!

SM6DEC Bengt Hogkvist Magasinsgatan 6 B, 531 31 Lidkoping

Diplomspaltens utsande vid
Srets massa i Friedrichshafen

(SM6KAT) kom hem med tva nya 
diplom frSn Ungern i bagaget. Ett 
av dem ar ett redan langt ganget 
jubileumsdiplom, men an finns det 
tid kvar.

896-Hungary -1996
Hungarian Amateur Radio Society, for- 
kortat MRASZ, utger det har jubileums- 
diplomet till lie radioamatorer med an- 
ledning av magyaremas erovring av Ung
em for 1100 &r sedan.
Kontakter genomforda under kalenderar- 
et 1996 raknas.

Foljande krav skall uppfyllas:
- En kontakt med vaije county i Ungem
- En kontakt med huvudstaden Budapest. 
Totalt alltsa 20 kontakter.

Alla band och trafiksatt far anvandas. 
Kontakt via jordbunden aktiv repeater 
raknas dock inte.

Specialprefixen HAM och HGM, vilka 
anvands av vissa stationer under jubi- 
leumsaret, raknas ocksa.

Avgiften ar 10 IRC. Ansokan i form 
av loggutdrag kali vara utgivaren till- 
handa senast 1997-12-31. Utdraget skall 
omfatta kontaktad station, county, datum, 
tid, band, trafiksatt och mottagen signal
rapport. Adressen ar MRASZ Award 
Commitee, Post Office Box 20, Nagy- 
tarcsa, H-2142, Ungem.

WAHUC-VHF/UHF/SHF
En kontakt med vaije county och en kon
takt med Budapest. Totalt 20 QSO.

Alla band och trafiksatt fAr anvandas. 
Dock inte via jordbunden repeater.

Sticker kan fAs for 2xCW och 2xSSB.
Avgiften ar 10 IRC. Ansok med GCR- 

lista till MRASZ Award Commitee, 
P.O.B. 20, Nagytarcsa, H-2142, Ungem.

Noviomagum Certificate
Det har hollandska diplomet utges till lie 
radioamatorer for verifierade kontakter 
med olika medlemmar i VERON lokal- 
avdelning i Nijmegen.

Medlemmama kanns igen genom att de 
har texten ”77w‘5 QSL-card is valid for 
the Noviomagum Certificate” tryckt pa 
sina QSL-kort.

Diplomet utges i tva klasser:

HF
10 poang behovs. Vaije medlem ger 1 
poang per band. Klubbstn PA0NYM och 
PI4NYM ger vardera 3 poang per band.
VHF och hogre band.
30 poang behovs. Vaije station ger 6 po
ang. Klubbstationema ovan ger 12 poang.

Ansok med GCR-lista och 10 IRC till 
Noviomagum Award Mgr, P.O.Box 1538, 
NL-6501 BM Nijmegen, Holland.

Worked All
Hungarian Counties - WAHUC
Diplomet utges till lie radioamatorer och 
SWL for verifierade kontakter fr&i 1968- 
03-01 med Ungems olika counties.

Diplomet utges i tre huvudklasser

WAHUC-HF
Tv£ kontakter med vaije county och tva 
kontakter med Budapest. Totalt 40 QSO.

WAHUC- Multiband-HF
Totalt 75 olika counties. Vaijr county rak
nas en g^ng per HF-band.

Ungerns counties
County Pfx Tvastalligt suffix Trestalligt suffix

,1. Gyor-Moson-Sopron (GY) HA1 A, B, S,T,U DAA-DIZ
2. Vas (VA) HA1 E,F,I, V, W, Y DJA-DQZ
3.Zala (ZA) HA1 C, D, R, X, Z DRA-DZZ
4. Komarom-Esztergom (KO) HA2 M,N,Q EAA-EMZ
5. Veszprem(VE) HA2 O, P, R, S, T, U, V EOA-EZZ
6. Baranya (BA) HA3 M,P,R, S,T, Y FAA-FKZ
7. Somogy (SO) HA3 F,G, H,I, J,K,L FLA-FSZ
8. Tolna (TO) HA3 N,O,V,U FTA-FZZ
9. Fejer (FE) HA4 D, F, H,W, X, Y,Z GAA-GZZ
10. Budapest (BP) HA5 A-Z AAA-CZZ, OAA-PZZ
ll.Heves (HE) HA6 F,G,R,V, W,Q,X,Z IAA-INZ
12. Nograd (NG) HA6 D, H, I, N, O, P, Y IOA-IZZ
13. Pest (PE) HA7 A-C, E, P, R-Z JAA-JPZ, WAA-WZZ
14. Jasz-Nagykun-Szolnok (SZ) HA7 H, J,L,M, N,O JQA-JZZ
15. Bacs-Kiskun (BN) HA8 G, R-V,X-Z LAA-LJZ
16. Bekes (BE) HA8 A, B, I, J, M, P, Q, W LKA-LRZ
17. Csongrad (CS) HA8 C,D, E,F, K LSA-LZZ
18. Borsod-Abauj-Zemplen (BO) HA9 A, C, E,O, P, R, S,T MAA-MZZ
19. Hajdu-Bihar (HA) HAO A,B, D, E, H,I,K,U NAA-NMZ
20. Szabolcs-Szatmar-Bereg (SA) HAO F,G, J,L,M, O,V NNA-NZZ

I

i 
K

! 
4

« 
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<>
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uppdelat pa band
ZONES HQSTNS
11 15

15
17
17
14

SKOHQ s resultat 
BAND QSOs
80 303
40 504
20 1377
15 796
10 301

H^_,;Contest
_____ t

SMOTTV/Andy - Andrei Dulski
Ullerudsbacken 63,123 73 FARSTA

De kiimpade for SSA i IARU 
HF Championship.

Av: SMOTTV/Andy

Det var en fin satsning som SMOKCO/ 
Carlos, SMOTQX/Waldemar, SM0DRD/ 
Goran och SMOJHF/Henryk gjorde. 
Pa samtliga contest band, forutom 160 
meter, hordes SKOHQ’s signaler. QTH’t 
var det legendariska Kvarnberget, dar 
SK0UX har sin klubbstuga. Man korde 
med tre transceivrar samtidigt, fast det 
hade gatt mycket battre med en pa varje 
band, menade SMOKCO/Carlos. Totalt 
avverkades nastan 3300 QSO’n under de 
24 timmar som testet varade.

P& 40 meter anvandes 2 elements full 
size QUAD’en pa 35 meters hojd. Och 
fastan antennen var trasig och endast 
fungerade som loop fick man anda kora 
med 30dB dampning pa mottagar- 
ingangen!

Hdjdpunkten i testet var 10 meters 
oppningen mot Nordamerika. Det var 
sent pa natten och tidigt p& morgonen. 
Da 10 meter borde ha varit lika tyst som 
graven, borjade bade CW och SSB 
signaler att komma igenom fran andra 
sidan Atlanten. D& kordes flera viktiga 
multipliers. Pa 10 meter blev det ca 30 
QSO’n med nord America. Detta med 80 
watt och en snabbt hissad dipol.

Loggprogramet som anvandes var CT 
med en dator vid varje rig. Det finurliga 
var dock att datorerna var sammankopp- 
lade i natverk sa att man hela tiden sag 
vad de andra korde. Det gick aven att 
skicka medelanden till varandra.
Nasta ar far vi hoppas pa en annu battre 

prestation.

Resultaten fran 1996 IARU
Championship lar komma tidigt pa varen 
nasta ar, och kommer sjalvfallet att 
publiceras i Contest Spalten.

Rigg och antenn konfigurationen:
Band Rig Pwr Antenn
80m IC-726 1 kW Slopers
40m IC-745 1 kW Loop
20m FT-990 1 kW Log periodic
15m IC-726 1 kW 4 el Yagi
10m IC-745 80W Dipole

Totalt: 3281 114 78

Score: 2,166,336 points

CONTEST KALENDERN
Tester planlagda i SEPTEMBER 1996

Datum Tid-(UTC) R Name
6-7 0000-2400 696 All Asian DX Contest, SSB
6-7 1600-1600 - Canary Islands Contest
6-7 1200-1200 * The LZ-DX Contest, CW
14-15 0000-2400 < European DX Contest, SSB
21-22 1500-1800 * SAC, CW
15 1400-1500 196 SSA Manadstest, CW
15 1500-1615 196 SSA Manadstest, SSB
28-29 1500-1800 * SAC, SSB
28-29 0000-2400 * CQ WW DX Contest, RTTY

Tester planlagda i OKTOBER 1996

Datum Tid-(UTC) Key Namn
5 1500-1900 496 European Sprint, SSB
5-6 1000-1000 - VK/ZL DX Contest, SSB
6 0700-1900 > RSGB 21/28MHz SSB contest
13 1500-1900 496 European Sprint, CW
12-13 1000-1000 - VK/ZL DX Contest, CW
13 1400-1500 196 SSA Manadstest, SSB
13 1515-1615 196 SSA Manadstest, CW
19-20 1300-1300 > Worked All Germany, Mix
20 0700-1900 > RSGB 21/28MHz CW contest
19-20 0000-2400 > Japan RTTY Contest, RTTY
76-77 0000-7400 > CO WW DX Contest SSB __

Teckenforklaring:
* Regler atertinns 1 detta nummer. 
< Regler aterfinns i fbrra numret. 'Testen^^&
> Regler kommer i nasta nummer.
- Regler saknas. 73 esCU in TEST

mnn Regler aterfinns i QTC nr m argang 
__

nn. de SMOTTV/Andy

Syftet med Contesting

Manga fragar sig,
- Vad dr det for mening med att 
tala med sd manga stationer som 
mojligt under en viss tid, det dr ju 
belt meningslost!

Att besvara fragan;
”Vad ar det for mening med att tala med 
sa manga stationer som mojligt under en 
viss tid”, ar lattare an man tror.

Svaret kan sammanfattas med tv& ord, 
pile-up.
Alla vill vi ha stora pile-ups med 

mycket DX som far oss att kannas som 
riktiga DX-stationer. Men det ar inte s& 
ofta som s&dant hander oss ’’vanliga” SM 
stationer. Om mitt call anda borjade p& 
3Y ...
Nu ar det namligen sa att nastan alia 

HAM’s i varlden inte ar nagra ’’riktiga” 
DX, aven om de bor i Japan eller Austra- 
lien.
Under en contest blir man plotsligt en 

mycket eftertraktad station, alia 
vill tala med en. Aven om man bara kor 
med 100 watt och en vertikal. Det 
spelar ingen roll. Man har namligen 
nagot som den andra staionen behover. 
Vid normal DX-ing brukar DXCC 
prefixet vara det eftertraktade belo- 
ningen.

I en contest kan det vara ens zon, lan 
eller n&got annat kriterium som 

gor en eftertraktad och behdvd i mot- 
stationens logg. Contests varar ocks& 
under en viss begransad tid, som tex 24 
timmar. DXCC varar hela livet och 
efter nagra ar finns det inte mycket kvar 
som upphetsar en pa banden.
Dessa faktorer gor contesting till en 
intensiv QSO fest som tillfredstaller 
ett stort behov hos den aktive radio- 
amatdren, speciellt nu nar vi befinner 
oss i ett solflacks minimum. Den vane 
DX-expeditions HAM’en som brukar 
kora fran rara DX kan fbrst^ss tycka att 
det vi syslar med ar endast en lojlig 
simulering av ’’the real thing” men ma s& 
vara, jag blir atminstane ndjd och belSten 
efter att ha kort en contest. . .

73 de SMOTTV/Andy

SAC ■ 96 
CW 

21-22 September
SSB
28-29 September
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SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST

Malsattning -
Att uppmuntra skandinaviska och ickeskandinaviska 
amatdrer att kontakta varandra och att forbattra 
operatdrsskickligheten hos alia amatdrer i varlden. 
Skandinaviska stationer skall forsoka kontakta sA 
mAnga ickeskandinaviska stationer som mojligt.

Deltagande - Alla radioamatorer inbjudes att deltaga 
i testen. Testen ar tillsvidare ocksA oppen for SWLs. 
Tider -
CW 1500z Lor - 1800z Son
SSB 1500z Lor - 1800z Son
Klasser -
a) Single Op - Single TX, all bands

Single Op - Single TX, single band
Single Op - Single TX, all bands QRP

En person genomforalla QSO, loggning och 
avsokning av banden. QRP operatorer fAr endast 
anvanda station med max input 10 watt.
b) Multi Op - Single TX, all bands.
Endast en signal i luften St gAngen ar tillSten. 
OBS: Huvudstationen skall stanna pA ett band minst 
10 minuter.
Undantag: Det ar tillStet att med en s k 
"Multiplierstation” kora en station pA 
annat band om det ar en ny multiplier. Denna 
"Multiplierstation” mAste ocksA
stanna pA samma band minst 10 minuter. Denna 
regel ar lika som i CQ WW-testerna.
c) Multi Op - Multi TX, all bands.
Ingen begransning i antal sandare, men endast en 
signal per band ar tillSten.
Alla sandare och mottagare, inkl mottagare for 
avsokning av banden for en station som anvander 
samma anropssignal, skall befinna sig inom en 
diameter av 500meter.
d) SWL. Endast Single Op - all bands tillAten. 
Loggarna skall innehAlla: Datum/tid i UTC, band, 
hord station, testmeddelande sant av icke- 
skandinavisk station, multiplikator samt poang. 
Endast stationer utanfor skandinavien ger poang och 
multiplikatorer. Poangberakning som for sandardelen. 
Note: DX - Cluster fAr anvandas av klass a, b och c. 
Bands - 3.5 - 7 - 14 - 21 - 28MHz i overensstam- 
melse med IARU Region 1 bandplan.
Exchange - Bestir av RS(T) + lopnummer frAn 001. 
QSO efter 999 numreras 1000, varje band.
Poang - TvAvags QSO med sant och mottaget 
testmeddelande raknas for QSO poang.
1 p - QSO med Europa.
3 p - QSP med DX-stationer.
OBS!
If non-Scandinavian station is not working contest 
and does not give a contest message, you can still 
work it and log the QSO normaly. Put a note for the 
QSO that station didn’t give message. You can mark 
000 or 001 to message field so that your contest 
software understands to log QSO. All the QSO’s 
without serial number are valid for points and 
multipiers.
Multipliers - Varje land enligt DXCC-listan (utanfor 
Skandinavien) raknas som multiplier pA varje band. 
Slutsumma - Multiplicera summan av QSO-poang pA 
alia band med summan av multipliers pA alia band. 
Logginstuktion - Avskrivna loggar eller kopior pA 
originalloggarna skall foras separat pci CW och 
Phone.
Loggarna skall innehcilla: Datum/tid(UTC), kord 
station, sant och mottaget testmeddelande, band, 
multiplier och poang.
SWL Logg: mAste innehAlla: Datum; tid(Z); band; 
hord station; medelande sant av station; SWL’s 
rapport; station kord av den horda stationen; 
multipiers; poang.
Sammantakningsblad - Alla deltagare skall bifoga 
ett sammanraknings blad innehAllande stationens 
anropssignal, klass, operatorens namn och adress. 
Vidare skall det innehAlla antal QSO efter att 
eventuella dubletter ar avdragna, antal dublett-QSO, 
antal multipliers per band, QSO-poang per band och 
slutsumma.
Multiplierchecklista - Alla deltagare skall bifoga en 
multiplierchecklista for varje band med mer an 200 
QSO.
Dublett-QSO-lista - Eventuella dubletter skall 
markeras i loggen med 0 poang. Varje deltagare skall 
bifoga dublett-QSO-checklista for varje band med 
mer an 200 QSO, innehAllande korda stationer i ex 
vis DXCC-land och anropssignalomrAden. (ex UA1, 
UA2 osv.)
Loggar pa diskett - Du kan skicka dina loggar pA 

diskett till Test kommitten. Det skall vara DOS- 
formatterade disketter. 3.5" eller 5.25". Anvant 
dataformat ar inte sA kritiskt, men det mAste vara en 
ASCII-fil. Exempelvis ARRLs log-standard ar 
acceptabel. Regler: Ett QSO/rad. Varje rad mAste 
innehcilla: Datum/tid(UTC), call, sant medd.(inkl 
RST), mottaget medd. (inkl RST), multiplier (om det 
ar ett multiplier-QSO) poang (dubletter skall markeras 
med 0 poang), band, mode. Skickar du loggen pci 
diskett behover du EJ skicka med den utskriven. 
Disketten mAste vara markt med Call, testens namn, 
klass och testdatum. CW och SSB kan vara pA 
samma diskett. Om du vill ha tillbaka disketten mAste 
du bifoga SASE.
Forsakran - Med sin underskrift pA sammanrakning- 
sbladet forsakrar deltagarna att testregler och 
licensbestammelser har foljts. For MultiOp stationer 
skall den som ar ansvarig for stationen underteckna. 
Priser - HAM’s, Vinnaren i varje land sAval som i 
varje klass (QRO) pA CW och Phone erhAller diplom 
forutsatt att rimlig slutsumma uppnAtts. QRP- 
deltagare fores upp pA gemensam lista for hela 
Skandinavien. Beroende pA deltagarantalet kommer 
det att utdelas fler diplom. Vinnaren i Skandinavien i 
varje klass (QRO) bAde pA CW och SSB erhAller en 
plakett.
SWL’s, Baste SWL i Skandinavien erhciller diplom. 
Beroende pA deltagarantalet kommer det att utdelas 
fler diplom.
Diskvalificering - Overtradelse av reglerna for 
amatorradio i deltagarens land, osportsligt upptra- 
dande samt att krava poang for obekraftade QSO och 
multipliers kan mefora diskvalificering. Logg med mer 
an 1% icke borttagna dubletter medfor alltid 
diskvalificering. For varje icke borttaget dublett-QSO 
som hittas av testkommitten, ges ett straff pA 5 QSO 
av samma varde som dubletten. Testkommittens 
beslut ar fasta och kan inte overklagas.

Deadline - Sista Oktober
Adress -

SSA Test I edare
Jan-Eric Rehn - SM3CER
Lisatdet 18, 86300 Sundsbruk

LZ DX CONTEST

Sponsored by the Bulgarian Federation of Radio 
Amateurs.

Time - 0000Z Sun - 2400z Sun.
Bands - 80, 40, 20, 15 & 10 meter
Mode - CW only
Classes -
A) Single Op, multiband
B) Single Op, single band
C) Multiop, all band
Exchange - RST+ITU-Zone.
QSO-Points -
6 p - QSO with LZ-stations.
3 p - QSO with different continent.
1 p - QSO with own continent(including own country) 
Multipliers - ITU-Zones worked per band.
Final Score - Total QSO-score X multipliers worked 
per band.
Logs - Separate logs required for each band. 
Deadline - 30 days after the contest.
Address -

CENTRAL RADIO CLUB
P.O BOX 830, SOFIA 1000, BULGARIA

CQ/RTTY Journal WW RTTY Contest

Av testtidens 48 timmar fAr single-operatorer bara 
deltaga i 30 timmar. De resterande 18 timmarna 
anvandes till pauser om minst 3 timmar som kan 
uttagas nar som heist under testperioden. Aktiva 
perioder och pauser skall klart anges i loggen och 
summabladet. Multi-operatorer fAr kora alia 48 
timmarna. LikasA single-operatdrerna men bara de 
forsta aktiva 30 timmarna fAr raknas med i tavlingen. 
(Detta mojliggor for t ex rara DX-stationer att ge 
multiplier till flera stationer.)

Tid - OOOOz Lordag - 2400z Sondag.
Klasser -
1. Single Op - All Band

Single Op - Single Band
En person genomfor all trafik och loggning utan hjalp 

av DX-Cluster, telefon etc..
2. Single Op - Assisted, All Band only.
En person genomfor all trafik och loggning etc men 
det ar tillAtet att anvanda sig av DX-Cluster, telefon 
etc.. Operatdren fAr byta band nar som heist.
3. Multi Op - Single TX.
Endast alia band. Flera operatorer hjalps At med 
trafik, loggning, anvandande av varselnat etc.. 
Endast en sandare och ett band fAr samtidigt 
anvandas under en och samma 10-minutersperiod. 
Nar man borjar kora pA ett visst band sA mAste man 
stanna pA detta minst 10 minuter, lyssningstid 
inraknad.
UNDANTAG: Ett - men endast ETT - annat band kan 
fA anvandas under samma 10-minutersperiod om 
stationen ger en ny multipel. Loggar som upptackes 
ej hAlla sig till dessa regler kommer att klassas som 
multi-multi loggar.
4. Multi Op - Multi TX.
Endast alia band. Obegransat antal sandare, men 
endast en signal per band fAr samtidigt vara i luften. 
Sandarna skall befinna sig pA stationens omrAde och 
inom en cirkel med 500m diameter. Antennerna skall 
ha fysisk kontakt med sandarna.
Delkategorier -
Single Op kan valja pA: alia band, single band, eller 
bAde alia band och ett single band.
Single Opr Assisted och Multi Op stationer fAr endast 
deltaga i allbandskategorierna.
Mode - Baudot, ASCII, AMTOR (FEC&ARQ) och 
Packet (ej via digipeatrar)
Band - 80, 40, 20, 15 och 10 meter.
Giltiga Kontakter - Varje station fAr kontaktas en 
gAng per band och endast pA ett av de namnda 
trafiksatten. Ytterligare multiplar och QSO-poang kan 
erhAllas varje gAng ett nytt band anvandes.
Exchange - Stationer i USA och Kanada skall sanda 
RST, stat eller provins och CQ ZONE-nummer. Alla 
andra skall sanda RST och CQ-ZONE-nummer. 
Lander - Enligt ARRL DXCC och WAE landlistor. 
QSO-Poang - Kontakt med eget land ger 1 poang, 
annat land i egen kontinent ger 2 poang och annat 
land i annan kontinent ger 3 poang.
Multiplar - En multipelpoang erhAlles for varje USA- 
stat (48), varje VE-provins (13) och for varje land 
enligt ovan namnda listor. KL7 och KH6 raknas som 
lander.
OBS: USA och Kanada ger aven landmultiplar vid 
forsta kontakten pA varje band. DESSUTOM erhAlles 
en multipelpoang for varje kord ZONE pA varje band. 
Slutpoang - Summan av QSOpoangen X summan av 
multiplarna
Loggar - Heist bdr man anvanda de officiella 
loggblad och summablad som tillhandahAlles av CQ 
Magazine, RTTY Journal, Contest Director KT1N 
eller SARTG contest manager SM4CMG mot SASE. 
Loggarna skall innehAlla:
1. Alla tider i UTC, motstation
2. Alla sanda och mottagna testmeddelanden, RST, 
ZONE, land, stat/provins och poang.
3. Ange stat/provins-, ZONE- och land-MULTIPLAR 
endast vid forsta kontakten pA varje band.
4. Anvand separata loggblad for varje band.
5. Bifoga en dublett-checklista for kontakterna pA 
varje band.
6. Bifoga en multiplier-checklista for varje band.
7. Bifoga ett summablad visande totala antalet 
QSOn, zoner, lander, stater/provinser och poang- 
berakningen.
8. Bifoga undertecknad forsakran om att reglerna for 
testen och villkoren for den egna licensen har 
observerats.
Diskvalifikation - Osportsligt upptradande, icke 
strukna dublett-QSOn, manipulering med tid eller 
poang som overskrider 2% av totala poangen medfor 
diskvalifikation. Testkommittens beslut gAr ej att 
overklaga.
Awards - Plaketter till vinnarna i de olika klasserna, 
diplom till andra och tredje placeringarna samt till 
vinnare i varje USA-stat, VE-provins och DXCC-land. 
Deadline - 1 december.
Adress -

CQ WW RTTY CONTEST DIVISION
ROY GOULD, KT1N
P.O BOX DX
STOW
MA-01775 USA
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Contest

MT 7 SSB 96
1.SM3AF Y0403
2.SM7BGB L1211
3.SM3DTR Y0211
4.SM5AHD B2403
5.SM4SET S0910
6.SM5AJV U0406
7.SM3LIV Y0405
8.SM4AAY W1202
.SM7ATL H0517
10.SM0DZH B0705
11.SM6VVT 00409
12.SM3CBR X0307
13.SM7HSP K0105
14.SM6PYN P1205
15.SM5DXR U1110
SM7CQY M0708
17.SM3VAC Y0201
18.SM4TIY W0802
19.SM5BTX U1122
20.SM1CIO B2304
21.SM4AIO W0802
22.SM7DLH L0503
23.SM0XG B0305
24.SM0HEP A0127
25.SM6FXW N311
26.SM5GHD E0705
27.SK3BG Y0403
28.SM6NT P1404
29.SM0LZT B2301
30.SM2KAL BD401
31.SM7ABL G0730
SM4VPZ W0802

33.SM6USW R1602
34.SM6JOC 00227
35.SM3MQF Y0409
36.SM6HCX 01202
37.SM5DYC U0806

80 22 1760 1000
82 21 1722 978
74 23 1702 967
74 21 1554 883
73 20 1460 830
63 23 1449 823
56 18 1008 573
61 16 976 555
58 16 928 527
58 16 928 527
55 16 880 500
50 17 850 483
53 15 795 452
52 14 728 414
46 15 690 392
42 15 630 358
39 16 624 355
43 14 602 342
44 13 572 325
42 12 504 286
39 12 468 266
37 11 407 231
28 11 308 175
27 10 270 153
24 10 240 136
24 9 216 123
22 7 154 88
20 7 140 80
18 7 126 72
17 6 102 58
12 2 24 14
7 3 21 12
6 2 12 7

4804
2370
2344
1880
1760
1449
1202
1008
976
728
624
240
216

12

86
79
75
80
80
78
73
72
72
75
70
73
65
67
68
72
61
66
61
54
56
55
58
57
56
55
56
54
51
45
44
44
50
45
42
32
27

27
25
26
24
22
21
22
20
20
19
20
18
20
19
18
17
20
18
18
20
18
18
17
17
17
17
16
16
15
16
14
14
12
13
11
11
9

2322
1975
1950
1920
1760
1638
1606
1440
1440
1425
1400
1314
1300
1273
1224
1224
1220
1188
1098
1080
1008
990
986 
969
952
935
896
864
765
720 
616
616
600
585
462
352

1000
851
840
827
758
705
692
620
620
614
603
566
560
548
527
527
525
512
473
465
434
426
425
417
410
403
386
372
329
310
265
265
258
252
199
152

KLUBBTAVLINGEN MT 7 CW 
Adalens Sandareamatdrer 
VasterAs Radioklubb 
Malardalens Radioamatdrer 
Botkyrka Radioamatdrer 
Mariestads Am.-Radioklubb 
Tekniska Hogskolans Radioklubb 
Jemtlands Radioamatdrer 
Pejl Radioklubb 
Gellivare-Malmbergets ARK 
Aby Radioklubb 
Kalmar Radio Am.SAIIskap 
Ham Club Lundensis 
Umea Radioamatdrer 
GAvIe KortvAgsamatorer

SM0THU & SM5KQS korde QRP. SM7AIL & SM3AF sande in 
checklogg. Totalt deltog 29 stationer i testen (+ 1 station som
ej sant in logg samt ej aterfunnits i minst 5 loggar).

MT 6 CW 96
1.SM3CER Y0409 19/21 80 30 2400 1000
2.SM5COP D0605 12/26 76 24 1824 760
3.SK7AX F617 16/21 72 24 1728 720
4.SM3FVW Y0209 15/20 70 23 1610 671
5.SK6QW R0901 7/26 64 21 1344 560
6.SM3CBR X0307 6/24 60 19 1140 475
7.SM7CBS H0715 13/17 58 19 1102 459
8.SM5MLE U0802 5/24 58 18 1044 435
9.SM0HEP A0127 6/19 50 17 850 354
10.SM2KAL BD0401 18/7 50 16 800 333
11.SM5DYC U0806 3/21 48 16 768 320
12.SM0DZH B705 7/17 48 15 720 300
13.SM0XG A0110 7/15 44 16 704 293
14.SM6VGJ P0315 3/19 44 15 660 275
15.SM4AIO W0802 3/18 42 15 630 263
16.SM7BGB L1211 5/15 40 15 600 250
17.SM5KQS D0501 3/17 40 14 560 233
18.SM7CFR F1210 6/14 40 13 520 217
19.SM0THU B1512 2/16 36 13 468 195
20.SM7ATL H0517 6/13 38 12 456 190
21.SM3LNU Y0211 8/11 38 11 418 174
22.SM3VDX Z0802 4/12 32 12 384 160
23.SM5VZY U0806 0/15 30 12 360 150
.SM6VVT 00409 1/14 30 12 360 150
25.SM5GHD E0705 1/14 30 10 300 125
26.SM6USW R1602 3/12 28 9 252 105
27.SM4VMS W0101 1/9 18 7 126 53

MT 7 CW 96
I. SK6QW 
2.SM5COP 
3.SM3FVW 
4.SM0AHQ 
5.SM3VAC 
6.SM5AJV 
7.SM0DZH 
8.SM2KAL 
9.SM3DTR 
.SM0HEP
II. SM6NM 
12.SM5AHD 
13.SM5DYC 
14.SM7BGB 
15.SM3LNU 
16.SM3VDX 
17.SM7ATL 
18.SM5MLE 
19.SM3AHM 
20.SM5VZY 
21.SM0THU 
22.SM6VVT 
23.SM5DXR 
24.SM6USW 
25.SM7CQY 
26.SM2UBG 
27.SM5DQ 
28.SM5APS 
29.SM4KAV 
30.SM0LZT 
31.SM3UZU 
32.SM5NDI 
33.SM3CBR

R0901
D0605
Y0209
A0130
Y0201
U0406
B705
BD0401
Y0211
A0127
N0311
B2403
U0806
L1211
Y0211
Z0802
H0517
U0802
Z0509
U0806
B1512
00409
U1110
R1602
M0708
AC809
B1504
U1110
S0602
B2301
Y0102
U1121
X0307

KLUBBTAVLINGEN MT 6 SSB 
Sundsvalls Radioamatdrer 
Kalmar Radio Am.Sallskap 
Hdrnefors RAASS 
SVARK 
Botkyrka Radioamatdrer 
VAsterAs Radioklubb 
Mariestads ARK 
Radioforeningen i Karlstad 
Kronobergs Sandareamatdrer 
Norrkdpings Radioklubb 
VAsterdalarnas ARK 
Pejl Radioklubb 
Malardelens Radioamatdrer 
Fagersta Amatorradioklubb 
Gotlands Radioklubb 
Vastra Blekinge SAndaramatorer 
Ham Club Lundensis 
Aby Radioklubb 
Westra Gestrike SA 
Gdteborgs Sandare Amatorer 
Westbo Radioklubb 
Gellivare-Malmbergets ARK 
Arvika Sandareamatdrer 
Hisingens Radio Klubb

10819
4750
2697
2430
2312
2237
2136
2028
1964
1948
1900
1628
1587
1340
1254
1240
1080
864
700
672
672
546

SM2SUM & SM6AQU sande in checklogg. SM0DZB/2,
SM5AWU & SM7CFR skickade inte in nAgon logg. Totalt deltog
42 stationer i testen (+ 4 stationer som ej sant in logg samt ej 
Aterfunnits i minst 5 loggar).

KLUBBTAVLINGEN MT 7 SSB
Sundsvalls Radioamatdrer 5286
Botkyrka Radioamatdrer 4640
Adalens Sandareamatdrer 3170
Aby Radioklubb 2965
Vasterdalarnas ARK 2812
VAsterAs Radioklubb 2565
Radioforeningen i Karlstad 1760
Tekniska Hogskolans Radioklubb 1638
Fagersta Amatorradioklubb 1440
Kalmar Radio Am.Sallskap 1440
Pejl Radioklubb 1425
Westra Gestrike SA 1314
Vastra Blekinge SAndaramatorer 1300
UmeA Radioamatdrer 1273
Ham Club Lundensis 1224
Gotlands Radioklubb 1080
Norrkdpings Radioklubb 935
BorAs Radioamatdrer 864
Gellivare-Malmbergets ARK 720
Kronobergs SAndareamatdrer 616
Gdteborgs Sandare Amatorer 585

MT TOPPLISTA - KVARTAL 2.

----------------------------------------------\

KLUBBTAVLINGEN FEM I TOPP

CW
TIO I TOPP

Adalens SAndareamatorer 13461 CW SSB
Malardalens Radioamatdrer 12250 1.SM3CER (5) 5000 1.SM3CER (5) 4920
Mariestads Am.-Radioklubb 9672 2.SM5COP (6) 4438 2.SM4SET (6) 3579
Sundsvalls Radioamatdrer 9643 3.SK6QW (5) 3510 3.SM7EDN (5) 3556
Botkyrka Radioamatdrer 9404 4.SM3FVW (5) 3308 4.SM7HSP (6) 3272

5.SM7CBS (5) 3286 5.SM0DZH (6) 2742
SSB 6.SM0AHQ (4) 2803 6.SM3AF (4) 2537
Sundsvalls Radioamatdrer 29399 7.SM5AZS 2377 7.SM5AAY (5) 2364
Kalmar Radio Am.SAIIskap 18965 8.SM0DZH (6) 2251 8.SM7ATL (5) 2316
Botkyrka Radioamatdrer 16700 9.SM3CBR (4) 1995 9.SM6VVT (5) 2216
VAstra Blekinge SA 13301 10.SM6BWQ (4) 1952 10.SM4AIO (5) 2203
VAsterdalarnas ARK 12565

>

SM0THU. SM5APS & SM5DQ korde QRP. SM2SUM sande 
in checklogg. SM0BSB, SM0THM/0, SM7CFR & SM7FUE 
skickade inte in nAgon logg. Totalt deltog 38 stationer i testen 
(+ 3 stationer som ej sant in logg samt ej Aterfunnits i minst 5 
loggar).

