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l/IKTIGT MEDDELANDE OM

Storningar 
fran tradlosa 
hortelefoner 
pa 433 MHz!
SSA:s styrelse vill veta 

omfattningen av 
storningar som forekom- 

mer runt om i Sverige. 
Se meddelande - Sid 5

Sidan

SMOJHF/Henryk

/ i



INBYGGD BRUKSANVISNING
Du kan fa hjalp med handhavande di
re kt fran radions inbyggda ’’GUIDE” 
handhavandemanual (engelska).

IC-T8E 144/432(50)MHz
FM HANDAPPARAT
IC-T8E med massor av finesser i ett 
mycket robust gjutet aluminiumholje. 
144/432MHz samt 50MHz RX (tx 
mojlig).

MINI FORMAT
Storlek 107H58B29D mm inklusive
batteri BP-198.

DTMF ENCODER
Inbyggd encoder for sandning av 
DTMF. 9 DTMF minnen varav varje 
minne kan lagra 16 tecken.

WFM MOTTAGNING
For mottagning av FM-rundradio.
Aven AM .

Ni-MH BATTERI
For langre drifttid och hallbarhet. Aven

TONE SQUELCH
Sitter som standard. B&de encoder
och decoder och ger Pocket beep samt 
Tonescan.

SCANNING
Valj mellan minnes-, programmerad- 
och full-scanning.
CLONING
Transceiver-till-transceiver cloning. 
Med kabel OPC-474 (tillbehor) kan alia 
data overfbras fran en T8E till en an- 
nan. MFJ-5383I ar interfacekabel for 
PC, 25 DSUB. Pris 676:-

Pocket beep ar en metod att h&lla koll 
p& om n&gon so kt dig.
Tonescan tillSter dig att detektera 
subtoner som anvandes tex for att 
oppna en repeater.

NASTAN "RANTEFRITT"
Caller alia v£ra produkter 2ven begagnat 
och rea. Betalningsfri inkftpsm&nad.
Frin 3 000-30 000. Vfllj mellan 4, 12 
och 24 mAnader.

FUKT-RESISTENT
Moter japanska JIS klass 4 kraven. 
SMA kontakt for antenn for att tsila

Extrakostnad: (totala)
4 min: 250:-
12 man: 514:-
24 man: 900:-

fuktiga forhallanden. Duplex for 
repeater-trafik.

BESTALL KOSTNADSFRI
INGEN HANDPENNING!

FARGBROSCHYR

NYUTVECKLAD PA-MODUL
En kraftfull effektmdoul som g£r pa alia 
3 band 50, 144 & 430MHz. Ger hela 
5W uteffekt.

Postadress: 
Telefon 
Telefax 
Email 
Postgiro 
Bankgiro

Box 208, 651 06 
054 - 85 03 40 
054 - 85 08 51 
srs@srsab.se
33 73 22 - 2
577 - 3569

ICOM
Internet: http:// www.srsab.se © 1997-11-14 SWEDISH RADIO SUPPLY AB

09.00—16.00
12.00—13.00 (

Karlstad, Besoksadress: Fallvindsgatan 3 - 5
OPPET-TIDER
LUNCHSTANGT 
EJ LdRDAGAR

SKANDINAVISK GENERALAGENT FOR

•FORDELARe
5W & 0.5W.TX/RX indikering
Omkopplingsbar 25 & 12.5kHz 
bandbredd
Belyst LCD. utokad RX mojlig

Inbyggd bruksanvisning GUIDE 
Yttre spanning 4.5-16 VDC 
Automatisk strombesparing 
123 minnen. 1750Hz toncall 
Fjarrstyrning via mikrofon 
Steglangd 5/10/12.5/15/20/25/30 
50 & 100kHz
Automatisk brussparr 
Monitorfunktion
Uttag for monofon (hogtalare) 
LCD kontrast i 2 lagen

IC-T8E
144/430 &(50)MHz

PRIS 3675:- inkl 25% moms

NY 
118:- 
NY
75:- 
NY 
NY 
NY
NY

498:- 
689:-

TILLBEHOR
CS-T8 DOS PROGRAM
OPC-474 Cloningkabel
LC-14 Vaska
OPC254L DC kabel
BP-197
BP-198
BP-199
BP-200
HM-75A
HS-85
BC-119
AD-87
CP-12L

tomkassett 3 st AA
700mAH 4.8V
700mAH 6V
680mAH 9.6V 
monofon 
headset
bordsladd + (AD-87) 513:- 
laddadapter
Cigarettandarkabel 200:-

SWEDISH RADIO SUPPLY AB

?COM

144/430MHz
---- kvalitet —

mailto:srs%40srsab.se
http://www.srsab.se
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Medlemstidskrift och organ for 
Foreningen

Sveriges Sandareamatdrer.
Ansvarig utgivare: SSA ordforande 

SMOSMK Gunnar Kvamefalk
Ekhammarsvagen 45, 196 31 Kungsiingen 

Tel/Fax 08-581 65960 (Ej 1700-1900) 
E-post: smk@upplandsbro.mail.telia.com

QTC Redaktor
SM0RGP/Emst Wingborg

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

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

SSA QTC-kontaktperson
SM2CTF/Gunnar Jonsson

Flintavagen 2, 945 34 Rosvik, Tel 0911-567 52 
Packetradio: SM2CTF@SK2DR 

e-post: gunnarjo@algonet.se

Prenumeration. SSA medlemsavgifter
Helar

17arochaldre 350:-
Till och med 16 ar 175:-
Familjeavgift 210:-
Familjeavgift galler da flera i familjen pa samma 
adress ar medlemmar. En familjemedlem betalar all
tid full avgift och far QTC. Ovriga betalar reducerad 
familjeavgift och far ingen egen QTC.
Utanfor Sverige helar 1998

Ekon. 
brev

l:a kl 
hrev

Norden och Baltikum 440:- 510:-
Ovriga Europa 520:- 565:-
Utanfor Europa 600:- 675:-
Prenumeration helar 1998
avgift inom Sverige Inklusive moms 25% 435:
Losnummer inkl porto 48:-
Over disk/hamtpris 35:-
Betraffande prenumerationsavgifter utomlands, 
kontakta kansliet.

r

AForeningen
W Sveriges
V Sandareamatdrer

SSA, Box 2021, 123 26 FARSTA 
Tel 08-6044006Fax08-604 4007

Besoksadress
Ostmarksgatan 43 (baksidan av 41) 

Expeditions- och telefontid 
Mandag-fredag 09.00-12.00 

Ovrig tid telefonsvarare 
Kanslichef: SM0JSM/Eric Lund

Kanslist: Cristina Spitzinger
Internet hemsida: www.svessa.se 

E-post: hq@svessa.se
Postgiro 5 22 77-1, Bankgiro 370-1075

Hamannonser SSA
Postgiro 27388-8, Bankgiro 370-1075

’’Fritt for utrustningar i ISM-bandet 
med tradlosa hogtalare, horlurar, 
walkie talkies..
Post & Telestyrelsen har slappt en ny forfattning, dar man pa 
oklart satt slapper fritt for olika utrustningar i ISM bandet, 
433,92 MHz (PTSFS 1997:6).

Den har frekvensen ligger mitt i ett av vara band dar vi har lokal trafik, DX- 
trafik med svaga signaler och dar man ofta utnyttjar stora antenner. Dessutom 
anviinds banden for var satellit-trafik.

Vi uppfattar inte att PTS tar sitt ansvar som myndighet och tillser att vi i 
Sverige har ett bra utnyttjande av radiospektrat. De applikationer som nu gors 
mer eller mindre (?) tillatna ar inte kompatibla med amatorradiotjansten, da det 
handlar om olicensierad utrustning som anvands av manniskor som inte har 
nagon storre kunskap om radio. Dessa applikationer utgors bland annat av 
tradlosa hogtalare, horlurar ’’walkie talkies” etc.

Det vi nu riskerar ar stora problem av social karaktar, dar amatorer 
och deras grannar inte kommer overens. Som sandaramatorer har vi god vana 
att dela vara band med likartade tjanster, vilket vi gjort sedan radions 
barndom.

Det som nu kommer in i bandet ar inte likartad utrustning som var. 
Tekniskt sett ar de inkompatibla; deras mottagare tar emot signaler inom 
ett stort frekvensomrade, och kan da oavsett kvaliteten pa vara sandare 
storas och/eller ta emot vara signaler som da ar oonskade. Sandarna i 
dessa applikationer har ofta bred bandbredd och ibland dalig 
frekvensstabilitet. Deras anvandningssatt skiljer aven det fran vart. 
Detta ger upphov till oonskade storningar i bada riktningarna som kan 
vara svara att komma till ratta med, och det kan leda till stora 
konflikter som inte latt loses.

Vid SSA:s rundskrivning till leverantorer av tradlosa horlurar etc dar vi 
papekade att stora konflikter kan komma att uppsta, visade det sig att 
man inte kiinde till att man lag i samma band som vi. Om inte 
leverantorerna kanner till det sa ar det ju an varre for slutkonsumenten 
som ofta inte kanner till att det gar pa radio over huvud taget!

SSA har tillskrivit PTS om var position i detta arende. Bland annat undrar vi 
vad PTS negativa hallning till amatorradion i fragan om 70 cm beror pa och 
hur man drivit fragan i det internationella arbetet.

Vi onskar att PTS tar sin del av ansvaret och forbattrar radiomiljon i 
Sverige sa att vi inte far ooverskadliga problem med dessa storningar. 

Jag hoppas att 860 MHz-bandet snart oppnas for dessa applikationer, vilket 
man foreslagit inom CEPT-arbetena.

Vid problem med storningar kan ocksa du kontakta PTS’
Med basta radiohalsningar
SM7GVF, Kjell
VHF Trafiksekreterare i SSA

Innehall
Information fran styrelsen

IARU-nytt
Uppfoljning av enkat
Stiftelser o fonder
Storningar 433 MHz
Hur skyddas vara frekv.band 

Program - antennsimulering
Antenner - halvvagsantenn
Program - Electronic Workbench 
VHF
DX-nytt
Diplom
Fax/SSTV
Faltsidan - SM5INC Jonny
Telegrafi o samband

SW ISSN 0033 4820 Upplaga: 7.000 ex 
Stockholm 1997 

Nordisk Bokindustri AB, 
Box 2123, 128 30 Skarpnack 

Bud: Flygfaltsgat. 7, Skarpnack 
Annonsbokning

SM0RGP Ernst Wingborg
Trakvista Bygata 36, 178 37 Ekero

Tel 08-560 306 48 Fax 08-560 306 48

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

RPO - Ravjakt
SWL - lyssnaramatorer 
Satellit-nytt
Contest - tavling kortvag 
Distrikt och klubbar

Medlemsnytt
Silent Key

Diplom Sverige SM5BDY
Allmant
Ham-annonser
SSA HamShop
Teknik

Standard duobandare
NSRA kopieservice
Sprakovning
Innehallsforteckning 1997
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Information fran styrelsen

IARU/NRAU-nytt!
Inter nation el la A matdrradio 
Unionen
Information fran SSA:s utrikessekreterare 

SM5KUX/Sigge

IARU-nytt

Vid ITU-konferensen WRC-97, som pa- 
gar fran 27 oktober till 21 november,
Finns det nagra detaljer som aven beror 
amatorradio. Detta skrivs i halvtid och det 
kan alltsa bli lite andringar innan konfe- 
rensen ar klar.

Vi hade forvantat oss att avsnittet om 
amatorradio skulle tas upp av nasta konfe- 
rens, alltsa 1999, men det ar mycket annat 
som fatt hogre prioritet och forslaget blir 
istallet att amatorradiotjansten, inklusive 
det internationella kravet pa morse- 
kunskaper, kommer att behandlas forst 
ar 2001. Detta ger IARU battre tid att 
forankra ideer om nya formuleringar av 
detta avsnitt.

Daremot kommer fragan om 7 MHz upp 
redan 1999, det galler alltsa att fa en 
samordning av de tre regionerna, heist sa 
att vi far 300 kHz over hela varlden.

Det blir nagra mindre andringar som 
beror 70 cm och 23 cm-banden genom att 
nya tjanster tillats komma in. Det galler 
dels vindprofilradar och dels jord- 
utforskningssatelliter. Detaljer om detta 
kommer i ett senare nummer av QTC, men 
det ar fraga om tjanster som bara forekom- 
mer pa nagra enstaka platser eller satelliter 
som passerar mycket sallan, och konse- 
kvensema for amatorradio blir sannolikt 
mycket marginella.

Sigge/SM5KUX

QOCM

SSA Internet 
www.svessa.se

SSA Internetredaktor 
SM5HJZ/Jonas Ytterman, 
Lilia Breden, 740 10 Almunge 
Packet: SKOAR-6 (DX Clu.) 
Tel 0174-202 19, Fax: 0174-206 59 
E-mail: jonas@mistra.se

in hi !■■■■■■■■■■■■■■■■■fb £'• i*- it- B1"****’ Qwt &»««<■?
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VSlkommen till 
Fdreningen Svcriges SflndareamatOrer 

SSA

Nyheter/Uppdateringar:
• Klubbar
• Datanat
• Funktionarer
• Repeaterlista
• Spannande statistik

SSA-HQ-Nat
Kors regelbundet varje jamn vecka pa 

lordagar kl 0900 SNT (om ej annat 
annat meddelats i SSA-bulletinen).

Frekvens: 3705 kHz + - QRM 
Mode: SSB Tid: 0900 Svensk tid.

W

Stopp-datum
Med "Stoppdatum”, respektive 
’’Sista minuten” avses, att manus och andra bidrag 
skall vara redaktoren tillhanda. 

’’Sista-minuten” bidragen ar begransade till hogst 500 
tecken.

Sista inlamningsdatum for Hamannonser ar den 
10:e i m^naden fore inforandet. Betalningen skall dci 
ocks& vara erlagd.

Omfattande ZIP-filer, stora bildfiler som skickas via 
e-post som ’’bifogad fil” bor vara avsant dagen fore 
stoppdatum! Det galler till exempel filer av typ *.ZIP, 
*.DOC och bildfiler.
Det galler aven omfattande tabeller med t ex Con- 
test-resultat.

For e-post-dokument utan omfattande tabeller eller 
utan bifogade filer galler reglerna for normalt stopp
datum.

Nr
1

</l Stopp!
Januarinumret av QTC 

trycks tidigare an normalt pa grund av 
ombyggnad/pressrenovering vid 
tryckeriet under jul/nyarshelgen.

Darfor ar QTC stoppdatum tidigare an 
normalt.

Man Stopp ’’Sista minut”

JAN 10 dec 13 dec

Fragor och svar
- Uppfoljning av enkdten

Vid forra arets enkat kom det in manga kommentarer 
som har stallts samman till en lang lista som 
distribuerats inom styrelsen. Listan innehaller bade 
synpunkter pa verksamheten och onskemal om 
innehall i QTC. Jag har plockat ut nagra av dessa 
kommentarer och forsoker ge svar/kommentarer, 
eller uppmanar andra att hjalpa till att uppfylla de 
olika onskemalen.

Artiklar fran gamla QTC om antenner.
Det finns ett kompendium, samanstallt av Hans/ 
SM5BRW, som saljs genom HamShop och 
innehaller manga antennartiklar fran QTC fram till 
1993, det ar mycket populart och har hittills salts i 
cirka 300 exemplar. Jag har tipsat Hans om 
mojligheten att gora en ny utgava med farskare 
artiklar och det kommer nog snart ett nytt kompen
dium med lite annan sammansattning, vissa 
antenntyper rensas bort och istallet blir det en del om 
anpassningar mellan sandare och antenn.

Artiklar fran QST med flera om produkttester. 
De tester av nya riggar som forekommer speciellt i 
QST och OZ vacker stort intresse. Problemet ar att 
nagon maste ta sig tid att oversatta materialet, kanske 
blir det mer av detta om det ar nagra som staller upp 
som funktionarer inom tekniksektionen. En 
mojlighet ar att publicera originalet, danska ar val 
ganska latt att forsta, men det kanske blir problem 
for en del med de langa artiklama i QST och 
dessutom ar utrymmet i QTC begransat. Kom gama 
med mer synpunkter pa hur vi bast ska losa detta.

Borde vara fler insandare i QTC.
Mojligheten finns redan nu, men det ar inte manga 
som utnyttjar den. Det kanske skulle bli lattare om 
det fanns en fast avdelning, exempelvis en halvsida i 
varje nummer dar man kan uttrycka asikter om lite 
av varje.

Antenner for 80-meter i stan.
Ingen latt uppgift, eftersom sma antenner blir bade 
ineffektiva och valdigt smalbandiga. Jag ska fdrsoka 
hitta nagon beskrivning pa detta tema, men 
uppmanar samtidigt andra att dela med sig av sina 
erfarenheter.