Omslagsbilden: Foto
SMOJHF/Henryk
Fran IARU HF 
Word Championship
Contest
13-14 juli.
De kiimpade vid 
SKOHQfor
SK0SSA.

1000
726
640
640
577
507
481
451
444
387

298
294
285
280
256
253
253
246
235
226
214
205
202
182
166
160
160
130
52
33
19
2

117 36 4212
102 30 3060
93 29 2697
93 29 2697
90 27 2430
89 24 2136
78 26 2028
76 25 1900
85 22 1870
74 22 1628
69 23 1587
76 20 1520
68 20 1360
68 20 1360
67 20 1340
66 19 1254
62 20 1240
60 20 1200
59 20 1180
60 18 1080
56 19 1064
56 19 1064
61 17 1037
52 19 988
56 17 952
50 18 900
48 18 864
50 17 850
48 16 768
50 14 700
48 14 672
42 16 672
42 13 546
22 10 220
20 7 140
16 5 80
8 1 8

MT 6 SSB 96
I. SM3CER 
2.SM3AF 
3.SM3LIV 
.SM2SUM 
5.SK7AX 
6.SK6QW 
7.SM4SET 
8.SM4AIO 
9.SM7EDN 
10.SM0DZH
II. SM5COP 
12.SM7CBS 
13.SM7ATL 
SM0XG 
15.SM4AAY 
16.SM1CIO 
17.SM7HSP 
18.SM5BTX 
19.SM5KQS 
20.SM7FQH 
21.SM7AIL 
SM6USW 

23.SM5DYC 
24.SM6VGJ 
25.SM0HEP 
26.SM7ABL 
27.SM7BGB 
28.SM3MQF 
29.SM5GHD 
30.SM3CBR 
31.SM6JOC 
.SM7CFR 
33.SM2KAL 
34.SM7MRL 
35.SK4UW
36.8S2FRO 
37.SM6MGZ/7

Y0409 
Y0403 
Y0405 
AC801 
F0617 
R0901 
S0905 
W0802 
H0506
B0705 
D0605
H0715
H0517
B0305
W1202
10178
K0105 
U1122 
D0501 
M0506 
G0504 
R1602 
U0806 
P0315 
A0127 
G0730
L1211
Y0409 
E0705 
X0307
00227 
F1210 
BD401 
L1302
S0104 
AC0901 
H0518

Pa bilden (Omslaget): SMOTQX/Waldemar Kuna, 
SMODRD/Goran Fagerstrom och
SMOKCO/Carlos Rodriguez.

IARU HF Championship 1996 
Fortfarande dr intresset for denna tavling ganska 
svagt over hela varlden. Delta visar hur konserva- 
tiv och opaverkad av formella beslut manniskan 
dr. IARU dr den enda sammanslutningen av 
nationella amatorradioforeningar och som sadan 
godkannd av ITU. Om var hobby skall ha nagon 
chans i framtiden, da maste vi stodja IARU och 
dess verksamhet. Enklast bevis pa detta dr delta- 
gandet i testen.

Nagra veckor fore IARU testen fragade jag 
nagra kollegor fran SK0UX (Kvarnberget) om det 
fanns intresse att delta. Samtidigt undrade jag om 
SSA planerade att aktivera sin ”headquarters 
station ". Slutresultatet blev att vi fick anvanda 
signalen SK0HQ fran klubben. Vi lyckades samla 
4 operatdrer och 3 riggar. Testen borjade 12 UTC 
pa lordagen och pagick i bara 24 timmar.

Konditionerna var ganska ovanliga - 10 & 15 
meter band oppnades under ganska langa perio- 
der samtidigt som man fick lite DX pa laga 
banden. Problem med overbelastning av motta- 
gare var mest tydliga nar man korde SSB, darfor 
korde vi ganska mycket CW.
Att kora 3 stationer fran samma QTH dr nast 

intill omojligt utan vassa bandpassfdter mellan 
antenn och mottagaren sa vi fick kompromissa. 

Totalt lyckades vi samla 2 miljoner poang med 
ca. 3300 kontakter som representation av SSA. 
Det trakiga dr att 75% av SK0HQ operatdrer i dr 
inte dr medlemmar i SSA. Hoppas att det blir 
annorlunda nast a dr.

SM0JHF Henryk

Diplom Sverige

For att stimulera intresset for kontakter 
inom Sverige:

NSA 160 m Cup 1996
Kor sa manga forsamlingar som mojligt 
pa 160 meter.
1 jan - 31 dec.
Test-QSO och rag chew QSO godkanns 
- alia mode.
Senast den 31 januari 1997 vill vi ha din logg.

NSA, Box 25, 611 22 Nykoping.
Till de framsta utdelas priser!

S MOB DY/Evert

SM5KQS korde QRP. SM6HCX sande in checklogg. SM5ALJ 
skickade inte in nAgon logg. Totalt deltog 39 stationer i testen.

KLUBBTAVLINGEN MT 6 CW
Sundsvalls Radioamatdrer 2400
Malardalens Radioamatdrer 2292
VAsterAs Radioklubb 2172
Adalens SAndareamatorer 2028
SVARK 1728
Kalmar Radio Am.SAIIskap 1558
Botkyrka Radioamatdrer 1554
Mariestads Am.-Radioklubb 1344
GAvIe KortvAgsamatdrer 1140
Norrkdpings Radioklubb 860
Gellivare-Malmbergets ARK 800
Pejl Radioklubb 720
Vasterdalarnas ARK 630
Aby Radioklubb 600
Westbo Radioklubb 520
Jemtlands Radioamatdrer 384
Sodra Dalarnas SAndareamatorer 126

MANADSTESTEN
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3 r^var
LA6VEA/Laila
LA3QG/01e

0 ravar
26) 0Z9AEC/Alex

Vinnande laget:
Bo Soderquist och 

Bengt/SM4VMU

2m-jakten
5 rSvar

1) SM4VMU/Bengt
2) SM4CGR/8ven
3) LA50Q/Christian
4) OZIFSM/Allan
5) LA5UGA/Per
6) LA6XI/Knut
7) Bo Soderquist
8) 0Z6MK/Mogens
9) OZ6KH/Villy

10) LA50BA/Arne
11) SM5FUG/Jan
12) SMOKON/Olle
13) OH2NWM/Hannu
14) Clas Thoron
15) LAIKP/Oivind
16) NL12138/Pieter
17) 0Z4UR/Ivar
18) PAODFN/Dick
19) NL12125/Jenny
20) LA4ND/Stein
21) SMOBGU/PA
22) Hege Andersen

4... r.av.ar
23) PA3BNU/Evert

3 ravar 
OZ3WX/Per 
LA6VEA/Laila

SEN 0.58.16 1)
OT 0.5B.49 2)
OT 0.68.46 3)
SEN 1.13.10 4)
SEN 1.25.10 5)
OT 1.29.04 6)
SEN 1.34.24 7)
OT 1.34.28 8)
OT 1.34.32 9)
OT 1.35.55 10)
OT 1.38.58 11)
OT 1.39.45 12)
OT 1.45.54 13)
OT 1.57.42 14)
OT 1.58.19 15)
JUN 1.59.52 16)
OT 2.10.32 17)
OT 2.12.40 18)
YL 2.19.16 19)
VET 2.20.16 20)
OT 2.20.22 21)
YL 2.23.09 22)

23)
24)

SEN 2.27.38

25)
YL 1.59.10
VET 2.00.50

26)
27)

SEN 0.41.20

28)
r r

i*. 1 29)

30)

2 ravar
NL12125/Jenny YL

1 rav
Karen D Jensen YL

0 r5var
Karsten Dons JUN

80m-jakten
5 rSvar 
SM4VMU/Bengt 
OZIFSM/Allan 
Bo Soderquist 
LA5OBA/Arne 
SM5FUG/Jan 
LA5OQ/Christian
LA5UGA/Per 
0H2NWM/Hannu 
SMOKON/Olle 
SM4CGR/Sven 
LA6XI/Knut 
SMOBGU/PA 
OZ6MK/Mogens 
OZ9AEC/Alex 
LA3QG/O1© 
LAIKP/Oivind 
LA4ND/Stein 
Hege Andersen
Clas Thoron
NL12138/Pieter

SEN
SEN
SEN
OT 
OT
OT 
SEN 
OT
OT 
OT
OT 
OT
OT
SEN 
VET
OT
VET 
YL
OT
JUN

OZ4UR/Ivar 
OZ6KH/Villy 
PAODFN/Dick 
OZ4QX/Peter

4 ravar 
PA3BNU/Evert

OT
OT
OT 
OT

SEN

0.50.49
1.01.37
1.10.34
1.17.57
1.19.01 
1.19.43
1.20.19
1.21.41 
1.22.59
1.26.41
1.28.05 
1.30.00
1.30.13
1.30.55
1.35.23
1.39.52
1.44.03
1.45.04
1.45.41 
1.49.22
1.52.55 
1.53.28 
2.04.30
2.12.19

2.32.13

2.08.14
2.09.18

2.01.00

2.07.13

0.00.00

Lagtavlingen vanns av Sverige med Bo Soderquist och SM4VMU/Bengt.

Knut/LA6XIoch banlaggaren
Arne/OZ9VA vid kartutdelningen

Fet stil: Klassegrar

Fran Nordiska Masterskapen i Ravjakt i Danmark. Kartstudier fore 2m-start

NM l RPO 1996
I ar var det for forsta gangen Danmarks tur 
attarrangera cttNordiskt Masterskap i rav
jakt och det genomfordes den 3-4 augusti 
vid Asserbo pa norra Sjalland, ca 50 km 
norr om Kopenhamn. Tavlings-centrum 
med overnattning var i en militarforlagg- 
ning. Organisator och tavlingsansvarig var 
Arne/OZ9 VA. Deltagare kom fran Sverige, 
Norge, Finland, Danmark och Holland.

Bada tavlingarna genomfordes i ett harligt 
sommarvadcr och i mycket stigrik terrang 
med de for manga danska skogar karakte- 
ristiska brandgator, som med ca 1 km av- 
stand delar in landskapet i kvadrater eller 
romber. Det var alltsa lattsprunget men det 
gallde att veta pa vilken brandgata man 
sprang och var man skulle vika av. For- 
sokte man gena nagonstans var risken stor 
att tat bjorkskog (markerad med gron eller 
t o m morkgron farg pa kartan) stod i vagen. 
Enligt NM-reglerna var det fem ravar 

gomda ute i terrangen. Samtliga ravar, utom 
nummer ett, var obemannade. Ettans auto
mat gick namligen sonder pa lordags- 
morgonen och for att inte reducera antalet 
ravar till fyra, skickades en operator ut som 
korde raven manuellt under bada tavling- 
ama.
Var femte mi nut startade en tvamanna- 

grupp med jagare fran olika klasser, vilket 
gjorde att det drojde ca on timme innan 
samtliga startandehadegattut. 1 det varma 
vadret spelade dock detta ingen roll.

Malet pa lordagens 2m-jakt lag vid en 
slottsruin ca 1,5 km fran starten och denna 
plats (slottsruinen alltsa) visade sig vara 
startplats for 80m-jakten pa sondagsmor- 
gonen. De tva kartorna overlappade alltsa 
varandra, mycket praktiskt.

Banlangderna var ca 6,5 km pa 2m-jakten 
och ca 7 km pa 80m-jakten. Eftersom det 
var sa mycket stigar, gynnades de lop- 
starka.
Med detta ar arets NM avslutat och vi 
tackar Arne/OZ9VA for denna fina 
tavling och allt det arbete han lagt ned pa 
den. Vi hoppas att traffa honom och alia 
andra ravjagare pa 1997 ars NM, som 
enligt det standigt cirkulerande arrangor- 
skapet skall laggas i Sverige nasta gang. 
Planerna for detta ar redan igang.

Nordiska Miister- 
skapen i ravjakt
Nordiskt Masterskap i ravjakt 
arrangerades i Danmarks pa 
norra Sjalland
Deltagare kom fran Sverige, 

Norge, Finland, Danmark och 
Holland

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

ORPO
RadioPejl Orientering "Ravjakt"

XT ID
CM 

CM
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Amatdrradio
f; pa frekvenser over 30 MHz

SM7GVF Kjell Jarl, Sommarvagen 9 A,
352 37 Vaxjd. Tel /Fax 0470-291 60 
Packet: sm7gvf@sm7gvf.g.swe.eu 
e-post: kjell.jarl@enator.se
Testledare: SM5RN/Derek Gough, Box 130 15, 
600 13 Norrkoping, Tel 011-18 77 88

Mirkovagsaktiviteten verkar 
vara d kan de, det dr mycket 
glddjande!

Det dr roligt att kunna pre
senter nya stationer. Vi bar 
aven en mycket hog aktivitet 
pd de ovriga banden, inte 
minst syns det pd det stora 
deltagandet i aktivitets- 
testerna, 144 MHz med runt 
130 stycken varje mdnad - 
inte ddligt! Aven mikrovdgor 
bar manga deltagare. Ldt oss 
fortsdtta hdlla hog aktivitet 
pd vara band.
Jag horde ett gott rid pa en resa som jag 
gama tog till mej: Se till att komma 
igang! Forbattra sedan! Jag korde forra 
hosten med 100 mW pa 2320 MHz med 
enkla grejer pa en tropooppning med bra 
resultat! (Dock har forbattringen inte 
gjorts annu... si det kravs goda konditio- 
ner i host igen... jag ar i alia fall QRV).
Jag soker nagon som kan hjalpa till med 

mikrov^gsfragor inom VHF trafik- 
sektionen, nagon som kan hjalpa till med 
bevakning av utvecklingen och aktivite- 
ten. Hor av dej till mej si kan vi prata 
mer.
Artiklar sokes. Vi har pa glng ett 70 cm 

slutsteg, nlgon som kan rita och beratta 
om HF-steg? Hur man bygger upp en bra 
station - vad man bdr tanka pl. Min tid 
racker inte till till al It, si lite stoff (jag 
editerar garna) skulle underlatta mycket. 
Alla text och diskettformat ar ok. (testa 
mig!)

73/Kjell, SM7GVF

AKTUELLA TESTER
September
Dag UTC Test Regler
3 1700-2100 Aktivitetstest VHF 12/95

7-8 1400-1400 NRRL’s Nordiska VHF 8/95
7-8 1400-1400 IARU Reg1 VHF 8/96
7-8 1800-1200 IARU Reg 1 ATV
10 1700-2100 Aktivitetstest UHF 12/95
15 0800-1100 Kvartalstest nr 3 2/96
15 0800-1100 DAVUS kvartalstest
17 1700-2100 Aktivitetstest MIKRO 12/95
24 1700-2100 Aktivitetstest 50 MHz 12/95
28 1600-2100 AGCW-DL-VHF/UHF 9/96

Oktober
Dag UTC Test Regler
1 1800-2200 Aktivitetstest VHF 12/95
5-6 1400-1400 REGION 1 UHF/MIKRO 9/96
5-6 1400-1400 NRRL’s Nordiska UHF/uW 9/95
8 1800-2200 Aktivitetstest UHF 12/95
15 1800-2200 Aktivitetstest MIKRO 12/95
22 1800-2200 Aktivitetstest 50 MHz 12/95

En ny 10 GHz station dr aktiv. Det ar Mats Nyberg, SM4SJY, som kommit igang med 
en SSB Electronics transverter med 200 mW uteffekt, som har en IC 202 144 MHz 
transceiver som mellanfrekvens. Antennen dr en 60 centimeter parabol, med en 
"penny feed". Forsta kontakten blev med SM3BE1 (JP81NG) fran portabel QTH 
(JP70OE), 160 km avstand, med 559/539. Foto: SM4FOC

Manstuds (EME)

Dags for lite EME-rapportering igen. 
Nu ar sommaren snart over for denna 
gang, och lite intressanta expeditioner 
har det allt funnits att kora under som
maren.
5B4/DL5MAE har jag redan rapporterat 
om. Det foljande galler 144 MHz:

V47YC, St Kitts (FK87OH). Denna ex
pedition blev framgangsrik. De korde 
totalt 90 stationer pa 2m EME. Svenska 
stationer i logen:
SM2CEW, SM5MIX, SM7BAE,
SM5BSZ, SM6CMU, SM7SJR,
SM3PWM, SMOFUO och SM5DCX. Vis 
av mitt tidigare misstag med 5B4 - expe- 
ditionen s& satsade jag pa att kora dom 
pl random, nar de ropade CQ istallet for 
att vanta till ett sked och kanske missa 
dem da. Det gav kontakt (QSO).

3 V8BB, Tunisien (JM56EQ). Denna 
expedition blev val inte si lyckad pa 
EME, daremot korde man mycket MS. 
Forst si fick man inte in EME-anten- 
nema genom tullen. Nar det var klart si 
fick man inte till eleveringen. De korde 9 
stationer pl EME, av dessa var tre frln 
SM: SM5MIX, SM5BSZ och SM7BAE. 
Det hela slutade med att slutsteget gick 
sonder. Men de skall visst Iterkomma dit 
under hosten och antennema sitter kvar, 
si lange det finns antenner finns det 
hopp...

LX1EC/P, Luxemburg (JN29XV). 
Expeditonen var aktiv 2-4/8. De 
korde totalt 25 stationer. SM i logen: 
SM5BSZ, SM5MIX och SM5DCX. Jag 
var sjalv QRV pl sista dagen men gick 
det mestadels med vertikalt polarisation 
(kor enbart horisontellt sjalv), sande O 
till dem men de horde ej mig.

Forutom expeditionerna da? Jag ar QRV 
en del, men inte si mycket som jag 
skulle vilja. Mlnga projekt och lite tid...

Mitt forsta EME-QSO frln mitt QTH 
blev pa ARRL EME test del 2 1995. 
Sedan dess har 56 stationer ramlat in i 
logen. Roligaste QSO via EME ar 
F/G8MBI som kor med singel yagi. Jag 
har skog norrut, sa jag kan borja kora 
mane vid 10-15 graders elevering. Nasta 
projekt ar att hoja masten, sa jag far fritt 
runt om. Kanske lite mikrovag (tropo) 
ocksl...
SM5MIX har horsammat min bon om 
info:
Det har blivit nagra nya stationer pa 

EME och jag har sa att saga plockat rus- 
sinen ur kakan! JN1CSO,
5B4/DL5MAE, LU7DZ, V47YC, 
3V8BB, JX7DFA, TK5JJ, LX1EC/P 
bland mycket annat.

Totalt har jag kort 539 olika stationer 
144 MHz EME. I host blir det formodli- 
gen en expedition till VP5, detta ar den 
enda jag vet om just nu. Den 4:e aug. 
korde jag W7XU i EN13/South Dakota, 
det var ruta nr 700. (grattisl/gvf anm) 
Jag har sagt att nar nr 700 ar kord si ska 
jag sluta jaga rutor si det fir val bli si nu 
dl eller..? Ja vi fir val se hur det blir! Jag 
mlste nog gora nSgot radikalt har med 
antennema men vad? En tanke ar att 
bygga om gamla antenner till X-yagis 
(X-yagis ar ju det enda som galler 
idag?).

73 de SM5MIX ULF

Tack Ulf for rapporten, vi raknar nog 
med att hora dej ett tag till!

73 de SM7SJR, Bjorn.
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Testregler

Regler for Region 1 
UHF/Mikrovags test

Tid: Lordagen den 5:e Oktober 1400 
UTC - Sondagen den 6:e Oktober 1400 
UTC.
Frekvenser: 432 MHz och uppat. 
Mode: CW, SSB, AM, FM. QSO via 
Repeater eller satellit ej tillatna. Cross
bands QSO’n ar ej tillatna.
Definitioner:
Single operator: Station opererad av en 
enda operator, utan assistans under tes- 
ten, med privatagd utrustning och an- 
tenn.
Multi operator: Alla ovriga.
Sektioner:
432 MHz Single operator.
432 MHz Multi operator.
1296 MHz Single operator.
1296 MHz Multi operator.
2.3 GHz Single operator.
2.3 GHz Multi operator.
5.7 GHz Single operator.
5.7 GHz Multi operator.
10 GHz Single operator.
10 GHz Multi operator.
24 - 245 GHz Single operator.
24 - 245 GHz Multi operator.
Testmeddelande: RS(T) + lopnummer 
med borjan pa 001, pa varje band, + 
LOCATOR.
Poangberakning: 1 poang/km
Multiplier:
47 GHz x 2
75 GHz x 3
120 GHz x 5
145 GHz x 6 

Regler for
AGCW-DL-VHF/UHF test

Tid: Lordag 19960928, 1600 - 1900 
UTC: 144,025 - 144,150 MHz, 1900 -
2100 UTC: 432,025 - 432,150 MHz. 
Klass: Single operator

Kategorier:
A upp till 3,5 W ut
B 3,5-25 Wut
C mer an 25 W ut
Rapport: RST + serienummer/kategori/ 
Locator (ex 579001/A/JO76JV). 
Brakstreck maste sandas.

Poang: lp/km
Slutpoang: summan av alia poang 
Logg: En logg for varje band. Innehal- 
lande: UTC, Call, RST+nr sant, RST+nr 
mottaget, Locator, poang. Pa forsatts- 
bladet anges: Call, adress, egen Locator, 
kategori, angivande av utrusting och 
uteffekt, summa av km poang.

Loggar skickas fore tredje m&ndagen 
efter testen till:

Oliver Thye, DJ6QZ
Hammer Str. 367 b 
D-48153 Munster

245 GHzx 10
Loggar: Separata loggar for varje band. 
Region 1 Testloggar bdr anvandas och 
skall innehalla Dag, UTC, Call, Sand
RST, Mottagen RST och Locator,
Frekvensband, poang och bonuspoang i 
namnd ordning. Loggar skall vara post- 
stamplade senast 14 Oktober och skickas 
till:

Derek Gough
Box 130 15
600 13 Norrkoping

blessed with good conds. Also in 1994 
and 1995 did we work PA or ON on 
432/1296 MHz.
SM7ECM 24/6 SM7FWZ/1 (JO96), 25/6 
SM6FHZ (JO57), 26/6 SM7FWZ/1 
(JO97), 29/6 SK6YH (JO57), SM6EAN/ 
6 (JO66), SM6PGP (JO67), SM6ESG 
(JO67), SM6NZA (JO67), 16/7 SK6YH 
(JO57), LA6LCA (JO59), 21/7
SM7THS/7 (JO76), 22/7 LA6LCA 
(JO59), 23/7 SM7/DL5CC (JO76),
DC6UW (JO44), DL4IB (JO54), 
YL1AA/A (K.O07)

Tack alia for rapportena!
73/Kjell

433.92 MHz

Inte nog med ISM och LPD (10 mW), nu 
tycks dessutom SRD (= short range 
devices) vara pa vag in i bandet.
Dessa far kora med hela 1/2 W, och lar 
val orsaka en hel del trassel, atminstone 
for de som bor i stadsmiljo.

73/ Olle, SM7HCJ

Hort och kort

SM7LXV berattar om SRAL testen 6-7 
juni (forkortat/gvf)
Jag har under flera ar deltagit i de sub
regionala testerna med varierande resul- 
tat. Mitt hemma QTH ar inte det basta 
(det lagst placerade huset i byn). Med 
hjalp av SM7ADC + ADC jr och 
SM7LXU fick jag upp antenner vid ett 
lantbruk pa Romelasen. Med kaffe och 
mackor i packningen begav jag mej till 
det tillfalliga QTH:et och med en IC 
202S, slutsteg pa 75 W och 11 + 10 
elements antenner korde jag 24 timmar 
pa 144 MHz. 169 QSO fbrdelade pa 103 
DI, 26 OK, 20 OZ och 8 SM(!), 5 SP, 4 
PA, 1 OM, 1 G, 1 OE. Over 700 km det 
14 stationer, GILIP/p (JO01QD) 948 km 
langsta QSO. Ett ganska bra QTH? Jag 
tror det, andra tyckte konditionerna var 
ganska daliga.
Vadan av att kora med en gammal sta
tion: missade ruta JO95, de korde endast 
pa 144,444 MHz (riggen stannar vid 
144,400!).

50 MHz
KP4EIT (FK68) kordes av flera den 6/8 
runtkl 1745, bl a SM7FJE och
SM6FHZ. Bosse, FJE, ar overraskad 
over att kora over Atlanten i augusti! 
SM0LCB (Linkopings-QTH JO78UG) 
10/7 1017 CT3FT (1M13TA) 3692 km, 
9/7 1538 IG9/DK0FTG (JM65) 2482 
km, 7/7 1233 EH3DUW (JN12LG) 1991 
km, 7/7 1346 Fl FOO (JN04IF) 1872 km, 
6/7 0820 IS0/I2ADN (JN41) 1857 km, 8/ 
7 0957 IA5/OE5EBO (JN52BS) 1768 
km,
960708 1401 OY6FRA (IP62) 1272 km, 
6/7 1407 OY3JE/M (IP61) 1258 km. 
SM7HCJ(]O7T) \6H IR5RRZ (JN53), 
IK0BAL (JN62), S51MQ (JN75). Fyren 
HV3SJ/B hordes 599+.. Utr: 8W PEP + 
provisorisk dipol 2m dv. mark.

144 MHz
SM0KAK 5/8 1705 JX7DFA (IQ51) 
529 Aurora-E eller ionosphere scatter 
1730 scatter? Han hordes aven i SM3/4, 
OH och ES pa 144.054 MHz. JX7DFA 
korde manga QSO runt 1800 km.

1296 MHz
SM7ECM25H YL1A/A (KO07), 26/7 
ON5NY (JO01), ON4PS/P (JO20)

10 GHz
Rapport fran SM0KAK:

YL1A (KO07UN) expeditionen:
Jul 24 2025 SM3BEI (JP81NG) 579/559 
10GHz. 1st QSO on 10 GHz made in 
YL! Jul 24 2108 SM3AKW JP92AO 
539/559 10GHz Best QRB on 10GHz 
from YL (598 km). Jul 26 0548 ON5NY 
JO10LV 559/599 1296 1st YL-ON on 
1296 MHz. QRB 1424 km, WKD also 
ON on 432 MHz. Jul 26 0557 SM7ECM 
JO65 539/529 10GHz. Jul 26 1633 
SK0CT JO89XJ 529/599 10GHz. Jul 26 
2047 SM7THS JO76WR 539/319 
10GHz. The expedition was once again

/
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AKTIVITETSTESTER JULI

MIKRO MULTI
KLUBBTAVLINGEN131

Klubb-

SM7AED ■ OH6QR i KP12DE 848 km

MIKRO 1296

TIO I TOPP

540 km

73s de Kurt SM5FUA.

73 s Christer SH6(1)AAJ.

73 s Bjorn SM6EHY.

KLUBBTAVLINGEN
BASTA DX: N-CERT. SH3AAR - SK7CA 506km

CHECKLOG: SM7OCI SMORGP/Ernst QTC-red.

km

154

45344
41261
40986
40607
40510
38871

798
533
438
431
412
330
326
314
301

SM4TRB/P 
SM4BRD 
SM5ERP 
SM3GBA 
SM4HEJ 
SM5EEY 
SM5NDI 
SM3RXC 
SM5TC/5

26844
25318
23530
22256
21946
18202
17197
16522
16395
15702
13935
13890
10742
10306
10079

Poang
17144
3910
2892
2131

32815
32638
32282
30300
30286
30205
29483
28473
27506

SK5BN 
SK4AO 
SK2AT 
SK1BL 
SK6EI 
SK6DW 
SK7HR 
SK7OL 
SK4IL 
SK4BX 
SK4EA 
SK6HD 
SK5AA 
SK7CA 
SK6QW 
SK7JC 
SK3MF 
SK3BP 
SK7IJ 
SK7AX 
SK0UX 
SK5DB 
SK7CE 
SK5MR 
SK5CG 
SK0CC 
SK3AH 
SK6YH 
SK3QE 
SL1FRO 
SK6NP 
SLOCB 
SK7CY 
SK3LH 
SK4DM 
SK6AG 
SK0GD 
SK4KO 
SK7BV 
SK2KW 
SK2AZ 
SK3IK 
SK7YX 
SK6AK 
SK5AS 
SL1ZXK 
SK5BE 
SK7HJ 
SK5DV 
SK4UH 
SK4RL 
SKOMT 
SK4BW 
SK6LU 
SK6LK 
SK2VY 
SK7DI 
SK3BG 
SK4Y0 
SK7MO 
SK6GX

Call
SM7ECM 
SKOCT 
SM5QA 
SK6YH 
SM3BEI 
SM5FHF 
SM3AKW 
SK7HR 
SM7FMX 
SK7BT 
SM2DXH 
SM7THS 
SM4SJY/P 
SM6PGP 
SM7K0J 
SM4EFW 
SM5CTV 
7S2AT 
SM4HFI/4 
SM4TRB/P 
SMOIKR

Call
SM7CMV/7

BASTA DX:
7S6EI - DF0WD i JO42FD 777 km

BASTA DX:
SM5FHF - SM7ECM i JO65NQ

LOC QSO
JO65 *'

BASTA DX:
SK7CA - SM3AKW i JP81NG 667 km

LOC QSO 
JO65 21 
JO89 13 
JO89 17 
JO57 19 
JP81 12 
JO89 13 
JP92 8 
JO77 8 
JO65 10 
JO65 10 
KP03 5 
JO76 7 
JP70 9 
JO67 6 
JO66 6 
JP70 7 
JO88 4 
KP03 3 
JP70 2 
JP70 2 
JO99 2

Summa
Po^ng

271240
182640 
138492
89106
85685
83085
79743
72645
67497
66698
66335
65560
64240
61940
61580
57308
53999
53077
51925
49425 
48897 
48090 
47346
46404
45441
44445 
42266 
40510 
40412
34788 
34017

VHF 
Nr
1

Poang
9450
9077
8296
7948
7126
6307
4648
3460
3138
3111
2179
2173
2165
2147
1984
1948
1348
866
375
353
341

En list a over utrustningen som anvands pa 
micro,SHF, kommer tack vare forslag av 
SM5FHF Bengt. Darfor; skriv pa nasta logg 
utforligt om dina grejor. Det dr alltid av 
intresse att veta med vad man far alia dessa 
fina resultat med.

SH6AAJ - Urusla konditioner med djupa fadingdalar i varje fall har ute pa ostra 
Gotland. Det var forsta testen jag kort nagonsin. Skojigt. Ronte vis st intresse 
bland ovriga SM-ettor. Roligt nar nagra bryr sig. (jag kor med SM6 eller SMI 
beroende pa var jag befinner mig). Aterkommer -

Micro
SK6YH - Aktivitet under det normal a.

SM5RN/Derek Gough,
Testledare

Kvartalstestresultaten kom under fel rubrik i forra 
QTC. Denna g£ng ar det emellertid kontrollerat och 
ratt!

Gladjande att nya signaler 
deltar i testerna.

Glom inte att ange signalklass 
pa loggen - bar a sa att ni 
hamnar i ratt list a och dess- 
utom; ange klubbtillhorighet. 
Det sistnamnda galler ocksa 
alltfler stamkunder som glom- 
mer det.
Jag dr tacksam om ni skickar 

flera sidor loggblad sa hafta 
garna ihop dem.

Kommentarer
VHF
8S1FRO - Aterigen en julitest fran Faro. Trots jubileumssignal sa blev det endast
67 QSO. Langsta med OH6MSZ, 580km. Operatorer var -6CTQ,-5EOS,-4HCM 
och -5FUA.

50MHz
SKOUX- Ordinarie operatoren QRV i YL-land. Fick god hjalp av goda 
tropoconds men missade anda en massa givna poang. Nar skall man kora den 
"kompletta” testen? 73’s ULF/SM0LCB.

UHF
SK5AA - Forsta gangen vi korde pa 70 cms och det gav mersmak. Ytterligare 
nagra VRK-are kommer att skicka loggar.

73's Donald SM5ACQ + Wei, SM5DMQ.

Nr
1

Call 
SM0FMT

LOC QSO Poang
23378

Nr
1

Call 
SM7ECM

LOC QSO Poang
15147JO89 53 JO65 25

2 SM3BEI JP81 38 18383 2 SK6YH JO57 24 11596
3 SM3AKW JP92 26 13234 3 SM5QA JO89 19 9768
4 SKOUX JO99 24 12559 4 SKOCT JO89 14 9093
5 SM7BOU JO66 34 12380 5 SM3BEI JP81 13 8278
6 7S6EI JO68 30 12270 6 SM6PGP JO57 9 3323
7 SK7CA JO86 22 11727
8 SM1CJV JO97 17 8897 BASTA DX:
9 SK4EA JO79 24 8670 QRG 2G3 SM7ECM - LA6LCA 409
10 SK6HD/6 JO68 21 8298 QRG 5G7 SM7ECM - LA6LCA 409 km
11 SM2DXH KP03 17 8148 QRG 10G SM7ECM ■ LA6LCA 409 km
12 SK7HR JO77 19 7928
13 SK7BT JO65 23 7857
14 SK5CG JP80 16 7277 50 MHz
15 7S2AT KP03 15 6876 Nr Call LOC QSO Poang
16 SM5AWU JO88 12 5848 1 SM7AED JO66 47 25700
17 SK6NP JO68 14 5626 2 SKOUX JO99 38 22544
18 SK5MR JO78 11 5303 3 SM0FMT JO89 34 20049
19 SM1MUT JO97 9 5012 4 SM6MKH JO68 19 11199
20 SK4AO JP70 16 4948 5 SM7TKR JO77 19 10965
21 SM4DXO JP70 14 4905 6 SM6MPA JO68 19 10011
22 SK6DW JO68 14 4889 7 SM4HEJ JO69 13 8672
23 SM7TKR JO77 8 4145 8 SM6MVE JO67 17 8568
24 SM6MVE JO67 13 3671 9 SM6EHY JO67 17 8192
25 SM4EFW JP70 9 2839 10 SM5NVF JO89 16 7319

11 SM6VKC JO68 14 7050
26 SK5AA 2836 12 SK6AB JO57 11 6026
27 SM5SHQ 2730 13 SM3VEE JP81 11 5989
28 SM5TJH/5 2685 14 SM1MUT JO97 9 5396
29 SM5PAG 2000 15 SKOCT JO89 10 5146
30 SK3QE 1953 16 SM6VQS JO58 8 4086
31 SM4TZZ/P 1512 17 SK7BT JO65 15 3749
32 SM4ATA 1368 18 SM7AEW JO76 2 1301
33 SM0WAU/4F' 1277 19 SM4BRD JP70 2 1171
34 SK6AK 1209 BASTA DX:

2 SK3MF JP92 105
3 SK6HD JO68 111
4 SK7HR/7 JO77 102
5 SK4EA JO79 98
6 SK7IJ/7 JO77 100
7 SK0CC JO99 91
8 SM4VQP/4 JO79 114
9 7S6EI JO68 101
10 SM7BOU JO66 88
11 SK7JC JO76 68
12 SKOCT JO89 80
13 SM7ALC JO65 51
14 8S1FRO JO97 67
15 SM3VEE JP81 61
16 SLOCB JO89 78
17 SK7CY JO66 73
18 SK3QE JP81 60
19 SM5BEI JP90 65
20 SK7BT JO65 74
21 SK7CA JO86 63
22 SM3RIU/3 JP93 51
23 SK5CG JP80 57
24 SM4RGD JO79 75
25 SK6DW JO68 69
26 SM4HFI 25091
27 SK7AX/7 24038
28 SM4RRD/4 23757
29 SK0GD 23530
30 SM6VKC 23428
31 SK4KO 22256
32 SM7UYS 21946
33 SM1LPU 20402
34 SM7HWD 19860
35 SM4RPP 19187
36 SK3BP 19125
37 SM7VHS 18494
38 SK2KW 18202
39 7S2AT 17829
40 SM6MCU 17801
41 SM5HL 17787
42 SM6FOV 17729
43 SM7EBI 17647
44 SK5MR 17643
45 SM5GHD 17226
46 SM5NVF 17050
47 SM4HEJ 16914
48 SM4ATA 16829
49 SM5PAG 16538
50 SK3IK 16522
51 SM6TMQ 16395
52 SM5UFB 16196
53 SKOUX 15717
54 SMOEPO 15327
55 SK2AZ 14983
56 SM4TRB/P 14670
57 SM2PYN 14162
58 SM5DYC 14146
59 SM5VDB 13935
60 SM1HOW 13929
61 SL1ZXK 13890
62 SM6TRZ/6 13738
63 SM5TJH/2 13697
64 SM5AHD 13535
65 SM5SHQ 13445
66 SK6NP 12560
67 SM6LPH 11777
68 SM2OKD 11756
69 SM4SCF 11639
70 SM4EFW 11376
71 SM0KAK 11219
72 SM5ACQ 10818
73 SK6QW 10755
74 SM6USS 10695
75 SK7HJ/7 10306
76 SM6VZE 10079
77 SM6MHE 9893
78 SM5TSW 9686
79 SM5AWU 9655
80 SM0WAV/4/P 9405
81 SK6AK 9299
82 SM5CIH 9204
83 SM4VMS 8780
84 SM4KBC 8751
85 SM4KJN 8096
86 SM1REI 7685
87 SM0DGX 7634
88 SM6DGR 7355
89 SM5VVQ 7296
90 SM6BGP 7161
91 SM5SMH 6945
92 SM5ERP/5 6794
93 SM1MUT 6624
94 SM0CXK 6511
95 SM4VYH 6407
96 SM7DH 6405
97 SK4AO 6339
98 SM6VYK 6130
99 SM4VOZ 5984
100 SM4UTD 5914
101 SM5RN 5782
102 SM5KQS/5 5739
103 SM6AHU 5392
104 SM5NDI 4912
105 SM6NT 4835
106 SK6AG 4730
107 SM6VKB/6 4644
108 SK2VY 4592
109 SM6HCO 3985
110 SM5BMJ/3 3803
111 SM5GAA 3692
112 SM7SJR 3526
113 SM2SXT 2755
114 SM4KL 2533
115 SM5VIH 2402
116 SM1NI 2365
117 SM3GBA 2299
118 SM2ERL 2214
119 SM5VVS/5 2050
120 SM6UMO 1972
121 SM7AEW 1940
122 SM6CPO 1820
123 SK4YO 1700
124 SM5RVH 1200
125 SM6WBY 525
126 SK4IL 503

VHF N-LICENS

Nr Call LOC QSO
1 SH3AAR JP81 40
2 SM4VSV JP60 11
3 SM6VHW JO67 8
4 SH1AAJ JO97 9

Nr
1

Call 
SM7CMV

Antal Summa
6 411438

2 SKOCC 7 259249
3 SK6HD 7 257676
4 SM7BOU 7 255773
5 SM7ALC 7 235123
6 SK7BT 7 225532
7 SK7JC 6 222769
8 SK5CG 7 209866
9 SK6EI 6 208197
10 SM6TMQ 7 196333

UHF
Nr Call Antal Summa
1 SMOFZH 6 150052
2 SM3BEI 7 138395
3 SKOCT 6 121825
4 SM3AKW 7 118577
5 SM7BOU 7 117027
6 SKOUX 6 110319
7 SK7CA 7 100892
8 SK7BT 7 94500
9 SKOCC 6 82325
10 SK6HD 6 70237

MIKRO 1296
Nr Call Antal Summa
1 SM7ECM 7 49951
2 SM3BEI 7 44795
3 SM5QA 5 41784
4 SM5FHF 7 38348
5 SKOCT 7 29877
6 SM3AKW 6 24742
7 SM4DHN 5 20202
8 SM6EAN 6 19264
9 SM7FMX 6 16499
10 SK7BT 7 15815

MIKRO MULTI
Nr Call Antal Summa
1 SM7ECM 7 92526
2 SM6EAN 6 50904
3 SM5QA 5 43564
4 SM3BEI 5 41307
5 SKOCT 6 29007
6 SK6YH 2 18033
7 SM6PGP 5 12657
8 SM4DHN 2 10987
9 SM3AKW 1 7855
10 SK7HR 1 4622

50 MHz
Nr Call Antal Summa
1 SKOUX 7 121886
2 SMOFMT 7 112323
3 SM7AED 2 74543
4 SM6MPA 6 64389
5 SK7BT 7 55254
6 SM1LPU 1 35286
7 SM1MUT 4 31704
8 SM6MVE 6 30682
9 SKOCT 5 28203
10 SM5NVF 4 26272

Nr
1

Call 
SKOCT

AntalKI. poang 
9 8221.44

2 SK7BT 9 6582.56
3 SK5BN 9 6474.84
4 SK70L 9 2876.11
5 SK2AT 9 2599.05
6 SK6EI 9 2428.87
7 SK4AO 9 2389.05
8 SK4IL 9 2238.37
9 SK6QW 9 2223.59
10 SK7CA 8 2164.04
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SSA 
Medlems- 
nytt

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

Nya anropssignaler
SH4ABT SSA:s UC-tillstAnd Thorsteinn
SH6ABP SSA:s UC-tillst. Ex: SM6-7758 Sven
SH6ABQ SSA:s UC-tillst. Ex: SM6-7907 Niklas
SH7ABR SSA:s UC-tillst. Ex: SM7-7914 Thomas
SH7ABS SSA:s UC-tillst. Ex: SM7-7916 Bengt I.
SMOWDK T-licens/Cept 2 Birger
SM0WDW T-licens/Cept 2 Peter
SM0WDX T-licens/Cept 2 Kjell
SM0WEC T-licens/Cept 2 Ernst
SMOWED T-licens/Cept 2 Joachim
SM0WEP T-licens/Cept 2 Stefan
SM0WEQ T-licens/Cept 2 Jan
SMOWEU T-licens/Cept 2 Tommy
SM0WEV T-licens/Cept 2 Richard
SM0WEX T-licens/Cept 2 Kjell
SM2WDM T-licens/Cept 2 Carina
SM2WDT T-licens/Cept 2 Tommy
SM2WEA T-licens/Cept 2 Anne
SM2WEE T-licens/Cept 2 Regina
SM2WEW T-licens/Cept 2 Lars-Ove
SM3WEH T-licens/Cept 2 Ex: SH3AAR Andreas
SM3WEO T-licens/Cept 2 Michael
SM3WFG T-licens/Cept 2 Ex: SH3AAO Gustav
SM5TAO T-licens/Cept 2 Aterupptagit Hani
SM5WDJ T-licens/Cept 2 Marko
SM5WDY A-licens/Cept 1 Mattias
SM5WEF A-licens/Cept 1 Niclas
SM6WDF T-licens/Cept 2 Torbjorn
SM6WDP T-licens/Cept 2 Carl-Olof
SM6WDZ T-licens/Cept 2 Andreas
SM6WER T-licens/Cept 2 Stefan
SM6WET T-licens/Cept 2 Ex: SM6-7866 Magnus
SM6WFI T-licens/Cept 2 Bertil
SM7WBH T-licens/Cept 2 Bo
SM7WCV T-licens/Cept 2 Catharina
SM7WCW T-licens/Cept 2 Paul
SM7WDG T-licens/Cept 2 Freddy
SM7WDL T-licens/Cept 2 Ronald
SM7WDN T-licens/Cept 2 Ex: SM7-7876 Soren
SM7WDU T-licens/Cept 2 Reidar
SM7WDV T-licens/Cept 2 Ex: SM7-7800 Tommy
SM7WEG T-licens/Cept 2 Stefan
SM7WEJ T-licens/Cept 2 Rolf
SM7WEL T-licens/Cept 2 KSre
SM7WEM A-licens/Cept 1 Jan
SM7WEN T-licens/Cept 2 Claes
SM7WES T-licens/Cept 2 Johan
Rattelse till tidigare publicering
SM3WCS A-licens/Cept 1 Roger
Nya licensklasser
SM3UPI T-licens/Cept 2 Ingemar
SM3WEH T-licens/Cept 2 Ex: SH3AAR Andreas
SM3WFG T-licens/Cept 2 Ex: SH3AAO Gustav
SM7TSQ A-licens/Cept 1 Peter
Nya medlemmar
SM-/LX1AR Fred
SL3ZZW Militar klubbstation
SM0-7920 Lyssnaramator Kristofer
SM4ALB A-licens/Cept 1 Roy
SM4WDQ T-licens/Cept 2 Jorgen
SM5SIK C-licens/Cept 2 Jonny
SM5SLE A-licens/Cept 1 Lasse
SM6RXS A-licens/Cept 1 Gregor
SM6UML N+T-licens/Cept 2 Eje
SM6WFI T-licens/Cept 2 Bertil
SM7-7921 Lyssnaramator Ove
SM7WDL T-licens/Cept 2 Ronald

Olason 
Oberg 
Rigemo 
Mildenhag 
Nilsson 
Palmqvist 
Hernfalk 
Ottenhag 
Grafstrom 
Sundin 
Hansson 
Lempke 
Farnqvist 
Lindskog 
Sveningsson 
Ohlsson
Johansson 
Karlsson 
Karlsson 
Bygdell 
Hedberg 
Jillebo 
Persson 
Freiwat 
Hytonen 
Mattsson 
Danielsson 
stahi 
Byro 
Hilvarsson 
Weckfors 
Aronsson 
Lind' in 
Hansson 
Palmkvist 
Larsson 
Beck 
Hallberg 
Andersen 
Helium 
Johansson 
Rosenhall 
Schneider 
Hviid 
Carlsson 
Carlberg 
Karlsson

Andersson

Englund 
Hedberg 
Persson 
Lindstrom

Rischette 
FRO Gavle 
Prokop 
Nystrom 
Jonsson 
Andersson 
Vunnel 
Rybczynski 
Pettersson
Lind'In 
Ferm 
Hallberg

Lokenegatan 21 664 34 GRUMS
KSrtorpsgatan 6 F 545 32 TOREBODA
Linddalen 6341 464 72 hAverud
Kdpenhamnsv.43C,2tr 21771 MALMO
Birger Jarlsgatan 41 A 216 11 MALMO
Farjevagen 7 178 54 EKERO
Sikvagen 61 135 41 TYRESO
Bagarbyvagen 46,2tr 191 34 SOLLENTUNA
Odengatan 71 113 22 STOCKHOLM
Kilsmogatan 17 124 70 BANDHAGEN
LSngvagen 28 137 55 vAsterhaninge
Hagagatan 35 11347 STOCKHOLM
Loftvagen 15 142 35 skogAs
Bergsunds strand 5 11738 STOCKHOLM
Myrvagen 23 191 63 SOLLENTUNA
Tornvagen 6 921 46 LYCKSELE
Anlaggargatan 30 921 46 LYCKSELE
Forsmyrvagen 43 921 42 LYCKSELE
Domarvagen 5 A 921 41 LYCKSELE
Kungsangsvagen 19 903 55 umeA
Berge 1428 A 823 91 KILAFORS
Tordonsgatan 6 B 802 77 GAVLE
Djupa 1592 823 93 SEGERSTA
Stenrosvagen 55 752 66 UPPSALA
Solrosgatan 32 644 30 torshAlla
Klovervagen 8 733 32 SALA
Sernanders vag 2-418 752 61 UPPSALA
Sprintergatan 8 533 34 GOTENE
Vastra Torp 30 668 92 ED
Osterhedsgatan 22 415 06 GOTEBORG
Gerrebo 3262 450 52 DINGLE
Odengatan 11 A 521 43 FALKOPING
Bergsliden 21 521 32 FALKOPING
Serenadgatan 24 215 72 MALMO
Box 29 245 21 STAFFANSTORP
Box 29 245 21 STAFFANSTORP
Saarisvagen 14 B 212 19 MALMO
Serenadgatan 22 215 72 MALMO
Kvartettgatan 30 215 71 MALMO
Saarisvagen 14 B 212 19 MALMO
Ostra Verlinge 27 231 94 TRELLEBORG
Akershus 20 A,3vcin 245 37 STAFFANSTORP
Bodarp 17 231 94 TRELLEBORG
Akershus 12 B 245 37 STAFFANSTORP
Box 51 370 42 TORHAMN
Simmermarksvagen 15 231 92 TRELLEBORG
Slussgatan 9,5v3n 211 30 MALMO

Box 4013 850 04 SUNDSVALL

Brantens Vag 2 824 34 HUDIKSVALL
Berge 1428 A 823 91 KILAFORS
Djupa 1592 823 93 SEGERSTA
PrastgSrdsgatan 10 233 42 SVEDALA

25 Rue Alphonse Munchen L-2172 LUXEMBOURG
Box 686 801 27 GAVLE
Kumminvagen 5,1 tr 123 56 FARSTA
Alsings Vag 34 777 51 SMEDJEBACKEN
Hjortronvagen 10 A 683 34 HAGFORS
Gimogatan 28 748 32 OSTERBYBRUK
Luxorgatan 4 B 591 33 MOTALA
Hagmarksvagen 18 448 33 FLODA
Bjurum Sannabo 521 94 FALKOPING
Bergsliden 21 521 32 FALKOPING
Box 9 274 04 abbekAs
Serenadgatan 22 215 72 MALMO

Loppmarknad Botkyrka!
Datum: 10 november, kl 11-15
Plats: Albyskolan, Alby.
Botkyrka Radio Amatorer SKOHB premiar- 
inbjuder amatorer fr^n nar och fjarran till 
loppmarknad i utmarkta lokaler och med 
direkt narhet till Stockholm.

Forsaljning av surplus.
Ytterligare information i nasta QTC.
Bokning av bord och information:

Kontakta Uwe SMOGYX
08-531 716 50 eller
Per SMOSYP 08-531 869 95.

Loppmarknad i Nykvarn
Malardalens Radioamatdrer, SKOMK. an- 
ordnar sin traditionella loppmarknad p& 
Turingeskolan i Nykvarn lordagen den 7 
September 1996 kl 10.00 - 14.00 (ingen 
forsaljning fore kl 10.00). Saljarekankomma 
redan kl. 09.00. Ring i forvag och reservera 
bord! Kontakta SM0LJF Rolf tel 08-552 
45678 eller SMOCOP Rune tel 08-552 47137. 
Incheckning over R4 eller 145.325 MHz. 
Intradeslotteri tio kronor Fortaring finns. 
Skyltning till Turingeskolan kommer att 
finnas fran infartema till Nykvam.

Kom, traffas och trivs!
Malardalens Radioamatdrer genom 
SMOCOP Rune

LOPPMARKNAD
SVARK-SK7AX

Vissmalen, Huskvarna
Lordagen den 7 September
kl. 10.00 - 14.00 Visning fran kl 09.00 
Forsaljning: matinstrument, radiosurplus, 
kabel, massor av komponenter, surplus, 
komponentdatabocker etc.

Vill du sjalv ha en plats for att sSlja, 
kontakta:
SM7RIN Ingemar, tel 036-30 25 05
SM7LQQ Ulrik, tel 036-76170.
Vagbeskrivning: Se QTC nr 8.
Passning p& SK7RGI pa R6, RU6 samt

29.680 MHz.
Fynda, trivs och traffas!
SVARK gm SM7FDO Lasse.

Medlemsuppgifter som 
sakandes i
QTC nr 8 1996.

SH4ABE Ex: SM4-7904 
SH4ABF Ex: SM4-7905 
SH4ABJ Ex: SM4-7876 
SH4ABO Ex: SM4-7814 
SH5ABG Ex: SM5-7909 
SH6ABH Ex: SM6-7910 
SH7ABK Innehar aven

SM7NBO
SH7ABL Ex: SM7-7917 
SK6RSF ATSK kanal R7X 
SM0WCM, Ex: ES5PC 
SM5WDC, Ex: SM5-7342 
SM5WDH, Ex: SM5-7918 
SM6WBREx: SM6-7302 
SM6WCFEx: SM6-7830 
SM7GIN Aterupptagit 
SM7WCJ Ex: SM7-7376 
SM7WCKEx: SH7AAZ 
SM7WCYEx: SH7AAF 
SM7WCZEx: SH7AAG 
SM7WDSEx: SM7-7502
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Silent Key
r m v

SM6EDJ Ulla Onnerstad
Den 16 juli meddelade SM6EDB/Bengt att 
hans maka Ulla hastigt gatt bort.

Sedan mitt forsta QSO med Ulla, CW, 
hosten 1968, slappte vi aidrig kontakten. 
Under mina 17 ar till sjoss och lang tid i 
Sydamerika hade vi nastan dagliga QSO. 
Ulla var kontakten med familjen och hem- 
bygden. Vi diskuterade al It, fran modulering 
och antenner till varldshandelser och famil- 
jeproblem. Mordande l&nga sjoresor och 
livet i en stad pl&gad av terrorism lystes upp 
av Ullas nyktra rost i hogtalaren.

Under den numera upplosta Swedish Mari
time Mobile Radio Clubs levnadstid var hon 
den landstation som flitigast stallde upp da 
vi, /MM-folket, sokte kontakt med Sverige. 
Hon blev ocksci hedersmedlem i klubben, 
och m&nga av medlemmama blev hennes 
vanner.

A kt a vanskap dr sdllsynt, sags det. 
Jag fick formanen att kdnna din. 
Tack Ulla och vila i frid.
SM6EVE(/MM), OA4IU, ELOBC
Bernt Birgersson

Silent Key

SM5AYQ0we Andersson, Vallingby 
SM5CLWLajos Nemeth, Johanneshov 
SM5HE Bertil Levison, Vallingby 
SM6EDJ Ulla Onnerstad, Harplinge 
SM7AJD Rune Engvall, Ronneby

(Old (Limrrs (Club
Hostens OTC-mote

Onsdagen den 16 oktober
Utforlig information i nasta QTC!

79 SM5BBC/Ulf

Orebro Sandaramatdrer
OSA inbjuder till auktion den 21 Septem
ber kl 11.00 i klubbstugan p£ Lundag^rds- 
vagen 6 i Adolfsberg. Inlotsning pa R2 
fran 9.30. Folj SSA-bulletinen for mer 
information.

Valkommna onskar OSA.
Genom SM4TBS/Bosse

SM6-mdte - 12 oktober
SM6-mote kommer att hollas i Akulla utan- 
for Varberg den 12 oktober. Forhandlingar, 
forelasning och besok pa Grimmeton radio
station. Mer information senare.

Sandareamatorema i Varberg och Falken- 
berg med DL-6 inbjuder.

Boka dagen redan nu! 
Genom SM6EMX/Arne

GSA - Goteborg's Sandareamatorer -
SK6AG. Fieldday 7-8 September 

Fieldday i naturskona Delsjoomr^det i 
Goteborg. Aktiviteter for hela familjen. 
Poangpromenad och tavlingar. Loppmark- 
nad. Vi kommer att aktivera SK6AG 
under RSGB's Fieldday contest. Vi ar 
aktiva pa HF, VHF, UHF och packet. 
Inlotsning via R2 / SK6RFQ fran cirka 
9.00 pa lordag till 18.00 pa sondagen. 

Mer info pa
http://ham.te.hik.se/clubs/sk6ag/ 

eller genom SM6JOC/Bjom, telefon 031-
55 09 70 eller 070-555 09 70 eller via e- 
mail: sm6joc@lls.se

SK0DH Stockholm
Kurs, Cept-licens

SMOETT/Hans undervisar i den tekniska 
delen som fordras for Cept 1 och 2.
Kursen star tar sondagen den 8/9 kl 19.00. 
Kurstid: 12 veckor. Tillfalle att skriva 
prov. Anmalan: Tel 08-710 22 52 onsda- 
gar mellan 1800-2000, eller skriftligt till: 
SK0DH, V&rbergsv 185, 127 41 Skarhol- 
men.
Kostnad: Endast frivilligt medlemskap i 
klubben samt studiematerial.

Kjell SMOOGX - DL0

1997 ars VHF-mote 
-1997 ars VHF-mote kommer att hollas i As 
p& sodra Oland. Arrangor:
Kalmar Radioamatorsallskap SK7CA.

Boka redan nu in detta datum.
Mer info fas genom Tommy SM7NZB eller 

viahemsidap& Internet: http://ham.te.hik.se
73 de Niklas SM0UFW 
niklas.gunhamn@allgon. se 
08-54065754

SSA pa Internet
SSA hemsida

http ://www. s vessa. se
Internetredaktor Jonas SM5HJZ 
Klubbinformation kan lamnas via 

fax 0174-206 59

H
Det bast a sdttet att liimna ditt 

textbidrag med information om 

klubbaktiviteter till QTC dr att 

skicka en diskett.

Bifoga garna en utskrift!

SM2-mdte
Hostens SM2-mote ager rum i Storuman 
lordagen den 28 sept. Moteslokal ar skid- 
stugan pa Stenseleberget och forhandling- 
arna borjar med samling kl. 11.

Ovemattningsmojligheter gar att ordna. Vi 
arbetar for ett intressant och givande mote. 
Lyssna pS SSA-bulletinema for ytterligare 
information.

Valkomna onskar STARK genom
SM2UWM/Jan-Egil, och
DL2, SM2PYN/Bosse.

Radiokryssning” med 
’’Silja Symphony”
18-20 September

Kryssning t o r. Helsingfors med ett innehdlIsrikt pro
gram till specialpriser.
Prel. Programpunkter: besOk pi "bryggan”, dir vdr 
kapten informerar om data- kommunikations- och 
navigeringssystem pi en modern bit. Gdran Nordin, 
SMOLAN ar ’’chief’ ombord och visar oss ’’batens 
hjarta”, maskinrummet. Programmet i konferensrum- 
met bliren Overraskning.
Till fhlle ges att kOra marin-mobiit pa 20 och 80 meter 
fran tva hytter. SMOLAN har ordnat med speciella 
antenner for att sakerstalla gott resultat.
Priser for ovan beskrivna "paket”:
a-hytt (2 pers) sea side 1.665:- kr/pers (begr antal) 
a-hytt (2 pers) promenade 1.520:- kr/pers (begr antal) 

c-hytt (4 pers) ej fonster 1.270:- kr/pers
Anmalan per tel till radioklubben "Laser":
Goran Eriksson, SM5XW, tel 08/500 288 18

Alf Frasen, SMONHL, tel 08/ 500 220 85

Sista anmalningsdag ar 9 September.

Radioklubben ”Laser” pa Sodertorn /
Goran Eriksson, SM5XW

Nya operatdrer till SKOTM
Vi halsar SM5BVT/Knut och SM5AKS/ 
Bertil valkomna i ganget av entusiaster vid 
SSA-stationen pa Telemuseum.

de SMOUGV/Bengt

Radioklubben ’’Laser” i Haninge
for alia radio- och IT-intresserade pa Sodertorn.

program for hostterminen 1996
VALKOMNA TILL VAR MOTESLOKAL
KVARNBACKSSKOLAN, MOSTENS-VAGEN 4, JORDBRO. Inlotsning p£ frekvensen 145.350 MHz.
MANADSMOTEN: Varje andra tisdag i m^naden kl 19.30.
"LASERRINGEN" kors varje sondag kvall kl 21.00 snt pi 145.350, dar Du checkar in for information och ev frigor.
7 SEPT: LORDAGSOPPET MED KLUBBRADIOSTATIONEN SKOQO KL 10-14.

Ansvariga operatdrer: SMONHL och SM5XW.
10 SEPT: MANADSMOTE KL 19.30. Bo Goransson, SMOWA, forelaser om "UKV-antenner i all enkelhet".
18-20 SEPT: "RADIOKRYSSNING" MED "SILJA SYMPHONY" TILL HELSINGFORS.

AVG: KL 18,18/9. AKTIVITETER OMBORD MM. Se detaljerad info i QTC nr 7+8+9, eller ring 
nedanstiende. PRISER: 1.270 - 1.665 kr/pers, beroende pi hytt. Priset inkluderar forutom resa: 2 frukost, 
1 smorgisbord, 1 st a’la carte, 1 kaffe, 50:-kr vardekupong, konf rum 31. Anmalan senast 9/9 till
Goran, SM5XW, (08/500 288 18), eller Alf, SMONHL, (08/500 220 85). BEGRANSAT ANTAL DELT!

5 OKTOBER: PRYLMARKNAD 11-13. Utstallare foranmaler sig till Gdran, SM5XW senast 3/10, (08/500 288 18).
Kostnad 10 kr/bord. LORDAGSOPPET MED SKOQO KL 10-14. Op: SM0NUE & SM0SDN.

8 OKT: MANADSMOTE KL 19.30. Eskil Eriksson, SM4AWC, forelaser om "Matningarjrin likstrom till GigaHertz".
18-20 OKT: "JOTA", JAMBOREE ON THE AIR med bl a Tyreso-scouterna.Strilsjostugan, Alta. Mer inf. senare.
2 NOV: LORDAGSOPPET MED SKOQO KL 10-14. Op: SM0FIB & SM5BVT.
12 NOV: MANADSMOTE KL 19.30. "QTH AFRIKA”: Birgitta, -OFIB och Goran, -5XW, berattar om och visar bilder 

frin Angola, Cape Verde, Zimbabwe och Cape Town.
21 NOV: STUDIEBESOK PA TEKN HOGSKOLAN I HANINGE (EL, TELE, DATA)

Under ledning av Mecki Granberg, SM0TWH. Traffpunkt och tid meddelas senare.
10 DEC: MANADSMOTE KL 19.30. LUCIAFEST.

VALKOMNA I 73 DE GORAN ERIKSSON, SM5XW (08/500 288 18)
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Surahammars Radioamatdrer
Manga justeringar behovdes av bade horisontell och vertikal riktning 
av antennerna och vtterligare justeringar kommer att fa goras innan 
allt fungerar.

KA9ZPY/Arne Moxnessfran
Racine Wisconsin, USA
KA9ZPY/Arne Moxness fran Racine Wisconsin, USA besokte Sverige 
i somras och halsades vdlkommen av SMOUGV/Bengt Svensson, som 
bjod pa en valkomstlunch i Sheraton, dar bordet var prytt med 
svenska blommor i gult (rosor) och blatt (stormhattar) och en 
amerikansk och en svensk JIagga. Medbjuden var aven Captain 
Richard Porritt fran Oregon, som tjanstgor som amerikansk marin- 
attache i Stockholm, sa samtalet kretsade inte uteslutande om 
amatorradio.
Efter lunchen akte sallskapet till Telemuseet, dar stationsforestanda- 
ren SMOUGV/Bengt demonstrerade den nya antennparken och 
shacket, som for ett dr sedan fick en fullstandig upprustning. 
Tjanstgorande operator -CAI/Lars bjod pa QSO med en utlands- 
svensk; F5VCB (SM6FB, ex-ON8XA) Ake och en annan utlands- 
svensk; N2BFH/Per Moberg i USA.

Foto: -UGV/Bengt, text -ZT/Lennart.

Surahammars Radioamatdrer halier till i ett gammalt tvava- 
ningshus med vind och tillgang till skorstenar.
Nyligen plockade vi ner 15- kryssyagin och kopierade I age n a 
till en ny bom - och sa fick vi en ny 15-elementare. Iden var 
att stacka den med den gamla, och det dr detta arbete som vi 
halier pa med pa denna hi Id. Vara balanskonstnarer SHSAAK, 
Mikael Hyvonen, halier pa med att fasta matarkabeln och 
SH5AAM, Goran Tapper racker honom med en gracios gest ett 
verktyg me dan SMSUJM, Martin Statlin awaktar att fa dr a 
upp det nu forlangda mastroret ur takluckan och montera den 
nya, undre, antennen pa lagom stackningsavstand.

Klubben SKSSU, Surahammars Radioamatdrer bar haft cn 
15 el kryssyagi, som gjort sitt basta under tvameterstestema, 
men vi liar aidrig haft nytta av de vertikala elementen. Nyligen 
plockade vi helt sonika ned dem och kopierade lagena pa cn 
ny bom - och sa hade vi en till 15-elementare. Iden var att 
stacka den med den gamla.
Antennbygget ar en av alia aktiviteter som engagcrar de nya 
SH-amatorema. En annan ar pabyggnadsstudiema for att klara 
proven till CEPI-licens senarc i host. Ett stort tack till Flen- 
amatorema, vars initativ till intensivkurs i hostas gav var 
klubb ”nytt liv” - antalet aktiva i klubben okade med 400%!

73 de SK5SU @ SM5DAD. Kaj Stridell.

Konstens vdgar dr 
outgrundliga!
Fran sommarens aktiviteter.
Har dr SM4ALK/Ingemar pa Konst- 
galleriet Fl 5 i Moss, Norge. 
"Konstens vdgar dr outgrundliga. "Men 
vad hor han mantro?
Jo, vdgbruset fran-------------------
Vi soker ett ord pa 11 bokstaver. 
Forst dragna ratta svaret far ett pris. 
Dragning sker pa Radioklubben Lasers 
manadsmote den 8 oktober kl 20.00. 
Svar senast den I oktober 1996 till 
SM5XW/Goran Eriksson, Nedergarden
218, 136 53 Haninge.

73 de SM5XW/Goran
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Landskapsbilden oster om Varberg med de sex 127 m hoga antennmastema dr vdlkand av 
vdstkustresenarer till land och hav. Har dr mast I och 2 med gamla sandarbyggnaden till hoger. 
Atta antennvajrar gar fran sandarbyggnaden upp till forsta masten. Foto SM6JJX/Lennart Benson

Tidigare i ar kom sa det positiva beskedet, Riks- 
antikvarieambetet var berett att till en borjan 
avsatta medel till de tva master som var i samst 
skick. Det finns ocksa planer for en utstallnings- 
hall vid den gamla sandarbyggnaden, sa att an- 
laggningen kan visas for allmanheten pa ett bra 

satt.

Unik restaurering
Under sommaren har en helt unik restaurering 
av mast nummer tre borjat. For forsta gangen 
sedan masten tillverkades 1924 har den sand-

Radiostationen SAQi 
Grimeton utanfor Varberg 
kommer med storsta sannolik- 
het att rdddas. Det Jbrsta och 
mycket viktiga steget har tagits 
i sommar for att restaurera 
och vidmakthdlla anldgg- 
niitgen for framtiden.