Vilka bilder kan man skicka till QTC?
Jag vet att Ernst/RGP har scanner for papperskopior 
och vanliga fargkopior ar val det man oftast har till 
hands och det ar det jag sjalv brukar skicka in, med 
bra resultat. Diabilder gar nog ocksa med tryckeriets 
hjalp, men blir kanske lite besvarligare. (Kommentar 
fran Ernst?)

HamShop horde tillhandahalla QSL-kort igen.
Det ar pa gang! Det aterstar lite formaliteter men 
kontaktema Finns och kansliet meddelar att det nog 
snart ar ordnat sa att det finns billiga QSL-kort (som 
dessutom ar snygga i farg) for de som nyss kommit 
igang.

Standigt fritt medlemskap till den som varit 
medlem i 25 ar.
Nagot liknande kanske kommer, pa forra styrelse- 
motet presenterades ett forslag om att man skulle 
kunna losa livstids medlemskap i SSA for en 
kostnad som motsvarar 10-15 arsavgifter. Vad det 
blir far vi se nar styrelsen vid nasta mote tar upp 
forslaget till beslut.

Fortsatt forhandla om utdkat frekvensomrade pa 
160m fran 1840-1900 kHz.
Vi har forsokt, PTS har inget emot detta om andra 
anvandare lamnar klartecken, men problemet ar att 
det Finns ett militart navigeringssystem i detta 
frekvensomrade och de vill inte riskera att detta 
stors. Vi fortsatter att folja utvecklingen och se om 
det kan finnas mindre segment som kan slappas, 
men for tillfallet verkar det svart.
Det Finns manga fler fragor och kommentarer bland 
enkatsvaren, och i nasta nummer av QTC hoppas jag 
kunna fortsatta att redovisa pa vilket satt styrelsen tar 
hand om de olika synpunktema.

Sigge/SM5KUX

Nytt amatorradioband
Pa DX-motet pa Krak den 4-5 oktober 
gav SMOSMK/Gunnar, , en del infor
mation om bl a det nya bandet. Han 
avsag da vad CEPT-landema kommit 
overens om, namligen 135,7-137,8 kHz, 
som PTS forhoppningsvis kommer att 
ge oss i borjan av 1998.

SSA-Bulletinen
Bidrag till bulletinen ska vara redak
toren tillhanda senast tisdagar kl 19.30, 
som privatbrev, tel eller fax, till 
SM6LBT, Anders Schannong
Bdsenvagen 30, 471 31 Skarhamn 
Tel/Fax:
0304-67 44 77 (ej efter kl. 21.30) 
e.post: lbt@swipnet.se

Sandningsschema:
Se QTC nr 8 1997 sid 5

Bulletinen sands aven pa rtty, 
sondagar kl 0930 pa 3590 kHz med 
signalen SK5SSA.
Bulletinen aterfmns aven i 
mailboxar pa packet radio samt pa 
SSA:s hemsida pa Internet: http:// 
www.svessa.se
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433opa MHz

1998 SUPER FREQUENCY LIST CD-ROM
now includes receiver control software interfaces

Skr 290 or DM 60 (worldwide postage included)
10,300 entries with the latest schedules of all clandestine, domestic and 
international broadcasters on shortwave, compiled by top expert Michiel 
Schaay from the Netherlands. 12,200 special frequencies from our inter
national bestseller 1998 Utility Radio Guide (see Delow). 15,400 former
ly active frequencies. All on one CD-ROM for PCs with Windows™ or 
Windows95I\ You can search for specific frequencies, countries, sta
tions, languages, call signs, and times, and browse through all that data 
within milliseconds. It can't get faster and easier than this!

Storningar fran 
tradlosa hortelefoner

Special package price: CD-ROM + SW Frequency Guide = Skr 470. More package deals available 
upon request. Plus: 1998 Guide to Utility Radio Stations = Skr 380. Internet Radio Guide = 
Skr 240. Worldwide Weather Services = Skr 290. Double CD Recording of Modulation Types = 
Skr 470 (cassette SKr 290). Radio Data Code Manual = Skr 340. Sample pages and colour screen
shots can be viewed on our superb Internet World Wide Web site (see below). Payment can be 
made by cheque or credit card - we accept American Express, Eurocard, Mastercard and Visa. 
Dealer discount rates on request. We have published our international radio books for 29 years. Please 
ask for our free catalogue with recommendations from all over the world! ©

Klingenfuss Publications • Hagenloher Str. 14 • D-72070 Tuebingen • Germany 
Fax + +49 7071 600849 • Phone + +49 7071 62830 • E-Mail klingenfuss@compuserve.com 

Internet http://ourworld.compuserve.com/homepages/Klingenfuss/

1998 SHORTWAVE FREQUENCY GUIDE
worldwide broadcast and utility radio stations!

564 pages Skr 240 or DM 50 (worldwide postage included)
Finally ... a really easy-to-use and up-to-date handbook with the latest 
1998 Broadcast schedules, compiled end November and available here in 
Europe only ten days later! User-friendly tables include 10,300 entries 
with all clandestine, domestic, and international broadcast stations 
worldwide from our 1998 Super Frequency List on CD-ROM (see 
below). Another 12,200 frequencies cover all utility stations worldwide. 
Now includes additionally a new clearly arranged alphabetical list of 
stations, and a solid introduction to real snortwave monitoring. The right 
product at the right moment for worldwide listeners, radio amateurs and 
professional monitoring services alike - at a sensational low price!

Infor kommande diskussioner med PTS om storningar fran 
tradlosa hortelefoner onskar SSA:s styrelsen veta omfattningen av 
storningar som forekommer runt om i Sverige.

O Rapportera till SSA:s styrelse hur manga procent av tiden 
mellan 08.00-22.00 som er narmaste repeater ar stord. 

O Overvakning/rapporter galler perioden 5-15 december 1997. 
□ Rapportera aven om du ar stord pa utfrekvensen.
O Om du kanner till nagot fall dar hortelefonen blockerar billarm 

vill vi ocksa veta detta.

Uteblivet svar tolkas som att problem med storningar inte forekommer!.
Svar lamnas till SSA kansli fore jul.

Halsningar Gunnar SM0SMK

V1KTIGT MEDDELANDE

Stiftelser/fonder 
som forvaltas av SSA styrelse

Okat tillskott
En anonym givare bar under hosten 
bidragit med 30.000 kr till SSA:s 
fonder. Det betyder att ett tillskott pci 
10.000 kr for respektive fond bar 
tillkommit.

Ansokan om bidrag kan ske aret om, men 
styrelsen paminner om stiftelserna/fonderna 
och ser garna att ansokningar kommer in till 
SSA senast 1997.12.31 for behandling i borjan 
av 1998. Nedan anges disponibla medel
1996.12.31. Gavor till stiftelserna/fonderna tas 
aven emot aret om.

Ansokningar om bidrag adresseras till:
SSA styrelse, Box 2021, 123 26 FARSTA. Mark 
kuvertet/ansokan med forkortat namn for aktuell 
stiftelse/fond:
"SM5WL", "SM5ZK" eller "SM5LN".

Bidrag till stiftelserna/fonderna kan enklast sattas 
in pa SSA postgiro 5 22 77-1 eller bankgiro 370- 
1075. Ange forkortat namn for aktuell stiftelse/ 
fond: "SM5WL", "SM5ZK" eller "SM5LN".

Stiftelsen/ Hans Eliaesons Minnesfond SM5WL 
Har till andamal att genom understod av 
ekonomisk art bidra till okade mojligheter for 
handikappade siindar- och lyssnaramatbrer att 
utova sin hobby.
Bidrag kan utga till:
- medlemsavgift i foreningen SSA
- kostnader i samband med prov for amatorradio- 
certifikat
- avgift for amatorradiolicens
- bidrag till anskaffande av tekniska hjalpmedel
- och andra bidrag fran stiftelsen/fonden som 
SSA styrelse beslutar.
Berattigad till bidrag fran stiftelsen/fonden ar 
person som ar medlem i SSA eller, ifall bidraget 
avser medlemsavgift, person som fyller 
fordringama for medlemskap.
Disponibla medel 1996.12.31: kr 119 533,24

Stiftelsen/ SM5ZK Bo Palmblad Donaltion 
1975
Donatoms onskan ar att avkastningen av det 
donerade beloppet 5 000,- kr skall delas ut till 
ungdomar och studerande inom SSA enligt 
styrelsens bestammande, altemativt andra 
andamal styrelsen finner behjartansvart. 
Disponibla medel 1996.12.31: 
kr 10 633,70

Stiftelsen/ SM5LN:s Minnesfond
Stiftelsen/fonden skall genom utdelande av 
stipendier framja amatorradions utveckling. 
Stipendier utdelas till person eller organisation 
(klubb) som pa ett fortjanstfullt satt bidrar till 
utvecklingen av amatorradion i Sverige. 
Utdelningen bor goras i anslutning till SSA 
arsmote och utga som gava i form av pengar eller 
material.
Disponibla medel 1996.12.31: kr 1 659,15

Stig Johansson, SM0CWC
Kassaforvaltare
Foreningen
Sveriges Sdndareamatdrer, SSA
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ers).

Inmatningsfil

Inmatningen av data till NEC sker via en fil, som man 
tyviirr inte kan kalla anvandarvanlig. Ursprungligen 
var programmet skrivet i Fortran med inmatning fran 
ett antal halkort. Vid overforingen till DOS ersattes 
dessa av den tidigare namnda infilen, dar rader (de- 
finierade av ett startord) motsvarar de gamla hal- 
korten.
Varje rad indelas i 80 positioner dar datauppgifter 
placeras. De tva forsta positionerna pa varje rad skall 
innehalla information om vilken typ av datainput 
som foljer pa raden i form av ett startord. Resten av 
raden skall ha uppgifter placerade i positioner enligt 
startordets beskrivning i manualen.
Inmatningsfilen skall borja med minst en rad for 
kommentarer. Dessa skall borja med CM utom sista 
som ska ha CE som startord. Diirefter kommer rader 
som beskriver antennens geometri och varje ska 
borja med startord av typen GA, GE, GF, GM, GR, 
GS, GW, GX, SP och SM. Varav GE skall vara det 
sista. Dessa startord (’’input card”) ar beskrivna i 
manualen. Efter antennens geometri inmatas rader 
for hur programstyrningen ska utforas. Startord som

foljande tips. Valj x som avstand i riktning mot norr 
(soderut blir negativt varde pa x), y som avstand i 
riktning vasterut (oster blir negativt) och z blir antenn- 
hojden. Antennvinklar i sida (phi) f&r da vardet 0 
grader mot norr och 90 mot vaster. Elevationsplanets 
vinklar (teta) far 0 grader mot zenit och 90 mot 
horisonten. Utgangspunkten dvs dar x och y ar lika 
med noli, valjer man sjalv. Den kan t ex vara en 
andpunkt pa antennen eller en mast som antennen 
sitter fast vid. Observera att om marken sluttar, och 
antennen ar horisontell sa far z olika varden for olika 
antenndelar.
Normalt vet man antenntradens langd, och foljande 

formel kan vara till hjiilp vid uppskattning av avstan- 
den for inmatning till NEC-2 programmet. Glom ej 
att traden hanger ner. Man bor alltsa korrigera sin 
tradlangd for detta nedhiing om det ar stort. 
Tradliingd - korrektion for "nedhang”

= y]x2 +y2 + z2
x = avstandet mellan tradiindar i riktning norr-soder. 
y = avstandet i riktning vaster-oster samt z = skillna- 
den i hojd mellan andarna.
Anm: Korrektionen for nedhiinget vid lika hoga fast- 
punkter ar mycket nara lika med

Dataprogram for aft forbattra antennen

NEC och mina antenner
Av SM5AYY, Stig Roskvist
Skogstorpsvagen 24, 59072 LJUNGSBRO
Tel 013-66391, E-post SM5AYY@swipnet.se

/ denna artikel beskriver Stig/SM5AYY hur han anvdnde dator- 
programmet NEC-2 for att forbattra sina antenner for 20, 40 och 80 
meter.
Han ger goda rad om hur programmet kan anvdndas, beskriver prak- 
tiska detaljer vid antennbyggen och berattar om resultaten. 
Stig hoppas att hans erfarenheter ska inspirera och hjalpa andra att 
gora antenner efter sina egna onskemal och praktiska forutsattningar.

”DEN BASTA ANTENNEN”
Antennen ar den del av radiostationen som fortfa- 
rande manga amatorer gor sjalva. Ofta har man valt 
och hangt upp en antenn litet pa mafa. Men for DX- 
aren kommer snart fragoma: ’’Varfor kan jag inte 
kora DXet andra lyckas med? Vad bestammer skill- 
naden? Kan jag gora nagot for att forbattra mina 
mojligheter? Kan det bero pa antennen?”

DATORPROGRAM
Nu finns det dataprogram for simulering av anten
ner. Jag letade pa Internet och fann tva typer; 
MININEC och NEC.
Jag valde NEC-2 eftersom det beriiknar markens 

inverkan battre. Programmets noggrannhet har jag 
inte mojlighet att bedoma, men jag utgar fran att ett 
program som har anvants professionellt bor vara 
anvandbart for amatorer!
Programmet ar utvecklat i USA under forsvarskont- 

rakt. Versionen NEC-2 ar tillganglig och ner- 
laddningsbar fran Internet.

Pa Internet Finns en sida som ar till- 
agnad NEC program:
http://www.dec.tis.net/~richesop/nec/ 
index.html.
Den innehaller lankar till manualen och 
olika NEC- relaterade program.

For nedladdning av dataprogrammet valjes NEC 
Exec.files, vidare en av de tva visade FTP lankarna 
och sedan nec-pc.zip. Denna komprimerade fil 
packas upp med Pkunzip eller Winzip. Pa 00- 
index.txt kan man se beskrivningar pa katalogens 
filer.
Varianten NEC2D som raknar med dubbel precision 
(= battre berakningsnoggrannhet) ar den som ingar
1 paketet. Vid korning valjs programversionen bero- 
ende pa det maximala antal delar(segment) som 
behovs for att beskriva antennen. Ordnade efter 
storlek heter versionerna NEC2D, NEC2D512, 
NEC2D960 och NEC2D1K4. Givetvis okar 
beriikningstiden for fler segment. Programmet 
SOMNEC2D anviinds for en battre simulering av 
antenndelar som ligger nara marken.
Datorprogrammets berakningsprincip skall jag inte 

orda om mer an att antennen uppdelas i sma lednings- 
delar (segment), och i dessa simulerar programmet 
alia strombidrag pa lampligt satt. En summering av 
stralningsbidragen fran alia segment ger sedan falt- 
styrkan i en given riktning. Denna anges i dBi, vilket 
ar relationen i decibel till forstarkningen fran en helt 
rundstralande antenn i fri rymd. Resultatet visas i 
form av en datafil (ASCII-typ).
Man kan prova en beta version av ett skal till NEC-

2 program som heter Nec View Windows och det 
finns att hamta pa http:// www.cam.org/ ~mboukri/. 
Med detta ar det tankt att man ska kunna editera, kora 
och sedan oversiktligt titta pa resultatet tredimensio- 
nellt. Programmet var inte fardigt nar jag laddade 

ned det.
Pa Internet sidan for NEC finns det aven andra 

enkla program att prova, t ex NECDRAW som visar 
antennen i tre dimensioner och WJGRAPS som visar 
antenndiagram.

NEC-2 programmet har en del finesser, tex mojlig- 
heten att modellera en cirkular markvariation (kulle) 
eller en rak slant vid antennen. Detta aven med 
andrade markegenskaper, tex vatten (se RP. GN och 
GD - under rubriken ’’Inmatningsfil”). Men pro
grammet tar inte hansyn till skugg eller defraktions- 
effekter fran markvariationer.
Slutligen - man maste lasa manualen for att ut- 
nyttja programmets alia mojligheter!
Starthjalp
Jag ska mycket kortfattat ge lite hjalp for att komma 
igang med programmet. Jag anviinder WIN95 och 
har i en katalog lagt NEC2D, NEC2D512, 
NEC2D960, NEC2D1 k4, SOMNEC2D samt om man 
onskar andra hjalpprogram tex NECVIEW, 
THREED.VBX och VBRUN300.DLL. Efter att jag 
skrivit och lagrat infilen med t ex ANTECKNINGAR 
(eller NOTEPAD), gor jag sedan forsta korningen 
genom att starta tex NEC2D och ange in- och utfilerna. 
Behover inmatningen brytas anviinds ”ctrl c”. Resul
tatet ser jag i utfilen med ANTECKNINGAR. For att 
rita antenndiagram overfor jag beriiknade varden till 
ett gammalt Graph-in-the-Box som jag kor i DOS, 
mest kanske for att jag ar van att gora sa. Andra 
diagramritande program borde givetvis vara anviind- 
bara. Slutligen kopierar jag over korningens filer till 
ett arkivbibliotek for den aktuella antennen, om de 
ska sparas. De andra filerna lagger jag i ett slask- 
bibliotek.