Alexanderson alternator
SAQ, som officiellt invigdes 2 juli 1925 av Kung 
Gustav V, var en viktig lank i Radio Corporation 
of Americas globala langvagsniit. Den svensk- 
fodde Dr. Ernst F W Alexanderson anstalld hos 
General Electric Company i USA, uppfann 1918 
en 200 kW siindare for telegrafi. Alexanderson 
altematom som tillsammans med hans ocksa 
konstruerade multipelantenn gav tillracklig ef- 
fekt for att for forsta gangen na en saker kontakt 
mellan olika kontinenter.

I Grimeton installerades tva altematorer, en for 
drift och en i reserv. Det gick ocksa att kora dem 
parallellt och mata antennen med 400 kW, men 
det utnyttjades sallan. 200 kW och 17,2 kHz blev 
den normala vagen for trafiken till Radio Central 
i Rocky Point, Long Island.

Multipelantennen
Den beromda landskapsbilden oster om Varberg 
med de sex 127 m hoga antennmastema ar 
viilkand av alia vastkustreseniirer till land och 
hav sedan mer an sjuttio ar.

Professor Henrik Kreiiger konstruerade mas- 
tema med en 46 m lang tvararm pa toppen. Varje 
mast vager 130 ton och ar beliigen med ett 
avstand pa 380 m till nasta mast. Atta antenn
vajrar gar fran sandarbyggnaden upp till forsta 
masten passerar sedan samtliga och slutar vid 
mast sex. Fran vaije tvararm gar en vajer ned till 
en spole for den specifika frekvensen som sedan 
ar ansluten till jord. Genom den har konstruktio- 
nen lyckades Alexanderson uppna en antenn- 
resistans pa bara 0,5 ohm och en antennstrom av 
600 A.

Ingen trafik - inga pengar
Ett stort orosmoln har hangt over hela 
Grimetonanlaggningen. Ingen, varken civil eller 
militar, myndighet vill liingre bedriva trafik over 
radiostationen och da har ocksa underhalls- 
pengama lyst med sin franvaro. Det har till och 
med talats om att riva mastema. Dagens agare 
Telia Mobitel ansag sig inte sjalv ha rad att 
restaurera mastema nar inga inkomster finns att 
fa.

Byggnadsminnesmarke
En stor grupp av manniskor pa olika nivaer, allt 
fran hembygdsforening, kommunalrad, lansar- 
betsnamnd, lansantikvarie, till Telia Mobitels 
eget folk och manga tier skred till verket for att 
sakra Grimetons framtid och fa anlaggningen 
forklarad som byggnadsminnesmarke.

26

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

Varberg - Grimeton. Radiostationen med antennmast - byggnadsminnesmarke

Radiostationen SAQ far nytt liv SM6 JJX/Lennart Benson

s i
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Pa vdg till jobbet! Att ta sig upp till toppen, 
127 meter, tar 8 minuter. God tid att funde ra 
pa svindel eller ej.

Foto SM6JJX/Lennart Benson

blastrats, blymonjats och malats med grafitfarg. 
Riksantikvarieambetet har kravt att behandl ingen 
skall ske efter gammal metod och har valt arbetet 
som ett pilotprojekt for att se hur gamla nitade 
stalkonstruktioner bast bevaras. Tva ganger med 
blymonja och tre strykningar med grafitfarg skall 
ge ett skydd for de narmaste trettio aren. Varje 
mast har en yta av 3000 kvm, till det kommer 600 
liter monja och 750 liter grafitfarg att ga at. 4,5 
miljoner beraknas den har masten kosta att fa i 
nyskick igen, da ingar ocksa ett antal special- 
stallningar som kan anvandas till samtliga mas
ter. Kostnadema forvantas ocksa minska i takt 
med att erfarenhetema okar. Kommer arbetet att 
fungera tillfredstallande ar det tiinkt att en mast 
om aret skall restaureras tills alia ar genom- 
gangna.

Miljopaverkan
En intensiv debatt under varen holl pa att forsena 
projektet med ett helt ar. Att blastra bort gammal 
blymonja och mala pa ny ansags ge alldeles for 
stor negativ miljopaverkan for att vara accepta- 
belt. Det fanns forslag om att bygga in hela 
masten med stallningar och presenningar och 
sedan mala med epoxyfarg. Till slut valdes dock 
traditionella metoder men med atersugning av 
blastersanden.
Hela arbetet utsatts daremot for ett omfattande 
kontrollprogram. Prover tas pa omgi vningen samt 
fran containrama med anvand blastersand och all 
personal halsoundersoks regelbundet med blod- 
provstagning for att hitta varje spar av bly.

SAQ kollar SAQ
Arbetarskyddet har ocksa en framskjuten posi
tion i Grimeton, Yrkesinspektionen och f d Sta
tens Anliiggningsprovning, nuvarande SAQ finns 
pa plats for att olyckor skall kunna undvikas pa 
denna mycket vackra men farliga arbetsplats.

Varldens sista
Radiostationen i Grimeton ar den enda atersta- 
ende storradiostationen i varlden utrustad med 
Alexanderson alternator. Bade sandaren (en finns 
kvar, den andra skrotades 1960) och multipel- 
antennen ar fullt funktionsdugliga. Till kon- 
ferensan "100 YEARS OF RADIO" i London 
September 1995 kordes ett halsningsmeddelande 
fran SAQ for att fira jubileet. Det kunde varit 
sista gangen som sandaren hordes i etem om inte 
riiddningsaktionens lyckats.

Lennart Benson/SM6 JJX

Fyra av atta antennvajrar samt nedledning till 
spole (mast 3). Foto SM6JJX/Lennart Benson

Malning mast 3, FM_TV mast med tillhorande 
sandarstation till vanster.

Sandbldstring vallade miljodebatt.

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

Ham- 
annonser

Annonspris for medlemmar 40 kr for annons om 
hogst 200 tecken. Darefter 5 kr for varje p&bdr- 
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 finnas 
senast den 10:e m^naden fore inforandet hos: 
SSA, Box 2021, 123 26 Farsta.
Postgiro 27 388-8. Bankgiro: 370-1075.

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

Kopes
□ Manual Del 2 till radiostation 10W 
KV-station M/44.
SM7NCI/Leif 0) 040-943634

□ - Antennavstamningsenhet 100W. - 
SVF-instrument. - Impedansmatare for 
antenn. - Gammal tgf.nyckel, LME 
motsv. SMORV/Sven 0) 08-389506

□ Kortvagstransceiver, allt av intresse. 
Aven def. stationer, 2m transverter, 2m 
allmode stn., 2m ror PA min 250W. 
Koaxrelan. 70 cm PreAmp. SM7UYJ/ 
Roger (2)046-141273

Saljes
□ Kenwood TR 75IE 2m allmode 25W 
i UFB skick saljes. Pris 6.000 kr. 
SM2UBG/Bertil (2) 090-133503

□ Yaesu FT-757GX, mic MD-1, Yaesu 
transverter FTV-700 8.000 kr. Squeeze 
key 400 kr. Handmic Swan 100 kr. IC- 
20 700 kr. Drake TR4C + delar till PS + 
mycket reservror, 2-m transv. SSM/ 
’’Europa”, kopplingslada for dito, DC PS 
samt bordsmic Shure 3.000 eller hogst- 
bjudande. SM7BFS/Kent (2) 042-282929

□ Drake TR4CW i befintligt skick, 
delvis nya ror (slutsteg).
SM5MA/Karl-Gosta (2) 08-5413729

□ Headsets Danavox, Amplivox 250 kr. 
Solpaneler 14V/0,75A 600 kr/st.
1.100 kr for 2 st. Div el.instmatrl, 
stromstallare 3-fas europakontakter. Div 
smadelar till Volvo Pl800, PA-konding- 
ar och rullspolar, B.F. Johnson, Ham- 
marlund m fl. Apparatlador i varierande 
storlekar, bandkabel 240 ohm, klarar 1 
kW DC enl SM7DLZ, rulle om 200 m 
375 kr/rulle. Eimac 5-500A 1.400 kr/st. 
Eimac 3-500Z 1.300 kr/st. RCA 826 350 
kr/par. Tel.app lokal-, vagg- 40 kr/st.
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Kvalitetshogtalare Blaupunkt/Isophon 
150x100 mm 35 kr/st. 50 kr/paret. 
Antiques & Classics: Philips BX390A- 
19, Philips 855X-19. Telefunken ”Ga- 
votte” 4063 W, Centrum 2183, Stern 
& Stem chassie m front for radiogram. 
(41-serien). General Electric BRT 403, 
Sanyo Campanetta, Zenith Transoceanic 
Royal 7000. En apparat av varje i bef. 
skick mot anbud. Hamtpriser.
SMOSQ/Bertil 0) 08-6479170, 
0091 (941)471-9596

□ Icom R7000 m ant AH7000, 9.800 kr. 
Icom R70 5.000 kr. Packetmodem MFJ 
1278 m RTTY Amtor mm 2.300 kr. 
Dator Atari 1040 STE m skarm SMI24 
sv/v + program 1.000 kr.
SM5BKK/Kurt (2) 0292-10707

□ Resterande amatorradioutrustning 
saljes mot anbud, bl a Kenwood TS- 
820S, Heathkit HW101, slutsteg Swan 
1200x, mobilantenn Yaesu. Kom, testa 
och bjud om Du ar intresserad.
SMOSQ/BertilQ) 08-6479170, 
0091 (941)471-9596

□ IC-21E. Pris 1.200 kr.
SM6VHR/Jonas 0) 0505-10313

□ Modem MFJ 1278 inkl. programvara
2.500 kr. 2-meters mobil Icom 240
1.100 kr. SM4KIB/Sten
0) 019-222777, 070-5702311

□ IC-781 HF all-band transceiver 220V, 
obetydligt anvand. 1 utmarkt skick. Pris 
33.000 eller bud.
SMOIVX/JOrgen 0) 08-53037443

□ Garagerensning: Icom 2m station IC- 
20 1.000 kr. 4-ledad kabel 250V, ca 25 
m 100 kr. Rullbandspelare, defekt 200 
kr. Radio AGA Com M40502P 300 kr. 2 
st rejala vridkondingar 300 kr/st. Radio- 
ror, nya och beg, 1 kartong 300 kr. 2 st 
radiostation SRA P12 300 kr/st. 8 el 
beam for 2 m 300 kr. 1 par stereo- 
hogtalare, Luxor 50 W 200 kr. 3 el beam 
for 15 m, som ny 1.000 kr.
SM7RPU/Robert
0) 036-302067 eller 0705-376366

□ Alinco DX 70T transceiver. HF+6m
7.500 kr. Yaesu FT 470GX. QRPHF- 
tranceiver 160-10m 6.500 kr. Ranger 
2950 10m transceiver. 2.500 kr. Ken
wood TM255E 2m allmode. 7.500 kr 
SMODXG/Anders 0) 08-7762311

□ ICOM IC-202E inkl. 50 MHztrans- 
verter 10 Watt. Uffe 0) 08-7123010

□ 1 st Icom 1C-3200E Dual band FM 
transceiver 2/70 med mobilfaste. 25/5W, 
25/12,5 kHz Bandsep. 4.300 kr. 1 st DA- 
500 Dual band mobilantenn 2/70 med 
magnetfot. 400 kr. 1 st QRP-rig Heathkit 
Hw-7. 600 kr. Hamtpris.
SM7FTC/Bengt, Ystad 0) 0411-74130

□ 1. Kenwood TS-850 S/AT med extra

CW-filter + SSB-filter + handmik (ny). I 
perfekt nyskick med manualer och 
originalforpackning. 16.500 kr. 2. 2- 
metersantenn, Tagra stackad 5/8 GP. 
Gain 5,5 db. Mycket stabil. 400 kr. 
(nypris over 1.000:-). SM7MPM/Tore 
0) 040-47 32 80 hem, 040-23 06 15 arb.

□ SMD ISgbrusiga Pre-Amps avsedda 
for inbyggnad i omtrimmade mobil- 
telefoner, packetnoder, eller som mat- 
forstarkare, 10 GHz MF-steg etc. Tacker 
30-1000 MHz, NF 1 dB, G12 dB, IP3 ut 
+ 10 dBm, 50 ohm. 13.5 V. Storlek 6 x 
18 x 30 mm. Pris 135 kr.
SM7EQL/Bengt (D 046 - 24 73 42.

□ Beverage-transformatorer. Magnetisk 
HF-transformator for 400 ohm antenn till 
50 ohm koaxialkabel. Tacker 1.5 - 18 
MHz. RL vid 400 ohm resistiv last 20 dB 
typ. Inkapslade i Epoxi. Finns med N, 
BNC eller PL kontakt. Pris 250 kr. 
SM7EQL/Bengt (2) 046 - 24 73 42.

□ Tysk matmottagare Swartzbeck 25 
MHz - 1 GHz AM/FM. Marconi 10- 
520MHz signalgenerator. Japanskt 
oscilloskop Iwatsu 60MHz. Bang&- 
Olufsen power supply AC 0-250V, 3A, 
750VA. Philips X-Y recorder modell 
8133. SM5USK/Harri 0 018-531623

□ Antennmast, teleskopisk och fallbar, 
tre sektioner m totallangd 12m 2.000 kr. 
Quadantenn m glasfiberspridare, 2 elem., 
3 band (14/21/28), nedmonterad:
1.300 kr. Copam PC XT m tangentbord 
och mus, 512 kb minne, 10 Mb HD, 514" 
diskettenhet, disketter och dokumenta- 
tion: hogstbjudande. Priserna ar hamt
priser. SM5CLE/Lennart 0) 08-7604672

□ MFJ-931 konstjord 600 kr. Datong 
ASP Speech Processor 850 kr. Icom SM- 
10 Graphic equalizer 900 kr. Datong 
Audio filter FL-1 500 kr.
SM5UF/Harry 0) 08-7653280

□ 1 st Kenwood TS-520S med mikrofon 
och manual. Pris 2.500 kr. 1 st HW8 med 
nataggregat och inb. hogtalare samt 
manual. Pris 1.000 kr. 1 st telegrafi- 
nyckel SSA 350 kr.
SMOSYK/Hans 0) 0176-54129

□ Bra inkord TH6DXX antenn till salu, 
ev. byte mot ngt. Ring och bjud. 
SM4EFQ/Stig (D 0590-22027

□ Yaesu FT530 med en extra FNB-28 
ack och snabbladdaren NC-42. 4.000 kr. 
2 st CueDee x-yagi 10xl44AU 500 kr/st. 
2 st CueDee x-yagi 17x432 AN 500 kr/ 
st. Parabolics Powerdriver 1 st VHF4- 
144N 150kroch 1 st UHF4-432N 150 
kr/st. SM5OXV/Urban
Q) 016-70491. Ej efter kl. 21.00

□ Yaesu FT-1000 MP. Ny i kartong. 
Pris 25.000 kr. Ev. byte mot forslag. 
SM3KOR/Lasse 0) 0290-38180

□ Yaseu FT-77 sandtagare 80 - 10 m 
inkl. WARC 100 W ut 3.900 kr. Rotor 
AR-1002 och 10 m rotorkabel, allt nytt 
ej anvant. 1.000 kr. Tre olika CW- 
nycklar 200-400 kr. Yaesu YM-24A 
monofon 300 kr. Hembyggd matchbox 
m. koaxomk. for 4 ant. och SVF-meter 
500 kr. MFJ CWF-2 CW-filter 180, 110, 
80 Hz250kr. Hemb. magn.loopantenn 
diam. 1 meter 250 kr. Koaxkabel vit lik 
RG-58, 2 kr/m. Astatic 241 S bordsmikr. 
300 kr. Shure CB12E handmikr. 100 kr. 
SRA DM2-10 handmikr. 100 kr. USA- 
surplusmast ca 10 meter i 10 delar med 
koger, mastfasten, stag, motvikter mm. 
300 kr. Svensk surplus 1 W Br P m/40 
sandare med batt.lada, hemb. nataggr. 
och instr.bok. 300 kr. Heathkit HP-23B 
nataggregat 800 kr. 0Z 12 nummer febr. 
1939 -jan. 1940 60 kr. PE-103A rot. 
omform. 6/12 V in, 500V ut 160 rnA 
100 kr. Philips ’’antik” anodsp.app. typ 
372, 110 V ac med ror 1800 hogstbju
dande. Islander 65A AM-transceiver 1,5 
- 4 MHz xtalstyrd, 12 V, 100 kr.
SM5KG/Klas-Goran Dahlberg
0) 08-896500 arb. 08-893388 bost.

□ • IC-735 med smalt CW-filter och 
inbyggd bugg. • AT-150 passar IC-735, 
720 och 706 med anpassade kablar. • IC- 
735 + smalt CW filter + inbyggd bugg + 
AT-150. Tillsammans. • IC- 251 2m 
Allmode 10W. I bra skick. Reglerbar 
effekt i SSB lage. • Kenwood TH-48E. 
Laddare. Scanningsomrade: 136-510 
Mhz. Du kan lyssna p& 2m. 70cm hand.
• Amatorradio Kenwood TS-690/AT. 
100W p& HF och 50W p& 6m. Tillbehor: 
kristallugn, 500Hz CW + SSB filter, 
talsyntes, och tondekoder for 10m FM 
repeatertrafik. Allt i ny skick. Pris kan 
diskuteras). • Navico 2m mobil. Den 
platta modellen for enkel montering 
under instrumentbradan. 5/25W. • MFJ 
486 ar en CW-keyer med fyra minnen. 
Inbyggd trafo 220V/9V. Ett m^ste vid 
anvandandet av bugg pa aldre transceiv
er som inte har en keyunit inbyggd.
• Slutsteg 2m 200W SSB Elektronic TL 
200R med inbyggd flakt. Nytt. • Scanner 
Yupiteru MVT-7100. Frekvenser: 
530kHz-1,65 GHz. 1000 Minnen. 
Modes: FM, AM, LSB och SSB. SRS 
pris 5.600:- Nu 3.700 kr. Eller bytes mot 
Duo mobil. • WELZ SP - 300 SWR - 
Power. Tre ingangar 1.8 - 500MHz 
VHF200W/UHF 150W och HF 1000W.
• Duplexer Comet CF - 530 Klarar 
600W. Frekvenser 1.3 - 470MHz. Water
proof. Kan monteras utomhus. Nytt.
• Antenn FD4. Balun 1:4 klarar 300W.
• 6el 2m VSrgarda lOdb. • HB9CV 2el 
6m. • Yaesu Nl-Cd Batteri FNB-28 Nytt.
• MFJ 482 ar en CW-keyer med fyra 
minnen. Trafo 220V/9V. Ett m&ste vid 
anvandandet av bugg p& aldre riggar som 
inte har en key-unit inbyggt i transceiv- 
ern. • Yaesu Ni-Cd Batteri FNB-28 Till 
handapparat. Nytt. • Koax rela RK 500 N 
kontakt l.in -2 ut. For inbyggnad.
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Frekvens: 2m - 10 Giga. Nytt. • Koax 
rela. 1 in - 2 lit. N-kontakt. En styrkabel. 
Utomhusmontage. 2m - 10 Giga. 
SMOOGX/Kjell (2) 08-7652118

□ Mobil pa 10 meter? USA Made 
Ranger, digital 100 watts mobilrigg, 
28.000 - 29.995, CW, SSB, FM. Minne, 
scanning, programmerbar split (for FM 
repeater), processor och effektiv noice- 
blanker mm. Saljes for 2.400 kr. 5 
elements monobander for 20 meter som 
varit i backen saljes billigt. NSgra 
element far bytas och bommen far 
skarvas (har material till denna).
Bli riktigt haftig (11 x 11 meter) pa 14 
Me for en brakdel av ny priset, bara 
1.000 kr och den ar din. Ring SM7FHJ/ 
Mats (2) 042-225180.

□ Yaesu FT-200 10-80m 100W, 220V,
1 agare, 900 kr. Meteor-scatter utrust- 
ning, bandspelare+ bugg for max
1200 1pm. Bada for 1.500 kr. Allt i 
utmarkt skick med manualer.
SM7IWG 0) 0380-74670 e kl 17.00.

□ IC-720A KV-GEN COV + WARC- 
BAND 4.000 kr. SMOIEA/OLLE
(2) 08-7686360, 08-4049018.

□ FT-23 2 m och FT-73 70 cm hand
stationer, tva snabbladdare och mycket 
tillbehor. Diverse rorinstrument, natagg. 
Oltronix, frekvensnormal, rorvoltmeter, 
potentiometerskrivare m. m. Dator inkl. 
Xenix OS. Skrivande Texasterminal med 
telemodem. SMOMRJ/Victor, 
vicfalk@algonet.se (2) 08-53187322

□ Fackverksmast i stal 4x7,5 meter. 
Nedplockad och fardig for avhamtning. 
Yaesu FT-990/AC KV-transceiver. 
SM6AGR/Mats (2) 031-991073

□ 5 element yagi 20m CueDee 2.200 kr. 
5 element yagi 15m CueDee 1.700 kr. 
Nagot defekt mast 18 meter skankes vid 
avhamtning.
SM4EPR/Mats (2) 0581-52155

□ Icom IC-3200E 25W duoband mobil 
2.900 kr. Icom IC-245E allmode 2m
3.800 kr. SM6VKC/Peter (2) 0520-96431

□ Handapparat IC-W21E med vaska och 
monofon HM-46 3.000 kr. Datong FL3 
multimode filter 1.300 kr. Scanner 
Yupiteru MVT 7000 0-1300MHz AM, 
FM, WFM. Ring for mer info. SM7VHS/ 
Martin (2) 0477-19551

□ Uniden 2020-transceiver 80, 40, 20, 
15 och 10m. Inp. 180W (inbyggt 
nataggr) Endast 4500 CW-QSO. Hamt- 
pris 1.900 kr eller hogstbjudande.
Cushcraft R5 vert, antenn. Hamtpris
1.500 kr. SM5FDH/Karl-Erik
(2) 0122-14042

□ Yaesu FT-5100 duobandare 2m, 70cm 
med utokad Rx, 128-180 o 404-500

MHz. Pris 5.000 kr.
SM3FBM/Rolf (2) 0612-14639

□ Kenwood Line TS-850S/AT + PS52 + 
SP31 + SM230 23.000 kr. Slutsteg 
Dentron GLA-1000B med tv& omgangar 
reservror 4.500 kr. Timewave DSP-9 +
1.500 kr. Heathkit H W-9 + QRP wattme
ter HM-9 + antenna tuner HFT-9A
3.700 kr. SM3HZA/Mats (2) 026-192144

□ 2m linjart PA 100W 1.200 kr. Dito 
70W 1.000 kr. Heathkit SB301 + SB401. 
SM7HWD/Lars (2) 046-49791, 141273

Affarsannonser
□ Hur ar din antennutrustning forsak- 
rad? Som komplettering till din hemfor- 
sakring i Skandia erbjuds du att teckna 
ett tillagg for din utrustning. For varje 
1000 kr i forsakringsvarde betalar du
10 kr i premie. Ring for mer information 
till Skandia Marie-Louise Jerlardtz 
(2) 033-173418 eller Lars Lind SM6NT 
bost 0321-72327. Du kan aven disk, 
andra fbrsakringsfragor med oss.

□ QSL-kort i relieftryck. Se utforlig 
annons i QTC 12/95 sid. 51. Ring, faxa 
eller sand in kupongen.
Businessprint AB
0) 040-230615. Fax: 040-6118266
73 de SM7MPM/tore

□ Packetmodem! PacComm och 
BayCom modemsortiment, transceivrar 
for 9k6 baud, modembyggsatser och 
mycket mer. Prisexempel modem med 
terminalprogram 584 kr. Sanco
(2) 090-194529 (helg och kvallstid), fax. 
090-196467 (Dygnet runt), E-mail: 
sm2irz@algonet.se, http://
www.algonet.se/~sm2irz

□ VHF/UHF transceivrar. Standard 
Radio, Midland och ALAN finns nu i 
Sverige. Prisexempel: ALAN ct 180 vhf 
handheld 2.089 kr. inkl moms och 
tillbehor. Se annons i QTC nr 7. 
Sanco (2) 090-194529 (helg och kvalls
tid), fax. 090-196467 (Dygnet runt), E- 
mail: sm2irz@algonet.se, http:// 
www.algonet.se/~sm2irz

□ 2000 st QSL kort med ett fyrfargsfoto 
for endast 1000 kronor. Du gor ett battre 
intryck, far battre svar, sparar tid och 
pengar p& sadant satt. Jag kan hjalpa Dig 
med ett bra foto enligt onskemal (samt 
andra fotouppdrag och tjanster). 
Skicka ett svarskuvert for prover och 
information till:
Kotowski Sibeliusgangen 28 XI,
16477 KISTA (2) 0707561493
Henryk SM0JHF

Hamannons! Nasta inforande 
Text och betalning i forskott!

Ska finnaslOsept hos:
SSA, Box 2021,123 26 Farsta.

Stold hos
Goteborgs Sandareamatorer 

1 borjan av avgusti forsvann fran v£r 
klubbstuga foljande utrustning: 
IC-720A, kortveigsrigg med nr 11948 
IC-271E, 2-metersrigg, nr 01666 
IC-AT-500, antennatuner, nr 06864 
Weller lodstation, 1188WP CT-S. 
Kommer du i kontakt med nagot av 
ovanstaende, var snail kontakta

SM6BQN/Kenneth, tel 
031- 404772 eller 0320-62119

Hamannonser med mycket text? 
Du kan alltid lamna din annons pA diskett 

- nAgot som underlattar for oss nar du 
vill annonsera!

Ham-annons via Internet
Radannonser kan sandas in via Internet. 
A dress: nummer@bahnhof.se
Avgiften betalas som vanligt till SSA 
konto: Postgiro 27 388-8. Bankgiro: 370- 
1075.B£de program och datorer kan falla ur 
och nagon fullstandig garanti for att annon- 
sen publiceras kan dock ej ges. Begar darfor 
kvittens via Internet att annonsen emottagits. 

SMORGP/Ernst QTC-red

Optisk avlasning
Hamannonser tors in i QTC via 

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

avlasningsbara utskrifter

Med tanke pd den yngre generationens 
radioamatdrer

Manadens tankestallare

VAD SIKTAR DU PA ?

SMONCL/Christer

A ng: SSA hemsida pd Internet 
http://www.svessa.se
Det blev ’pajl up' pa svessa efter det att 
QTC augusti-numret kom ut!

73 de SM5HJZ/Jonas

Massor, kurseroch konferenser 1996
For dig som vitl halla dig ajour med radio/data 

och kommunikation.
(Se aven under distrikt och klubbar sidan 24-25)
• 2-4 oktobcr. Medie Vision, Sollentunamassan. 

Fackmassa med konferenser for elektronisk
publicering.

• 30 okt-3 nov. Vision, Stockholm
Fack- och publikmassa om data, tele, radio och 
TV.
• 5-7 nov, Goteborg. STF-kurs: Radioantenner
2-dag kurs. STF tel 08-6138217
• 7-10 nov. Hobby + Elektronik 96, Stuttgart.
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SMOKAK/Lasse driftsatter 10GHz utrust- 
ningen. Vi korde senare SM3BEI och 
SM3AKW pa lOGhz. QSO.et mellan YL1A/A 
och SM3BEI var det forsta lOGhz QSO.et 
nagonsin fran YL. QSO. et med SM3AKW 
blev det langsta, 598 km.

SM7ECM i Lund pa lOGhz. Senare kordes 
aven SM7THN och SKOCT. 6m oppnade sig 
mellan 0900-1100 UTC lite till och fran. Un
der tiden fick vi ett elavbrott pa ea 15 minuter. 
Fyrchefen sa att vi kan vara lyckliga oeh att det 
normalt kan ta tlera timmar att avhjalpa. Vi 
korde 30 stationer pa 6 innan bandet stangde. 
Nu niir vi hade alia stationer igang storde vi 
varandra. Vi hade en storning pa var angivna 
sked frekvens 50.140MHz men vi kunde inte 
finna felet. Den rigg vi anviinde var den inte 
helt obekanta IC-706. Det visade sig att nar 
man kopplade bort AT-180 och rigg sa for- 
svann storningen. Jag provade med andra 706:or 
och samma fenomen uppenbarade sig. Vi hade 
tre stycken med oss. Vi satt pa oversta avsatsen 
oeh korde radio med en traskiva som bord

Vi hade med oss ett kraftigt slutsteg pa HF 
med 4 lampor. "Four Lamp power pushing 
disaster” 4x813

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

Fyren i Qvishi som vi satte upp antennerna 
i. Fyren var uppbyggd som ett yttre hus och 
ett inre trapphus (174 trappsteg). Pa den 
totala hdjden pa 39 meter fanns det ramp er 
som gick mellan trapphuset och ytter- 
vaggamas fonster. Vi korde radio pa 
oversta avsatsen med en traskiva som bord 
liggandes lost over spangens sidoracke. Jag 
tappade en penna och fick ga ner 39 meter 
for att hamta deni

Expedition
XfT 1 A / A Av SMOOGX/Kjell

ZJL7ZlZ/l 20-30 Juli 1996

• Lordag: Avresedag. • Sondag: Framme i 
Tallin kl: 9.00 diir Lasse SM0KAK motte upp. 
Vi stannade i Tallin over natten och vi fick en 
forstklassig guidning av en van till Lasse. 
Middagen ats pa en trevlig irlandsk pub.
• Mandag: Vi kom ivag vid 10-tiden och hade 
ea 50 mil att kora samt en granspassering. Vid 
15-tiden var vi framme vid gransen dar vi 
deklarerade var utrustning utan att tullen kunde 
forsta varfor. Vi ville ha ett papper med stam- 
pel pa att vi hade fort in radioutrustning oeh att 
vi skulle fora ut den samma. Tullpassagen tog 
45 min, vilket maste anses som OK. Vi hade 
bestamt sked pa 145.575MHz och fick kontakt

Ndjd SMOOGX/Kjell kor 80m med gott re
sult at!

med det dvriga strax utanfor Riga. Vi kom ifatt 
de dvriga bilarna och anslot oss till en 7 bilar 
lang karavan med en massa konstiga ror, para- 
boler och antenner pa biltaken. Folk tittade 
och undrade. Vai framme lastade vi ur bilarna 
och inspekterade omradet. Var inkvartering 
blev en gammal jarnvagsstation med torrdass a 
la dofta ilia och brunvattenbrunn pa garden. 
Sangar vi skulle anviinda var av rysk surplus 
och lag i en stor hog sondertagna i tre delar. 
Nar vi hade letat ut tva gavlar och en liggdel sa 
var det bara att utrusta sig med slagga oeh 
montera ihop. Madrassen var av pressad halm. 
Lasse kunde inte lata fingrarna vara borta fran 
2-meters radion och 100W utan satte sig i bilen 
och testade konditioncrna. Lasse lyste nar han 
kom in och sa att vi har som vanligt begavats 
med goda konditioner.
• Tisdag: gick at att montera upp antennerna
1 fyren (39 m hog ) och sexmeters beamen i en 
lagre byggnad intill fyren med 3 st disel- 
gencratorer for reservkraft. Det var inte latt att 
fa upp all utrustning och sedan ta den pa plats. 
Vinden var kraftig och man ska inte utsatta sig 
for onodiga risker, darfor hanskots en del av 
mastresandet till onsdagen. Vi monterade upp
2 paraboler; 23 cm - 0 1.5 meter och 10 GHz 
0 0,7 meter. Allt kom upp, trots den hoga 
hdjden! Det kom upp 2m 16 element och 2x21 
element pa 70cm. Pa plats fanns sedan tidigare 
en vertikal antenn ca. 20 meter lang, en sadan 
Top loaded vertikal med ett paraply i toppen. 
Den paminner om Gap Voyager DX. Jag kunde 
inte halla fingrarna borta utan undesokte var 
man kunde koppla ihop antennkabel och rigg. 
Jag hade inte forvantat mig annat an att SWR 
skulle vara oandligt, men jag maste prova. Jag 
maste titta bade tva och tre ganger nar det inte 
visade nagot SWR, utan det var 1:1 pa 80/40/ 
20m. Jag ropade in pa TSA natet pa 80m och 
presenterade en militar rysk vertikal pa amatdr- 
bandet. Signalrapporterna var bra. Vi satte 
ocksa upp en deltaloop med taste uppe i fyren.
• Onsdag: Vi upptackte att 2 och 70 inte 
kunde koras samtidigt utan att stora varandra, 
oeh det ganska rejalt. Problemet lostes genom 
att bagge operatorerna ropade CQ pa samma 
gang och viintade in varandra om nagon skulle 
ta svar, om inte, ropade man vidare i par. Vi 
hade som lovat tagit med oss ett kraftigt sluts
teg pa HF med endast 4 lampor. Kortvagen 
hade den daliga smaken att stora ut 2m totalt, 
eftersom Deltaloopens spets satt pa vaggens 
utsidan mitt for sandarna i fyren. Vi avhjalptc 
problemet delvis genom att satta upp en sloper 
for 20m. Vi korde SM3BEI och SM3AKW pa 
lOGhz. QSO:et mellan YL1A/A och SM3BEI 
var det forsta 1 OGhz QSO:et nagonsin fran YL. 
QSO:et med SM3AKW blev det langsta, 598 
km. Tidigare pa dagen hade jag kort ett 25-tal 
QSO:n pa 50MHz. De langsta var till Z32 och 
SV1. Pa kvallen var alia stationerna beman- 
nade. Sjalv korde jag 2m SSB med gott resul- 
tat. Vi hade ocksa skeddat MS kontakter for 
kommande natt. Tom ES2RJ lyckades att ge- 
nomfora alia 8 kontakter pa tider mellan 12 - 
40 minuter.
• Torsdag: Dagen var en mellandag. Tva av 
letterna byggde upp en arry med 4x9 el pa 144. 
Vi hade tankt att kora EME och satellit. Tyvarr 
var det for mycket SWR.
• Fredag: Lyckan stor. MS skedden fortsatte 
att fungera till 100%. Retlexionerna var mycket 
goda. Det kordes DL, OZ, PA och G stationer 
pa MS. Pa 23 cm blev det en skrall, vi lyckades 
kora en ON-station i Loe JO10LV med ett 
avstand pa 1424 km. Strax dare tier korde vi
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Allmiint

5 km fran fyren fanns en stor parabol 
som vi besokte en dag. Det var haftigt 
att sta under denna 600 ton tunga koloss 
med ett fagelbad pa hela 32 meter i dia
meter.