Koordinatsystem
For att beskriva antennens utseende maste den place
ras i ett koordinatsystem som i programmet kallas x, 
y och z. Om man kanner sig osaker vill jag ge

Figur 1 - 
inmatningsfil for 
horisontell dipol

CE Horisontell dipol over mark.
GW 1 11 0. 20. 18. 0. -20. 18. .004
GE 0
FR 0 2 0 0 3.5 0.1
EX 0 0 6 0 1.
GN 0 0 0 0 13. 1.000E-03
RP 0 5 3 0 40. 0. 10. 45.
XQ
EN

GW visar en tr&d uppdelad i 11 segment, (udda antal for att kunna 
matas i mittsegmentet). Andpunkterna (x/y) ar 0/20 resp 0/-20 m dvs 
tr&den (40 m Icing) hanger i vast-dstlig riktning med hdjden 18 meter 
och tr&dradien 4 mm.
FR anger 2 frekvenser med borjan vid 3.5 MHz och i 0.1 MHz steg (dvs 
3.5 och 3.6)
EX visar att tr&den matas mitt pi segment nr 6 med 1 volt. 
GN anger markegenskaperna med dielektricitetkonstanten 13 och 
ledningsformdgan
0.001. Dessa varden tror jag kan representera villaomriden med trad- 
girdar.
RP ger vinklar for utskrift av antennforstarkning:
5 varden vertikalt (theta), med start 40 grd frcin zenit och med 10 grd 
intervail.
3 varden horisontellt(phi) med start frin 0 (norr) och med 45 grd 
intervail

I
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80 m ground-plane

/

23 m /

30 40 80 9050 60 70
grader fran zenit

Vert, antenndiagram i horis. max riktn.
Fig 2 och 3. Horisontell dipol, lutande (slop) dipol samt ground-plane for 80m. Antenndiagram beraknat fran datafilen i fig 1.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
grader fran norr

Horis.antenndiagram 70 grd fr&n zenit.

Forfattarens antennmast pa 
tomten i Ljungsbro. Onskema- 
let var antenner for 80 (CW- 
delen), 40 och 20 m-banden. 
Om 80 m antennen ej tackte 
varvet runt, maste det vara 
enkelt att hanga om antennen 
for andra riktningar. For de 
andra banden skulle det vara 
vridbara riktantenner. Givna 
forutsattningar var ett klent 
Versatower pa en villatomt 
med ndgra mindre trad och 
gransande mot en grasyta 
vasterut. Pa den senare var en 
storre gran belagen 30 m bort. 
Ingen antenndel skulle vara 
lagre an 3 m over marken 
utanfor tomten.

Exempel pa problem vid anvandning av programmet
• Segmenten hanger inte ihop som tankt. Inmatningsfilen (GW) ar felskriven.
• Matningspunkten ar inte mitt p& antennelementet. Tankefel vid segment- 

numreringen.
• Skarvning av element med olika radier. Anvand startord GC( stegvis andring 

av radien under GW) eller mojligen flera korta segment med stigande eller 
fallande radier.

• Narliggande parallella ledare. Flytta isar och se vad som hander.
• Jordade ledare. Programmet raknar med en ideel anslutning till jord. Anvand 
startordet LD p£ jordanslutningssegmentet. Resistanser p& minst 10-30 ohm 
ar vanligt.

• Tvara andringar av ledarriktningen. Loses med korta segment runt ’’hornet”.
• For korta segment relativt v&glangd eller ledningsradie. Startordet EK ”thin- 
wire kernel” kan hjalpa.

• Serieimpedanser i ett segment. Minst ett segment av samma dimension pA 
varje sida.

• Man kan kontrollera om antalet segment ar lagom stort genom att andra och 
se om antennforstarkningen verkar forbli konstant.

mot granstammen.

ANTENN FOR 80 m
En vanlig antennldsning aren horisontell dipolantenn 
och darfor har jag anvant en sadan som referens och 
alternativ vid jamforelsen av olika antenners mojlig- 
heter. Jag valde dipolens hojd till 18 m eftersom det 
var den maximala hojd jag kunde tanka mig. Fig 2 
och 3 innehaller antenndiagrammet beraknat fran 
datafilen i fig 1.

For att utvardera hur anvandbar denna antenntyp 
ar, maste man bedoma innom vilka vertikala vinkel- 
omraden DX-signaler kommer in. Detta ar en intres
sant fraga som borde diskuteras mera. Jag tror in- 
fallsvinklar runt 10° - 20° over horisonten ar viktiga 
for DX pa 80 m och detta har legat som grund for

Fig 5. 80 m ground-plane antenn. Antenn- 
ens oversta 7.5 m gjordes av tre alu- 
miniumror, med olika diametrar. Roret 

EK, FR, GN, KH, LD, EX, NT, TL, CP, EN, GD, NE, 
NH, NX, PQ, PT, RP, WG och XQ passar bra i denna 
avdelning. Nagon tom rad far ej finnas och raden EN 
anger slutet pa programmet.
Efter raden EN kan t ex utbytesrader placeras, som 

kan klistras in i programmet for olika alternativ som 
t ex olika berakningsfrekvenser eller vinkelomraden 
i utskriften.
Om man vill rakna med god noggrannhet pa antenn- 

delar som ar nara marken (nagon meter), maste man 
forst utfora en berakning av markegenskaperna med 
programmet SOMNEC2D. Denna berakning galler 
for en frekvens at gangen. Lampligen anvands detta 
simuleringssatt endast for de viktigare frekvensema, 
och resten studeras summariskt utan. Valet bestam- 
mer man vid inmatning av GN.
Nar inmatningsfilen ar klar, kan man med hjiilp av 

NECVIEW se om den stammer med vad man anser 
sig ha beskrivit. En inmatningsfil med nagra kom- 
mentarer for berakning av en horisontell dipolantenn 
kan se ut som fig 1.

Utskriftsfil
Programmet ger en utfil som innehaller mycket text 
och data. Bland de viktiga data ingar antenn
diagrammet for onskat vinkelomrade (total power 
gains), den komplexa ingangsimpedansen samt for- 
teckningar over segmentens strommar och 
anslutningar. Det ar ofta vart arbetet att kontrollera 
att segmenten ar anslutna till varandra pa ratt satt. Se 
aven till att matningspunkten ar dar man tankt 
sig (segment 6 i fig 1) och att strommarna ar lika i 
angransande segment (om antennen ar symmetrisk).

MINA KRAV PA ANTENNER
Mitt onskemal var antenner for 80 (CW-delen), 40 
och 20 m banden som fungerade for DX. Om 80 m 
antennen ej tackte varvet runt, maste det vara enkelt

Fig 4. Lutande dipol (” sloping dipole”). 
For onskad lutningsvinkel skulle antennen 
bli mycket hog re an den narliggande gra
nen, som jag tankte anvanda. Jag skulle 
behova vika tradandarna bade uppe i gran
toppen och nere vid marken. Estetiska syn- 
punkter hindrade mig att gora varje trad- 
ande av tva motriktade delar.

att hanga om antennen for andra riktningar. For de 
andra banden skulle det vara vridbara riktantenner. 
Forst maste jag saga att ett battre QTH skulle gora 
mer an en optimering av antennerna. Men befintliga 
och givna forutsattningar var ett klent Versatower pa 
en villatomt med nagra mindre trad och gransande 
mot en grasyta vasterut. Pa den senare var en storre 
gran belagen 30 m bort. Ingen antenndel skulle vara 
lagre an 3 m over marken utanfor tomten.

■0
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Fig 6 och 7. ANTENN FOR 20 OCH 40 in. Visar Gain och Gainback samt drivimpedansen R + jX i de tva fallen med enkla modeller. Jag 
har valt att visa vdrden som funktion av frekvensen. Detta dr till stor hjalp for forstaelsen och vid justering av antennen. Man ser att max 
gain och basta F/B inte upptrader vid samma frekvens. Alternativet med reflektor ger ett nagot battre F/B for det valda avstandet mellan 
elementen. Denna losning visade sig aven lamplig for integrationen med 20 m antennen pa samma bom.

mina antennlosningar.
Nackdelar med den horisontella dipolen ar minsk- 

ningen av forstarkningen i tradens riktning. For DX 
innebar detta ofta en S-enhets samre signal i dessa 
riktningar. Detta kan vara skillnaden mellan att hora 
eller inte hora! Ytterligare en nackdel ar behovet av 
fastpunkter sa att antenntraden ar horisontell. I mitt 
fall stod valet mellan att den hangde ned pa mitten 
eller blivit en inverterad dipol. Det senare ar det basta 
alternativet och ger en nagot okad signal i and- 
riktningen. Denna typ av jamforelser mellan antenn- 
typer gar utmarkt att gora med NEC-2 programmet. 
Prova garna sjalv genom att andra infilen.

Lutande dipol
En antenntyp som jag fann intressant var en lutande 
dipol (’’sloping dipole”). For onskad lutningsvinkel 
skulle antennen bli mycket hogre an den narliggande 
granen, som jag tankte anvanda. Jag skulle behova 
vika tradandarna bade uppe i grantoppen och nere 
vid marken. Estetiska synpunkter hindrade mig att 
gora varje tradande av tva motriktade delar. Se fig 4. 

Det beraknade antenndiagrammet som ingar i fig 2 
och fig 3 blir hyfsat med knappt 0 dBi vid 70 grader 
fran zenit (20 grader over horisonten) och i trad- 
riktningen. I diagrammet ser man att antennen ar 
anvandbar aven for QSO innom delar av SM. For DX 
fungerar antennen innom +/- 90 grader i
horisonalplanet raknat fran den nedatgaende tradens 
riktning. Jag placerade den i riktning mot soder, sa 
den var anvandbar mellan vaster, soder och oster. 
Det var aven mojligt att flytta nedre fastpunkten till 
ostlig riktning for att tacka norr-oster . 
Matningsimpedansen ar runt 70 ohm, men jag ma- 
tade den direkt med en 50 ohm koaxkabel (S VF= 1.4). 

Som fastpunkt anvands den namnda granen for- 
langd 2 m med ett 6 m langt 35 x 2 mm aluminiumror 
som surrades fast mot stammen (tack -CNQ for 
klattrandet!). Den forsta mindre stormen bojde roret! 
Efter byte till ett stalror, kom nasta storm och bojde 
aven detta! Och slet av antenntraden!
Antennlinan var alltsa inte tillrackligt slak for att 
klara granens och topprorets rorelser under stormen. 
Slutsats: man spar arbete och far mer tid for DX- 
andet om man gor beriikningar av hallfastheten och 
’’tanker till” innan man satter upp antenner!
For ovrigt fungerade antennen bra i fyra manader 

under vintern. Som exempel kan namnas CW QSO 
med EMI, 3C5, D44, 5V, 3B8, 6W, 3DA, TN, V5 
och VK0IR. Men aven vaster- och osterut fungerade 
den med HC, HP, TI9, XE, XZ, XX9, S21, HS0 och 
P29. For QSO med den sistnamnda var jag tvungen 
att flytta fastpunkten mot oster. Med tradriktning 
soderut var JA och W stationer svaga.

Ground-plane antenn
En ny konstruktion for 80 m var nodvandig. Behovet 
av en slak antennlina ledde efter nagra datorsi- 
muleringar till att den bvre dipolhalvan horde goras 
vertikal och den undra horisontell nagra meter over 
marken.Antennen kommer da aven att vara mottag- 
lig for signaler som infaller i riktningar nara zenit. 
Eftersom mitt intresse var DX bedomde jag att detta 
kunde forsamra signal/stor- forhallandet. Darfor er- 
satte jag den horisontella dipoldelen med tva mot
riktade delar for att minimera stralningen uppat. 
Elektriskt kan man se dessa som en virtuell jord och 
antennen har blivit en ground-plane antenn med ett 
jordplan av endast tva ledare. Beriikningar visade att 
jordforlusterna minskade nar jordlinorna flyttades 
upp fran marken. Med hojden 3 - 4 m blir resultatet 
i klass med om jag skulle ha manga nedgravda 
jordlinor. Dessutom uppfylldes kravet pa berorings- 
skydd av antennen pa ett bra satt.

Nackdelen blev att hela antennen behovde flyttas 
upp nagra meter och topphojden skulle bli for stor 
relativt granen som den skulle placeras vid. Detta 
lostes genom att antennen forkortades fysiskt med en 
seriespole i den vertikala delen. Beroende pa spolens 
placering och storlek iindras givetvis antennens for- 
luster. Aven strommens fordelning langs traden for- 
andras och diirmed antennens matningsimpedans. 
For denna komplicerade analys ar NEC-2 val lam- 
pad. Det ar bara att starta programmet och flytta 
spolen hit och dit tills man finner den basta place
ringen. En placering vid ca 70% av ledningens langd 
brukar vara bra.

Antennens enda plats hos mig var ju i granen. Sa 
fragan var om granstammen kommer att paverka 
antennen? Jag simulerade granstammen som en le
dare med stammens kontinuerligt varierande radie 
och en konduktivitet (1/resistivitet) pa 30% av vat- 
ten, dvs 0.0004 Siemens/m. Avstandet till antennen 
valde jag till nagra dm. Efter berakning med denna 
forenklade model i NEC-2 visade det sig att strom- 
men i granen skulle vara forsumbar jamfort med 
strommen i antennen.
Jag valde att placera resonansfrekvensen vid 3.5 

MHz. SSB delen var mindre viktig for mig. Mat- 
ningar visade att resonansen hamnade vid en nagot 
lagre frekvens och att det fanns extra forluster. Tro- 
ligen ligger de i koaxkabeln som ar fran 70-talet. 
Anpassning av antennen gjordes efter kabeln och vid 
transceivem. Eftersom kabelns impedans ej ar lika 
med antennens, kommer impedansen vid transceivem 
att variera med kabellangden. Detta har jag utnyttjat 
genom att lagga till nagra meter extra kabel och 
tillsammans med ett enkelt Pl-filter fa anpassning till 

50 ohm. SVF for antennen med och utan filtret visas 
i fig 10. Min kabel har en elektrisk langd av ca 60 m 
mellan antenn och transceiver. Ur anpassnings- 
synpunkt kan det vara en fordel med denna langa 
kabel. Den elektriska langden ar ju storre vid 3.8 jin 
vid 3.5 MHz. Antennimpedansen tranformeras dar- 
med olika och man kan fa liknande impedanser for 
de bada andfrekvenserna. Men ur forlustsynpunkt ar 
det inte bra med en lang kabel.Nar detta skrivs har jag 
endast provat antennen under sommaren 1997, en tid 
da aktiviteten och konkurrensen ar mindre. Alla 
varldsdelar kom i loggen, JA och W hordes battre an 
med den tidigare antennen, och vanliga sydamerika- 
ner och afrikaner kordes aven med 100 W. Men 
antennen ar ej optimal for SM kontakter. Dessa 
verkar ofta ha ett par S-enheter svagare signaler an 
jag minns med den lutande dipolantennen. Nasta 
projekt (de finns alltid) onskar jag kan bli att finna en 
lagprofil antenn med direktivitet (!) for lyssning, och 
garna med en kompletterande polarisation.

Praktisk uppbyggnad av 80 in ground-plane an
tenn
Antennens oversta 7.5 m gjordes av tre aluminiumror, 
med olika diametrar. For att vara siikrare pa att den 
overlever, gjordes en hallfasthets berakning. Som 
tidigare stack roret upp ca 3 m over granen, fastsurrat 
och isolerat av 9 mm plastskivor (etenplast) mot 
granstammen. Resten av vertikalen bestod av 4 st 
parallella skarmstrumpor sammanhallna av en 
krympslang. Denna del visade sig bli ca 0.5 m liingre 
efter Newtons paverkan (tyngdkraften). De tva jord
linorna bestod av 20.5 m langa tradar som ur estetisk 
synpunkthade 1 mm diameter, givetvis med isolatorer 
i andarna.
Spolen var gjord av ett 10 m langt 4.7 mm kopparror 

(s k bromsledning), tatlindad pa ett 110 mm /E ror. 
Dessa 15 varv skruvades in i en barande struktur 
bestaende av en 9 mm tjock 150 x 250 mm skarbrada 
av etenplast. Skarbriidan var forsedd med tva rader 
hal med 104 mm avstand och med 11 mm mellan 
halen i raden.
Yttervarven som blev fribarande borde kunna ute- 

slutas for att kompensera den forlangda skarm- 
strumpan och flytta resonansen till 3.5 MHz. Skivan 
var aven isolator och barande struktur mellan det 
bvre och undre antennroret, vilka holls fast mot 
skivan med rostfria rorklammer. Eftersom etenplast 
bryts ned av UV-ljus sa lindades svart el-tejp runt 
ski van. Spolen placerades 5.6 m fran toppen. Se 
skissen over antennen i fig 5.

in 
o
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c
22mm

16mm Al-ror

9,5 varv 4,7 mm Cu, 115 mm diam.
Spollangd 93 mm.
2 st glasfiberlaminat 3x60x180 mm fastskruvade p& 
b&da sidorna av Al-roren, med 4 st M4 genomg^ende 
skruv for varje ror.

Fig. 10.
SVF for antennen med och utan filtret.
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Spolarna for 40 m elementen ar fribarande och 
placerade runt rorskarvarna. De ar lindade av 3/16” 
kopparror, kopt fran ett bilvaruhus i 7.6 m langder. 
Varje spoles langd valde jag darfor till 3.8 m och tva 
spolar tatlindades samtidigt pa ett 110 mm plastror. 
De sarades sedan och jag fick tva lika spolar med 9.5 
varv och ca 5 mm avstand mellan varven. Remsor av 
plexiglas anvands for fixering av avstandet mellan 
varven. Elektriskt kommer varje spole att vara 
parallellkopplad med en kapacitans. Denna bestar 
till stor del av kapacitansen mellan aluminiumroren, 
som overlappar varann for den mekanisk infastning 
av ytterdelen av elementet. Man har har en viss frihet 
att bestamma kapacitansen genom val av avstandet 
mellan roren. Detta utnyttjade jag till att placera 
spolens parallellresonans till strax over 15 MHz. 
Darmed fungerar 40 m matarelementet delvis som 
en extra direktor for 20 m.

For att bestamma spolens induktans gjorde jag 
matningar av resonansfrekvensen med 3 olika 470 
pF 2.5 % kondensatorer. Medelvardet av matninga- 
rna, som jag sedan anvande vid berakningarna, gav

2-element yagi med spolar 440 ohm 4.5 m 
fr£n bom. Matarelement 14 m, direktor 14.3 m.

Bom 4.7 m och 17 m over mark 13/0.005 
Horis. antenndiagram 60 grd fr£n zenit.

ohm dB
R.X Gain

// /
NEC
berakn

------- 9varv 

------- 2varv
/ // ' /

-------  utan

. filter

Spolarnas uppbyggnad i 20/40 m antenn
Den pa 70-talet tillverkade 40 m beamen hade 
forlangningsspolar med stommar av plast, vilka 
samtidigt var barare av den yttre delen av elemen
tet. Spolstommama forsvagades av UV-ljus och 
vibrationer och borjade brytas sonder efter ca 7 ar. 
Den nya konstruktionen har overlappande element- 
ror som halls samman av tva dubbla glasfiber- 
armerade epoxylaminat skivor. Krafterna blir dar
med fordelade langs en 18 cm lang del och hallfas- 
theten bor bli battre. De tva elementroren over- 
lappar alltsa varandra och spolen forbinder ror- 
iindarna, se fig 9. Genom att vinkla det yttre roret 
uppat kan elementets nedhang delvis kompense- 
ras, och antennen far en snyggare profil.

I datorprogram behover man ofta beskriva 
verkligheten med modeller, vilket kan vara 
besvarligt. Detta galler aven har. NEC-2 
gillar inte niiraliggande parallella ledare. For 
att gora en model 1 av spolens overlappande 
ror forde jag darfor foljande resonemang: 
Strommen i den overlappande rordelen 
narmst elementmitten ar storst och darmed 
skall hela denna langd inga i elementets 
langd. Rordelen mot elementspetsen (efter 
spolanslutningen och parallellt med forra 
roret) kommer att ha en lagre strom, och som 
aven paverkas av kapacitansen mellan ro
ren, sa jag bortser fran dess straining och 
anser att rorlangdens reaktans ingar i 
induktansens varde.

Ground-plane med 2 jordlinor
SVF efter 50 meter koax (0.03 dB/m)

Med och utan Pl-filter, fr&n antenn
900 pF, 9(2)varv (l=80mm, dia=50 mm), 20pF

SVF
2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0
3.

Fig 8. Kurvor for en 
2-el yagi med lika 
spolar i alia ele
menten (totalt 4 st). 
Man ser att anten
nen blir smalban- 
digare, men med 
bibehallen forstark- 
ning och nagot 
battre F/B forhdl- 
lande.

1^11

Teknik

ANTENN FOR 20 OCH 40 m
Pa 70-talet byggde jag en 2-element yagi for 40 m 
med forkortande spolar i elementen och med en 
direktor som parasitiskt element. Den fungerade, 
men hade inte det fram-back forhallande (F/B) som 
jag forvantade, framfor al It inte sedan den placerats 
pa samma bom som min 3-elementare for 20 m, 
vilken aven tappade stinget.
Nar jag nu skulle gora nya antenner, kom NEC-2 till 

stor hjalp. Forsta fragan var om det var bast med 
direktor eller reflektor for en 2-el yagi. Fig 6 och fig 
7 visar Gain och Gainback samt drivimpedansen R + 
jX i de tva fallen med enkla modeller.

Nasta fraga ar den inbordes paverkan mellan 20 och 
40 m antennerna. 40 m antennens element kommer 
aven att ha en resonans for 20 m vagliingd, vilket 
kommer att stora 20 m antennens diagram. Detta 
forhindras genom den fysiska forkortningen av 40 m 
elementen, vilken erhalls med forlangningsspolarna 
och som ar praktiskt nodvandig for att minska antenn- 
storleken. Eftersom spolens reaktans okar med frek- 
vensen flyttas 40 m elementets resonans pa forsta 
overtonen utanfor 20 m bandet.

Kurvor for en 2-el yagi med lika spolar i alia 
elementen (totalt 4 st) visas i fig 8. Stralning- 
resistansen minskar nagot (spolarna hojer den, men 
kortare elementlangder sanker). Notera att antennen 
gar bakldnges vid 6.7 MHz! Drivimpedansen kom
mer att vara runt 25 ohm enligt dessa berakningar. 
Med en noggrannare modell blev impedansen sna- 
rare runt 35 ohm, sa for tillfallet matas antennen 
direkt med en 50 ohm kabel.

Elementens inbordes placering studerades i NEC-2 
for att finna lagen for minsta inbordes paverkan 
mellan antennerna. Da kan varje antenn justeras pa 
sitt frekvensband med liten paverkan for den andra, 
vilket forenklar trimningen. Dessutom minskar in- 
verkan av kabeln till det ej anvanda matarelementet, 
som ju da har en oppen kabelkontakt vid transcei vern. 
Med mina koaxkablars langder finns det ingen storre 
inbordes paverkan. Man kan kontrollera detta ge
nom att kortsluta den ena antennens matarkabel 
under SVF-matning pa den andra.

For 20 m antennen med tre element kommer im
pedansen att vara runt 20 ohm. En kvartsvags- 
transformator med tva parallellkopplade 75 ohms 
kablar anvands for anpassning till 50 ohm. Genom 
att linda upp dessa som en spole placerad pa bom- 
men, kan man minska strommarna pa kabelns utsida 
orsakade av den osymmetriska matningen av ele
mentet.
Efter manga simuleringar och varianter blev antenn

ens dimensioner enligt foljande:

40 m reflektorn 0.1m fran bommens iinde och 
med langden +/- 7.355m
20 m reflektorn 0.6m och +/- 5.52m
20 m mataren 3.315m och+/-5.22m
40 m mataren 6.Im och +/- 7.105m
20 m direktom 7.2m och +/- 4.97m.

Elementen for 40 m har diametrar fran 35 till 12 mm 
och ar uppdelade i 6 langder pa varje halva sa att 
brotthallfastheten i varje skarv ar lika. Motsvarande 
data for 20 m elementen ar 28 till 12 mm diameter 
och uppdelning i 4 delar for mataren och 5 for de 
andra elementen.

Om nagon vill kopiera antennen med dessa matt, 
bor man lagga till en justerman, eftersom det ar 
troligt att elementroren valjs med andra kombinatio- 
ner av diametrar. Man maste gora SVF och framfor 
al It F/B-matningar for att fa optimala egenskaper. Ett 
bra tips ar att det i forsta hand ar matarelementet som 
skall justeras sa att liigsta SVF hamnar vid ratt frek
vens. De andra elementen justeras efter basta F/B. 
Sedan klaras anpassningen med ett filter. Men som 
vanligt gor ”naturlagar”att justeringama paverkar 
varann!
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0
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0
7.00

15

10 1.5

1.0
7.107.05

MHz Frekvens

Yagi med 2element p& 40m och 
3 element p£ 20m.

F/B matning samt SVF-berakning 
och matning.

12.

SVF 
berakn

SVF 
matn

F/B 
matn

25

20

15

10

Fig 11 och 12. Efter att ha justerat antennelementen for basta F/B i horisontalplanet pa bada 
banden, gjordes nya berakningar med de nu erhallna langderna. Pa 20 m stamde resultatet 
hyfsat. Men pa 40 m maste jag simulera antennen med en 2 x 67 mm lang re reflektor an den 
fungerande, for att frekvenserna for basta F/B skulle overensstamma. Figurerna 11 och 12 visar 
matvarden. Att matningen av F/B pa 20 m antennen ej visar bdttre an ca 20 dB beror sannolikt 
pa reflexioner i bebyggelsen mellan antenn och matsandare.

Datafiler for NEC-2 
nu pa SSA:s hemsida!

Det finns ett antal inmatningsfiler for 
NEC-2 med tillhorande resultatfiler som 
ar bakgrundsmaterial till denna artikel. 

Filerna ar samlade i en zip-fil som du 
hittar pa SSA:s hemsida pa internet. 

Filen heter: Qtcllnec.zip
och innehaller foljande filer:
• Figi.out. Utfilen efter berakning av 

horisontell dipol enl figl.
• Slop80.nec med SlopSO.out. In- och 

utfiler for 80 m lutande dipol.
• Gp80.nec med Gp80.out. Filer for 80 

m ground-plane antenn.
• Yi20_40.nec med Yi20_40.out. Filer 

for 20/40 m yagi.
Filerna finns tillgangliga pa
SSA-s hemsida pa Internet under tre 

manader.
Du hittar filerna under

www.svessa.se

Teknikredaktor
Jan/SMOAQW stodjer QTC-redakto- 
ren nar det galler tekniska artiklar for 
att fa fram nya artiklar och att granska 
eller forbattra inlamnat material.
Jan ar framst inriktad pa allman 

radioteknik och elektricitetslara, 
kortvagsantenner och konstruktions- 
teknik i allmanhet.

Det finns plats for fler medhjalpare 
for att tacka upp olika omraden, 
exempelvis specialister pa digital 
teknik eller VHF-antenner.
Adress till tekniska redaktoren:

SM0AQW Jan Gunmar
Gamla Ekerovagen 42
178 38 Eke rd
Tel 08-56031996
e-post: jan.smOaqw@swipnet.se

20 2.0

25

Berakningar och matresultat
Som vantat fick den verkliga antennen inte maxi
malt F/B forhallande vid ratt frekvens, utan den 
maste justeras med matningar mot en signalkalla pa 
ca 1 km avstand. For antennbyggare kan det vara 
bra att veta att en andring av reflektorlangden med 
2 x 20 mm for denna 40 m antenn flyttar frekvensen 
for basta F/B med 50 kHz.

Efter att ha justerat antennelementen for basta F/B 
i horisontalplanet pa bada banden, gjordes nya 
berakningar med de nu erhallna langderna. Pa 20 m 
stamde resultatet hyfsat. Men pa 40 m maste jag 
simulera antennen med en 2 x 67 mm langre reflek
tor an den fungerande, for att frekvenserna for basta 
F/B skulle overensstamma. Figurerna 11 och 12 
visar matvarden. Att matningen av F/B pa 20 m 
antennen ej visar battre an ca 20 dB beror sannolikt 
pa reflexioner i bebyggelsen mellan antenn och 
matsandare.
Det finns tankbara felkallor som kan forklara av- 

vikelserna mellan simuleringama i NEC-2 och mot- 
svarande matvarden. Nagra av dem ar:

Skarvning av olika rordimensioner verkar vara 
en kalla till berakningsfel i NEC-2. Genom 
matningar tyckte jag mig se att en kontinuerlig 
andring av radien, for att simulera de olika 
rordimensionerna som elementen ar uppbyggda 
av, gav riktigare resultat an med en direkt skarv
ning. Darfor foredrog jag den metoden i mina 
simuleringar.

Spolarna har matfel bade for induktans- och 
kapacitansvardena och modellen av inkopp
lingen ar inte invandningsfri.

Mottagarens impedans ar troligen ej exakt 50 
ohm. Ett SVF = 1.4 i mottagarens ingang med 
ogynnsammaste faslaget, ger en reaktans pa 
17.5 ohm i 40 m elementets matningspunkt, 
vilket flyttar dess resonans +/- 40 kHz om 
antennen var 50 ohm resistiv fran borjan. Nu 
vet vi att den ar ca 35 ohm, vilket kan gora 
paverkan an storre.

I figurerna kan man aven se andra skillnader 
mellan verklighet och berakningar. Noteraskill- 
naden i SVF varden. Sannolikt kan det bero pa 
dampning i kablarna mellan antennen och mot- 
tagaren (platsen for SVF matningen). Ett matt 
varde pa SVF = 1.2 vid mottagaren kan uppe i 
antennen vara 1.5 om kabeldampningen ar 3.5 
dB. Jag har alltsa anledning att kontrollerar 
kablarnas dampning.

Praktiskt fungerar antennen bra pa bada banden. 
Dampning av signaler fran sida och bak ar tydlig 
och ofta den mest betydelsfulla egenskapen genom 
dess okning av signal till stor-brusforhallandet.

Att rakna upp korda DX ar kanske inte ett matt pa 
antennens funktion utan snarare pa ”ny-antenn fak- 
torn” dvs med en ny antenn ar man mycket mer 
QRV. Fast sjalv tycker jag det ar kul att lasa resultat 
i form av vad som kors. Darfor kan jag namna som 
ett matt, att under vinterhalvaret 1997 gav antennen 
mig 17 ej tidigare QSLade DXCC lander i Oceanien 
pa 40 m CW. Mark att under den aktiva perioden pa 
70-talet korde jag mycket 40 m (bl a 40 m WAZ CW 
nr 1). Men jag maste saga att det ar mycket liittare att 
kora DX pa 40 m nu, aktiviteten och utrustningama 
ar mycket battre idag.

SM5AYY, Stig Roskvist

2.0

------- SVF

1.5
berakn

SVF 
matn

------- F/B

1.0
14.3

matn

SVF
2.5

induktansen till 8.7 +/-0.2 uH. Kapacitansen mates 
till 9.5 pF, aven med en viss osakerhet. Q-vardet hos 
spolen uppskattar jag till mer an 300, vilket ger en 
parallellresistans over spolen pa minst 116 Kohm. 
Dessa varden anvande jag under startordet LD for 
segmentet i vars mitt spolen var placerad.

Yagi med 2element pA 40m och
3 element p£ 20m.

F/B matning samt SVF-berakning 
och matning.

dB
Ff# 11.

SVF
2.5
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Eskil Eriksson, SM4AWC

ELBUGtLBUQi UT^ 

•KORTAj IN tLANGA '

Anpassning av dndmatade
antenner SM4AWC Eskil Eriksson

C

ANTENN
0,5 VAGL.

Det kan ibland medfora problem att mittmata en 
antenn. Man kan fa en lang, tung, htingande och 
sltingande koaxialkabel som kanske dessutom dr 
alltfor iogonfallande. En tindmatad halvvagsan- 
tenn kan da vara att foredra. Den kan goras tun- 
nare eftersom den inte behbver bdra upp 
matningskabeln

50 OHM
KOAX- r------ 7

MATNING^------

Den iindmatade antennen ar alltid hog- 
ohmig i matningspunkten eftersom den 
har spanningsmax och strommin dar

(Z = U /I . ).v max max min'

Anpassningen sker ofta med matchbox 
vid sandarsidan.
Ett enkelt och bra satt att anpassa en 

andmatad halvvagsantenn till ca 50 ohm 
beskrivs har. En LC-krets avstamd till 
resonans vid aktuell frekvens kopplas en- 
ligt figuren.
Later man en halvvagstrad ga ut direkt 

fran shackets fonster, kan LC-kretsen 
placeras alldeles innanfor fonstret med en 
kortare bit koaxialkabel fram till statio- 
nen.
Halvvagstraden kan naturligtvis ocksa 

vara helt vertikal eller besta av en vertikal 
och en horisontell del. I senare fallet 
andmatas antennen lampligen i nedre punk- 
ten dar den den vertikala delen borjar, t ex 

en meter fran marken dar ocksa LC-kret
sen placeras. Darifran dras godtycklig 
langd koaxialkabel till shacket.