Liksom pa manga andra platser i
Baltikum for st or de Roda Armen (sa gott

de kunde) allt de lamnade kvar. Pa an- 
laggningen bar forstordes lindningarna 
i motorerna som manovrerade anten- 
nerna. De slangde in skruvar i de 
jdttestora kuggvaxlarna. De klippte av 
en massa kablar samt slog in spik i de 
tjocka kablarna och klippte av skalla- 
rna. Turlig nog sa bar nastan allt gait 
att reparera och fantasterna har nu 
lyckats fa i gang europ as 4:e stor sta 
parabol. Denna koloss kan ga 180 gra
der pa otroliga 10 sekunder och kan 
anvandas aven om vindstyrkan dr 
16 m/s. Hop pas att dom kan skrapa 
ihop pengar for att modernisera och 
renovera den. Antennen skall anvandas 
for radioastronomi.

Jag horde att YL3AG med JI er a var ddr 
tidigare i dr och korde EME.

Nar man skriver ner sina intryck upptacker 
man vad trevligt det ar med en gemensam 
hobby. Spr^ket fixar sig alltid.

Infor hr 1997 ar det inte klart vad som 
kommer att handa eller vart vi ska &ka. Vi 
har spSnat om en Baltic See Ham Fest. 

Sandaramatdrer som vi traffat och klubbar 
som vi besokt har oftast samre utrustning an 
vad vi har. De skulle sakert bli glada om de 
fick datautrustning som vi kanske inte langre 
anvander. Jag personligen har 6 st 286 samt 
en printer som jag skulle vilja skanka radio- 
klubben i Riga, men problemet ar transpor
ter Har du n^gra tips pa hur man pA ett 
enkelt och billigt satt skeppar over g^van? 
Alla konkreta forslag motages med stor tack- 
samhet. Packet till SMOOGX via SMOETV. 
Tel: 08-765 21 18.

SMOOGX/Kjell

Expeditionens resultat: (Totalt 1500 QSO).

Test: "Estonian open VHF field day".
I testen anvande vi ansopssignalen YL1 A.

50 MHz: 375 QSO och 25 DXCC lander 
(rarast varZ32).

144 MHz: 215 QSO som YL1A/A, +196 QSO i testen. 
25 kompletta MS QSOs, MS ODX F/G8MBI,

JN04FT2038 km.
Tropo ODX: DG9NCX, JN59BT1150 km
68 rutor, 7 fait, och 15 DXCC lander. 

(ES,OH,SM,SP,DL,OZ,F,PA,G,HA,S5,ON, 
0K.UA2.0E)

432 MHz: 99 QSO som YL1 A/A, + 59 QSO i testen. 
ODX: ON5KY, J010LV, 1424 km !
44 rutor, 4 fait, och 10 DXCC lander. 

(SM,ES,OH,YL,ON,DL,PA,OZ,SP,UA2)

1296 MHz: 17 QSO som YL1 A/A, +17 QSO i testen. 
ODX: ON5KY, J010LV, 1424 km!
12 rutor, 4 fait, och 6 DXCC lander. 
(SM.ES.OH.YL.ON.DL)

10 GHz: 7 QSO
ODX: SM3AKW, JP92AO, 598 km !!
5 rutor, 2 fait, och 1 DXCC land (SM)

ES5MC/Arvo och 
YL2PA/Atkis tror att 
de dr imuna mot jor- 
dens dragningskraft 
har i toppen av den 

hoga fyren.
Hoger bi Id: Har monteras antennerna for 144 och 432 MHz.

Vi hade med oss en lakare i gruppen och han uttryckte sig som sa att om man ska klattra i 
hoga master (39 meter) sa maste man vara valdigt laraktig - du har 9 meter pa dig att tanka 

ut hur du pa 30 meter ska kunna lara dig att flyga, annars blir det ett stort hal. Allt kom dock 
upp utan att det hande nagot.

ES5PC/SM0WCM/Viljo, YL2PA/Attis
och ES5QX/Juhan satter upp 
1296MHz parabolen.

liggande lost over spangens sidoracke. Jag 
tappade en penna och fick gh ner 39 meter for 
atthamtaden! Tur att det varen penna och inte 
en rigg. Pa kvallen hade vi totalt kort 175 
QSO:n och 64 rutor pa 6m. De hoga banden var 
oppna mot DL.
• Lordag: Contest. KI 1200 UTC borjar IOTA 
och 1400 VHF 2m. Eftersom vi storde ut 
varandra s& beslot vi att inte kdra HF under 
tiden contesten varade pa 2m och 23 cm. Under 
eftermiddagen kom det en oppning pa 50MHz 
till England, Holland och Tyskland. Jag korde 
170 QSO:n p& knappa 2 timmar, svettigt men 
kul. Jag har en liten frSga om varfor den person 
som antligen kommit fram till en DX station 
inte snor sig pa? Varfor ska dom borja beratta 
om namn, bokstavera sitt QTH med 20 boksta- 
ver och heist upprepa det tv& ganger. I varsta 
fall kan man fa reda pa vad farmor har for 
skonummer och att lille Roberto har fatt sin 
forsta tand. Varfor, nar det ar s& manga som 
ropar? IOTA-testen var i full g&ng men 6m var 
roligare. Vi korde endast ett fatal QSO:n pa 
HF, tyvarr uppfor sig en del amatorer grasligt 
ilia sa fort det ar tai om en contest. Vi hade 
power sa det rackte att grilla de faglar som 
passerande antennen, men det var for grotigt. 
VHF testen slutade med 198 QSO:n, det var 
endast ett fatal SP och DL, men gladjande nog 
manga SM. 23cm senare pa kvallen var ingen 
hojdare, endast 17 QSO:n.
• Sondag: IOTA-testen tog vi som en traning 
i att kora test. Endast 25 QSO:n genomfordes. 
70-testen var en provning. Transvertern vi 
anvande gick endast i sandning och inte i 
mottagning, vad gor man? Jo, improvisation. 
Vi hade en handscanner som mottagare och en 
IC-211 + en till 50% fungerande transverter. 
Resultat 59 QSO:n, konditionerna hade g&tt 
ner.
• MAndag: Antennerna kom ner. Vid nio- 
tiden var vi p& vag. Granspassagen gick bra och 
vi hade god tid pa oss att komma ombord.
• Tisdag: Overresan var lugn och fin men 
mottagandet i svenska tullen gick handgripligt 
till vSga, men vanligt. V^r bil s£g inte ut som 
andra bilar. Vi fick v3nda ut och in p& hela 
bilen, allt gick bra, inget olovligt hade kommit 
med.
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DEL 2
Kretskortet - montering av kompo-
ncnter

I bilar dr det ofta svdrt att montera 
en radio snyggt i instrumentpane- 
len. Dessutom stdller Svensk 
Bilprovning harda krav pa extra- 
utrustning (handapparater nt nt).

Mot hakgrund av detta bar 
denna konstruktion kommit till - 
en enke! 2m-transceiver.
Kdnnetecknande dr litet format, 
mojlighet att dela radio-panel samt 
att byggandet inte krdver avance- 
rade mdtinstrument eller svarat- 
komliga komponenter!

Beskrivningen bestar av fyra delar:
QTC 96 nr 8 Del I Blockschema 

och funktion
QTC 96 nr 9 Del 2 Kretskortet - 

montering av komponenter 
Del 3 Monteringstips, 
panelen, trimning och 
provkorning
Del 4 Duobander - 
sammankoppling med en 
Comvik 9200/9300

Radion som borjade beskrivas i forra delen ar anpassad for 
en aluminiumlAda avsedd for enkelt europakort 100 x 160 
mm (Svebry t ex). Detta ger ett utrymme pi 15 mm i 
framanden for frontpanelen. Monteras panelen i lAdan 
forbinds alia signaler (forutom mikrofonsignalen) via flat- 
kabelnoch de 26-poligadonen. Vill man placera frontpane
len pi annan plats kan framsidan istallet torses med t ex en 
25-pol Dsubkontakt och panelen anslutas via forlangnings- 
kablage. Eftersomforlangningskablagem.m. kraverendel 
omsorg vid byggandet beskrivs hadanefter i huvudsak 
varianten med en panel pa distans.

Bvgae

Montering av kretskortet:
Monsterkortet finns att kopa fardigt. Eftersom det ar dub- 
belsidigt/genomplaterat ar det inte helt latt att gora sjalv. 
Bryt bortfrontpanelsdelen frantransceiverkortet. Generellt 
galler att alia ellyter skall vara av minsta typ, dvs inte hogre 
spanning och yttermatt an absolut nodvandigt. Tank pa att 
det inte nagonstans ar over 15V pa kortet.

Komponenterna kan med fordel monteras modulvis (syn- 
tes, mottagaren o.s.v.). Borja dar det ar trAngt, t ex i 
syntesen. Anvand inte socklar till kretsama i radiodelen. 
Montera alia ytmonterade pa undersidan sist av kompo- 
nentema. Rakna inte med att montera hela kortet pa en 
kvall utan ta god tid pa dig ! Vanta med skarmvaggama I

Frontpanelen:
Borja med att bestycka frontpanelen. Observera att D3-D7 
samt J/Vskall monteras pa kortets baksida/ Det ar darfor 
JP6 numrenng ar spegelvand mot JP5 i schemat. Inget kan 
provas utan frontpanelen, sa darfor bor denna monteras 
forst. Lysdioderna bor vara av extra stark typ for att lysa 
bra (kontrolleraoch jamfor ljusstyrkan, med (millicandela), 
vid viss strom mellan olika typer). D16-D20 kan vara 3 mm 
runda dioder om dessa filas en aning pl att a. For tydlighet- 
ens skull kan t ex frekvenssiff roma valjas grona och minnes- 
siffran gul, men det ar en smaksak. Har du inga planer pi 
att bygga ut radion till 70cm behover inte lysdioden D30, 
"UHF", monteras.

Sa heir skall skdrmburken se ut innan dess lock lods pa. Observera platen bakom 
modulen och antennkontakten. (Detta exemplar har en del optioner - darav de manga 
sladdarna i logikdelen). Foto SM7NDX

Syntesen:
Montera komponenterna enligt skissen. Var noga med att 
vanda Q5 ratt! Det I Anga benet ar drain, jamfor med kortet. 
Texten skall vara uppAt. Titta pA bilden hur Q5 monteras 
om denna ar av typen BF991. Lod redan nu in de tvA 
ytmonterade komponenterna pA kortets komponentsida 
(facket med buffertsteget).
Se till att X2 sitter nAgon halvmillimeter over kortet eller 
lagg lite plastfolie under (klipp ut frAn ett overheadblad t 
ex). Risken ar annars att holjet kan kortsluta lodoarna. U13 
monteras med den platta sidan mot skarmvaggen och bojs 
ner over U5 for att fa plats pA hbjden. Samma galler C124 
(dessa monteras sist). PA genomforingskondensatorerna 
alt. EMI-filtren C69-C76 lods flansen mot jordremsan pA 
kortet. Anvand (fysiskt sett) smA typer, klipp eventuellt 
flansama pA dessa om de inte gAr att packa tatt nog.

Ytmonterade EMI-filter ar oftast kortare an avstAndet mel
lan hAlen, och darfor mAste en bit komponentavklipp lodas 
genom varje hAl till filtrets bAda andar. Den late loder in 
filtret lite forskjutet in i burken, och kan dA loda i alia fall ena 
sidan direkt utan trAd.... Kontrollera efterAt att inga 
kortslutningar finns till jord.

Mottagaren:
Vand Q4 ratt (I Anga benet ar drain, BF981). Titta pA bilden 
hur en BF991 (istallet for BF981) skall monteras. Linda L8 
kring ett 4mm-borr. Skrapa/fila av lacken i andama och 
efter c:a 1 varv (gors enklast medan spolen ar kvar kring 
borret). Lod in spolen pA kortet och lod darefter en bit 
komponentavklipp mellan kortet och uttaget. Ser spolen 
jamn och snygg ut for dgat fungerar den oftast ocksA bra for 
HF. Montera X1 pA samma satt som X2 ovan. Samma sak 
galler genomforingskondensatorerna.

Sa har ser kortet ut nar platen lotts fast pa undersidan. Foto SM7NDX

------------------------------------- Teknik

2m-trans<eiver Text, och konstruktion: 
Ingemar Emricson, SM7RIN
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Sandaren:
Linda L4, L9, L10 och L30 kring ett borr enligt ovan. 
Lamna nAgon millimeter luft under Q2. Denna skall ocksA 
forses med kylflans. Se till att flansen och hoi jet pA Q2 inte 
ligger mot jord, heist inte mot R56 heller ! Q1 skulle 
egentligen varit BFR91 (g Ar ur produktion om nAgot Ar) och 
darfor passar inte BFR520 direkt. Se ovan. Montera inte 
slutstegsmodulen annu /

fle/a, antennanslutning:
Linda L7 pAsamma satt som L8. Dessa skall varalikadana. 
Prova kortet i lAdan och gor eventuellt urtag for 
koaxialkontaktens skruvar vid antennanslutningen i kortet. 
Enh Als-BNC rekommenderas. Anslutningen m Aste arrang- 
eras sA att kontaktens mittstift inte kan "se" ut m ell an 
skarmvagg och lock. Aven om skarmvaggama inte ar 
monterade annu kan det vara bra att redan nu fundera pA 
den praktiska losningen.

Monsterkortet finns att kopa fardigt. Eftersom det dr dubbelsidigt/genomplaterat dr det inte 
belt latt att gora sjalv. Bryt bort Jrontpanelsdelen fran tranceiverkortet. Generellt galler att 
alia ellyter skall vara av minsta typ, dvs inte hogre spanning och yttermatt an absolut 
nodvandigt. Tank pa att det inte nagonstans dr over 15Vpa kortet.

Komponenterna kan medfordel monteras modulvis (syntes, mottagaren o.s.v.). Borja dar 
det dr trangt, t ex i syntesen. Anvand inte socklar till kretsarna i radiodelen. Montera alia 
ytmonterade pa undersidan sist av komponenterna.
Syntesen: Var noga med att vanda Q5 ratt! Det langa benet dr drain, jamfor med kortet. 
Texten skall vara uppatt. Titta pa bilden hur Q5 monteras om denna dr av typen BF991. Lod 
redan nu in de tva ytmonterade komponenterna pa kortets komponentsida (jacket med 
buffertsteget).
Se till att X2 sitter nd gon halvmillimeter overkortet eller lagg lite plastfolie under (klipp ut 
Jr an ett overheadhlad t ex). Risken dr annars att holjet kan kortsluta lodoarna. U13 monteras 
med den platta sidan mot skarmvaggen och bojs ner over U5 for att fa plats pa hdjden. 
Samma galler C124 (dessa monteras sist). Pa genomforingskondensatorerna alt. EMI-Jiltren 
C69-C76 lods flansen mot jordremsan pa kortet. Anvand (fysiskt sett) sma typer, klipp 
eventuellt flansarna pa dessa om de inte gar att packa tatt nog.
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------------------------------------- Teknik --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Text er n a 
uppat, 
lodes pa 
komp. sida

BFR520:

BFR520: 
(istallet for 
BFR91)

Logik- och LF-de/en:
Anvand en sockel for U6. Denna skall vara av oppen typ 
eftersom U12 monteras (utan sockel) mellan dess ben- 
rader. Samma sak gaIler for X3 som for dvriga kristaller, se 

ovan.

Undersidan:
De m^nga ytmonterade komponenterna kan monteras 
nu. De har lamnats till sist eftersom det kan vara latt att 
satta igen hil nar vissa av dem monteras. Fortenn ena 
pad:en pa kortet, hail komponenten i lage med en pincett 
och fast den. Lod darefter andra pad:en. Klipp alia 
komponentben korta, framforallt under radiodelen efter
som dar skall monteras en skarmplit. Eventuella modi- 
fieringar och uppdateringar av kortet kan ocksa goras nu.

SkSrmvaggarna:
Detta arbetet tar lite tid och kan vara lite av ett hantverk. 
Klipp ut remsor, 15 mm breda, ur tunn (0,2-0,4 mm) lodbar 
plat, t ex massingplit. Det brukar ga med en vanlig 
hushailssax. Dessa skall anvandas till skirmviggar som 
kortet har ganska gott om. Vik dessa till passande "lidor" 
enligtplaceringsritningen kring komponenterna. Detar inte 
nodvandigt att loda vaggen hela vagen men det bor sam- 
tidigt inte vara mer an max 20 mm mellan tva lodpunkter. 
Observera att VCO:n och syntesen har interna skarm- 
vaggar som skall vara isolerade frin jordplanen inne i 
burken (utom vid Q6). Ofta ar det lattast att loda vaggen 
"utifrin” kring ett omrade med komponenter. Risken ar da 
ocksa ganska liten att tenn flyter in och gor kortslutningar. 
Klipp uren bit dargenomforingskondensatorerna sitteroch 
lod dess overdel till plitvagg en. Se till att ky If la n sen pa Q2 
inte ligger mot skarmvaggen eftersom denna ar signal- 
barande (+12V) I

Bakom slutstegsmodulen (utanpa kortets kortsida) skall 
en separatstaende, hogre plat monteras som lodsbade pa 
over- och undersidans jordplan. Denna skall tacka hela 
bakkanten, dvs aven kapsla in antennkontakten i skarm- 
burken. Provmontera modulen och gor hil eller klipp hack 

i platen passande modulens skruvhai och antennkontakten. 
Slutstegsmodulen kan nu monteras.

Klipp ur en passande plitbit som tacker hela den skar- 
made ytan som ett lock over vaggarna. Aven modulen och 
antennkontakten skall kapslas in, vilket enklast gors med 
enseparat”kipa”avenannan plitbit i bakkanten, eftersom 
hojden har ar c:a 25 mm. Forsok utforma piatbitarna sa att 
dessa kan lodas samman i nagra punkter och daremellan 
inte bildaralltfor stora springor (< 2-3 mm). Detta ar mycket 
viktigtvid antennkontakten dar en god skarmning ar abso- 
lut nodvandig. Lagg skissen pa piatlocket och mark ut var 
alia trimpunkterfinns med en vass kniveller liknande. Borra 
ett hil pa 3-4 mm i varje punkt sa att kortet gar att trimma 
med locket fastlott. Borra aven tva hai over skarmvaggs- 
korsningarna vid FP5 och R7 sa att locket, forutom i 
kanterna, aven kan lodas fast har. Man kan ocksa utfora 
trimningen forst och sedan loda pa locket. Oftast andras 
inte installningarna och trimhilen kan uteslutas om man 
vill.

Under radiodelen skall en skSrmpiat lodas. Klipp ut en 
i passande storlek sa att den nar ut till jordplanets kant runt 
om pa lodsidan. Vik ner kanterna sa att platen gar att loda 
till jordplanet. For att inte fa kortslutning mellan komponent
ben och platen klipps ett tunt plaststycke som passar pa 
platens insida (t ex overheadfilm) och fast detta med lite 
papperslim. Tank pa att hela "paketet” maste vara sa tunt 
att kortet gar att skjuta in i sparen i ladan utan att skarmpliten 
tar i botten I Lod in platen med maxc:a 10-15 mm mellan 
lodpunkterna.

Interna ansiutnin gar:
Anvands en specialpanel utan den 26-poliga kontakten 
maste antingen det riktiga kablaget eller ett provisoriskt 
lodas ihop (kablagebeskrivning kommer i nasta del). An
vands den foreslagna panelen med 26-polig kontakt kan 
radion enkelt testas. Tag en bit 26-polig flatkabel, c:a 5- 
7 cm, och klam pa de tva honkontakterna pa denna sa att 
fronten kan forbindas med radiokortet. Lod in volym- 
potentiometern, strombrytaren och squelchpot’en till 
stiftl isten pa panelkortet. En volympot med pabyggd strom- 
brytare rekommenderas eftersom det ar ont om plats pa 
panelen. Koppla in en hogtalare till W3/W4. Koppla in en 
mikrofon och PTT pa lampligt satt (anvand skarmad kabel 
for mikrofonsignalen; "MICTGND" pa kortet och panel- 
kontakten). Om man har en mikrofon med UP/DWN- 
knappar kommer ett tips senare om hur denna signal 
ansluts parallellt med panelens knappar.

L^dan
Skjut in kortet i lidan och mark ut var antennkontakten 
skall sitta (heist enhais-BNC). Forhoppningsvis har du 
redan ett antennkontakthai i den bakre skarmvaggen. Gor 
etthilfbrkabelgenomfbringen(matningsspanningen)och 
eventuellt ett for 3,5 mm hogtalaruttag. Mark uppoch borra 
for modulens fasthil i bakpanelen och i den utanpilig- 
gande kylflansen. Eventuellt kan hilen i flansen gangas 
(M3) si att paketet mod ul-plit-panel-fla ns skruvas inifrin. 
Montera slutligen antennkontakten i panelen (utifrin) och 
lod denna till kortet. Jordstiftet vid antennutgingen beho- 
ver inte anslutas om man gjort ratt eftersom platen da 
kommer att klammas innanfor BNC-kontaktens mutter. 
Frontkortet kan ligga lost si lange. Skruva fast modulen 
och lod darefter pi skarmlocket. Om locket saknar trimhai 
lodsdetinteditan. Harman mojlighetatt ha skruvar utifran 
(det beror pi kylflansen) kan modulens mutter lodas pi en 
liten rektangular plat som lods till kortets jordplan (skrapa 
lacken fOrst). DS kravs inget mothill och montering/de- 
montering kommer att gi smidigt. Rakna med att kortet far 
plockas bort ett par ginger innan allt fungerar. Den rekom- 

menderade ladan med skruvade gavlarhardenfordelen att 
gaveln (med kylflansoch kontakter) kan sitta kvar motkort 
och modul, medan resten av ladan ar bortplockad. Bra vid 
test I

Borra nigra ljudhil i ett snyggt monster i locket och 
montera hdgtalaren. Montera och anslut 3,5mm hbgtala- 
ruttaget pi bakpanelen. Trad nigra smi ferritparlor pi 
dessa ledningar samt matningsspanningskabeln. Likasi 
bdr en liten keramisk kondensator pi 0,1 -10nF lodas pi 
hogtalaruttaget (mellan signal och holje/jord). Fixera ferrite- 
rna pi kablarna precis innanfbr bakpanelen (knyt kabeln 
eller limma).

Inkdpslista
1000uF/16V kan vara svira att hitta i storlek 10 x 21 mm. 
Det gir ganska bra att gi ner ett steg till t ex 470uF/16V pi 
dessa kondensatorer om man vill.

Istallet for genomfbringskondensatorer kan med for- 
del ytmonterade EMI-filter anvandas (eventuellt med en 
liten bit komponentavklipp till hilet). Dessa ger battre 
dampning eftersom de, forutom kondensatorn, aven har en 
induktans i serie med anslutningarna pi bida sidor. Lamp- 
liga ar t ex MuRatas NFM61 ROOT 102 (1000 pF, 2-4:-/st). 
Fordelen med dessa framfor t ex ELFA:s typer ar strom- 
tiligheten pi flera ampere. Den foreslagna typen kan alltsi 
ersatta alia genomforingskondensatorerna, aven de med 
+12V. Det foreslagna filtret dampar 145-MHz med c:a 
40dB.

SFE10,7MJ kan ersattas av i princip alia filter i samma 
serie (SFE10.7MA.... ). Skillnaden ar bandbredden, men i
vSrt fall dar ytterligare filter begransar denna senare, ar 
dampningen vid -910 kHZ (455 kHz x2, andra spegel- 
frekvensen) mest intressant. Snarlik -MJ ar typen -MH 
medan den samsta ar -MA. Den ar dock inte alls oanvand- 
bar. Vill man oka dampningan kan tvA filter kopplas efter 
varandra.

BF981 verkar i skrivande stund vara pci vag attforsvinna. 
Andra alternati v ar BF980, BF900, BF960/61. Ett alternati v 
ar BF991 som dock ar ytmonterad. Titta pi figuren over 
denna och vrid den nigot si att ratt ben hamnar vid 
BF981 :ans olika hil pi kortet. Lod den pi ovansidan, hilet 
ar genomplaterat (om du kopt ett fardigt kort). Lod G1 /G2 
direkt mot kortet och source/drain via en liten bit komponent- 
avklipp pi nigra mm.
Aven vad galler BFR91 ar nigot pi ging. Denna ar ersatt 

av BFR520 i schemat, som dockar ytmonterad. BFW92 ar 
pinkompatibel i samma kipa, men har lagre forstarkning 
och fungerar inte bra. Komponenterna i listan ar anpas- 
sade efter BFR520.

NE605/NE615 ar i princip ekvivalenta, liksom NE602/ 
NE612.

Slutstegsmodul kan kopas frin LimmaredHam Center, 
0325 - 421 40 eller eventuellt via mig; SM7RIN. BHIAB i 
Norrtalje (0176-18425), Pryltronic \ Ulricehamn (0321- 
12686) ar billiga pi bl a folietrimrar. MuRatas keramiska 
filter distribueras i Sverige av SCAPRO, 08 - 26 25 10. 
ComwaHi Rimforsa ar billiga pi mycket. ELFA har det 
mesta till mest pris. BEJOKEN\ Malmo har myckettill lagre 
prisan ELFA.

Kbp inget dyrt i onodan, men rider minsta tvekan om 
billigare komponenter ar det battre att kopa nya for nigra 
kronor an att ta nigot okant frin junkboxen.

En sats med professionellt monsterkort, processor och 
filter finns tillgangligt. Sli en signal, 036 - 30 25 05.

Efter nasta del skall radion forhoppnings- 
vis var it i luften!

Layout/Schema over alternativ, mindre frontpanel - mer information kommer i nasta nummer av QTC.
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R10,R54,R60,R61 ,R62
R11 ,R72,R74,R91
R12
R14.R55
R30
R47,R73,R75,R76,R77,
R78,R79,R80,R81
R18
R19,R36,R71
R21
R29,R57,R59,R67
R32
R43.R33
R34
R45
R46
R49
R50
R56.R82.R88
R42.R58
R15,R35,R65,R66
R83,R84,R85,R86,R87,R89,
R92.R93.R94
R95
R90
SW1 ,SW2,SW3,SW4,SW5 

11 W1 ,TP1 ,W2,W3,W4,W7,W8,
W15,W16,W17

1 U1
2 U2.U13
1 U4
1 U5
1 U6
1 U7
1 U8
1 U9
1 U10
1 U11
1 U12
1 X1
2 X2.X3

470 Ohm
22k, ytmont 1206
1k, ytmont 1206
100 Ohm 
2,2k
47 Ohm, ytmont 1206

680 Ohm
4,7k
3,3k
100k
470k
100k, ytmont 1206 
33k
1,5 M
0 Ohm (eller bygel) 
1k
1M
22 Ohm
2,2 Ohm
68k 
10k, ytmont 1206

150 Ohm ytmont. 1206 
2,2k ytmont 1206 
TB-switch (35-655-04) 
Loddra

LM386LF-fdrst
7806 6V-stab
93C46 E2PROM
MB1501 PLL-synteskrets
ST6215/25, progr. 
74AC138logikkrets
TL072OP-fdrst
NE612osc/blandare
NE605 RX-krets
CA3240OP-fdrst 
74AC245 logikkrets
10,245 MHz kristall
4,00 MHz kristall

For komplett radio erfordas ocks&:
1 Vol ym pot
1 Squelchpot
2 Rattartill ovanst^ende

10k m. brytare
1k

1 L£da for 100x160 (europakort), t ex Svebry 36-1620 
1 Kylflans 50 x 50-70 mm (t ex ELFA 75-657-16)
1 Kylflans TO-5 (t ex ELFA 75-614-91)
1 Slutstegsmodul M57715 eller likn.
1 Massingpiat0,3-0,4mmc:a2dm2
1 Sockel, 28-pin, till U6
1 BNC, enhSls chassiehona (alt. PL-chassie)
1 Hogtalare 50x50 mm (mont i locket)
1 3,5 mm hogtalaruttag, chassiehona m. brytare
2 Flatkabeldon 26-pol (t ex ELFA 43-646-42)
7 cm 26-pol flatkabel till ovanst^ende
1 Rod/svart tvAledare (minst 0,75 mm2) m. sakring 5A
1 Mikrofon med t i II horande kontakter

Lite skruv och kabel samt ett par smA ferri parlor

Anm.
rm = rasterm^tt (benavstSnd). Kontrollera att komponenten verkligen 
f£r plats pA kortet (ellytert ex). T rimkond. varde ar ungefarligt, istal let 
for 2-18 pF kan t ex 4-22 pF anvandas o.s.v. Alla spolar lindas av 0,6 
mm lackad koppartr^d.

**) T68BE243, vit. M£nga burkar passar, sitter en liten rorkonding i 
botten och storleken stammer ar det troligt att den passar. 
***) Se text for mer information (mont, ekv os.v.)

Komponent
C1,C6

C2,C3,C7,C13.C27.C42,C62
C80,C90,C92,C110,C115.C120 
C4,C8,C9,C11 ,C19,C22, 
023,024,025,C28,C33,C37,
043,091,093,0101,0127 
05,010,044
012,014,015,016,094
C95
017,046,050
C18
020,0118,0119
021,029
026,041,058,0109
C31 ,C88,C89,C106
032,034

C35
C36
C38

039,056,057,079,0100,C104
C105,C107,C108,C121,C123,
C98
C40
051,065
049,096,0122 
052,097
055,059,099,0114,0124 
063,045
068,069,070,071 ,C72,C73, 
074,075,076,077,078,083 
0116,0117
0125,0126
D1 ,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,
D9,D10,D11 ,D12,D13,D29
D14,D15,D16,D17,D18,D19,
D20.D30
D21
D22,D23,D24,D25,D26
D27.D28
FL1
FL2.FL3.FL4
FP1 ,FP2,FP3,FP4,FP5,FP6,
FP7,FP8,FP9,FP10,FP11
JP1.JP2
JP4
JP6.JP5
K1
L1.L24
L7.L8
L9
L4.L10
L25
L29

L30
Q1,Q6
Q2
Q3
Q4,Q5
Q7
R1,R8,R53,R63,R64
R2.R69
R3.R31.R68
R22.R6
R7
R20,R23,R24,R70,R41
R9

Varde
2-18pF7,5 mm 
folietrim (gron) 
1 nF, ytmont 1206

10nF, ytmont 1206 

1,5pF ker, rm 5 mm 
100uF/16V, rm 2,5 mm 
47uF/16V, rm 2,5 mm 
100nF plast, rm 5 mm 
2,2nF plast, rm 5 mm 
100pF ker, rm 5 mm 
47pF ker, rm 5mm 
10uF/50V, rm 2,5 mm 
10pF ker, rm 5 mm 
5-40pF lOmmfolie- 
trimmer(vit/gul 
33pF, ytmont 1206 
68pF ker, rm 5 mm 
7-45pF7,5 mm folie
trim (violett) 
100nF, ytmont 1206 

2,2uF/50V rm 2,5 mm
1 uF/50V rm 2,5 mm 
4,7uF/50V, rm 2,5 mm 
33nF plast, rm 5 mm 
1000uF/16V 10x21 ***) 
10nF plast, rm 5 mm 
470pF genomf., okrit “*) 
220-2200 pF, alt EMI-filter 
220pF plast/ker, 5 mm 
15pF ker, rm 5mm 
1N4148 eller 1N914

LED ***)

Zenerdiod 15V/1.3W 
MAN3640/S321 ***)
BB405 kap. diod 
SFE10.7MJ ***) 
CFU455E el. CFU455D 
Ferritparla, material 4S2 
t ex ELFA 58-777-25 
3-pol stiftlist 0,6x0,6 mm 
2-pol stiftlist 0,6x0,6 mm 
2x13-pol stiftlist 0,6x0,6 
M4-12H, ELFA37-043-68 
1uH.tex ELFA 58-465-63 
4+1 v arv, D=4mm (tatl.) 
4 varv, D=4mm (tatlind.)
2 varv, D=6mm (tatlind.) 
78nH, ELFA 58-650-27 
mf-detektorspole 455kHz 
med kond. 180 pF **)
4 varv, D=3mm (tatlind.) 
BFR520
2N4427
BC548
BF981 (BF991)***)
BF245C
22k
220 Ohm
47k
470 Ohm, ytmont 1206
100 Ohm, ytmont 1206 
10k
10 Ohm

------------------------------------------------ Tekmk
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SSA 
HamShop

Sveriges Sandareamatorers forsaljning
SSA, Box 2021, 123 26 Farsta.
Besoksadress:
Ostmarksgatan 43. (Baksidan av nr 41. 
Vid bestallning: Satt in beloppet pa postgiro
5 22 77-1 eller bankgiro 370-1075.
Obs! Moms och porto ingar om inte annat anges. 
Ej postfdrskott. Om varor tillfalligt ar slut i lager 
satts du upp pa vantelista.
Viss vantetid galler vid bestallning av namn- och 
signalskyltar. Om mojligt meddelar vi beraknad 
leveranstid.