Avstamning
Avstamningen tillgar sa, att man som kon- 
densator (C) forst anvander en vrid- 
kondensator som stams av for minimum 
SVF. Eftersom det vid resonans blir gan- 
ska hog spanning over kondensatorn kan 
det vara lampligt att sedan ersatta 
kondensatorn med en bit oppen koaxial
kabel. Man klipper den bit for bit till 
minimum SVF. Man kan naturligtvis fran 
borjan koppla in koaxialkabeln och klippa 
sig ner till min SVF. Ta till kabeln litet 
liingre an nodvandigt fran borjan. Om man 
tycker att SVF blir for hogt justeras sedan 
langden pa antenntraden for att ytterligare 
nedbringa SVF. Koaxialkabel RG213/U 
har kapacitansen 101 pF/meter och RG58/

3,6 25 2 54 15 125
3,6 50 3 24 15 125
3,6 50 4 30 15 125

7 25 2 38 10 50
7 50 3 17 10 50
7 50 4 21 10 50

10 25 2 31 8 20-40
10 25 3 42 8 20-40
10 50 4 17 8 20-40

14 25 2 17 4 20-40
14 25 3 23 4 20-40
14 50 4 10 4 20-40

18 25 2 14 3 20-40
18 25 3 18 3 20-40
18 25 4 22 3 20-40

21 25 2 11 2,3 20-40
21 25 3 14 2,3 20-40
21 25 4 17 2,3 20-40

24 25 2 9 1,6 20-40
24 25 3 11 1,6 20-40
24 25 4 12 1,6 20-40

28 25 2 7 1,3 20-40
28 25 3 8 1,3 20-40
28 25 4 10 1,3 20-40

U har 95 pF/meter.
Vid resonans och ca 100 W uteffekt kan 

spolen (sarskilt om man anvander 2 mm 
trad) bli varm varfor man om mojligt bdr 
anvanda trad med 3 eller 4 mm diameter i 
spolen. Jag har anvant plastisolerad trad. 
Tabellen visar ungefarliga varden pa spo- 
lar och kondensatorer.
Jag har provat tabellens varden pa 3,6 
MHz (2 mm traddiameter) och 18 MHz (2 
mm traddiameter).

Data virus i rymden. Enl. tidskr. Computer 
Sweden har rymdstationen Mir mottagit sig
naler som medfort datavirus via Word 95. 
Det har orsakat att radiokontakten mellan 
stationen och jorden brutits vid nagra tillfal
len.

lELEKTRONROR 1

Den som inte tiger en 
mekanisk bug av det 
gamla goda slaget kan 
kanske anvtinda 
elbuggen for dom korta 
och sla dom langa for 
hand som man gor med 
en mekanisk bug. Man 
kan da koppla enligt 
denna figur.

Det htir ger ju inte 
samma skona ktinsla 
som att anvtinda en rik- 
tig mekanisk bug, men i 
brist pa sadan ...

Hybrid-Bug SM4AWC Eskil Eriksson

m

I

A

QTC Nr 12 1997 11

http://www.lh-musik.se


Teknik

Program for kretssimulering

Eledronics Workbench
Av SMOAQW Jan Gunmar
Gamla Ekerovaaen 42,178 38 Ekero
Tel 08-56031996
e-post: jan.smOaqw@swipnet.se

Konstruktionsarbete - en upptacktsfdrd
Konstruktionsarbete dr ofta en upptacktsfdrd - man varvar berak- 
ningar med praktiska forsok for att successivt narma sig sig ett 
konstruktionsmal. Under vagen upptacker och lar man sig nya fakta, 
bade om konstruktionen och sitt eget arbetssatt. Upptacktsfarden kan 
dock bli en lang vilsevandring om man inte narmar sig uppgiften pa 
ett systematiskt satt.

Min egen erfarenhet ar att tid for labarbete 
kan bli ganska improduktiv om man saknar 
metodik och bra hjalpmedel. Metodik ar 
delvis en kompetensfraga, men bra hjalpme
del for att beriikna, simulera och mata bidrar 
starkt till att styra upp hur man planerar och 
genomfor arbetet.

Vanligen borjar man vid skrivbordet med 
att analysera en enkel modell av den krets- 
funktion man vill astadkomma. Sadana mo
deller ar ofta rent matematiska (nagra ekva- 
tioner eller ett blockschema) och man gor 
olika analyser for hand for att overtyga sig 
om att man har tankt principiellt riktigt. 
Nasta steg blir att lata verkligheten komma 
narmare - var kommer de praktiska svarighe- 
terna in? Vilka antaganden om spannings- 
nivaer, uteffekter, forluster, forstarkning, 
bandbredd, noggrannhet osv behover jag 
gora - vilka praktiska komponenter kommer 
jag att behova? Vilka delar av kretsen ar 
kand teknik som jag kan ateranviinda och 
vilka delar behover provas? Skriv en liten 
specifikation!

Nu ar det lage for att anvanda ett program 
som Electronic Workbench. Rita ett schema 
pa bildskarmen, valj data for komponen- 
terna, koppla in matningsspanningar, en 
signalkalla och ett eller flera matinstrument 
(voltmeter, oscilloskop osv) och man kan 
direkt se sin kretside vakna till liv! Man kan 
andra varden pa komponenter och spanningar 
och direkt se forandringarna i kretsens bete- 
ende och man kan sedan dokumentera och 
spara resultat i form av diagram och listor.

ELECTRONIC WORKBENCH
Electronic Workbench 5.0 gor bra skal for 
namnet. Man far en ”lab-bank” som innehal- 
ler de matinstrument och de komponenter 
man behover for att konstruera bade analoga, 
digitala och blandat digitala-analoga kret- 
sar. Programmet finns i tva versioner: en 
grund- (”amator”-)version och en proffs- 
version EDA (EDA - Electronic Design 
Assistant). De bada versionerna har samma 
grundprestanda, men med proffsversionen 
kan man gora fler typer av analyser som ar 
vardefulla nar man t ex vill studera 

producerbarheten hos en konstruktion infor 
en serietillverkning. Proffsversionen EDA 
ar dock betydligt dyrare an grundversionen. 
Det finns en 30 dagars demo av EDA pa en 
CD for den som vill prova hur programmet 
uppfor sig.

SPICE
Kretssimulering blev ett prioriterat omrade 
for programutveckling redan i borjan pa 1960- 
talet. Manga av de stora elektronikforetagen 
utvecklade egna kretssimulatorer och uni- 
versitet och andra forskningsinstitutioner har 
ocksa bidragit stort. Simulering ar ju lika 
anvandbart vid undervisning och forskning 
som vid produktutveckling!

SPICE (Simulation Program with Integrated 
Circuit Emphasis) aren familj av simulerings- 
program som blivit en de facto standard 
varlden over under arens lopp. SPICE bor- 
jade bli tillgangligt under 1970-talet och 
utvecklas fortfarande (Berkeley University, 
California). De stora versionerna av SPICE 
kors fortfarande pa avancerade arbetssta- 
tioner och stordatorer, men numera finns 
ocksa varianter for moderna persondatorer. 
Att jobba med SPICE ar dock ganska knoligt 
om man inte ar yrkesman. Det finns manga 
bra bocker om SPICE och hur man anvander 
det.

Electronic Workbench 5 (EWB) ar upp- 
byggt kring en ’’motor” som ar en 32-bitars 
version av SPICE, version 3F5. Program- 
mets motor ar utvidgad med av Interactive 
Images Technology utvecklat stod for digi
tal och blandad digital-analog simulering 
och medger upprepad anvandning av 
hierarkiska kretsblock (’’subcircuits”). Det 
finns ingen forinstalld grans for kretsstorlek 
eller komplexitet pastar leverantdren.

EWB ar ett s k integrerat och interaktivt 
verktyg, vilket innebar att man omvaxlande 
kan rita eller andra pa schemat, studera 
frekvenskarakteristikor och vagformer, mata 
och analysera utan att behova vaxla mellan 
olika programmoder. De ’’virtuella instru
ment” som man kan koppla in for att mata 
eller stimulera ar en digital V/A-meter, 
dubbelstraleoscilloskop, en funktions- (vag- 
form-)generator, en frekvensgangsanalysator 

(kallas Bode-plotter) samt digitala instru
ment: ordgenerator, logikanalysator och 
logikomvandlare. Man kan andra kretspara- 
metrar under simuleringen och direkt se iind- 
ringar pa matinstrumenten.

ANALYSER
Man kan gora sex olika typer av kretsanalyser 
med EWB5:

• Analys av DC arbetspunkter - man kan 
sammanstalla rapporter som visar 
likspanningsnivan i varje knutpunkt (nod) 
av kretsen

• Transientanalys - man far en rapport med 
diagram over spanningar och strommar 
som funktion av tiden vid utvalda noder. 
Man kan valja start- och stopptidpunkt

• Svept analys av frekvensgang - man erhal- 
ler diagram over amplitud- och fasgang 
mellan utvalda noder i kretsen. Skalorna i 
diagrammet kan andras inom vida granser 
och kan valjas logaritmiska (dB) eller linj- 
ara

• Fourieranalys - storlek och faslage hos 
spektralkomponenterna i en utsignal kan 
studeras

• Brusanalys - bidragen till kretsbrus fran 
resistanser och halvledare rapporteras som 
ett effektivvarde for utvalda noder

• Distorsion - smasignal overtoner och inter- 
modulationsprodukter analyseras over ett 
forvalt frekvensomrade for en krets i fort- 
varighetstillstand.

Alla rapporter och diagram fran dessa analy
ser kan sparas.

KOMPONENTMODELLER
Det finns ca 4000 komponentmodeller i 
EWB. De gangse passiva elementen - mot- 
stand, kondensatorer, spolar och trans- 
formatorer - finns med liksom relaer, kristal- 
ler och transmissionsledningar. For manga 
aktiva element - transistorer, dioder och IC - 
finns ett stort antal separata modeller for 
olika tillverkares typnummer: Texas, Motor
ola, Philips, National och manga andra finns 
representerade. Det finns tolv olika typer av 
MOSFET transistorer i komponentmenyn.

Bland digitalkretsarna finns de vanligaste 
74XX- och 74XXX-kretsarna medtagna. Det 
finns A/D och D/A omvandlare (Analog 
Devices, Burr-Brown m fl), 555-timern och 
andra specialkretsar. Det finns ocksa elek- 
tronror, dock endast trioder -1 ex 12AT7 om 
nagon minns den typen! Aven en DC-motor 
finns med om man vill simulera ett servosys
tem.

Man kan gora en egen komponentmodell 
genom att modifiera och spara en EWB- 
komponent under ett nytt namn. For enkla 
passiva komponenter ar detta inte sa svart, 
men modifiering av t ex en transistor eller IC 
fordrar ingaende kunskaper om vad de olika 
parametrarna representerar - en transistor 
beskrivs med 41 parametrar! Modifiering av 
mer komplexa komponenter kraver god kan-
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Figur 2 - Startforlopp for Colpittsoscillator. Visar oscilloskopbilden 
nar Colpitts-oscillatorn i figur 1 startas. Oscilloskopet dr ett dubbel- 
straleinstrument, men bar anvands endast kanal A. De tre 
sifferfonstren i bilden visar signalens amplitud vid tidpunkterna T1 
(VAl)och T2 (VA2) samt differenserna T2-T1 och VA2-VA1. Kanal A 
dr AC-kopplad med tidbasen 2 ms/cm och kansligheten 100 mV/cm. 
Det tar tydligen ca 27 ms (T2 - Tl) innan oscillatorn kommit igdng 
med nagorlunda konstant amplitud.

Figur 1 I
Exempel pa schema - serieavstamd Colpittsoscillator 
(”Clapp-oscillator”) avritat ur en gammal ARRL-hand- 
bok). Schemat forses automatiskt med komponent- 
beteckningar (om man vill) men dessa gar att editera. 
Kondensatorn C3 i schemat dr variabel och instdlld pa 70 
pF = 70% av 100 pF. Utgangen OUTPUT skapas genom 
att ge namn till en extra knutpunkt. Det virtuella 
oscilloskopet dr anslutet till oscillatorns utgang.

C3
[Cyi00pF.70%

1 - IU riln *1

nedom om SPICE och hur detta behandlar 
komponentbeskrivningar.

Det finns ocksa ett antal modeller av 
reglersystemkomponenter: integrator, diffe
rentiator, forstarkarblock, summeringsblock, 
olinjara element m m samt dynamiska block 
med en overforingsfunktion (Laplace-ope
rator) som man kan specificera sjalv. Om 
man har litet forkunskaper kan man gora 
ganska komplexa analogsimuleringar av 
elektromekaniska system.

SCHEMARITNING OCH START AV SI- 
MULERING - UTSKRIFTER

EWB ar latt att anvanda. Med litet vana vid 
konstruktionsarbete och Windows kan man 
vara i full fard med simulering inom en 
timme efter att man installerat programmet! 

Man borjar alltid med att rita ett schema. 
Schemaritning kan goras med amerikanska 
(ANSI) eller europeiska (DIN) symboler. De 
olika komponentsymbolerna finns samlade i 
grupper pa ett antal grundmenyer. Man opp- 
nar t ex menyn for passiva komponenter och 
”drar” sedan ner komponenter pa arbetsytan 
med musen. Behover man t ex fyra kon- 
densatorer pa 47 pF drar man ner symbolen 
for en standard kondensator (1 uF), modifie- 
rar kapacitansen till 47 pF och kopierar se
dan symbolen tre ganger till arbetsytan. Se
dan flyttar man symbolerna till de platser dar 
de ska ligga. Kopiering och editering styrs 
med hoger musknapp efter att man markerat 
komponenten. Via den knappen kan man 
ocksa rotera eller vanda pa en komponent- 
symbol.

Komponenter forbinds med varandra ge
nom att klicka intill en komponentanslutning 
och sedan dra en ledare till nasta komponent 
med musen. Ledningsdragningen blir snygg 
fran borjan - 90 graders bojar laggs in auto

matiskt niir de behovs och det ar latt att 
finjustera ledningsdragningen nar man bor- 
jar bli fardig. Schemat annoteras automa
tiskt om man vill - komponentbeteckningarna 
gar att andra for hand. Det gar fort att rita 
schema efter litet ovning. Ett satt att snabba 
upp jobbet ar att forst bygga upp ett 
komponentforrad pa ena sidan av bildskar- 
men och sedan dra symbolerna till sina pre- 
liminara platser och forbinda dem.

Niir schemat ar fardigt kopplar man in kal- 
lor for driv- och matningsspanningar av olika 
slag som hamtas fran en sarskild meny. En 
trivial men viktig symbol ar jordpunkten - 
om en jordpunkt inte ar ansluten startar inte 
simuleringen! Till sist kopplar man in de 
matinstrument man vill anvanda. Man kan 
bara utnyttja ett exemplar vardera av de 
’’virtuella” matinstrumenten (DVM, oscillo- 
skop, funktionsgenerator osv) men det finns 
ocksa en sarskild meny med olika 
’’indikatorer” (V-meter, A-meter, LED-dis- 
play m fl) som man kan anvanda manga av 
inne i kretsen for att halla reda pa vad som 
hander.

Figur 1 visar ett krets-schema for en Colpitts
oscillator avritat ur en gammal ARRL-hand- 
bok). Det tog mig ca 10 minuter att rita 
schemat i EWB.

Bilden har kopierats som bitmapbild till 
Windows klippbord och sedan klistrats in i 
manuset for denna artikel (skriven i Word 7 
och sedan importerad till Pagemaker).

SIMULERING
Man startar en simulering genom att trycka 
pa en ”ON/OFF”-knapp i verktygsraden. 
Figur 2 ovan visar oscilloskopbilden nar 
Colpitts-oscillatorn i figur 1 startas. Om man 
ska doma av EWB-s oscilloskopbild ar denna 
oscillator ingen hojdare. Utsignalen ar gan
ska ful - signalenveloppen ar modulerad 

med en lagfrekvent signal.
Man kan gora en paus i berakningen 

(’’PAUSE”) och sedan fortsatta igen dar man 
slutade. Simuleringsdata lagras i i en tempo- 
rar fil for att ge mojlighet att spara dem. Man 
kan sedan spara spanningsvardena vid ett 
antal utvalda kretsnoder i en ASCII-fil. Da 
anvands en sarskild virtuell ’’komponent” 
som heter ’’Write Data” som ansluts till de 
noder man vill registrera. Se upp med fil- 
storleken efter en lang simulering!