Litteratur
Svensksprakig
Mot vSrlden genom etern.
Kursbok for amatorradiolicens 
av klasserna N och C. 91
Provisorisk kursplan med komplement- 
hafte till boken - Mot varlden i etern. 
Omfattar SSA:s utbildningscertifikat
UC och UN. 40:-
UC och UN.Handbok for provfdrrattare 
(endast prov forrattare) 40:-
SSA:s anvisningar:
SSA 1995:1, i anslutning till Post- och 
telestyrelsens foreskrifter (1994:5).
SSA 1995:2, om kunskapskrav for erhailande av 
SSA-certifikat enligt anvisningar:
SSA 1995:3, om forrattning av kunskapsprov for 
SSA-certifikat enligt-anvisningar: SSA 1995:2. 
Pris for SSA:s anvisningar 1995:1, 1995:2
och 1995:3 tillsammans 20:-
Post- och telestyrelsens foreskrifter om 
innehav och anvandning av amator- 
radioanlaggninaar m.m. 
(kopieras i A4-format) 20:-

SSA informerar om kunskapskraven for 
radioamatorcertifikat klass CEPT 1 och 
CEPT 2 enligt PTSFS 1994:5 10:-

SSA informerar om kunskapskrav i 
morsesignalering 6:-

Radiosamband - rad och anvisningar 15:-

SSA:s Q-koden (valda). Diverse trafikfor- 
kortningar, rapportkoder och bokstavering 25:-
Antennkompendium. Artiklar samlat 
ur 30 argangar av QTC. Sammanstalld 
av SM5BRW. Format A4
Med gedigen parm 210:-
Utan parm 170:-
Bli sSndaramator, SM0MAN:s kursbok 
innehailande:
Del 1: Teknik.
Del 2: Reglemente.
Del 3: Ovningsbok.
Dessutom en ”Fragelek”. 350:-

SSA
SM-Call Book 
1996 
Pris 100 kr 
Inkl moms o porto 
(Hamtpris 80 kr)

EngelsksprSkig litteratur
Bocker fran ARRL
Antenna Compendium, Volume 1 
avKITD, W4RI och KA1DYZ 200:-
Antenna Compendium, Volume 2
av K1TD, W4RI och KA1DYZ 240:-
Berakningsprogram for dito, se disketter.

Antenna Compendium Volume 3 310:-
Antenna Compendium Volume 4 410:-
Antenna Notebook av W1FB. 150:-
Yagi-Antenna Design av W2PV 230:-
Antenna Impedance Matching av

Wilfred N Caron. 390:-
Satellite Experimenter’s

Handbook av K2UBC. 360:-
Satellite Anthology.

Uppl 2, 1992 130:-
Uppl 3, 1994 230:-

QRP Notebook av W1FB.
Uppl 2, 1994, 2:a tryckningen 220:-

Novice Antenna Notebook av W1 FB. 130:-
Help For New Hams av W1 FB. 150:-
The Complete DX:er.
Av W9KNI, teckningar av K3SUK.
Grundlaggande om saval utrustning som 
operationsteknik for DX-trafik. 180:-
Operating Manual.
Den mest kompletta bok om amatorradio 
"on-the-air-operating” som nagonsin 
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 W1 FB. 190:- 
Your Gateway to Packet Radio.
Av W1LOU, 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.
AvW2FMI. 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
Radio Frequency Interference:
How to find it ano fix it. 330:-
QRP-classics. Det basta QRP-
projekten fran 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 l£g effekt och sma antenner, att kunna 
kora amatorradio fran nastan varsom heist 180:-

Morse Code, det 
oumbarliga spraket.
Allt om morse. Historik, 
alia forekommande 
morsealfabet, High speed,I, super-CW, nod-
signalering, nodfrekvenser, Q-forkortningar, 
internationella forkortningar mm. 140:-

Ovrig litteratur
(Tysksprakig litteratur)
FAX for nyborjare.

Av Hans Jurgen Schalk. 80:-

Diplom. Loggbocker

SSA nya Diplomhandbok av SM6DEC 
Inbunden -1632 diplom fran 118 lander - 
Pris 351 kr, - varav frakt 66:-. 
Bestalles direkt fran Diplomfunktionaren 
genom att satta in beloppet 351:- pa postgiro 
449 62 91-8 Bengt Hogkvist

Record-bok for SSA:s diplom
WASA/HASA-HF. 12:-
Record-bok for SSA:s diplom
WASA/HASA-VHF/UHF. 12:-

Record-bok for SSA:s diplom SLA. 12:-
FIELD AWARD. 20:-
Record-bok for SSA:s diplom
MOBILEN. 20:-
Loggbok A4.
Limmad med 50 haislagna blad.
Tryck pa en sida for 50 x 25 QSO. 
Med omslagsparm.
Blad kan samlas i A4-parm. 50:-

Loggbok A5.
Haftad med omslagsparm. 40:-

Testloggblad i 20-sats. A4-format. 20:-
VHF-UHF-testloggblad i 20-sats.
A4-format. 20:-
QTC-parm med A4-format for en argang 70:-

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

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

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

20:-
10:-

60:-
40:-

110:-
60:-
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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:-

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

Disketter
SSA:s CW-kurs pa diskett.
For IBM PC
5 1/4-tum eller 3 1/2-tum.

Ovningsoscillator i byggsats med kretskort, 
komponenter, hogtalare och volymkontroll 
och varierbar tonfrekvens.
For 9V, exkl. batteri. 210:-

Telegrafikursdator i 
byggsats av SMOEPX.

Se QTC 1994 sid 40-43. 25-199-takt, 
97 lektioner, inbyggd sandningsoscillator, 
inbyggd elbugg med minne och printer- 
utgdng 1200 Baud 690:-

Filter
Auth hogpassfilter
(Ansluts ex-vis till antenningdng pa 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 liter
Ansluts till antenningang pa stord TV-app. 
Kontakt IEC DIN 45 325, 75 Ohm)
SF 145-S (2 m),
sparromrade 144-148 MHz. 380:-
SF 435-S (70 cm),
sparromrade 430-440 MHz. 380:-
TP-870S (radar),
sparromrade 1000-2000 MHz 400:-
TP 1600-S (160 m)
sparromrade 3-870 MHz 380:-

Auth ISgpassf ilter
(Ansluts till antennutgang pa sandaren 
UHF-kontakter PL 259/SO239, 50 Ohm) 
TP 30 (KV), sparromrade 47-870 MHz.
1000 W PEP 530:-
TP 2 A 2 m, sparromrade 200-870 MHz.
200 W PEP 600:-
TP 70 A (70 cm) sparromrade 500-870 MHz.
200 W. PEP 590:-

Ovrigt fran 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. 50-75 Ohm. 600:-

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:-

Div marken och n£lar
Sambandsmarke med armbindel.
Set om 10 st. 120:-
Sambandsmarke. 70 mm diameter.
Sjalvhaftande textildekal. 10:-
Armbindel med plastficka for 
sambandsmarke. 10:-
OTC medlemsnai, exkl naistopp.
Endast for OTC-medlemmar. 35:-
Naistopp for OTC-nai och andra 
sticknaismarken. 7:-

QSL-marken
SSA QSL-marken. Karta om 100 st. 25:- 
QSL-marken med Morokulienmonumentet. 
15 kr av avgiften tillfaller SM5WL-fonden. 
Karta om 100 st. 40:-

SSA medlemsmarke
Sticknai inklusive naistopp. 30:-
Clutch med Ids. 30:-
Halskedja. 30:-
Slipshailare. 40:-

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 bldtt 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 bestallning.

Pris per styck 5:-
Serie om 12 st olika (se ovan). 42:-

Skyltar
(Viss vantetid forekommer 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, 
tv& 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, tv£ rader. 
Max 20 tecken per rad. 60:-
Magnetskylt med anropssignal.
Vit text pci bld botten. Langd 35 cm. Hojd 8 cm. 
Lamplig for exempelvis bilen. 100:-

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

Vdguthredning ijonosfaren

Del 7 i en serie
Av SM5BLC Bo Lennart Wahlman
Yngvevagen 12,182 64 DJURSHOLM 
Tfn 08-755 99 05

QTC fortsatter har artikelserien om 
vagutbredning pa KV och tolkning av 
radioprognoser. Den har gangen disku- 
teras det jordmagnetiska faltets inver- 
kan pa radiovagutbredningen, och 
nagra andra forhallanden speciella for 
de hogre latituder, dar Sverige ligger.

Tidigare artiklar i serien har varit 
inforda i numren 1996/1, 96/3, 96/4, 96/6, 
96/7 och 96/8. 1 *

En magnetisk dipol i jordens mitt
Jorden har, som val alia vet, ett magnetfait, 
vilket vi ju utnyttjar vid navigation med mag- 
netkompass. Man tror att magnetfaltet uppstlr 
p g a nigra processer i jordens inre, men riktigt 
hur det gar till ar inte vetenskapen helt klardver. 
Detta magnetfait har stor betydelse for radiovlg- 
utbredning i jonosfaren.

Man kan forestalla sig det jordmagnetiska 
faltet alstrat av en magnet i jordens centrum. 
Magnetiska kraftlinjer glr ut vinkelratt mot 
jordytan vid sydpolen, viker runt jorden som ett 
skal, och gar tillbaka vinkelratt mot jordytan 
vid nordpolen. Vid ekvatom glr kraftlinjema 
parallellt med jordytan. Det jordmagnetiska 
faltet ar ett s k dipolfalt med samma form som 
det valbekanta faltet frln en antenndipol, d v s 
toroidform (’’posmunk”, i genomskaming en 
8-formad figur).

Nu ar det si ilia att magnetaxeln inte gar 
parallellt med jordaxeln utan lutar ungefar 11,5 
grader mot densamma Det innebar att de mag
netiska nord- och sydpolema inte sammanfal- 
ler med de geografiska polema pljordrotations- 
axeln. Det ar detta som med for missvisning pa 
magnetkompasser, med ett fint ord kallad de
klination. Missvisningens storlek varierar allt 
efter den ort, dar kompassen befinner sig. I 
Sverige ar missvisningen f n ganska liten, men 
pl andra platser kan den vara betydande, och 
alldeles i narheten av de magnetiska polema ar 
den forddande; kompassen pekar ’’helt It sko- 
gen” (om det nu funnes nlgon skog dar). Vid 
flygnavigering i dessa trakter ar magnetkom
passer oanvandbara, eftersom missvisningen 
skulle andra sig patagligt efter bara nigra mi- 
nuters flygning. Lyckligtvis finns gyrokom- 
passer och satelliter att ta till i dessa fall.

Nu racker det inte med att magnetpolema 
’’ligger fel”. De ligger inte stilla heller. Som en 
foljd av detta andrar sig missvisningen for en 
viss ort nlgot for varje Ir.

Nar man ska rakna pl nlgot fenomen, som 
beror pl utseendet av det jordmagnetiska faltet, 
t e radiovlgutbredning, behover man en bra 
modell for utseendet. En sldan model 1 finns 
ocksl intemationellt faststalld, The Internatio

1 Om du kopierat sidorna, I At inte lura dig av
nummersignaturen i nedermargen, dar det angivits fel 
mAnad vid ndgot ti IlfAlle. QTC-red.

nal Geomagnetic Reference Field, IGRF. Ef
tersom magnetpolema ror sig, mlste model len 
refereras till en viss tidsperiod, som kallas 
magnetisk epok. Modellen revideras efter hand 
som polemas lage andrar sig.

Vlgutbredningen i jonosfaren betingas av 
elektronkoncentrationen over olika platser pa 
jorden. Koncentrationen aren funktion av laget 
i forhlllande till de magnetiska polema, medan 
detraditionellalageskoordinatema(latitud och 
longitud) for ol ika orter refererar ti 11 de geogra
fiska polema.

Sned kompass
En fritt upphangd kompassnal har inte bara en 
deklination, utan ena anden pekar mer eller 
mindre nedlt mot den fikti va punkt dar magnet- 
polen ligger. Den vinkel som harvid magnet- 
nalen bildar mot horisontalplanet kallas in
klinationen, i engelsk 1 itteratur magnetic dip.

Varfor vi har hemma inte marker detta pa en 
vanlig handkompass beror pl att tillverkaren 
kompenserat inklinationen genom att avsikt- 
1 igt tynga ner sydanden av kompassnalen, si att 
nalen vager jamnt. Den som rest llngt soderut 
med en svensk kompass kan konstatera att man 
mlste hllla kompasshuset snett for att inte 
nllspetsen ska skrapa mot holjet. Detta innebar 
inte att det ar nlgot fel pl kompassen. I stallet 
maste man lara sig att specificera vilka latituder 
man ska anvanda kompassen pa, nar man kd- 
per den.

En ort dar inklinationen ar noil (en okompen- 
serad kompassnal staller in sig exakt vlgratt) 
sags ligga pa den magnetiska ekvatorn, vars 
lage kan awika en hel del frln den konventio- 
nella geografiska ekvatom. ”En hel del” bety- 
der i detta sammanhang drygt 11 latitudgrader 
som mest, eller si si dar 130 mil. Man har funnit 
att vlgutbredningsfenomen av olika slag pl 
sodra och norra halvklotet i grova drag ligger 
symmetriskt kring den magnetiska ekvatom, 
inte den geografiska.

Den magnetiska ekvatom vrider sig pl ett 
oregelbundet satt kring den geografiska, sa att 
den ungefar ett halvt jordvarv ligger soder 
darom, och resten norrom. Den geografiska 
ekvatom ar en storcirkel, den magnetiska dare- 
mot icke. Den magnetiska ekvatom kan ratt val 
liknas vid ett cykelhjul som blivit mycket skevt. 
Varldskartor finns med kurvor for slval inkli- 

nation som deklination. Dessa kurvor har ett 
komplext utseende p g a att jordklotet ar 
inhomogent. Mlnga formler som anvands vid 
berakningar for vagutbredning innehlller ter
mer dar ortens inklination inglr. Ofta stokar 
man ti 11 det 1 ite,—ti 11 det battre hoppas man — 
genom att infora en ’’modifierad inklination” 
for att fl teori och verklighet att stamma battre 
overens med varandra.

Magnetisk tid
Ibland stammer det andl inte riktigt bra. Man 
har dl kommit pl att det stammer battre om 
man anger ortens lage i magnetiska koordinater, 
d v s ett koordinatsystem som riktats in efter 
laget av de magnetiska polema och den magne

tiska ekvatom, och dar magnetisk latitud = 0 pl 
ett ungefar overensstammer med den verkliga 
magnetiska ekvatom.

Konventionella longituder ar direkt forknip- 
pade med tid. Vet man vad klockan ar (i uni ver
sell tid, UT), nar solen stir som hogst pl dagen, 
kan man rakna ut vilken longitud man befinner 
sig pl. Det ar det som sjofarande utnyttjar, nar 
de navigerar med hjalp av sextant. Astronomer 
uttrycker ofta longituder inte i form av grader, 
minuter och sekunder, utan i timmar, minuter 
och sekunder, vilket ar praktiskt i deras verk- 
samhet. For oss vanliga dodliga kan det vara 
bra att veta att en vinkeltimme motsvarar 15 
grader (en 24-del av ett helt varvs 360 grader.) 

Av motsvarande skal ar det praktiskt att knyta 
den magnetiska longituden till tidsbegreppet, 
och man talar sllunda om magnetisk tid, i 
forstone en overraskande dimension, som dock 
blir helt logisk, nar man satt sig in i saken.

I narheten av ekvatom har for en given plats, 
lokal magnetisk tid och konventionell lokal 
soltid ungefar samma varde. I narheten av 
polema daremot blir det pltagliga skillnader. 
Magnetisk midnatt intraffar i Sverige omkring 
kl 22 SNT (kl 21 UT) Berakningsresultatet 
kommer narmast verkligheten nlr man anvan- 
der magnetisk tid pl de stallen tid ska in i 
formlema.

Forvirrande I itteratur
Vilken epok ska man dl rakna med? Man 
skulle kunna tro, att det basta vardet vore det 
som glller nu, om det ar for i Ir som en 
berakning ska goras. Men si ar det inte! Man 
ska i stal let utgl frln den epok, vars varden llg 
till grund for den teori, som ligger bakom de 
berakningsformler man tanker anvanda. De 
fiesta formler, som anvands i detta samman
hang innehlller olika, ofta svlrgenomskldade 
koefficienter, som man kommit fram till med 
magnetiska data frln en given epok, eller som 
pl ett eller annat satt baseras pl matta varden, 
som gjorts ett visst Ir i forfluten tid. Darfor ska 
man ansatta de magnetiska data, den faltmodell 
som gallde vid det tillfalle matningamagjordes 
resp forutsattes, nar man knlpade ihop en viss 
formel.

Detta medfor att man i litteraturen hittar 
uppgifter om alia mojliga epokers magnetiska 
varden, ibland knutet till det ena eller andra 
frekvensomrldet. Exempelvis sager ITU att 
man for berakning av vlgutbredningen for rund- 
radio i ling- och mellanvlgsomrldena 
(150... 1600 kHz) ska anvanda epok 1975,0, ty 
det var dl man tog fram underlaget for just 
dessa rekommenderade formler. For berlk- 
ningar inom HF-omrldet (enligt Radioregle- 
mentets defini tion 3...30 MHz (se not2) an
vands epok 1960, eftersom man tillampar 
koefficienter som bestamts med hj alp av mat- 
ningar under solflackcykeln 1954... 1966.0 s v. 
Att man pl detta satt anvander flera Irtionden 
gamla epokers modeller, innebar alltsl inte att 
modellen ar forlldrad. Skulle man i beprovade 
formler byta modell till senast faststlllda IGRF

2 ITU har dock utstrackt giltigheten fbr beraknings- 
metodema fir”HF” ned till 2 MHz. FdromrAdet 
1,6...2 MHz(’’gransvag”)finnsf ningasBrskilda 
metoder rekommenderade, sAharflrtydligen ama- 
tOrema valja, om de fbr 1,8 MHz-bandet skaextra- 
polera M V upp^t eller KV ner£t i frekvens.
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Allmant
skulleresultatetgenerelltbli samre! Saaktadig 
for oforst&ndiga ’’forbattringar” i formlema.
Lyckligtvis andrar sig laget av magnetpolema 

inte alltfor mycket fran ett ar till ett annat, men 
utstrackt over nagra decennier kan det and£ bli 
sa mycket att det paverkar resultatet av vag- 
utbredningsberakningar. Laget av magnetiska 
nordpolen var exempelvis:
Epok Geografisk lat Geografisk long
1965 78N8 70WO
1975 78N5 69WO
Magnetiska sydpolen ligger enligt en forenk- 

lad modell vid den geografiska antipoden till 
den magnetiska nordpolen. Den verkliga mag
netiska sydpolen — vars lage kan faststallas 
genom matningar av inklinationen (den punkt 
dar inklinationen ar precis 90 grader) — ligger 
inte exakt dar, men i narheten. Skillnaden for- 
klaras av ojamn fordelning i jordskorpan och 
jordens inre av mineral med varierande magne
tiska egenskaper.

Den som ar matematiskt begavad kan rakna 
ut den magnetiska latituden med hjalp av fol- 
jandeformel:

O = arcsin[sina • siny +
+ cosa • cosy • cos(8 - P)] 

dar O = geomagnetisk latitud
a = geografisk latitud
P = geografisk longitud
y = magn nordpolens geografiska lat
8 = magn nordpolens geografiska long 

Fory och 8 satter man in de varden som galler 
for aktuell epok. Koordinater nord och ost rak- 
nas positiva, syd och vast negativa.

Figur 16 visar hur det ser ut over Sverige for 
epok 1965.

Fig 16. Magnetiska latituder inom Sverige

Korrigerad tid
Forenklat duger det gott att anvanda traditio- 
nella geografiska longituder, nar man ska be- 
rakna ’’lokal tid” tillsammans med den magne
tiska latituden, om det gal ler orter med l&ga och 
medelhoga latituder, d v s de tropiska och 
tempererade zonema p& jorden. Narmare po- 
lema stammer det efterhand al It samre med 
verkligheten om man gor s&. Darfor har man 
raknat ut en modifikation av den magnetiska 
latituden s& att denna battre passar till det 
verkliga magnetfaltet. Korrigeringama for syd

polen bhr olika mot dem for nordpolen. Man 
gor ocks& motsvarande berakningar for de 
magnetiska longitudema (magnetiska tiden), 
som ska korsade magnetiska latitudema under 
rat vinkel, ett s k ortogonalt koordinatsystem. 
Hela systemet kallas CGLT, Corrected 
Geomagnetic Local Time, aven om det egent- 
ligen bara ar longitudema som ar knutna till ett 
tidsbegrepp. H&11 isar detta begrepp och 1GRF, 
definierattidigare!

Figur 17 visar korrigerad magnetisk latitud i 
grova drag i omradet narmast nordpolen, och 
figur 18 motsvarande for sydpolen. Somjamfo- 
relse visas ocksa vanlig geografisk latitud och 
longitud.

Fig 17. Korrigerad magnetisk latitud kring 
nordpolen

Fig 18. Korrigerad magnetisk latitud kring 
sydpolen

Aurora Borealis
’’Snolandets sken”, el I er norrsken, som vi sager 
till vardags, finns aven som sydsken i narheten 
av sydpolen. En mer generell beteckning ar 
polarsken. Detta orsakas av det ’’kosmiska 
regnet” som paverkas av det jordmagnetiska 
faltet.

Norr(skens)mannen Stormer kom p& en ve- 
tenskaplig forklaring pa 1930-talet.

Polarsken uppst&r i en process som har sam- 
band med att energirika elektroner i jonosfaren 
av det jordmagnetiska faltet styrs mot polar-

traktema och dar kolliderar med atmosfarens. 
Vid kollisionen ”blir det energi over”och denna 
energi ger sig till kanna i form av ljus.

Det finns olika former av norrsken, boljande 
draperier i olika fargnyanser, mera stillasta- 
ende bagar och ett allmant tocken. Rodviolett 
farg indikerar att skenet uppstatt pa ungefar D- 
regionhojd. Gront sken uppstar pa ungefar E- 
niv&, och rott sken hogre upp, ungefar pa F- 
nivL

Pa senare tid har man aven kunnat konstatera 
en sorts norrsken, som inte ar synligt for ogat, 
men som kan konstateras pa annat satt. Dessa 
’’sken” orsakas av mycket energirika elektro
ner, som tranger langt ned i atmosfaren, till D- 
regionen och annu lagre.

Dessa fenomen har verkan saval inom HF- 
banden som vid frekvenser langt darover. 
’’Norrskens-studs” kanner exempelvis 2 m- 
amatorema val till. Man har letat efter nagot 
sammanhang mellan synligt och osynligt norr
sken, men av vad man hittills funnit ar de tva 
formema d^ligt korrelerade till varandra.

Polarskenets farg skulle kunna vara en indi- 
kator pa vilka studsmekanismer, som forelegat 
vidjonosfarforbindelser i polarskenstrakter. Jag 
har dock aidrig sett nagon rapport om studium 
av ett sadant formodat sammanhang. Nagon 
som kanner till nagon rapport? Nagot for radio- 
amatorer att borj a tanka pa att studera nar QSO- 
na gatt ovanligt bra el ler ovanligt d&ligt i sam- 
band med norrsken? Allts& aven andra forbin- 
delser an bakstuds pa VHF.

Norrsken ar koncentrerat till en oval ring 
kring nordpolen, norrskensovalen. Se figur 19. 
Pa jordens dagsida ligger mitten pa baltet vid 
omkring 67 grader magnetisk latitud, pa dag- 
sidan upp mot ca 80 grader magnetisk latitud. 
Utdragningen pa nattsidan beror y&solvinden, 
som vi aterkommer till lite langre fram. Mot
svarande finns aven kring sydpolen. I mitten av 
det ovala bandet kan man rakna med att fa se 
norrsken varje vintematt.

Polarsken finns aven pa dagen, men ar osyn
ligt for ogat p g a att det ar sa ljust. Det kravs 
speciella instrument for att konstatera polar
sken pa dagen.

Mot ekvatorh&llet blir polarsken mindre van- 
ligt, men forekomsten minskar aven i riktning 
mot centrum av polarskensovalen, ’’halet”. 
Befinner man sig riktigt langt norrut ska man 
spana efter norrsken soderut! (Star man exakt 
pa nordpolen ar f o alia riktningar soderut!!)

Forts, nasta nummer
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Klockarevagen 12, 280 62 Hanaskog. 
044-635 75.

JOTA-ansvarig: SM7NDX Jan Eliasson, 
Vatterslundsgat. 10,553 11 Jonkoping. 
036-16 91 96. @SM7FEJ

SWL: SH6AAJ Christer Wennstrom, 
Skeppargatan 6,
440 30 Marsstrand 0303-616 13

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

QTC taltidning: SM0ETT Hans
Murman - Magnusson Bohusgatan 23, 5tr, 
116 67 Stockholm 08-644 24 29

Kansii- och QSL-byra 

Kanslichef: SM0CWC Stig Johansson 

Kanslist: Ulla Ekblom

QSL-chef och QSL SJ9WL/LG5LG:
SM0DJZ Jan Hallenberg,
Siriusgatan 106,195 55 Marsta. 
08-591 179 37

QSL-DC0: SM0BDS Lars Forsberg, 
Mantalsvagen 10,175 43 Jarfalla. 08- 
580 32 682

QSL-DC1: SM1ALH Eric Jonsson,

QSL-DC2:SM2VHB John Hamrin 
Hastskovagen 32,903 62 UmeA 
090-148813

QSL-DC3: SM3AU Olof Olsson,
Stenhammargatan 3, 852 38 Sundsvall. 
060-15 63 51

QSL-DC4: SM4AI0 Ernfrid Aspelin 
BjurAker 1818,782 91 Malung 
0280-60026

QSL-DC5: SM5CAK Lars-Erik Bohm, 
Karsby kvarn, 591 96 Motala. 0141-2220 62 

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

QSL-DC7: SM7BB Arne Andersson,
Sjoblads vag 43, 7tr.
213 70 Malmo 040-94 95 26

Arkivarie: SM50K Ake Alseus, 

Fack 14, 161 14 Bromma

QTC
QTC-redaktor: SM0RGP Ernst Wingborg
Trakvista Bygata 36 178 37 Ekero 
08-560 306 48 Fax 08-560 306 48 
Packet: SM0RGP@SK0MK 
E-post: nummer@bahnhof.se 

QTC-ansvarig SM2CTF Gunnar Jonsson

Ansvarig utgivare :
SMOCOP Rune Wande, Frejav. 10,155 34 
Nykvarn. Tel/Fax 08-55247137 
SM0COP@SK0MK

Revisorer

Forste rev: SM5US Goran Odhnoff, 
Thespisv. 12,161 40 Bromma 08-25 11 16

Andre rev: SM5TC Arne Karlerus Frejgatan 35, 
113 49 Stockholm 08-612 00 23

Rev suppl: SM0ATN Kjell KarlArus
Norrtullsgatan 55 4 tr, 113 45 Stockholm 
08-33 22 14
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Du bestallerdenenklast 
genom forskottsbetalning 
postgiro och far den da 
levererad utan ytterligare 
kostnader.

JOTA-aktiviteten vid scoutkar er brukar intressera manga ungdomar, men kraver ocksa 
ett engagemang fran aktiva radioamatdrer. Bilden fran Ekero Sjoscoutkar.

"Ett stort scout lager i luften ”

JOTA - Jamboree On The Air
Aktuellt: 18-20 oktober 
Scouter Over hela viirlden 
sitter vid amatdrradio- 
stationer under denna helg 
och pratar med varandra.

Vare sig du ar scout, sandaramator eller 
bada delar, s£ ar det hog tid att nu fundera 
p& att vara med vid &rets JOTA.

Vad ar JOTA?
JOTA betyder Jamboree On The Air, och 
ar vad man kan kalla ett stort scoutlager i 
luften. Scouter over hela varlden sitter vid 
amatorradiostationer under denna helg och 
pratar med varandra.

Vad kan man gora mer an att kora radio 
inomhus?
Scouting ar och kommer att forbli en fri- 
luftsaktivitet. Att under lang tid sitta in
omhus och kora radio, ger scouterna my- 
ror i byxorna.

Det har visat sig att scouterna tycker det 
ar roligt med handapparater p& 2-meters 
bandet. Att sjalva under kontrollerade for
mer fa anvanda en handapparat i skogen ar 
en hojdpunkt.
Om man har tillg^ng till ravjaktsutrust- 

ning s& ar aven delta ett bra alternativ till 
innesittandet.

Riktigt tuffa scouter ti 1 Ibringar JOTA:n i 
talt eller t o m i vindskydd.

For dig som dr scout
Om du ar scout bdr du redan nu kontakta 
traktens amatorradioklubb. Amatorradio- 
klubbarna brinner av iver att fl visa vad de 
holler p& med. Kanner du inte till n^gon 
klubb s& hor av dig till undertecknad.

For dig som dr sandaramator
Om du ar sandaramator sa leta upp en 
scoutk&r pa orten och hor om de ar intres- 
serade. Presentera hobbyn och JOTA for 
dem. Grupp SK.7TS har en liten trevlig 
broschyr om amatorradio och JOTAsom 

man kan bestalla. Manga ar de sandar- 
amatdrer som kom i kontakt med amator- 
radio for forsta gangen som scouter.

Anmalan till JOTA
Anmal er till Grupp SK7TS senast 7 
oktober. Anmalan gors via paketradio 
SK7TS@SM7FEJ.F.SWE.EU, via 
e-mail till jel@sm7ndx.teledata.se eller 
brevledes till Grupp SK.7TS,
Oxtorgsgatan 15, 553 17 JONKOPING. 
Nar ni anmalt er far ni forhandsinfor- 

mation med regler, deltagande stationer 
mm. Anmalan skall innehaila:
• 1. Scoutkarens anropssignal under
JOTA.
• 2. Scoutkarens fullstandiga namn och 
adress.
•3. Tillhorande scoutforbund.
• 4. Namn pa den plats som ni kommer 
att deltaga fran (QTH).
• 5. Eventuellt deltagande grannkars 
namn och fbrbund.
• 6. Namn, adress, anropssignal och 
telefonnummer till ansvarig sandare- 
amator.
• 7. Ovriga upplysningar, t ex andra 
aktiviteter etc.

XA-signaler
Om ni haft en XA-signal vid JOTA tidi- 
gare, far ni sjalva ta kontakt med Post- 
och Telestyrelsen for att fa anvanda 
denna signal igen. Om ni aidrig tidigare 
haft XA-signal anvander ni hellre en 
privat anropssignal eller en klubbsignal.

Fragor
Om du behover veta mer om JOTA, eller 
om du vill ha broschyrer kan du kon
takta SM7NDX, Jan Eliasson pa tel 
036-16 91 96 eller e-mail
jel@sm7ndx.teledata.se

Vai mott under JOTA.
Grupp SK7TS
Oxtorgsgatan 15
553 17 JONKOPING 
gm SM7NDX, Jan

Tips pa bra utomhusaktiviteter mottas tacksamt.

Leverans sker omgaende i den 
ordningbestallningar inkommer 
- forst till kvarn . ..

Boken omfattar 243 sidor. 
Formatet ar ca 21 x 23 cm, 
inbunden med harda parmar i 4- 
farg. Den ar rikligt illustrerad 
med teckningar och foton i saval 
svartvitt som farg och priset ar 
satt till - endast 260 kr!

Upplagan ar begransad, sa 
bestall genom betalning till 
postgirokonto 605 56 25-5 - 
REDAN ID AG!

Vill Du veta mer?
Kontakta garna bokens redaktor 
Olle Kandell

Telefon: 054-53 49 49 (aven
fax) eller 070-594 26 15 (GSM) 
E-post:
olle.l.kandell@telia.se

Al Im tint--------------------------------

Jubileumsboken

Frivilliga
Radioorganisationen

50 ar
Teknik, samhdllsnytta och 

kamratskap i samband

FRO har sitt urspung i SSA och 
den svenska amatorradio- 
rorelsen. Det varsom 
forsvarssektion inom SSA det 
hela startade for 50 ar sedan! 
Nu har aven Du chansen att ta 

del av hur det gick till, genom 
att kopaden unika 
jubileumsboken som tagits fram 
som en del av manifestationen 
avjubileet.