LAGRING OCH UTSKRIFT AV
RESULTAT
Nar en simulering ar klar kan man skriva ut 
ett komplett resultat via Print-kommandot. 
Man kan i ett svep skriva ut nagra eller alia av 
schema, kretsbeskrivning, komponentlista, 
egna modelldefinitioner samt resultat av de 
analyser som gjorts: diagram, oscilloskop- 
bilder, listor m m.

Diagram, bilder och listor fran nagon av de 
sex analyserna kan lagras i sarskilda diagram
filer. Diagramfilerna kan oppnas senare och 
redigeras map skaltyp (lin eller log) och 
skalomrade. Man kan ocksa ”fylla pa” en 
diagramfil for en given krets med ytterligare 
data. Detta ar en vardefull funktion, men man 
far vara noga med att annotera (satta in for- 
klarande text) i de olika diagrammen sa att 
man inte forvaxlar dem senare.
Det gar ocksa att kopiera schemabilder till 

Windows klippbord via ’’Copy as Bitmap” 
Darifran kan de direkt klistras in i t ex Word- 
dokument. Anvander man den vanliga Copy- 
funktionen far klippbilden andra kom- 
ponentbetckningar an originalet - se kom- 
mentar ovan. Om man vill redigera schemat 
kan det vara lampligt att forst klistra in det i 
Windows Paint, Photoshop eller nagot annat 
bitmap-program, redigera dar (och spara) och 
sedan kopiera over till Word (eller lagga in 
som objekt).
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Figur 4 - Aktivt filter forstarkning och fas gang
Man kan ga in och forstora upp ett litet omrade av ett diagram for att gora noggrannare 
avlasningar, se fig 5. Det gar att lagga in "pekare” (cursors) i EWB-s analysfonster for 
finavlasning (de vertikala linjerna) och man kan ocksa lasa de utpekade numeriska var- 
dena i ett litet datafonster. Forstarkningen vid resonans avlases till 14.(2214) dB och 
resonansfrekvensen hamnar pa 740.(4355) Hz (sijforna i parentes kan sakert forsummas 
i praktiken!). 1 figur 6 kan man se att 3 dB-bandbredden blir 2x(787.2128 - 740.4355) = 
ca 94 Hz for detta filter.

-200

10 100 1000 le-H304

Figur 3 Schema for aktivt filter. Filtret dr beraknat for att ge en resonanstopp vid ca 750 
Hz, men komponentvdrdena dr avrundade till narmaste ±10 % standardvarde. Schemat 
dr gjort genom att forst rita en filtersektion, markera och kopiera den (’’copy”) och sedan 
klistra in (’’paste”) den igen pa arbetsytan och forbinda. Nar man klistrar in urklippet 
andras dess komponentnumrering sa att konflikt med originalet undviks. Det dr darfor 
som resistanserna he ter R1 - R3 och R9 - R11; varfor R9 inte heter R4 i stallet far man 
fraga programkonstruktoren om. Det gar dock bra att sedan andra numreringen fran R9 - 
R11 till t ex R4 - R6 om man vill. Kurvorna i figur 4 visar amplitud i dB rel 1 V samtfas- 
vridning for filtret som funktioner av frekvensen.

Aktivt filter - tva sektioner

FREKVENSANALYS
Ett annan vardefull analysmod ar AC Frequency Analysis. Analysen kan goras antingen med 
matinstrumentet Bode Plotter map amplitud- och frekvensgang mellan tva utvalda punkter 
eller med kommandot AC Frequency Analysis. I det senare fallet kan man rita amplitud- och 
faskurvor for flera utvalda noder i kretsen. Figurerna 3 och 4 visar schemat och resultatet av 
en frekvensanalys for ett aktivt CW-filter med tva operationsforstiirkare

Ytterligare ett satt att dokumentera ar att 
anvanda skarmdumpfunktionen i Windows 
(Print Scrn eller Alt Print Scrn) och sedan 
editera och lagra skarmbildklippet med ett 
bitmap-program.

Programmet har ett sarskilt textfonster dar 
man kan skriva en beskrivning av sin krets 
och gora anteckningar om resultatet. Mojlig- 
heterna att dokumentera ar bra men det kan 
ta litet tid innan man utforskat alia mojlighe- 
ter och forstatt hur man ska anvanda dem. 
Aterigen: det ar latt att skapa ett sammelsu- 
rium av diagram som man inte forstar efterat, 
diirfor att man inte varit noga med bokfo- 
ringen!

NOGGRANNHET
De fiesta beriiknings- och simulerings- 
program ger resultat som avviker fran de 
varden som kan anses vara ’’exakta”. Avgo- 
rande for noggrannheten i en simulering ar 
berakningsgangen (algoritmen) och dess 
avrundningsfel. Om berakningsgangen t ex 
innehaller beriikning av differenser mellan 
stora tai och viirdena hos differenserna ar de 
resultat som man ar ute efter, sa kan 
avrundningsfel i berakningarna paverka re
sultatet avsevart - det ar ju de sista decimale- 
rna som bestammer resultatet.

Jag har inte kunnit hitta nagra utfastelser om 
berakningsnoggrannhet i dokumentationen 
for EWB. Programmet medger ju att man 
kan ’’skruva” pa atskilliga parametrar i de 
berakningsrutiner som anvands for 
ekvationslosning och integration (’’analysis 
options”). Darfor har jag har gjort nagra 
enkla tester av programmet och jamfort de 
resultat EWB5 ger med redan kiinda resultat.

EXEMPEL

Enkelt RC-filter
Det forsta provet ar en simulering av ett 
enkelt RC-lagpassfilter - R = 1000 ohm och 
C = lmF. En beriikning med en HP-kalkyla- 
tor ger brytfrekvensen 159.1549 Hz och EWB 
svarar med en frekvens av 159.1858 Hz for 
en indikerad fasvridning av -45.0000 grader. 
Inte ilia! Avvikelsen fran det handriiknade 
viirdet ar mindre an 0.02%, vilket maste ges 
klart godkiint.

Fakta Electronic Workbench
EWB5 kraver minst Windows 3.1 och en dator 
med lagst 486-processor med minst 8 Mb 
RAM (16 Mb rekommenderas).
Programmet behover ca 20 Mb utrymme pA 
h^rddisken och kan koras under Windows 95 
eller Windows NT.
Jag har sjalv provat EWB5 under Windows 95 
p& en 90 MHz Pentium med 32 Mb RAM.

Cirka pris: Electronic Workbench version 5.0 
(grundversion) 6analysmodeller, 4000 mo
deller 2.900 kr + moms.
14analysmetoder, 8000 modeller 9.800 kr + 
moms
Leverantor: Terco, Huddinge. Tel 08-7404201
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Figur 6 (dvre)
Tva seriekopplade integratorer simulerade 
med enkel integrationsmetod ("trapezoidal”)

Figur 7 (undre)
Tva seriekopplade inte grate re r simulerade 
med noggrann integrationsmetod ("Gear")

-! stallt in parametrarna for beriikningen pa ett 
12 olampligt satt! Man bor kontrollera 

simuleringsresultat som forefaller tvek- 
samma genom att rakna igenom ett special
fall pa annat satt. Samtidigt ar det sakert sa 
att nyttan av ett sadant har program okar i 
takt med att man bygger upp en egen forsta- 
else av simuleringsalgoritmer. Den slutliga 
bedomningen av ett simuleringsresultat 
maste byggas pa en god teoretisk forstaelse 
for kretsens funktion och hur man kommit 
fram till resultatet. Simulering ar aidrig ett 
trollspo for den okunnige!

Det skadar inte att vara ganska malinriktad 
nar man jobbar med programmet. Det ar bra 
att gora en liten plan over vilka moment 
simuleringen ska innehalla och halla sig till 
den - annars ar det risk att man forirrar sig i 
alia intressanta experiment som program- 
met erbjuder. Vanta med leken tills huvud- 
resultatet ar sparat! Och - om man borjar 
leka, sa bor man byta namn pa filen sa att 
man inte av misstag skriver over ett ’’seridst” 
resultat. Det ar latt att trycka pa Ctrl-S (save) 
av misstag! SMOAQW Jan Gunmar

AC Analysis
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Aktivt filter - forstorat diagram
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har gatt at skogen!). Programmet ar ett mycket 
bra stod for utbildning och sjalvstudier i 
elektronikkonstruktion - man kan lara sig 
atskilligt om bade analog och digital krets- 
teknik genom att gora ett antal ’’hemlaxor” i 
EWB.
Det finns fragetecken betraffande preci- 

sionen for den som behover rakna noggrant.

Att programmet lamnar utdata med sex 
decimalers upplosning ar ju ingen garanti for 
att ens den forsta decimalen ar riktig om man 

EXPORT TILL ANDRA VERKTYG
EWB medger export av natlistor till andra 
konstruktionshjalpmedel: dels kan program- 
met generera SPICE-kompatibla natlistor 
som kan importeras av andra SPICE-base- 
rade simulatorer, dels kan det exportera nat
listor for kretsschema till ett antal layout- 
verktyg for monsterkort som Tango, OrCAD 
m fl. Programmet kan ocksa importera SPICE 
natlistor.

SAMMANFATTNING
Electronic Workbench 5 ar latt att arbeta 
med och man kommer igang fort, eftersom 
anvandargranssnittet ar mycket intuitivt och 
de fiesta funktioner ar tillgangliga samtidigt. 
Programmet forefaller vara en guldgruva for 
den som vill prova nya ideer och ’Tabba” 
utan att behova offra dyra komponenter (det 
finns faktiskt sakringar med bland de pas- 
siva komponenterna, sa man kan se nar det

600 1000

Frequency (Hz)

En sinusoscillator med tva integratorer. 
Om man motkopplar over tva integratorer 
(funktionsblock) i serie far man en oscillator 
som lamnar en sinussvangning med kon- 
stant amplitud. EWB ger har en ganska snabbt 
avklingande svangning (figur 6) nar man 
anviinder integrationsrutinen ’’trapezoidal” 
som ar standardrutinen. Detta resultat tycker 
jag inte ar acceptabelt.

Andrar man installningen for integrations
metod till den som kallas ’’Gear integration” 
och ar noggrannare, blir precisionen avse- 
vart battre (figur 7), men later man simuler
ingen paga lange kan man fortfarnde se att 
svangningen klingar av sa smaningom. Re
sultatet med Gear-rutinen kan dock anses 
godkant. Detta ar ett ganska svart prov for en 
simulator (provet anvandes forr i varlden for 
att testa s k analogimaskiner). Provet visar 
inverkan av de avrundningsfel som natur- 
ligtvis uppstar sa smaningom aven om man 
raknar med 32 bitar.

T ransformatormodeller
EWB innehaller flera transformatormodeller. 
Komponenten ’’Ideal transformer” karakte- 
riseras med omsesidig induktans, primar- 
och sekundarresistans och dito lackinduk- 
tanser och ar den man troligen bor anvanda 
i berakningar av t ex HF-filter med luft- 
lindade spolar. Da jag provat denna transfor- 
mator i simulering av t ex enkla fasskiftare 
och antennfilter har jag sett skillnader mel- 
lan simulering och en exakt berakning for 
hand. Om man i EWB jamfor en enkel 1:1 
’’ideal transformer” med dess ekvivalenta T- 
krets, bada belastade med samma resistans, 
far man avvikelser som forefaller mig litet 
gatfulla. I passbandet har ’’ideal transformer” 
0.4 dB hogre dampning an sin ekvivalenta 
krets, medan fasgangskurrvorna ar tamligen 
lika. Om man vill gora noggranna filter- 
berakningar i EWB far man kanske se upp 
om man anvander transformatorer i kretsen.

Figur 5 - Mdtning av resonansfrekvens och bandbredd hos aktivt filter

HJALP-filen innehaller i stort samma information som den 
tekniska referenshandboken, men verkar mer aktuell. Det finns 
nagra felaktigheter i handboken - ett exempel ar beskrivningen av 
hur man staller in overforingsfunktionen hos ett funktionsblock 
- men i HJALP-filen star de riktiga uppgifterna.

DOKUMENTATION OCH HJALP-FIL
Dokumentationen for EWB bestar av en teknisk referenshandbok, 
en anviindarguide, en katalog over komponentmodeller samt en 
handledning om export och import av natlistor. Referenshandbok 
och anvandarguide ar rediga, men ar litet val kortfattade. Om man 
ar mattligt kunnig i numerisk analys och hur SPICE fungerar kan 
beskrivningarna av komponentmodellerna forefalla ganska kryp- 
tiska ibland. Modifierar man en komponentmodell enligt egna 
ideer kan man bli (mycket!) stalld om den sedan inte fungerar som 
tankt!
Den tekniska referenshandboken skiljer inte pa den grundlag- 

gande versionen av EWB och proffsversionen EDA nar den 
be skriver de analyser man kan gora. De analyser som kan goras 
med amatorversionen dr endast de som raknas upp ovan under 
ANALYSER!

• Analysis Graphs
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S7- p£ frekvenser over 30 MHz

SM7GVF Kjell Jarl, Sommarvagen 9A,
352 37 Vaxjo. Tel /Fax 0470-291 60 
Packet: sm7gvf@sm7gvf.g.swe.eu 
e-post: kjell.jarl@enator.se
Testledare: SM5RN/Derek Gough, 
Box 13015,60013 Norrkoping,
Tel 011-18 77 88
Packet: sm5rn@sk5bn.e.swe.eu 
e-post: derek5rn@algonet.se

Under helgen manadskiftet 
februari/marsl998 halls, 
som tidigaremeddelats, ettlARU 
Regionl VHF arbetsgruppsmote, 
tillsammans medHF dito. Forslag 
tillpunkterattta uppvid motet mot- 
tas tacksamt. Detborjarbli lite sent, 
menforsoka kan vi alltid...
I decemberfinns enfin meteorskur 

som brtikar kunna gefina reflexio- 
ner. Gemenidemaharsittmaxi
mum omrkingl3-14 december. 
Lycka till! Anvandgdma OH5IY:s 
fina program fdr attplanera dina 
meteor sked och som hoghastighets 
CW nyckel (http’//www.sci.fi/ 
~oh5iy/).
Trafiksektion VHF onskaralla en 

God Jul!
73/Kjell sm 7gvf

'-------------------------------------------------------1
AKTUELLA TESTER

Dag UTC Test Regler
2 1800-2200 Aktivitetstest VHF 12/96
9 1800-2200 Aktivitetstest UHF 12/96
17 1800-2200 Aktivitetstest MIKRO 12/96
21 0800-1100 Kvartalstest nr 4 2/97
21 0800-1100 DAVUS Kvartalstest 2/97
23 1800-2200 Aktivitetstest 50 MHz 12/96
26 0900-1200 DAVUS Jultest 12/96

Januari
Dag UTC Test Regler
1 1800-2200 Aktivitetstest VHF 12/97
6 1800-2200 Aktivitetstest UHF 12/97
13 1800-2200 Aktivitetstest Mikro 12/97
20 1800-2200 Aktivitetstest 50 MHz 12/97
24-25 NSA Vintertest 1/98

Februari
Dag UTC Test Regler
3 1800-2200 Aktivitetstest VHF 12/97
10 1800-2200 Aktivitetstest UHF 12/97
17 1800-2200 Aktivitetstest Mikro 12/97
24 1800-2200 Aktivitetstest 50 MHz 12/97

Mars
Dag UTC Test Regler
3 1800-2200 Aktivitetstest VHF 12/97

6-7 1400-1400 EDR’s Nordiska VHF/UHF/Mikro
2/98
10 1800-2200 Aktivitetstest UHF 12/97
15 0800-1100 Kvartalstest Nr 1 2/98
15 AGCW VHF/UHF CW

15 0800-1100 DAVUS kvartalstest 2/98
17 1800-2200 Aktivitetstest MIKRO 12/97
24 1800-2200 Aktivitetstest 50 MHz 12/97

Regler for aktivitetstesterna 1998

Nytt for 1998 ar en anpassning som jag missade 
forra Aret, att dela 1296 MHz och mikrovAgor i tvA 
sektioner. 1296 ar en separat sektion. Mikro klassen 
innehciller ej langre 1296 MHz utan 2,3GHz och 
uppcit. Detta stammer med OZ och OH, forhopp- 
ningsvis aven LA nu.

Deltagare: Radiosandaramatorer med giltigt till- 
stdndsbevis i Sverige. Alla forbindelser skall ha 
genomforts frcin svenskt territorium. CEPT-licens for 
utlandsk medborgare i Sverige ar giltig. QTH fAr ej 
bytas under testen.
Sektioner:
144 MHz
432 MHz
1296 MHz
MikrovAgor (2,3 GHz och hogre)
50 MHz
Klasser:
144 MHz:
A) CEPT1, CEPT2, A, B, C och T-licens
B) SSA-licens, N-licens och motsvarande
432 MHz:
A) CEPT1, CEPT2, A, B, C och T-licens
B) SSA-licens, N-licens och motsvarande
Datum:
Testerna kors p£ foljande dagar:
144 MHz, Forsta Tisdagen i varje mAnad.
432 MHz, Andra Tisdagen i varje mAnad.
1296 MHz och MikrovAgor, Tredje Tisdagen i varje 
manad.
50 MHz, Fjarde Tisdagen i varje mAnad.
Tider: Alla tester gdr 1900 - 2300 lokal tid. (1800 - 
2200 UTC Vintertid och 1700 - 2100 Sommartid. 
Kontakter: Varje station fAr endast raknas som 
poanggivande en gAng pci varje band, oavsett om 
den ar -/P -/M eller liknande. Eventuella
dublettkontakter skall inte tas bort ur loggen utan tas 
upp som vanligt QSO, dock med 0 poang och tydligt 
markeras som dublett. Om poang for en
dublettkontakt kravs kommer 10 ganger den kravda 
poangen att dras av. Trafik over aktiva repeatrar ar 
ej tillAtna. Region 1 bandplan skall tillampas. Vid 
multioperator-multitransmitter trafik fAr endast en 
sandare anvandas samtidigt och gemensam log 
skall foras. Under testen fAr endast en signal anvan
das frAn respektive station. Undantag: Station som 
ags och brukas av flera familjemedlemmar. Pci 144 
och 432 MHz galler att man deltar i klass A om det 
finns en med sAdan licensklass med och tavlar. 
Trafiksatt: Alla modulationsarter enligt 1994:5 be- 
stammelser ar tillAtna.
Testmeddelande: Rapport (RS/RST) och 
LOCATOR. Ex. 599 JO76JV
Poangberakning:
50 MHz: 1 poang per pAborjad kilometer + 500 
bonuspoang for varje kord ruta under testen.
144 MHz: 1 poang per pAborjad kilometer + 500 
bonuspoang for varje kord ruta under testen.
432 MHz: 1 poang per pAborjad kilometer + 300 
bonuspoang for varje kord ruta under testen.
1296 MHz och MikrovAgor: 1 poang per pSborjad 
kilometer x GHz multiplier + 300 bonuspoang for 
varje kord ruta under testen pA varje band. 
MikrovAgsmultiplikator:
1 GHz = kilometerpoang x 1
2 GHz = kilometerpoang x 2
5 GHz = kilometerpoang x 3
10 GHz = kilometerpoang x 4 
o s v.
Poangavdrag/diskvalifikation: Felaktigheter i 
loggarna bedoms enligt REG1-standard och ar 
foljande: 1 fel ger 25% avdrag, 2 fel ger 50% av- 
drag, 3 eller fler fel ger 100% avdrag. Felaktig an- 
ropssignal ger 100% avdrag. Uppenbart felaktig 
LOCATOR (=orimliga poang) ger 100% avdrag. 
Olaslig anropssignal, rapport eller locator ger 100% 
avdrag. Diskvalifikation sker i foljande fall: DS log
gen ar olaslig, egna uppgifter saknas, felaktiga 
poang eller falska QSOn. For sent insanda loggar 
raknas ej som diskvalifikation utan som om loggen 
ej deltager i tavlingen.
Loggar: Loggar bdr vara av typ SSA VHF/UHF- 
loggblad (REG1-typ) och skall innehSlla foljande 
kolumner: Tid i UTC, Motstation, Sand rapport, 
Mottagen rapport och LOCATOR, Band, Poang och 
en tom kolumn. Det skall klart framgS vilken test 
loggen avser (144 MHz, 432 MHz, MIKROVAGOR 
eller 50 MHz). PS forsta sidan skall finnas uppgift om 
eget Call och LOCATOR, Antal QSO och Total- 
poang. Detta bdr om mojligt placeras i ovre hogra 
hornet. Forsattsida av typ REG1 ar ocksS accepta- 

bel. For att underlatta arbetet med loggarna sS skriv 
dessa uppgifter aven pS baksidan av ditt kuvert.
Loggar skall vara poststamplade senast den 8 dagar 
efter testen for att kunna raknas med i tavlingen. 
Loggar skickas till:
VHF Testledare, Derek Gough
Box 13015
600 13 Norrkoping

Kommentarer: Kommentarer skrives pS ett separat 
papper, heist A4 (latt att hantera). Skriv ej kommen
tarer pS loggen. (Latt att missa)
Segrare: Den station som deltagit i minst 9 tester 
och erhSilit flest poang. Poangen frSn de 9 basta 
testerna raknas. Segraren erhSlIer SSA:s testdiplom. 
Dessutom utses en distriktssegrare i varje distrikt 
som fSr stSta med aran.

Regler for klubbtavlingen 1997

Deltagare: Alla som skickar in log till Aktivitets
testerna och Kvartalstesterna med uppgift om vilken 
klubb (klubbens call) man tavlar for. Klubbsignaler 
deltager automatiskt i tavlingen. Galler ej 50 MHz. 
Om mojligt skall den klubb man tavlar for finnas i det 
egna distriktet. Man kan bara tavla for en klubb per 
Sr. Klubbsignal kan endast ge poang St sig sjalv, ej 
St annan klubb. SL-station tavlar enskilt, d.v.s. utan 
medlemmar.
Poang: Poangen for varje testomgSng summeras, 
dar 432 MHz ger 2 ggr poangen och MIKROVAGOR 
ger 3 ggr. For deltagande SSA-licens och N-licens 
ges dubbel poang. Om flera operatorer finns galler 
den med hogsta licensklassen. En testomgSng 
omfattar antingen en mSnadstestomgSng (VHF, UHF 
och MIKROVAGOR) eller en kvartalstest. Totalt antal 
testomgSngar ar 16 varav 12 ar aktivitetstester och 4 
ar kvartalstester. Den klubb som i en testomgSng 
erhSilit hogsta poagsumman erhSlIer 1000 klubb- 
poang. De efterfoljande fSr poang procentuellt av 
segrarsumman.
Segrare: Den klubb som fStt flest klubbpoang efter 
de 16 testomgSngarna under Sret raknas som total- 
segrare. Distriktssegrare i varje distrikt utses. Total- 
segrare och Distriktssegrare erhSlIer SSA:s test
diplom.

DAVUS hereby have the pleasure to invite all nordic 
radio amateurs to :

VHF-UHF-SHF CHRISTMAS CONTEST 1997

500 Points/WW-Locator
300 Points/WW-Locator
300 Points/WW-Locator

KM * 1 
KM *2 
KM *3
KM *4

Date: 26th december 1997.
Time: 0800-1100 UTC for

144 and 432 Mhz
1100-1200 UTC for Microwave

Section: a) 144 Mhz
b) 432 Mhz
c) Microwave

Combined single and multi operator in all sections. 
Mode: SSB/CW
Report: RS(T) + QSO no. (starting with 001) + WW- 
Locator.
eg.:549001 JO55WW.
Points: 1 points/KM + bonus points/
WW-Locator
Bonus points:
144 Mhz:
432 Mhz:
Microwave:
Microwave QSO-multiplier:
1.3 Ghz:
2.3 Ghz:
5.7 Ghz:
10 Ghz:

Log:
Standard Region 1 contest or other approved log 
type. Separate log and summary sheet for each 
band. The contest log may also be submitted 
electronically via packet radio in the REG1TEST 
format.
Log must be send to:

Soren Pedersen, OZ1FTU
Sennepshaven 78, 1 .tv, 2730 Herlev
Packet: OZ1FTU @ OZ6BBS

The log must be received no later than 5th january 
1998. 73 de OZ1FTU, Soren.
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AKTIVITETSTESTER OKTOBER

QSO
60
52
35

28
19
15
18
23
15
18
13
15
15
17
14
13
14
13
13
11
8

689km

UHF 
Nr Call Loc
1 SMODFP J089
2 SMOFZH JO99
3 SKOCT J089
4 SM3BEI JP81
5 SK6HD/6 J068
6 SM7BOU/6 JO66
7 SM7TUG J065
8 SK7VC JO65
9 SK6NP JO67
10 SK5CG JP80
11 SM6MUY JO67
12 SK7BT JO65
13 SK7HR J077
14 SM5BUZ J078
15 SK7AX J077
16 SK7CA JO86
17 SM6MVE JO67
18 SK70L JO66
19 SM2DXH KP03
20 SM4RPP J079
21 SK6AK J067
22 SK4AO JP70
23 SM5SHQ J078
24 SM5HL J088
25 SM1CJV J097
26 SM7MXP 3397
27 SM4TRB/P 3188
28 SM4EFW 2906
29 SM6HC0 2830
30 SM2PYN 2639
31 SK2AT 2412
32 SM7HGY 2176
33 SM5GHD 2145

SM5RTA 1882
SM4BTF 1050
SMOIKR 688

37 SM6DBZ 362
38 SM6WET 307
39 SM5TC/5 301

Bosta DX:
SMODFP - OZ6HY/JO45WA

VHF

CheckLog
SM6NT

Nr
1

Call
SM7CMV/7

LOC 
J065

2 SK3MF JP92
3 SM7TUG J065
4 SM7BOU/6 J066
5 SK7IJ/7 JO77
6 SM5HJZ J099
7 SK4EA J079
8 SM3BEI JP81
9 SM4DHN/P JP60
10 SK7HR J077
11 SM4VQP/4 JO79
12 SM5BUZ JO78
13 SK6NP J067
14 SM4HFI JP70
15 SM7ALC JO65
16 SK7BT J065
17 SKOCT njy)
18 SK6HD J068
19 SK7JD JO87
20 SM6DFW/7 J067
21 SK7AX JO77
22 SK5CG JP80
23 SK7CY J066
24 SM1CJV J097
25 SM3WEH JP81

26 SM5RN 26929
27 SM5KQS 25076
28 SK7JC 24476
29 SM6FOV 24356
30 SM4RGD 24085
31 SM6VKC 23759
32 SM5UFB 23176
33 SK3BP 23031
34 SK2AT 21807
35 SK5GQ 21488
36 SMORUX 20190
37 SM1LPU 20129
38 SL1ZXK 19827
39 SK5MR/5 19803
40 SKOUX 19359
41 SM7UYS 19357
42 SK7CA 19302
43 SM6MVE 19167
44 SK7AF 19136
45 SM5AHD 18812
46 SK2AZ 18646
47 SM4HEJ 18568
48 SM5GHD 18509
49 SM3RIU 18281
50 SM6MKH 18161
51 SM2PYN 17552
52 SM6MCU 17459
53 SM5SHQ 17282
54 SM5NVF 17025
55 SK6AK 16744
56 SK6QW 16131
57 SK3BG 16082
58 SM4EFW 16027
59 SM4RPP 14836
60 SM7LXV 14800
61 SK5AA 14770
62 SM5RTA 14358
63 SM6GRP/4 14232
64 SM5HL 14017
65 SK6AB 13670
66 SM5ACQ 13622
67 SM5CIH 13597
68 SM4SCF 13517
69 SM5CZK 12997
70 SM6MHE 12900
71 SM4WGB 12531
72 SMOSKB 12490
73 SM5DAD 12016
74 SM4VYH 11767
75 SM5PEY 11708
76 SM4KUP 11074
77 7S1BL 10958
78 SM6USS 10702
79 SM4KJN 10570
80 SM4ARQ 10521
81 SM5WJB 10468
82 SM5NGK 9962
83 SM7MXP 9869
84 SM4UOX 9757
85 SM7BJW 9728
86 SM6HCO 9636
87 SMOIKR 9619
88 SM2KAL 9035
89 SM3GBA 8781
90 SM2UVK 8490
91 SM5WQ 8294
92 SM6ANW 7837
93 SM4SEF 7741
94 SM2ERL 7698
95 SK6GX 7695
96 SM6UXG 7655
97 SK4IL 7628
98 SM4BTF 7448
99 SM5WGZ 7237
100 SM2OKD 6935
101 SLOZZF 6908
102 SM4WHF 6708
103 SM4UTD 6356
104 SM5DYC 6255
105 SM3UZU 5483
106 SM4KBC 5369
107 SM5RYI 5270
108 SM6TRZ 5249
109 SM6AHU 5073
110 SM6CPO 4699
111 SK5SU 4424
112 SM4TRB 3367
113 SK2VY 2487
114 SM6WHT 2447
115 SM6WFI 2389
116 SM4RLD 2035
117 SM6MSB 1162
118 SM4SCL 516
119 SM2UYN 501

Bosta DX: 
SK3MF-SM7ALC 872km

MIKRO
Poong Nr Call LOC QSO Poong
28305 1 SM7ECM J065 23 7688
25740 2 SM5QA J089 13 6062
15080 3 SM7FMX J065 17 4336
14065 4 SMODFP J089 8 3733
13556 5 SM5FHF J089 8 3532
13387 6 SK7CA J086 8 3117
11845 7 SKOCT J089 7 2363
8733 8 SM6EAN J057 4 1437
8456 9 SM6MUY J067 5 1307
8103 10 SM7KOJ J066 5 1062
7165 11 SM1BSA JO97 2 1014
6694 12 SM4EFW JP70 2 810
6365 13 SM4TZZ JP70 3 714
6255 14 SM7EA J076 3 604
6161 15 SK7BT J065 6 488
6110 16 SMOIKR J099 3 373
6040
5781 Basta DX:
5668 SMODFP - 0Z60L 562km
5411
5368 MULTI
5161 Nr Call Loc QSO Poong

142634702 1 SM7ECM J065 33
4253 2 SM5QA J089 15 6614
4027 3 SM5FHF J089 10 4276

4 SM6EAN JO57 7 4121
5 SKOCT J089 9 2919

Basta DX:
QRG2G3SM7ECM -0Z20E211km
QRG 5G7 SM6EAN SM7ECM 236km
QRG10G SM7ECM SM6EAN 236km

SIX
Nr Call Loc QSO Poong
1 SM7WDS J066 36 18819
2 SKOUX J099 22 16247
3 SM7VHS J076 28 15573
4 SM5CZK J089 17 12504
5 SM6MPA J067 23 10164
6 SK7CA J086 16 9679
7 SM4HEJ J069 14 9181
8 SK7BT J065 21 8028
9 SM2HTM KP07 5 7717
10 SM7TZK J077 12 7462
11 SM5NVF J089 11 6439
12 SM3VEE JP81 10 6145
13 SM5GJB JP80 10 6119
14 SM6VYK J068 8 5040
15 SM6WAY J068 7 5019
16 SM4EFW JP70 9 4216
17 SM1BSA J097 5 3925
18 SM5UFB JO78 5 3450
19 SM6VKB J068 5 3177
20 SM4BRD JP70 2 1566

Bosta DX:
SM2HTM - 2E1EPA/I094 1809km

KLUBBTAVLINGEN
Loggar Summa Klubb-
Nr
1

Call 
SK7BT

V
6

U
2

M
2

Poang
350430

Poang 
1000,00

2 SKOCT 3 5 4 296656 846,55
3 SK4IL 11 1 0 144105 411,22
4 SK5BN 7 4 0 138950 396,51
5 SK70L 1 2 1 96053 274,10
6 SK4BX 4 0 0 89048 254,11
7 SK6NP 2 2 0 87832 250,64
8 SK6HD 3 2 0 81601 232,86
9 SK2AT 4 3 0 76222 217,51
10 SK4A0 2 2 1 74144 211,58
11 SK7VC 1 1 1 69983 199,71
12 SK1BL 3 1 1 69422 198,11
13 SK6QW 7 0 0 63464 181,10
14 SK3MF 1 0 0 60191 171,76
15 SK7CA 1 2 3 59400 169,51
16 SK7HR 1 1 0 55686 158,91
17 SK5SM 1 1 0 54022 154,16
18 SK5MR 3 0 0 53447 152,52
19 SK7IJ 1 0 0 52111 148,71
20 SK4EA 2 0 0 51828 147,90
21 SKOBU 1 0 0 47538 135,66
22 SK5CG 1 2 0 46511 132,73
23 SK6AK 2 2 0 42776 122,07
24 SK7AX 1 1 0 42196 120,41
25 SK5AA 4 0 0 39917 113,91
26 SK6DW 2 0 0 37991 108,41
27 SK6AG 4 0 0 33886 96,70
28 SK6AB 1 1 1 31921 91,09
29 SK5SU 5 0 0 31423 89,67
30 SK7JD 1 0 0 30836 87,99
31 SK7CY 1 0 0 29110 83,07
32 SK3VJ 1 0 0 27067 77,24
33 SK2AZ 2 0 0 26344 75,18
34 SK5BE 1 0 0 25076 71,56
35 SK3BG 2 0 0 24863 70,95
36 SK5DB 1 0 1 24536 70,02
37 SK7JC 1 0 0 24476 69,85
38 SK3BP 1 0 0 23031 65,72
39 SK5GQ 1 0 0 21488 61,32
40 SKOVF 1 0 0 20190 57,61
41 SL1ZXK 1 0 0 19827 56,58
42 SKOUX 1 0 0 19359 55,24
43 SK7BV 1 0 0 19357 55,24
44 SK7AF 1 0 0 19136 54,61
45 SK4DM 2 1 1 18593 53,06
46 SK3LH 1 0 0 18281 52,17
47 SK6EI 1 0 0 17459 49,82
48 SK5WB 1 0 0 17025 48,58
49 SK7U0 1 1 0 16663 47,55
50 SK6GX 2 0 0 12394 35,37
51 SK4BW 1 0 0 11767 33,58
52 SK4RL 1 0 0 10570 30,16
53 SK5AS 1 0 0 9962 28,43
54 SKOMT 1 0 0 9454 26,98
55 SK2TP 1 0 0 9035 25,78
56 SLOZZF 1 0 0 6908 19,71
57 SK3IK 1 0 0 5483 15,65
58 SK2VY 2 0 0 2988 8,53
59 SK6IF 0 1 0 724 2,07C VHF N-licens

Basta DX N-licens
SH7ABV - OH0AB-JP90 664km 

k________________ _________________ y

Nr Call Loc QSO PoOng
1 SH7ABV J065 69 36753
2 SM4VSV JP60 8 4727
3 SH6ACS J068 13 3438
4 SH5ADJ J089 15 2574
5 SH5ACK J089 8 1299
6 SH4ABO J079 1 506

Manaderna gar fort och testerna lika sa. En sak jag har 
noterat dr att manga som skickar loggar pa e-mail lagger till 
. log eller annat slut pa sina filer. Det dr lattare for mig om ni 
anvander .txt, eller .doc om det dr en wordfil. Jag anvander 
win95 och ordbehandlaren dr Word i office 97.