<
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Lenwood

begagnathyllaNu Finns massor pa

471617Svebry Electronics AR tel 0500-480040 fax 
Box 120, 54123Skovde

Rekvirera garna broschyrer och komplett prislista over hela 
Kenwood programmet. 
Moms ingar i alia priser.

TH-22E 2 m FM handapparat
TH-79E 2m/70cm handapparat, Dot Matrix Display 
TM-241E 2m FM mobil transceiver 50 Watt 
TM-251E 2m FM mobil transceiver, m/1200/9600 data 
TM-441E 70cm FM mobil transceiver 35 watt 
TM-451E 70cm FM mobil transceiver, m/1200/9600 data 
TM-255E 2m all mode transceiver, 40 W, 1200/9600 data 
TM-455E 70cm all mode transceiver, 35W, 1200/9600 data 
TS-790E 2m/70cm transceiver m/plats for 1.2GHz
TS-50S HE mobil transceiver
TS-690S HE transceiver m/50 MHz
TS-870S HE transceiver med inbyggd DSP - ATU etc.

Justnu: Specialpris med datorstyrprogram 
R-5000 Kommunikationsmottagare 100kHz-30MHz

3.149 kr
5.984 kr
3.793 kr
4.930 kr 
4.003 kr
5.117 kr

11.134 kr 
11.661 kr 
25.124 kr 
11.542 kr 
16.948 kr

22.500 kr
12.987 kr

LF-detektering
Avstorning av radio- 
och TV-mottagare.
Oavsiktlig detektering av hogfrekvens- 
signaler ar en vanlig typ av storproblem i 
radio- och TV-mottagare. Fenomenet upp- 
trader ofta i narheten av radiosandare. Orsa- 
ken till stomingarna beror pa att hogfrekvent 
energi tas upp via nat- och hogtalarkablar, 
antennkablar eller genom direktinstralning. 
Stomingstypen kallas lagfrekvensdetektering 
och upptrader ofta i konsumentproduktermed 
otillracklig HF-immunitet.

Lagfrekvensdetektering LFD
Med LFD menas odnskad detektering i 
lagfrekvensforstarkaren i radio, TV, musik- 
anlaggningar, CD och bandspelare, telefoner 
och elektroniska styrsystem. LFD visar sig 
som mer eller mindre lasbart tai som slar 
igenom lagfrekvensforstarkaren. I de fiesta 
fall ar det en amatorradiosandare eller privat 
radioanlaggning som ger upphov till stdr- 
ningama. Om den detekterade signalen ar 
42

lasbar eller ej bestams av modulationstypen. 
Vid AM, amplitudinodulering hors talet ofta 
klart och tydligt. AM forekommer numera 
nastan enbart i aldre privatradioapparater. 
En vanlig amatorradiosandare for SSB hors 
som olasbara eller kraftig distorderade sig
naler. Vid telegrafi hors teckendelama som 
ett dovt brummande ljud, ibland ocksa med 
en kraftig klick i borjan och slutet av varje 
teckendel.

Volymkontroll ingen inverkan
Vid LFD har det i regel ingen betydelse 
vilken frekvenskanal radio eller TV-appara- 
ten ar installd pa. Inte heller volymkontrollen 
brukar ha nagon storre inverkan. Ibland kan 
stomingarna tom vara kraftigast nar appara- 
tens volymkontroll ar helt nerskruvad. Om 
stomingarna nar TV-apparatens videodel 
brukar detta yttra sig som varierande ljus- 
styrka i takt med modulationen pa den std- 
rande sandaren.

Nagra atgarder att prova sjalv
Det finns flera olika satt att reducera lagfrek
vensdetektering. Da den stdrande sandarens 
HF-signaler induceras i alia tilledningar och 
kablar galler det att hindra HF-energin att 
komma in i den storda apparaten. Detta gor 
man med olika typer av filter.

Ibland hjalper det att byta oskarmade led- 
ningartill skarmade. Nat- och hogtalarkablar 
kan lindas upp pa ferritstavar eller ferrit- 
karnor sa nara den storda apparaten som 
mojligt. Cirka 10 varv brukar racka. Led- 

ningar mellan radio, CD-spelare, forstarkare 
etc. kortas eller buntas ihop. Hogpassfilter 
eller sk skarmbrytare kan kopplas i serie med 
mottagarens antennkabel. I svara fall maste 
felet atgardas inne i apparaten. Detta bdr 
alltid goras i samforstand med fabrikanten 
da dylika ingripande kan aventyra appara- 
tens funktion, garantins giltighet, elsaker- 
hetsbestammelser och CE-markning.

SM7EQL/Bengt Falkenberg 
Lund

England
Tva amatorradioorganisationer!

Den engelska amatorradioforeningen RSGB 
(Radio Society of Great Britain) uppger att 
ytterligare en intresseorganisation vill verka i 
England; UKRS (United Kingdom Radio So
ciety). Huvudinriktning for den nya foren- 
ingen ar att halla nara kontakt med skolor och 
utbildningsinstitut och bidra till att vacka in- 
tresse for amatorradiohobbyn bland ungdo- 
mar. Man uttalar sig ocksa for att pa ett battre 
satt tillvarata handikappades intressen. Sty- 
relsen for den nya foreningen sager sig hoppas 
kunna utova sin verksamhet i samarbete med 
den traditionella foreningen RSGB.
G3X2D?/Rob Mannion, redaktor for Practical 

Wireless, skriver i sin ledarkronika att redan 
nu ar de mycket fa radioamatdrer i England (i 
forhallande till folkmangden). Det vore battre 
att bagge foreningarna samverkade och tog till 
vara alias intressen nar det galler hobbyn; 
morse, dator/radio, sattellittrafik och ATV.

SMORGP/QTC-red
med underlag fran SM5FH/Knut
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12^ntenner System
BBjj|j=:NO MORE little gun! 
10% pa alia antenner $=6.70:- BEG KV ring!

DVP Digital Voice Processor for 
cont esters. Digitalisera Voice QSOn 
pa samma satt som CW QSOn! 
Priser DVP plug-in kort....... 1990:-
DVP kablar spec radio typ....  680:-
Loggprogram CT8.890:- CT9.990 -

Log Periodics-Vertikaler-Magnetiska loopar-Rotorer-Packet radio- YAESU-ICOM-KENWOOD

Hitt flyttbar 
vertikalantenn
Vid cn resa gcnom Norge i somras stannadc 
jag vid ett tillfalle vid en fors. Dar stod en 
man och fiskade med ett langt spo. Efter en 
stund kom han upp pa land, stotte spoanden 
i marken och bums var spoet forvandlat till 
ett cirka en meter langt plastror. Han tog 
lugnt av rullen och kom fram till mig och 
pratadc. Hans spo, som var teleskopiskt och 
nu fanns innc i piastre ret - bottensektioncn - 
vagde knappt ett kg.

Idcn till cn vertikal mobilantenn var fodd. 
Vai hcmkommen till Goteborg uppsokte jag 
en fiskrcdskapsaffar och inhandlade mot 
240 kronor ett teleskopiskt metspo med en 
langd av 6 m. Det finns 7 m ocksa man jag 
bcdomdc att 6 m skulle vara tillrackligt. 
Spoet ar markt ZEBCO GRIZZLY.

Vid ett besok hos Claes Ohlssons utmarkta 
affar i centrum innhandlades:
25 meter isolcrad 0.75 kvadrat ledning - bla, 
25 meter dito rod samt 10 meter dito gron. 

Vulkband och diverse presskontaktcr hade 
jag redan.

Den gamla julgransfoten togs ncr fran vin- 
den och spoet provmonterades i den pa den 
asfalteradc parkcringsplatsen utanfor 
shacket. Det sag intressant ut.

Antenn for 3.5, 7, 10 och 14 MHz
Nu skall fiskcspoet bli en antenn for 3.5, 7, 
10 och 14 MHz.

7 MHz.
Bdija med att 40 cm upp pa den nedersta 
sektionen - diameter 35 mm - linda 25 varv 
av den bla traden. Nederanden bor ha en fri 
langd av 25 cm och pa tradanden pressar Du 
fast en "skyffel" (bla). Overanden avisoleras 
ett par cm och skarvas temporart ihop med 
en 5,5 m lang bla trad vars andra ande fastes 
i toppcn av metspot, som sedan dras ut i sin 
folia langd samtidigt som de ovre sektio- 
nema roteras ett par varv sa att 5.5 m traden 
- radiatorn - lindas ett par varv runt spoet.

Radialer
Tva stycken behovs med foljande langder:
14 MHz 5.2 m
10 MHz 7.2 m
7 MHz 10.3 m

Tagalltsa 10.4 m (2x5.2) av den roda traden.

Teknik-------------------------------------------
Avisolera en cm pa mitten och lod pa en 10 
cm lang tradstump med en krokodil - eller 
presskontakt - i anden. Satt presskontakter 
("spadar" i de bada andama. Ta sedan 2 st 
langder - vardera 2.0 m - av den roda traden. 
Satt en "skyffel" i ena anden av bada och en 
rund presskontakthanc i den andra. Skarva 
ihop 2 m langdcma med 5.2 m langderna 
("spade i skyffel"). Ta sedan 2 st 3.1 m langa 
bla tradar,satt en rund presskontakthona i 
ena anden och skarva in de bla delarna 
ytterst pa radialema. Strack radialema.
Satt spoet i julgransfoten. satt en "spade" pa 
mittledaren i en koaxialkabcl som racker 
fram till Din transceiver. RG58 duger gott. 
Koppla radialema till skarmen och spolens 
nedra ande till mittledaren.
Anslut en SVR - matare och transceivern.
Mat S VRibada andamaav40 mbandet.(Lag 
effekt/kort sandningstid). Sannolikt har Du 
nagot lagre SVR i ncdrc bandkanten an i den 
ovre. 25 varv ar for mycket sa Du far linda av 
nagra varv (jag hamnade pa 20 varv) till dess 
Du far lagt SVR.Klipp av den avlindade 
traden sa att Du i fardigt skick far cn fri andc 
av cirka 10 cm. Fixera spolcn med vulktejp. 
Montera en "spade" pa spolanden och en 
"skyffel" pa radiatorn. Det gar att komma 
nertill 1.1:1.
Klart att provkora pa 40 meter! Jag blev 
verkligen positivt ovcrraskad. OK vanta Dig 
inga underverk med DX Pile Ups. Jag pro- 
vade med SM2CDB i Arvidsjaur och det 
gick bra. Inte ilia for ett metspo i en julgrans- 
fot med tva radialer liggande pa asfalten.

3.5 MHz.
Tag den grona 10 m langa traden. Forlang 
den med en bla 70 cm lang tradstump. 
Avisolera ett par cm av 40 m radiatorn i 
toppen och av den grona traden samt tvinna 
ihop dem. Du har nu en 40 m antenn med en 
forlangd radiator. Flytta den grona traden at 
sidan sa att den bildar cirka 45 graders vinkel 
med spoet. Fast anden med ett nylonsndre i 
enbuskee.d. Provapa 80 m! Ja visst, radiale
ma ar for korta och det scr underligt ut men 
underverkens tid ar inte forbi!. Jag fick 
resonans vid 3.670 MHz och SVR < 2:1 
mellan 3560 och mer an 3800.

Fina rapporter fran SM5JKEoch SM7ABO.

10 MHz
Pa 10.1 MHz ar enkvartsvaglangd cirka 7.4 
m. For att kunna anvanda samma radiator 
som pa 40 m behovs alltsa en vasentligt 
mindre spole.

Linda 2 varv av den
roda traden cirka 15 cm
over 40 m spolen. Fixera 
varven med vulktejp och 
montera passande
presskontakter. Gor den nedre 
fria anden sa lang att den racker 
ner till koaxen och den ovre cirka
10 cm lang.
Anslut radiatorn och koaxen samt koppla 
loss de bla ytterandama pa radialema. 
Kontrollera resonansen. Jag fick SVR < 
1.1:1 pa 10.132 MHz.
Provkorning med SM2CDB klockan 1500 
svcnsk tid gav ett oeverraskandcbra rcsultat.

14 MHz
Kvartsvagen mitt i bandet ar ungefar 5.2 m 
lang sa 40 m radiatorn ar for lang.
Tag 4.5 m av den roda traden. Forlang den 
med ett stycke nylonsndre, montera en "skyf- 
fel" i nederanden. Tag bort 40 m radiatorn 
och koppla 20 m radiatorn di rekt pa koaxens 
mittledarc samt koppla loss de yttre roda 
delarna av radialema. Dags att prova.
Aven har fick jag myckct lagt SVR. Det 
slumpadc sig sa att 20 m versionen av anten- 
nen blev klar den 20. augusti 95 da SARTG 
RTTY-test pagick. Under cn timme korde 
jag 9 tcstkontakter - europccr och cn UA9. 
Rapportema ar nog inte myckct att lita pa 
men ingen fragade om sa nog fungeradc det. 
For att gora det lite enklarc vid 80 m trafik 
har jag lott en krokodilklamma till 40 m 
radiatorns topp och cn annan krokodil
klamma till den grona - 80 m fbrlangningens 
ande.

Markfaste
En kraftig skruvmejsel, 260 mm lang och 
med en handtagsdiametcr av 25 mm inkop- 
tes. Nagra varv vulktejp pa handtaget anpas- 
sade det till bottensektionens inncrdiameter 
och saken var klar.
Ihopskjuten ar antennen 1.12 m lang. 
Radiatorer och radialer ryms i en en liters 
tygpase. Monteringstiden ar ett par minuter. 

Formodligen gar det annu battrc med fler 
radialer men samtidigt blir det ju nagot mer 
jobb att montera upp.

SM6ASD/B0 Stjernberg
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Vi for aven SOG knivar och multiverktyg. 
Ett maste for den mobile mekaren. 

Kontakta oss for vidare info.

Tel/Fax: 063/12 40 00 
E-mail: sm3ojr@pobox.com

Box 2063
831 02 OSTERSUND

Postgiro: 629 39 06-1 
URL: http://www.itz.se/jonit
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SM2CTF Gunnar Jonsson
Flintav 2, 945 34 Rosvik 0911 -567 52

Trots att det har varit semestermanad, sa har det flutit 
in amatortidskrifler fran olika hall i normal omfatt- 
ning, sa har kommer de vanliga kommentarerna:

Finlandska RADIOAMATOORI har aven i sittjuli- 
nummer en hel del artiklar, som hor samman med 
SRAL:s75-arsjubileum. I dvrigtkan vi noterafoljande: 
OH2LX har skrivit en artikel om positionsbestamning 
i GPS-systemet. Aven SRAL visar upp sin hemsida pa 
Intemet(fbrfattare okand). OH6MTC kommer med 
kompletteringar till sin artikel i juninumret om en 16- 
elementare for 144 MHz. Det firms sakert en hel del 
annat ocksa, men dar satter mina bristande kunskaper i 
finska spraket stopp!

Litet lattare ar det att bemastra danska OZ, nar det 
galler spraket, aven om man kan kora fast dar ocksa 
ibland! I alia fall, forst kommer en nastan 10-sidig 
byggbeskrivning av OZ9ZI pa ett slutsteg for 144 MHz 
med ett 4CX1500B. Med 25 W in far han ut 1,2 kW! 
Sedan kan vi lasa en tresidig test av Kenwood TS-870 
av OZ 1AWJ och OZ5RM, med bl a en hel del kommen- 
tarer om hur den ar ”pa lufta”. OZ1AXG bidrar sedan 
med en beskrivning av en talsyntesapparatfmax 16 
sekunder), som bl a ar tankt som s k CQ-maskin(3 
sidor). Danska amatdrer arju inkopplade pa ett projekt 
omkring ett gammalt fyrskepp, och OZ1MD har skrivit 
en historia om hur man kom pa hur man skulle anvanda 
sig av fyrskeppets gamla langvagsantenn for amatdr- 
bruk.

Nasta aktuella amatortidskrift ar norska AMATOR- 
RADIO, som kommit med sitt hopslagna sommar- 
nummer, nr 7/8. Dar kan vi forst namna en artikel av 
LA7BO om anvandning av ARRL:s program Radio 
Designer, for berakning av impedanser. Nasta forfat- 
tare ar LA8AK, som den har gangen borjar med att 
kommentera en konstruktion av en QRP-transceiver, 

som visats av NN 1G i QST, for att sedan fortsatta med 
ett tips av LA5QEA om avstoming av linjeoscillator- 
interferens fran TV. Sedan visar han en egen konstruk
tion av en mycket snabb ”CW-signal test-generator”, bl 
a avsedd for MS. Fortsattningsvis far vi kommentarer 
om frekvenser for askvader, tips om askskydd och tills 
slut kommentarer om en konstruktion av en CW- 
mottagare till en QRP-rigg(ursprungligen konstruerad 
av HA5BWW, efter K9AY). Efter detta kommer en 
kort beskrivning av en ’’Expandert Quad” tor 2 m(av 
LA4PD och LA8WG).

I RadCom tor juli hittar vi i vanlig ordning mycket 
intressant. Till en botjan kan vi konstatera, att stort 
utrymme denna gang agnas at SWL, t o m i ledaren. det 
finns bl a mycket om separata mottagare(som fortfa- 
rande konstrueras/produceras i UK). Bl a foljande ar 
namnda: AKD Target(kommer snart, mera avsedd for 
nybdijare), LoweHF-150(liten, men mycket kvalifice- 
rad), Och AOR 7030(ocksa mycket kvalificerad). Bl a 
foljande enskilda artiklar/notiser ar darutover varda att 
namnas:

- ”GPS explained. Is it for You?” Ytterligare en artikel, 
som patretidningssidorgerenintroduktion.  AvG3TSO.
- Receiver Loop antenna”. Byggbeskrivning pa drygt 1 / 
2 sida, av G3ROO.
- ’’Idiot Diodes”. En halv sida med tips om skyddsdioder 
i nataggregat, av G3SEK(?).
- ’’Digital Audio Broadcasting in the UK”. Beskriver 
lagetjustnu. AvG3VA.
- ’’Some Loop Lore”. G4LQI har last om och refererar 
en artikel av PAOKSB om en liten magnetisk loop for 
mottagning.
- ’’Third method SSB HF Transceiver”, andra delen av 
G3XJP:s serie.

Som vanligthar G3 VA en hel del intressanta kommen
tarer pa sin avdelning, ’’Technical Topics”, bl a:
- ”Anti-fade indoor HF broadcast antenna”, kommen
tarer till en artikel av W6QYT, m fl.
- ’’Life outside our bands - world-wide beacon network”, 
om radiofyrar och deras historia.
- ’’Grandfather of zero-bias linears”, om slutroret 811 
och dess efterfbljare.

Det nya amatorbandet i England, pa 73 kHz har fatt sin 
egen spalt, som skots av G4OKW, och dar det redan 
finns en hel del tips for den som ar intresserad.

Pa dataspalten finns en del intressant:
- info om ett spanskt modem for ett flertal olika modes, 
hade packet( 1200 bd och 300 bd), FAX, SSTV, RTTY, 
ASCII, AMTOR, ARQ/FEC, CW, NAVTEX och 
SYNOP. Det ar kompatibelt med bl a JVFAX, 
BAYCOM, HAMCOM, m fl program. Av bild att 
doma ar det ett mycket litet och behandigt modem, och 
det verkar som om ocksa priset ar raft sa 
behandigt(motsvarande drygt 700:- kr). - PACTORII, 
en kort sammanfattning av egenskaper, m m. - 
S ATGATES, nyheter om hur de anvands. - FAX, tidig 
historia, fran 1928! - rysk skola pa E-mail.

En ’’gammal bekant” ramlade ner har for ett par veckor 
sedan, det ar juninumret av amerikanska 73, en amator- 
tidning, som jag inte sett nagot av pa ett antal ar. Den 
gors ju, sedan manga ar, av W2NSD/1, en man, som 
ibland har asikter, som man kanske inte delar till 100 %, 
men det ar alltid intressant att lasa vad han skriver. 173 
firms det, liksom i flera av de andra amerikanska 
amatortidskriftema, en skon blandning av allt fran 
raskall pa FCC till kvalificerade byggbeskrivningar + 
massor med intressanta annonser. Den har gangen 
bestar dettekniska i stort settav en urladdare for NiCd- 
batterier(4 sidor), av K4GOK, inbyggnad aven SWR- 
meter i en befintlig transmatch (av KJ7FX), en antenn- 
omkopplare for radiopejling pa VHF eller UHF (av 
K4CHE) och en portabel 2-metersbeam av AD IB. 
Dessutom finns det flera olika artiklar om andra amatdr- 
angelagenheter.

Det har kanske inte framgatt tidigare, men de allra 
fiesta av de tidningar, som behandlas i den har spalten 
sparas, sa om det ar nagon som ar intresserad av nagon 
viss artikel eller nagot annat som namnts har, gar det bra 
att hora av sig pa lampligt satt, antingen per brev 
(adressen finns i spaltens huvud), per telefon (0911- 
56752), eller pa packet (SM2CTF @ SK2DR).

TR Logging Program
Loggprogram for SAC? Inga problem!

Med TR Logging Program klarar du inte bare av SAC-testen, utan aven till 
exempel NRAU, Jultesten och de allra fiesta Europeiska och Inter- 
nationella testema. Som om inte det vore nog kan du aven satta upp egna 
tester och till och med kora Manadstesten. (dock utan poang-berakning i 
just MT) Programmet anvands av fler och fler contesters pa grund av sin 
otroliga flexibility och mangsidighet.

Natverk? ’’Two Radio mode”? DVP? Visual dupesheet? Remaining mults? 
You got it!

Pris: 475:- inkluderande ett ars fria uppdateringar. 
Skriv ut manualen sjalv (85 sidor) och priset sjunker med 50:-

The Super DX Edge
Den varldsberomda ’’stickan” fran The DX Edge har nu blivit datoriserad. Se 
hur solen flyttar sig i realtid, berakna grayline och daylight paths for alia 
band, gor din egen prognos for MUF och mycket annat med detta narmast 
klassiska verktyg. Naturligtvis har vi aven The DX Edge grayline-kalkylator i 
elegant flerfargstryck for dig som inte vill anvanda datom.

Pris: 210:- for Super DX Edge och 190:- for den manuella ’’stickan”

WJ2O Master QSO Logging Program
Ett av varldens mest anvanda loggprogram for DOS. Tusentals nojda an- 
vandare varlden over kan intyga att detta program ar fantastiskt mangsidigt 
och anvandbart. Samla alia dina QSO fran tester, Dxpeditioner eller regniga 
somrar i skargarden i en och samma databas! QSL-utskrifter, statistik, di- 
plomuppfoljning, snabb sokning... Mojlighetema ar manga!

Pris: 500:- inklusive Engelsk manual pa drygt 100 sidor samt en Svensk 
anvandarhandledning.

PORTOFRI LEVERANS VID FORSKOTTSBETALNING
(Vid efterkrav tillkommer postens avgifter)

MAGLITE
Har du problem att se vad du gor? Gar proppen i shacket nar du trycker pa 
nyckeln? Losningen ar nara! En ficklampa fran MagLite ar inte bara den 
vassaste ljuskallan du kan hitta, utan pryder sin plats vart den an anvands. 
Lampoma tai nastan vad som heist, da holjet ar tillverkat i flygplans- 
aluminium och helt vattentatt. Det finns dessutom en uppsjo av praktiska till- 
behor till de olika lampoma. Storleken varierar fran nyckelringsmodellen 
med ett LR03-batteri upp till den laddbara MagCharger med en 12V- 
ackumulator. Massor av farger och former!

Priser och sortiment pa begaran.
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298:-
inkl. moms

ill

RADIO

Traffpunkten i Stockholm for teknikintresserade
Stort utbud nar det galler litteratur for radio, elektronik och data.

198:-
inkl. moms

ekt

SwSarw#

Master Samuelsgatan 32, Box 7634, 103 94 Stockholm
Tel 08-613 61 00 Fax 08-20 80 36. E-post: Info@akademibokhandeln.city.

HANDBOOK
' •* TcKwfy R/yufJl

■ ■: ;/mbX ,-

SSB-CW

Sandare och mottagare 
med full fabriksgaranti

Cirkapriser inkl forsakring och flygfrakt till 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 items 2 toSkw
Antennas - Butternut HF6VX, A18-24 $243
TBR160 $77
HF2V $240
HF5B $362
Hy-Gain TH5DXS $616
TH7DXS $692
TH110XS $999
All other items
Mosley TA53M $578
Mosley TA33M $426
Pro57B $786
Pro67B $1056
Write lor prices for other items not shown above. 

Rotors-Telex-Ham IV 220V $395
T2X 220V $495

Skriv pA engelska till W9ADN sa Ictr du de exakta pri- 
serna. Du spar pengar och fAr andi de senaste model- 
lerna nar du koper frAn U5A.

VIEXPORTERAR OVER HELA VARLDEN! 

©IB@^S<u*l£ILSCTIE©m©S 
P.O. BOX 117, LOCKPORT, ILLINOIS 60441 USA

Overskotts
Forsalj ning

Vi saljer surplusmaterial som utgallrats ur forrad.
Exempel: Olika kopplingslador, utomhushogtalare, matinstrument, 
teletekniska artiklar, Nife-batterier, elektronror, radiosandare (mot 

uppvisande av tillstand), olika manuella och automatiska 
telefonvaxlar, snabbtelefoner med tillhorande vaxeltelefoner, 

antennsatser, artiklar i fyndlador for 5:- och 10:-st.
Vi saljer aven klader som skeppskavajer, lottakappor, blakrage- 

skjortor, regnkappor, lagskor, arbetsklader, filtar m m.
Dessutom salufor vi 20-mannatalt, arbetsbankar, vagar m m. 

Allt saljs i befmtligt skick.
Nya varor komtner varje vecka. Valkommen!

Tisdag - Fredag
Lordag 
Sondag

11.00 -19.00 
10.00-16.00
11.00-16.00

FINNBODA 5 min. med bil frSn Sthlm 
VARV Central och Slussen.

Marinens OverskottsForsaljning
Kvamholmsvagen 39
Finnboda Varv
131 31Nacka
Tel 08-6433184
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Begagnat-lista - iindras dagligen
Ring och kontrollera om just Ditt fynd har kommit in.

♦♦♦ FOR LYSSNARAMATOREN ♦♦♦
AOR AOR SC Spectrum Coordinator

(dataprogram for AR-3000) 550
AOR SDU-5000 signal display unit for ICOM 8950
Commander 530 polisscanner, 200 kanaler, 12v 1800
Drake SW-8 500kHz - 30 MHz, 118-137,demo 8900
ICOM R-100 0,1 - 1856 MHz, 12v 3950
ICOM R-l handscanner, LW/MW/KV/UKW 3500
ICOM R-71 100 kHz - 30 MHz, 220v 7000
ICOM R-7100 25 - 2000 MHz, allmode 10700
Yuplteru MVT-7100 handscanner, allmode,0,5-1650 3950

kortvAgsantenner ♦♦♦
Butternut IIF5B minibeam, 2-el, 10-15-20m 2400
Create CV-48 vertikal 40/80 m, 12 m hog 2200
Cushcraft 15-4CD beam, 4-el, 15m 1600
Fritzel FB-33 beam, 3-el, 10/15/20m 1900
GEM-quad quad 10/15/20, glasfibersprot 2200
Tagra AII-15 kraftig beam, 10/15/20m 1950

♦♦♦ kortvAgstransceivers ♦♦♦
Drake TR-3 lOOw, 220v, med RV-3 1950
Drake TR-3 lOOw, 220v, med DC-3 1800
Drake T4X+R4A lOOw, 220v, line 2900
Ileathkit SB-104 lOOw, 12v, digital, m.extra vfo 1600
ICOM IC-735 lOOw, 12v, elbug 6900
Kenwood TS-520S lOOw, 220v 2600
Kenwood TS-440S lOOw, 12v 5800
NEC CQ-110E 100w,220v 2550
Swan 500 220v, med vox, extra vfo 1600
TEN-TEC OmniVI lOOw, 12v, QSK 15000
Yaesu FT-890/AT lOOw, 12v, tuner, filter, demo 15000

144 MIIZ TRANSCEIVERS & tbh

Yaesu FT-757GX-II lOOw, 12v, cw-filter, el-bug 7700
♦♦♦ DIVERSE TILLBEIIOR ♦♦♦

Datong RF-clipper mkt effektiv 450
Ilammarlund IIK-1B elbug 600
IlyGain mobilantenn faste + basror + 80, 40 m 900
ICOM RC-10 remote control for IC-751 400
Johnson lAgpassfilter ligpassfilter for sandare 400
JPS NTR-1 dig.filter (notch,noise-red,bandbr.) 1750
JPS NIR-10 noise-reduction filter 2700
Katsuml MK-1024 elbug med minnen (utan paddlar) 500
Kenwood DFC-230 frekvenskontroll f.TS-120/130 600
Kenwood AT-250 automatisk ant.tuner 2600
MFJ MFJ-1278 modem for det mesta 2300
Pac-Com Tiny-2 packetmodem (kopia) 900
Proco CD-630 modem f.mottagn. (CW/RTTY) 1300
Swan 1200Z slutsteg 500w 3300
Tradlper TE-15 dipmeter, 440 KHz - 280 MHz 650
Weller WMCPEC lodstation, temp.regierad 790

144/430 MHz TRANSCEIVERS & tbh ♦♦♦

Daiwa LA-215511 PA,150w ut 3500
ICOM IC-215 FM, kristaller, barbar 1100
Kenwood BC-8 laddare 375
Tono 2M10W PA. lOw in, lOOw ut 850
Yaesu NC-15 snabbladdare 400
Yaesu FT-290R-II allmode, 12v, 30w 6900

ICOM IC-3220 FM, 12v 3400
♦♦♦ 430 MHz TRANSCEIVERS & tbh ♦♦♦

Ileathkit SM-4190 RF-meter, 100 MHz-1 GHz 1500
ICOM IC-48 FM, 12v 1850

C AB-e/e^froni^ AB
Box 4045, 550 04 JONKOPING

tel. 036-165760, Nils (SM7CAB)
036-165761 (automatisk ordermottagning)

036-165766 (telefax)

Tangentbord som tai uteliv!
Propac AB som specialiserat sig
pa industri/miltar PC-utrustning saljer
bland annat ctt kapslat tangentbord som 

j tai vatten. Tangcntbordet rekommcndcras 
ocksa for vissa industrimiljoer. Foretaget Propac 

finns bl a i Lulea och Vasteras och har egen hemsida 
pa www.propac.se. SMORGP/Ernst

Hemsida pa Internet 
Ytterligare en leverantdr har 
hemsida - det ar Vargarda 

,,, , r o tz» o / Radio som utnyttjar
Illustrationen hamtat fran Var gar das Internet for information
hemsida pa Internet om foretag, produkter och tjanster.
Har finns dessutom intressanta liinkar till skilda sidor inom amatdr- 
radio. Adressen ar: http://www.vargardaradio.se/

Forvaringslada for riggen. SM3CIQ/ Ulf Asell har tagit fram en forvaringslada som dr anvandbar bade for arbetsplatsen/shacket 
och som praktisk transportlada. Fran borjan togs ladan fram efter forfragan av forsvaret och FRO.
- Priset pa ladan dr inte faststallt, det beror pa hur stort intresse det finns, berattar Ulf Cirka 2.000 kronor plus moms, tror han. 

Ladan dr lasbar med delad framsida och ovre delen kan fallas upp. Nedre delen gar att ta bort, men kan ocksa anvandas som 
skrivunderlag. Aven bakstycket gar att ta bort och gor det I att att ansluta kablar etc.
Ett fack finns for forvaring av parm, telegrafinyckel etc. Ladan kan ocksa forses medfastremmar, jordfata och skumgummi i 

hyllorna. Du som dr intresseraa av mer information kan ta kontakt med SM3CIQ/UlfAsell, N Skarvangen 4075, 830 60 Follinge. 
Tel 0645-440 30. SMORGP/Ernst
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VSra

CE-markta^

nya riggar 
ar nu

Ny rig P 
Vand Dig 

med fortroende
till ossI___ ______ J

XL

service - 6 manaders garanti pa begagnat
9i& oss en signal - det lonar sig!

Du kan aven na oss pa var E-mail-adress: afrelect@afr.se

Egen

JUSTLAGER

Postgiro 417 31 20 - 9

FAX 060-15 01 73 
Bankgiro 5802-5164

  Tung atari % 853 57 SUNDSVALL Tel. 060-171417-

BANDKABEL, 450 ohm, 30 m/rulle 395:-

KENWOOD TS-870S, med mikrofon  19.500:- 
KENWOOD TS-850S/AT, med mikrofon 15.500:- 
KENWOOD TS-850S/AT,dubbiacw-fiiter 17.000:- 
KENWOOD TS-850S/AT, dru-2, ssB-fiiter 16.700:- 
KENWOOD TS-940S/AT, 16.500:-  
KENWOOD TS-940S/AT, dubbia cw-fiiter 18.200:- 
KENWOOD SP-31, Hbgtalare  850:- 
KENWOOD DRU-2, Digital Recording Unit... 900:-

ALPHA 87A, Garanti 42.000:' 
YAESU FT-1000MP, inb. natagg 28.900:' 
YAESU FT-1000,200W 33.000:' 
YAESU FT-990/AT, inb. natagg  14.000:1 
DIAMOND SX-100, swr/pwr, 3 kw, 1.6-60 mhz .. 950:' 
ASTATIC D-104, Silver Eagle 1.100:

ATER I LAGER:

BEGAGNAT I

Radiokurser
Radiokommuniktion

Preparanddag i radioteknik 
Radiokommunikation

Radiovagors utbredning 
Digital radiotransmission 

Mikrovagsteknik - System och kretsar 
Radioantenner

Radiolank - System 
Radiolank - Projektering - Workshop 

Radionat 
Mobila datakommunikationsssystem

Modem HF-kommunikation - kortvagsradio
Bredbandig radio

Rekvirera nya kurskatalogen! | Certifierad utbildning^

STF Ingenjorsutbildning AB
Box 1419,111 84 Stockholm
Tel 08-613 82 00, fax 08-21 29 82, 
E-postge@stf.se
http://www.stf.se

Vi for 
tekniken 

vidare!

TRANSVERTRAR MM

TVR 144/1296 MHz 2.395:-
Interface 1.495:-
10W PA 1296 MHz 2.795:-
ODU 10W PA/Pre amp 1296 3.895:-

AMSAT
2400/144 MHz Converter 2.375:-
144/1268 MHz Up Converter 2.195:-

28/144 MHz transverter med mycket 
smart interface till HF-riggen kommer
snart pci marknaden.

Alla priser ar inkl. moms 
Broschyrer mot 7.70 i frimarken

Tel. 0300 • 410 60 • Fax. 0300 - 406 21
JHbk P.O. Box 10257 • S-434 23 Kungabacka SWEDEN

I COM KENWOOD YAESU
AMERITRON - CUE DEE - CUSHCRAFT - HEIL - IRCI - KLM - MFJ - TIMEWAVE
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Teknik

AM/NBFM
Medhorningsmottagare
Detta enkla projekt ar tdnkt som ett forsta 
steg for ytterligare experiment med hdlrums- 
resonatorer. Trots att hdlrumsresonatorer for 
VHF och UHF bar a dr filter med liogt Q- 
viirde, kan de anvandas for att visa radio- 
amatoren nagra mycket intressanta fenomen. 
De dr ocksd mycket billiga att tillverka om 
hallbar het, frekvensstabilitet och forluster 
inte bedoms sdrskilt viktiga.
Resonatorn som beskrivs heir varfrdn borjan tiinkt 
for NBFM (Narrow Band Frequency Modulation) 
medhorning, men den kan ocksa medframgdng 
anvandas som en enkel NBFM-mottagare, om man 
har turen att befinna sig niira en repeater. Den dr i 
grunden bara en enke! tilldmpning av den gamla 
kristallmottagaren eller den raka mottagaren.

RF AMP FILTER DIODE AFAMP
DETECTOR

Grundprincipen for en rak mottagare (fig 1).
Blockschemat visar principen for en enkel rak mottagare. Den 
huvudsakliga nackdelen med denna typ av mottagare dr att den 
inte dr sdrskilt kdnslig och knappast har nagon selektivitet, nar 
den anvands i de hogre frekvensbanden. Kansligheten dr in get 
problem vid medhorning och anvandning av en kommersiell 
VHF/UHF-fbrforstarkare (RF AMP) kan oka kansligheten om 
sa behovs. Selektiviteten kan okas dramatiskt om man anvander 
en halrumsresonator med hogt Q-varde for bandpassfiltret 
(FILTER). Lagfrekvens-forstarkaren (AFAMP) i figur 1 kan 
utgoras av ena kanalen i en hemstereoforstarkare.

Tabell 1 Praktiska hdlrumsdimensioner
Frekvens (MHz) 50 70 145 430 900 1296
Kopparrorets langd (mm) 1364 974 470 159 76 53
Kopparrorets diameter (mm) 45 32 16 5.3 3 2
Burkens diameter (mm) 454 325 157 53 25 18
Justeringsskruvens langd (mm) 272 195 94 31 15 10

Tillverkning av hairumsresonatorn
Hairumsresonatorn kan tillverkas av en kaffe- eller annan 
burk plus tva anslutningsdon, en mutter och skruv samt en 
bit kopparror. Figur 2 visar hur man bygger hairumsresona- 
tom. Kopparrorets langd bor idealiskt vara 0.18 till 0.23 
vaglangder och burkens hojd omkring 0.25 vaglangder. 
Man kan anvanda burkar och ror som bara ar halften av 
dessa mAtt for VHF och UHF men selektiviteten minskar di 
nagot. Hairummets langd kan okas genom att loda ihop tva 
eller flera burkar. En vanlig burkoppnare ar idealisk for att

ta bort burkens (burkamas) botten och lock.

Kopparroret och anslutningsdonen for RF monteras pa 
burkenslockoch tva tradslingor ansiutstill ansiutningsdonen. 
Tradslingorna gors av trad som ar sa grov som mojligt. 
Tillplattadebromsroravkopparfungerarutmarkt. Deunge- 
farliga proportionema kan utforas som i figur 2, men kan 
behova modifieras om hairumsresonatom skall anvandas 
for annat andamai. Muttem ar lodd pa utsidan av burkens 
botten och skruven skall passera genom muttern och ner i

Massingsskruv
Massingsmutter

Plastror

Metallplatta (vid behov)

Konstruktion, text o bi Id:
(SMOVPO/G4VVJ)
Harry Lythall
Upplands Vasby. Tel (08) 590 30543
(SM0VPO@SM0ETV).

Kopparror

<----------- Burk av metall

Figur 2
Halrumsreson atoms uppbyggnad

------------Kopplingsslingor In / Ut

Detektordiod

kopparroret utan att gora elektrisk kontakt med roret. Ett 
plastror (ett kasserat ror fran en penna ar idealiskt) satts in 
i anden av kopparroret. Skruvstorleken maste valjas sa att 
den passar plast- och kopparroret, men ar inte kritisk.
Anslut en antenn till hairummets anslutningsdon IN och 
ledaren fran lagfrekvens-forstarkaren till anslutningsdonet 
OUT. Observera, att dioddetektorn inte behover nagon 
glattningskondensatorforVHFoch UHF. Sjalvkapadtansen 
i koaxialkabelnfungerade helt tillfredsstallande pa prototy
pe n. Justera frekvensen med avstamningsskruven for over
valuing av onskad kanal. Detta ar i grunden en AM- 
detektering, men genom att snedjustera frekvensen nagot 
kan smalbands FM-signaler ocksa sarskiljas.

Om hairummet ar for kort, kan en metallplatta monteras 
pa kopparrorets ande varigenom kapadtansen okar och 
frekvensen sanks. For frekvenser lagre an drka 50 MHz blir 
langden pa hairummet svarhanterlig. I detta fall kan ett 
tunnare kopparror (t.ex. ett bromsror for en bil) viras till en 
spiral. Pa detta satt kan hairum tillverkas for sa laga 
frekvenser som 28 MHz.

Hairummets dimensioner
Tabell 1 ger dimensioner for ett hairumsfilter for ett antal 
frekvenser fran 50 M Hz till 1296 MHz. Det maste understry- 
kas, att den enda verkligt kritiska dimensionen ar langden 
pa kopparrorsresonatom, eftersom denna bestammer den 
hogsta frekvens vid vilken hairummet kommer att arbeta. 
Alla andra matt kan andras med sa mycket som +100% och 
-50%.

Langden pa kopparrorsresonatom skall vara drka 85% - 
90% av beraknad kvartsvaglangd, medan diametem skall 
vara drka 3% av beraknad kvartsvaglangd. Forhailandet 
burkens hairum till resonatomsdiameter skall vara drka 10 
till 1. Skruven for frekvensjustering skall na in i kopparroret 
till drka 20% av resonatoms langd.

Dessa dimensioner resulterar i ett hairum med mycket 
hog Q-faktor vid beraknad frekvens. Frekvensjusterings- 
skruven tiliater att arbetsfrekvensen reduceras med 60% 
av beraknad frekvens. Q-faktorn reduceras ocksa i takt 
med atermatad LF fran anslutningsdonet OUT. Hairummets 
Q-faktor kan okas genom att silverplatera resonatorn, 
kopplingsslingomaoch hairummets (burkens) insida, men 
de kostnader som detta medfor ar onodiga i denna til lam p- 
ning.

Prototypens hairum beraknades for 400 MHz och for en 
tackning av frekvensbandet 250 MHz till 420 MHz. Genom 
att Iaggatill en metallplatta (locket fran en bonburk) till ovre 
anden av kopparrorsresonatom (enligt figur 2) reducera- 
des den lagsta frekvensen for prototypens hairum till min- 
dre an 160 MHz.

OUT

BNC anslutningsdon In / Ut

TiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

h
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Klingenfuss
includes latest schedules and Internet addresses!
436 pages • SKr 300 or DM 60 (including airmail)
The international reference book on radiofax stations and telefax services 
from all over the world. Technique and equipment for direct reception of 
weatherfax stations and meteo satellites. Includes hundreds of new 
weather charts and great satellite images!

Fax + +49 7071 600849 •

Plus: 1996 Super Frequency List on CD-ROM for Windows (broadcast 
and utility) = SKr 300. 1996 Guide to Utility Radio Stations (604 pa
ges!) = SKr 400. Radio Data Code Manual (604 p.!) = SKr 350. Double 
CD Recording of Modulation Types = SKr 500 (cassette SKr 300). 
Payment can be made by cheque or credit card - we accept American Ex
press, Eurocard, Mastercard and Visa. Dealer discount rates on request. 
We have published our international radio books for 27 years. Please ask 
for our free catalogue with recommendations from all over the world! ©

Klingenfuss Publications
Hagenloher Str. 14 • D-72070 Tuebingen • Germany 
Phone ++49 7071 62830 • E-Mail 101550.514@compuserve.com

Internet http://ourworld.compuserve.com/homepages/Klingenfuss/

Wide Range Fundamental Squarer:
Artikeln handlar om en metod att astadkomma kor- 
rekt formad fyrkantvag fran en oscillator for injek- 
tion i en blandare i en superlinjar mottagare. 
Radcom 96-07-68/2, 2 s.

PAOKSB’s Improved ’’Huff and Puff” Stabilizer: 
En anordning, ursprungligen konstruerad 1973, vil- 
ken korrigerar frekvensdrift i LC-oscillatorer. En 
spanning, som ar beroende av frekvensdriften, styr 
vfo:n via dess varicap.
Radcom 96-07-71/2, 2 s.

The Radio Sky, den avslutande artikeln 
av Darrel Emerson AA7FV, G3SYS. Forfattaren dis- 
kuterar antennriktningar for bruskallor i rymden, 
rymdbrusets variation med frekvensen, brus fran 
solen respektive marken. Hanstaller se’n fragan. Hur 
relevant ar detta tor den vanliga radioamatdren? Som 
svar pa detta konstaterar han, att man med helt van
liga mottagare och antenner kan gora observationer 
av brusets riktning och styrka. 
(OT96-07-25/4, 4.y.

An Improved Multiband Trap Dipole Antenna 
av Al Buxton, W8NX. Den beskrivna antennen ar 
avsedd for 3,5, 7, 18 och 28 MHz-banden. Trapsen 
ar helt speciella och ar tillverkade av RG-59 koax, 
och de ar avstamda till 5,16 MHz! Forfattaren hav- 
dar, att forlustema i de har trapsen ar avsevart lagre 
an i konventionellt tillverkade traps.
QST 96-07-32/3, 3 s.

A Comparison of HF Digital Protocols 
av Tim Riley, Dennis Bodson, W4PWF m fl. Har gor 
man jamforande tester av AMTOR, CLOVER, G- 
TOR, PACTOR och PACTOR II i laboratoriemiljd, 
al It i avsikt att testema av de olika protokollen skall 
kunna ske under helt likvardiga transmissionsfor- 
hallanden. Man astadkommer saledes en i mojligaste 
man verklig miljo. Flera diagram och tabeller. 
QST 96-07-35/5, 5 s ■

1996/1997 WORLDWIDE WEATHERFAX GUIDE

Klingenfuss

INTERNET RADIO GUIDE

First Edition

Idiot Diodes: Harbeskrivs4olikametoderattskydda 
utrustningen mot fel polaritet.
Radcom 96-07-47/1, en s.

Transistor as Diode?: Artikeln inledesmedenfraga: 
’’Varfor ser vi ofta transistorer forbundna has till kol- 
lektor i IC:ar och andra kretsar? Fungerar de inte helt 
enkelt som dioder?” Forfattaren svarar: ”Det gor de 
inte helt och hallet” och utvecklar svaret genom att 
beskriva exempelvis hur en ’’stromspegel” ar upp- 
byggd.
Radcom 96-07-48/1, en s.

An Active HF Receiving Loop
av Klaas Spargaren, PAOKSB. Loopen ar gjord av 
fyra stycken 40 x 1 cm aluminiumremsor, som for- 
mar en loop, en tva-gang vridkonding samt en for- 
starkare med transistorn BFR96.
Radcom 96-07-55/2.

Third-Method SSB IIF Transceiver, del 2 av 5 
av Peter Rhodes, G3XJP. Forfattaren borjar med att 
ge synpunkter pa val av mellanfrekvens, dar det gal- 
ler att halla tungan ratt i mun. Darefter foljer en over- 
siktlig beskrivning av RF-kortet samt beskrivning 
med scheman av RF-preselectorer samt blandare, 
MF-forstarkare och kristalloscillatorer. Fortsattning 
foljer.
Radcom 96-07-59/4, 4 s.

Technical Topics av Pat Hawker, G3VA. Under 
denna rubrik:

Anti-Fade Indoor HF Broadcast Antenna: 
Mottagning av AM rundradio paverkas ofta av se- 
lektiv fading. Sarskilt ar detta fallet, da man tar emot 
med en inomhus belagen teleskopantenn. I viss man 
kan man forbattra mottagningen genom en form av 
”diversity”-mottagning med flera antennsprot, be- 
lagna bara nagra centimeter fran varandra.
Radcom 96-07-68/1, en s.

Nordvastra
Skanes Radio- 

amatorer
NSRA kopieservke
Oversattning:
SM7PXM: Tysksprakiaaartiklar
SM7SWB: FransKsprakiga artiklar 
SM7EJ: Engelsksprakiga artiklar

NSRA - Nordvastra Skanes Ra- 
dioamatorer lamnar har informa
tion om speciellt intressanta 
artiklar, varav kopior kan 
hestallas:

Bestallning av kopior:
2 kr per kopiesida. Porto och expedition: 10 kr per 
max 15 kopiesidor, 20 kr per max 30 sidor etc, 
(dvs 10 kronor per varje 15-tal kopiesidor). 
Betalas till: Nordvastra Skanes Radioamatdrer, 
postgiro 44 68 19-5. OBS! Till utlandet: dubbla 
porto-kostnad, dvs 20 kronor for varje 15-tal 
kopiesidor.

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.

GPS Explained, Is it for You?
av Mike Grierson, G3TSO. GPS, Global Positioning 
System, satellitnavigatorer har ju snabbt erdvrat 
marknaden som ett palitligt navigationshjalpmedel, 
framst for sjofarande och flygtrafik. Forfattaren ger 
har en lattfattlig beskrivning av systemet.
Radcom 96-07-18/3, 3 s.

Automatic Tape Switch
av Trevor Page, GWOVSC. Forfattaren behovde en 
anordning, som startade bandspelaren, da en radio
station pa en viss installd frekvens sande. Darfor 
konstruerade han den har anordningen, byggd kring 
tre transistorer, en IC741 och ett rela. For tillfreds- 
stallande funktion forutsattes, att den aktuella radio- 
mottagaren ar forsedd med squelch.
Radcom 96-07-35/2, 2 s.

Receiver Loop Antenna
av Ian Keyser, G3ROO. Forfattaren framhaller, att 
en mottagarantenns viktigaste egenskap ar signal/ 
brusforhallandet. Ett formanligt signal/brusfdrhal- 
lande kan ofta astadkommas med en riktad antenn, 
genom mojligheten att vrida denna sa att storningen 
i mojligaste man elimineras. Den har beskrivna loop- 
antennen, gjord av ett fatal varv trad pa ett trakors 50 
x 50 cm samt en tre-gangs konding har klart battre 
riktningsverkan an en ferritantenn.
Radcom 96-07-36/1, en s.

The AOR AR7030 VLF to IIF Receiver 
en provningsrapport av Peter Hart, G3SJX. Har pro- 
vas for omvaxlings skull en mottagare, som konstru- 
erats och byggs i UK. Peter Harts tabeller och dia
gram ger en bi Id av en apparat med synnerligen goda 
egenskaper.
Radcom 96-07-44/3, 3 s.

In Practise av Ian White, G3SEK. 
Under denna rubrik aterfinnes fbljande:

Noise Blankers: Artikeln ger god information om 
funktionen av noise blankern, om var i mottagaren 
den bdr placeras och hur den fungerar vid stomingar 
av olika format.
Radcom 96-07-47/2, 2 s.

INTERNET RADIO GUIDE
the first manual on this subject worldwide!
356 pages • SKr 260 or DM 50 (including airmail)
Fed up with boring lists of strange expressions such as http://www. 
arrrghhhhfl Our alternative is concrete information in black and white! 
The result of hundreds of hours of work, thousands of sheets of paper 
and an astronomical phone bill, our new book shows you the varied 
features of the Internet for radio amateurs and worldwide listeners. 
Now you can see what the "cyberspace" really has in store for you!

If you do not feel like copying - error-free, of course! - such 
stupid terms like http://www.arrrghhhn/, have a look at our homepage. 
Thousands of fascinating Internet sim <ue only a mouse-click away 
from your forefinger, since we provide hyperlinks to all essential loca
tions: Equipment manufacturers from Alden to Wavecom. Organiza
tions ana publishers from the CIA over the ITU to the WMO. Radio 
clubs from Australia to the USA. Latest schedules of radio stations 
from Alaska to Vatican. The hottest utility station frequencies anyway!

And, of course, the book for it:-)
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All mii nt

Ska du sova 
eftersom du har 

krupil ncr i

Ha, Ha, - nu ar jag 
lika lang som 
du!

Insant av SMOOGX/Kjell

Programfilerfor dig som inte har 
tiUgdng till Internet eller modem
LA4YW/Liv Johansen, som har 
”Data-spalten” i norska ’’Amator- 
radio” erbjuder sig att leverera och 
kopiera datafUer ur en norsk 
datahas. Denna service dr speciellt 
riktad till dig som inte har tillgdng 
till Internet eller telefon-modem 
Programmen dr gratis, men 

distrihutionskostnaden dr 20 SEK.

De fiesta av dessa filer kan hamtas via 
Internet, t ex (ftp://nic.fiinet.fi/pub/ham). 
Program kan fas genom att sanda en/flera 
formaterade 3.5" eller 5.25" disketter i 
returkuvert med din adress samt 20 SEK 
kronor for att tacka portokostnader till: 
Data-spalten LA4YW, Postboks 142, 
N-7078 Saupstad, Norge.
E-mail: ljohanse@sn.no

LA 4YW/Liv Johansen

~~~~~~~~~~~~ BAYCOM —~~~~~~~~~~~~~~~ 
BPQAX25.ZIP BPQ-AX25 - 11.930 23-03-96
En resident Baycom ciiver for BPQ. God dokumentasjon. 

BC0M16EN.EXE BayCom (engelsk) 1.6 304.836 24-06-94 
Avansert pakkeradio-program med alle muligheter som 
erstatter en TNC, ni ogsA med innebygd Yapp. Krever et 
lite selvbygget modem, som ogsA kan bestilles fra TysHand. 
Kun doc fra v. 1.4.

BCOMHELP.EXE Diverse program - 683.073 25-01-94 
En samling hjelpeprogrammer for BAYCOM pakkerado 

terminal software. Enkelte program kan ogsi benyttes uten 
BAYCOM.

EMBAYCOM.EXE EMBAYCOM - 10.669 11-01-94 
Gjor at du kan Iqore BayCom pi et HamCom modem med 
smi bare noen smA endringer. Skjematisktegning folger i 
egen fil.

MUBAY102.ZIP Multi User BayCom 1.02301.37407-01-96 
Multiuser BayCom Packet Terminal Driver. Programmet 

har ingen PMS-funksjon for det blir registrert.

TFPCR330.EXE TFPCR 3.30 70.209 21-05-93
Resident TNC2 emulator for enhver KISS TNC, tysk 

dokumentasjon.

TFPCX210.EXE TFPCX 2.10 151.183 14-12-93
Resident TNC2 emulator for pakke-radio. Kan bnjkes med 

BayCom modem, BayCom USCC board, enhver TNC i 
KISS mode etc.

TPK-BCOM.EXE — 48.663 01-10-94
Konverterer TPK 1.81 til BayCom, slik at et BayCom 

modem kan benyttes uten hjelp av BPQ.

WINAX25.ZIP Windows-AX25 - 237.897 29-04-96 
AX25 driver for Baycom modem eller TNC i KISS. Krever 
Windows 3.1/3.11 eller Windows 95.

~~~~~~~~—~~~~ bpq ~~~~~~~~~~—~------
BPQ408A.EXE BPQ 4.08a 248.895 04-02-95 
G8BPQ’s node-program.

BPQ_AX25.EXE BPQAX25 -12.834 25-07-93
Resident Baycom-driver for BPQ Node Software.

BPQ_MISC.EXE----------- 302.047 11-04-93
En samling med dverse hjelpefiler til BPQ.

BSPI 108G.ZIP BPQSPI 1.08g 42.046 27-01-94
En terminate-and-stay-resident driver som skaper en seriell 

port/modem interface til G8BPQ switch.

DE407A.EXE Data Engine 4.07a 51.495 25-01-94 
BPQ Interface for Kantronics Data Engine.

KANT406K.EXE KANTNODE4.06 31.053 11-09-93 
G8BPQ Packet Switch for Kantronics Data Engine. 

NPF253B.EXE Multi-user PMS 2.53 528.701 22-06-96 
Mailboks for BPQ408 eller senere versjon. Krever 286 og 

MSDOS 3.30 el. mer, kan ogsA kjores under OS/2, 
Windows el. DESQview.

TRAFFIC2.EXE TRLOG/TRGUI 2.0 61.467 11-05-93 
For A logge BPQ NET-trafikk og vise NET-trafikk info fra 

TRLOG.

BCAD20.EXE BCAD 2.0H 707.376 31-07-95

Teknisktegneprogram for 2D og 3D. Begrenset filstorrelse 
i denne DEMOen. Krever minst 386SX/2Mb RAM + VGA, 
heist mye mer.

BEAM.ZIP BEAM - 52.017 14-04-96
Enkel grafisk kalkulator.

#COIL.EXE COIL - 56.397 04-09-95
Beregner elektrisk selvinduktans i forskjellige former og 
storrelser av luftviklede spoler. Kildekoder i C.

DCCA14.ZIP DC Circuit Analys. 1.4 291.477 01-04-95 
Analyserer (og I'rer deg mer om) digitale data kretser pi 
skjermen. Utfyllende dokumentasjon. EGA/VGA.

DEMAND20.EXE Residential EI.Rep.2.0 227.981 05-09-93 
Hjelpeprogram for i konstruere elektriske kretser.

DTCAD21.ZIP DeltaCad2.1 1.441.679 30-03-96
Program for i lage noyaktige tegninger, utforminger, bilder, 
- sikkert ogsA QSL-kort? Krever Windows 3.x eller Win-95. 

EASYTRAX.EXE Protel Easytrax2.06 477.111 10-07-92 
Til A legge ut trykte kretskort, med komponent-bibliotek.

Forts i kommande nummer

SSA pd Internet
SSA hemsida:

www.svessa.se
SSA hemsida dr nu utokadmed:
• Relastationer
• DXCC-lista
For att lasa SSA:s si dor med full 
behallning maste du anvanda en lasare 
som klarar av bland annat grafik. Ett 
exempel pd en sadan dr Netscape 
Navigator 2.01 som finns att hamta pd 
natet, prova adressen:
HTTP://home.netscape.com/comprod/mirror/

Internetredakt dr
SM5HJZ/Jonas Ytterman
Lilia Breden
740 lOAlmunge

e-post: sm5hjz@mistra.se
Tel: 0174-20219, Fax: 0174-20659
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qans and Electronics
0. Box 117, Lockport, 
Illinois, 60441 USA

Or
P.

Clas Ohlson
790 85 Insjon, Tel 0247-44444

CAB-Electromk AB
4045, 550 04 Jonkopi 

-16 57 60 Fax 036-16

Varqarda Radio AB, 
Besoksadress:

Hjultorps ind.omr. Skattegardsg. 5 
Box 27, 44721 Vargarda

Tel 0322-20500, Fax 0322-20910 
http:vargardaradio.se/

Swedish Radio Supply AB 
Box 651 06 Karlstad

Tel 054-85 03 40 Fax 054-85 08 51 
http://www.kd.qd.se/~srs
Svenska CEE Norm AB 

Box 178, 601 03 Norrkoping 
Tel 011-107430 Fax 011-137870

STF Ingenjorsutbildning AB
Box 1419, 11184 Stockholm 

Tel 08-6138200 
http://www.stf.se

Svebry Electronics
Box 120, 541 23 Skovde

Tel 0500-48 00 40 Fax 0500-47 16 17

SFT MICRO+
Box 222 45, 250 24 Helsingborg 

Tel 042-200788 
http://www.swefab.se

Sanco
Gimborgsvagen 12, 907 42 Umea 

Tel 090-194529
E-post: sm2irz@algonet.se 

http://www.algonet.se/~sm2irz
Sangean Radio AB 

Box 2024, 135 02 Tyreso 
Tel 08-7987020 Fax 08-7987030

Parabolic AB
Fax 0300-40621

P.O. Box 10257, 434 23 Kungsbacka

NSA Nykopings Sandareamatdrer 
Box 25, 611 22 Nykoping

Nitech Scandinavia
V Grevie 22, 235 94 Vellinge 

Tel/fax 040-443309

Box 
Tel 036

INFORMATION I

- Amatorcertifikat
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Sandaramatorens val

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

L.H.Musik& Audio AB
Sickla strand 63,1 31 34 NACKA 
Tel 08-718 00 16 Fax 08-718 59 70

SSB-CW

Sandare och mottagare 
med full fabriksgaranti

Cirkapriser inkl forsakring och flygfrakt till Stockholm 
och Goteborg /tillagg till dvriga flygstationer). 

T ull och mervardesskatt tillkommer.

Kenwood, Icom, Yeasu, MFJ Enterprises
Wrile 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 items 2 to 8kw
Antennas • Butternut HF6VX, A18-24 $243
TBR160 $77
HF2V $240
HF58 $362
Hy-Gain TH5DXS $616
TH7DXS $692
TH11DXS $999
All other items
Mosley TA53M $578
Mosley TA33M $426
Pro57B $786
Pro67B $1056

Write tor prices for other items not shown above. 
Rotors-Telex-Ham IV 220V $395
T2X 220V $495

Skriv pa engelska till W9ADN sa Ur du de exakta pri- 
serna. Du spar pengar och Ur andi de senaste model- 
lerna nar du koper frin U5A.

VIEXPORTERAR OVER HELA VARLDEN! 

©S1<S^S ^8SJSCT[E©SJI1(£S 
P 0. BOX 117, LOCKPORT, ILLINOIS 60441 USA

Informationsteknologisk 
rddgivning

Databas applikationer

Teknisk dokumentation

Hemsldor pd Internet

SM5HJZ Jonas Ytterman

Mistra AB Telefon I 01 74 - 202 19
Lilia Breden Fax 0174- 206 59
740 10 Almunge e-post I jonas@mlstra.se

Hogalids Folkhogskola
Smedby, 394 70 Kalmar 

Tel 0480-844 80, 97 
SM5LBR/Rainer Arndt

Kolarvagen 18, 744 92 Huddungeby 
Tel 0224-961 27, 010-2007337

Platsannonser
Utrikesdepartementet

UD-radio Goran Blumenthal 
08-4055955

Transtema Communications AB 
Teknikchef Rainer Davidsson alt. 

VD Lars Wallstrom
Ekonomivagen 2, 436 33 Askim 

Tel 031-680450
Ericsson Radio Messaging AB 
Hans Persson, Susanna Wahllof 

Box 830, 161 24 Bromma 
Tel 08-757 59 09

Microware Software
Italien. Svensk repr.

Bengt Svahn/SM5YY, Tel 08-7325954 
Mistra AB

Lilia Breden, 740 10 Almunge
Tel 0174-20219, Fax 0174-20659

E-post: ionas@mistra.se

Marinen Overskottsforsaljning
Kvarnholmsvagen 39, Finnboda varv, 

13131 Nacka. Tel 08-6433184

Limmareds Ham Center HB 
Box 30, 510 90 Limmared

Tel/Fax 0325-42140, 0705-221022

Leges Import
Bagegatan 4, , 891 31 Ornskoldvik, 

Tel/fax 0660-190 32 
E-post: leges@algonet.se 

http://www.algonet.se/~leges
L.H. Musik & Audio AB

Sickla strand 63, 131 34 Nacka
Tel 08-718 00 16 Fax 08-718 59 70

Klingenfuss Publications
Hagenloher Str 14, D-720 70 

Tubingen, Tyskland
Tel 00949 7071 62830 Fax -600849 

http://ourworld.compuserve.com/ 
homepages/klingenfuss/

Labys Data & Teleteknik 
0225-771117, 070-7500229

JONIT ..
Box 2063, 83102 Ostersund 

Tel/Fax 063-124000 
http://www.itz.se/jonit

JEH-Tradinq
Box 99, 460 64 Frandefors
Tel 0521, Fax 0251-254308

JH-Elektronik AB
Yddingevagen 7, 233 94 Svedala

Tel 040-481038

HQ - equipment
Bultvagen 9, 944 31 Hortlax 

Tel/Fax 0911-30011

FRO Frivilliga Radioorganisationen 
Box 5435, 114 84 Stockholm 

Tel 08-7889992 Fax 08-178937

ELFA AB
171 17 Soina

Tel 08-735 35 00 Fax 08-730 10 40

ELDAFO
Vardkasevagen 14B, 175 61 Jarfalla

Tel 08-896500 Fax 08-897200

Daxtronic AB
Box 1075, 43622 Askim

Tel 031-282250, Fax 031-682895

Data Print
Box 9019, 291 09 Kristianstad 

Tel 044-229282

CUE DEE Produkter AB 
Sikea, Box 10, 915 21 Robertsfors 
Tel 0934-153 10 Fax 0934-150 72

Akademibokhandeln
Master Samuelsgatan 32, Box 7634 

10394 Stockholm
Fax 08-208036

A.F.R Electronics
Tungatan 9, 853 57 Sundsvall

Tel 060-17 14 17 Fax 060-15 01 73

Nasta nummer kommer ut 
omkring 4 oktober 

Stoppdag for manus: 16 september 
Sista minuten: 17 september

Hamannonser for SSA-medlemmar:
Senast den 10 september ska manus och 

betalning finnas tillgangligt hos SSA:s kansli.

Leverantorer * amatorradio/data/ 
elektronik - utbildning 
SSA QTC Annonsdrer

n
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Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress sands 
fbrsandelsen vidare till nya adressen. Rapportkort 
med nya adressen sands till Postkontoret

123 20 FARSTA

ADRESS-
UPPDATERING

120 077 700

En av marknadens minsta och kraftfullaste 
handapparater.
Med dubbelbevakning av VHF+UHF, VHF+VHF 
eller UHF+UHF.
• Alfanumeriskt minne
• Meny och instruktioner direkt pa

displayen
• DTSS personsokarselektiv
• Och mycket mer

Artikelnr 78-642-00.
Pris/st 5.775:- inkl moms.

Reservdelar? Service?
Vi utfor service pa DRAKE, KENWOOD och 
CDE-rotorer.

r i
Allt mellan antenn och jord

S-171 17S0LNA ■ TEL 08-735 35 00 ■ 
FAX 08-730 10 40 ■ INDUSTRIVAGEN 23

En KV-transceiver med Digital Signalprocessor som gor saker 
med signalen som du bara dromt om.
Du far tillgang till bl a:
• Ett stort antal filterbandbredder
• En auto-notch som ar helt fantastisk
• En brusreducering som ger dig mojligheten att 

bokstavligt talat grava tram signalen.

Artikelnr 78-623-03. Pris/st 24.990:- inkl moms.

KENWOOD TS-50S mobil KV

En av varldens minsta (bilradioformat) och robustaste KV- 
stationer med 100 W uteffekt. Anvandes klanderfritt av 
SM0RBO under hans kommunjaktsexpedition i Finland. Over 
30.000 QSO:n pa 5 veckor mobilt.

Artikelnr 78-607-45. Pris/st 9.995:- inkl moms.

Nya lagre priser 
pa amatorradio

KENWOOD TS-870S DSP
DX-stationen

KENWOOD TH-79E 
Dualbander

SM3UL.U
Andersson David
Vapengatan 11
S—820 60 DELSBO 
SVERIGE

Posttidning A
SSA, Box 2021
123 26 FARSTA