Snart borjar vi en ny test dr och det dr under forsta inmatningen av januari 98 som jag
vill att alia skriver klart och tydligt klubbtillhorigheten. Det galler under hela dret och 
kommer upp "default" nar jag matar in Era anropssignaler. Derek

i
144
123
125
110
110
110
101
100
108
110
118
110
92
84
53
82
78
85
74
73
76

UHF :-
SM7TUG - Strut direkt! preampen fungerade 
inte sa vi fick kora utan. Vi korde 300w ut sa vi 
hordes battre an vi sjalva horde. Missade 
minst 10 QSO’s pa grund av detta.
Sorry till alia som vi vet ropade oss men som 
vi inte kunde lasa. Men vi korde jo22 och 
jp81 i alia fall och det dr vi ndjda med trots 
ddlig konds. 73's Hans/TUG, Roger/UYJ och 
"barnvakten ” Lasse/HWD.

SM5BUZ - Med bistdnd av 5CKG med rigg 
mm blev det nypremiar pa detta band, 
det var 21 dr sedan sist. Kul att nu kora flera 
stn's som var aktiva pa den tiden (-BEI, 
-DFP, -EFP). Med en hastigt hopkommen liten 
6-elementare far man vara nojd med
resultatet, Det smakar mera (och storre antenn

VHF:-
SM7TUG - Nu har vi fatt upp grejorna pa vart 
"vinter contest-QTH", Lasse/HWD's kdllare.
Vi har grejor for bdde 144 och 432. Hog mast 
pa tomten och hyfsad take-off i alia riktningar. 
4x10 el PAOMS och 300w, MFG1302 som 
horapparat. Vi dr ndjda med resultatet trots 
stundtals usla konditioner. Vi hors, 73's de 
Hans/SM7TUG, Roger/UYJ och Lasse/7HWD.

SK5AA - Ett nagot sdnar bra test denna gang 
resultatmassigt sett. Ganska goda konds 
men ojamnt deltagande storre delen av testen. 
Ibland gott om plats pa bandet och god trafik- 
disciplin over lag. Vi korde alia i SM utan 
SM2, LA och OH med bra rapporter och dr 
ndjda med resultatet. Operator var Larsowe 
"Nolle", SM5SAK (SSB). 73's.

SIX:-
SK7BT - Ruskigt daliga konds denna gang. Regn 
och QRN frdn jarnvdgen gjorde lyssning norrut i 
pricip omojlig. Horde OZ som korde OH pa 
aurora. Gav upp en timme innan testen var slut. 
73's SM7TUG op SK7BT.

SKOUX - Trog start utan konds, auroran kom och 
gick runt 19-20Z. Fick ndgrafina
OH QSO’n dar. Tre st. OF signaler fanns i luften. 
Dagens flax LA5TFA i jp99 med
59 signaler pa USB och snabb QSB mellan SO till 
S9+ . ES nor rut??
73’s Christer/NCL, SMONBJ, SMOWLN.

Poong
82078
60191
55918
54531
52111
47538
45472
44977
43265
42956
41911
41512
39673
39553
37962
34616
33387
33325
30836
30189
29874
29703
29110
27239
27067

/■
TIO I TOPP

Aktivitetstester t.o.m. Oktober
VHF
Nr Call <Xntal Summa Forra
1 SM7CMV 10 648643 1)
2 SK7IJ 10 548570 2
3 SK3MF 9 433944 4)
4 SK4EA 10 420007 3)
5 SM7ALC 9 391631 5
6 SM7BOU 8 365402 9
7 SK6EI 8 341404 6)
8 SK6HD 10 330342 7)
9 SK6NP 10 328657 If)
10 SK7CY 10 325225 8)

UHF
Nr Call Antal Summa Forra
1 SMODFP 10 241459 1)
2 SMOFZH 9 202900 3
3 SM7BOU 9 198014 2
4 SM7FMX 6 165282 4
5 SK7BT 10 154015 ty
6 SM3BEI 9 153225 7
7 SKOCT 9 151054 8
8 SM0NMT 6 141054 6
9 SK6HD 10 130926 9)
10 SM3AKW 8 109492 10)

MIKRO
Nr Call Antal Summa ^orra
1 SM5QA 10 87061 i 1)
2 SM7ECM 9 75643 i 4
3 SM3AKW 9 75304 2
4 SM3BEI 9 68273 3)
5 SMODFP 10 67656 i 5
6 SM5FHF 10 45603 i 5
7 SM7FMX 7 38523 I 7
8 SKOCT 9 32260 I 9)
9 SK7CA 9 31864 0)
10 SM5DGX 6 30715 8)

MULTI
Nr Call Antal Summa :orra
1 SM7ECM 9 134975 1)
2 SM5QA 10 104329 2
3 SM3BEI 9 82989 ( 1)
4 SM6EAN 5 46992 5
5 SMODFP 4 43416 4
6 SKOCT 9 40152 ( 5)
7 SM4DHN 4 36047 7
8 SM5FHF 4 25243 J)
9 SM5DGX 2 19020 ( 9)
10 SM6PGP 5 18946 (1 0)

SIX
Nr Call Antal Summa :orra
1 SM7WDS 10 232841 1)
2 SKOUX 9 226331 2
3 SM7VHS 8 197865 3
4 SM5NVF 6 146643 4)
5 SM7TZK 10 143961 5
6 SM5CZK 9 143412 6
7 SM5GJB 8 135347 7
8 SM6WET 7 120168 8)
9 SK7BT 10 111551 9)
10 SM2HTM 3 106577 10)

KLUBBT-VLINGEN
Nr
1

Call Antal
SK7BT 13

KI.poong
12055,61

Forra
(1)

2 SKOCT 13 10015,33 2
3 SK5BN 13 8675,61 3)
4 SK4IL 13 4506,04 4)
5 SK6HD 13 3257,28 5)
6 SK2AT 12 2832,47 J)
7 SK4AO 13 2728,79 7
8 SK4BX 12 2706,42 8)
9 SK1BL 13 2623,52 10)
10 SK6EI 12 2478,22 9)

7

73’s SM5RN/Derek forstas). 73’s Tore

KorFM i NS A forsamlings tester. 
Separat FM-klass och kontakter via 

repeater godkanns. Se testregler i januari 
QTC. Stationdrt eller mobilt.

M2
VHF/UHF-antennen f6r den 

krSsne och medvetne DX-aren! 
Antenner optimerade fdr DX och 
svdra vadermiljder. Mindre TVI 

och QRN. Mer fdr pengarna.

Begar katalog, kop och kor som aidrig forrl

Flitech Scandinavia, V. Grevie 22, 
235 9 VELLINGE. Tel/fax: 040 - 44 33 09
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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-redaktor: SM6CTQ/Kjell Nerlich, 
Parkvagen 9, 546 33 Karlsborg. 
Tel 0505-12000 Fax 0505-131 75 
e-post:ctq@algonet.se
Bitr. red. SM60LL Roland 
DXCC-information: SM5DQC Osten 
QSL-information: SM6FKF Fredy 
Radioprognos SM5IO/Stig

I arets sista DX-spalt finner du 
WARC-toppen med manga nya 
deltagare. Stdrsta intresset just 
nu dr sjalvklart 24 MHz som i 
borjan av november oppnat upp 
ordentligt.

DX-red tackar alia medarbetare 
i spalten och redaktionen onskar 
er alia en riktigt God Jul!

160M ’’Topband” 
oktober & november!

Den forvantade oppningen den 1-3 no
vember uteblev. Under hela perioden var 
det mycket bra A och K-index varden. 
Fran i mitten av Oktober till den 10 no
vember har 160 meter bjudit pa en del 
rariteter: 9M2AX 2230z, DL7DF/HR3 05- 
06z, FG5BG 0130z, FP/N8CC 04-05z, 
KH6AT 0630z, KH6CC 0620z, KL7ZZ 
05z, TI4CF 04-05z, ZL2SQ 07z, 5R8EY 
21z, KP2/K4MA 05z, ZF2GS 0430z, 
8P9DX 04z, 7X2RO 2130-22z AL7R 04z, 
ZS4TX 22-23z, VK3 AJJ 19.40z, YB1AQS 
21z och BY7QF 2350z.. Den senare for- 
modligen en pirat?

Den nya boken Topband Dxing on the 
Edge ’’The Thrill of 160 meter” finns nu 
pa ARRL:s bokforlag i USA. SSA 
HamShop har bestallt boken och har den 
snart till forsaljning.

Ur innehallet: Propagation on 160 me
ters, Early Dxing on 160 meters, Stewe 
Perry, W1BB (the original MR 160), A 
history of 160 meters from 1930 to pre
sent, 160 meter achievements, Anecdotes 
about 160 meters, Simple & effective 160 
meter receiv and transmit antennas.

Till boken medfoljer aven en CD-skiva 
med historiskt inspelade QSO, dar forfat- 
taren till boken Jeff, K1ZM berattar om 
forbindelserna.

Boken ar mycket lasvard och det borde 
bli den sjalvklara julklappen for alia top
band alskare!

’’Figge”
Jag har vid flera tillfallen tankt att 

skriva till ’’Figge”. Asikter kan ju fram- 
foras pa olika satt och jag har aidrig 
varit radd for att framfora saker och sta 
for mina synpunkter.

Nu Finns mojligheten att vara anonym 
och darfor passar jag pa att vara det.

Jag har varit aktiv en langre tid pa 160 
meter. DX-red har vid flera tillfallen 
kallat bandet for ’’gentlemanna bandet”. 
Jag har ganska bra utrustning: Cirka 400 
watt till en inverted V antenn som sitter 
i min fackverksmast. Trots ett standigt 
jagande att fa zone 3 har jag inte lyck- 
ats. Oppningarna dit ar inte manga men 
jag tror jag haft turen att vara med vid 5 
tillfallen. Vid samtliga tillfallen har 
andra SM-stationer kommit fram och 
nar jag vid samtliga tillfallen hor att det 
ar samma stationer som far QSO sa und- 
rar man hur det fungerar. Jag avlyssnade 
ett QSO pa 160 meter dar det framgick 
att det ar nagon tavling dar man varje ar 
skall ha forbindelse med samtliga stater 
och zoner. Tydligen deltar manga SM- 
stationer i den tiivlingen. Varje gang det 
blir en oppning, sa nog tusan ar det 
samma svenskar som ropar pa stationer 
som jag hort att dom tidigare haft QSO 
med. Det ar omojligt for oss med lite 
samre antenner att fa QSO.

Nu senast horde jag att storfrasarna

DX-bulletin 1998
Manga brev till reaktionen strax fore ett 
nytt ar handlar om: Vad skall jag ha for ny 
DX-bulletin kommande ar?
Pa packet och Internet finns nu en mangd 

gratisbulletiner. Mitt rad till manga som 
stallt fragan har varit: Anslut dig till nar- 
maste packet eller cluster for dar finns 
mangder av gratisbulletiner. I nasta spalt 
skall jag forsoka ha en sammanstallning 
pa de bulletiner som finns att hamta.

Pa Internet ar utbudet annu storre och 
forra manaden namnde jag bl.a. om en 
bulletin som kommer mandag till fredag 
direkt till din dator nar du hamtar din post 

startat en tavling som heter ’’Stew Perry 
Contest” dar dom ater kan utbyta rap
porter med varandra. Tydligen finns det 
en tidning over i USA med nagon 
’’Topplista” dar alia storfrasare kan 
glansa med att varje ar ha haft QSO med 
alia kontinenter, alia zoner och alia sta
ter i USA.

Slutligen undrar jag varfor samma SM- 
stationer varje morgon ropar CQ pa 160 
meter. En morgon ropade 8 stycken SM- 
stationer CQDX. Det var mycket svart 
att hitta nagon lucka for att lyssna, for 
alia var sa breda, sa det var omojligt att 
hora nagot mellan 1820-1840. Jag hop- 
pas ni som kanner er traffade tanker till 
lite och visar mer hansyn. For ni maste 
val inte varje morgon heja pa samma 
W-station?

"Intresserad av Gentlemanna ban
det”

’’Figge”
Jag undrar vilka frekvenser som galler 

for IOTA?
Svar: IOTA betyder ’’Islands On The 
Air” De som ar aktiva fran olika oar 
mots pa foljande frekvenser: 
CW 28040, 24920, 21040, 18098, 
14040, 10115, 7030 och 3530 KHz. 
SSB: 28560, 28460, 24959, 21260, 
18128, 14260, 7055 och 3755 KHz.

BY1QH pa 160M
Merv, K9FD och Price, W0RI planerar ett 
besok vid klubbstationen BY1QH. I sam- 
band med besoket kommer man att donera 
ett slutsteg Ameritron AL-811 (160-10 
meter).

Vid klubbstationen har man tidigare en- 
dast kunnat kora med 100 watt till en dipol 
som sitter pa 35 meters hojd. Forvantning- 
arna ar nu stora pa storre aktivitet och 
Merv och Price lovar att vid besoket stanna 
en vecka och da aktivera 160 meter

Merv berattar att han inte sakert vet 
exakt nar det blir, men rakna med att fore 
januari 1998 blir det en veckas operation 
pa 160 meter fran klubbstationen BY 1QH! 
Vill du stodja DXpeditionen kan du sanda 

en slant till Price Smith, W0RI, 742 Henry 
Ave, Ballwin, MO 63011 USA.

CQ WW DX Contest CW
I den just avslutade tavlingen dar manga 
rara DX-stationer var aktiva behover vi 
hjalp med QSL-information.

Sand dina informationer till Fredy, 
SM6FKF som har i spalten varje manad 
redovisar QSL-info och adresser.

Lagesrapport fran Cyklon-drabbade Dubai
A6 United Arab Emirates. Don, N1DG formedlar foljande information fran det cyklon 
drabbade Dubai i slutet av oktober. 3 av 4 aktiva radioamatorer har fatt sina antenner 
forstorda! Hos A61 AD totalforstordes KT34XA antennen. En 20 meter monobander hos 
A61AN forstordes men har Finns hopp om att kunna reparera antennen. En monobander 
typ KLM hos A61 AO har blivit vertikalpolariserad och ett element har ramlat ner. 

De lokala radioamatorerna hjalper varandra med att ater bygga upp antennerna.
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Nagra av manadens inkommande QSL
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Tabellen visar sannolikheten att f& forbindelse for alia amatorband p£ kortv^g (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

DX-tips
7Q7RM Malawi. Har i oktober haft flera 

QSO med Europa pa 6 meter. QSL via 
GOIAS.

7X1BK Algeria. Camel ar aktiv pa SSTV 
och anvander JVFAX.

8P9DX Barbados Glenn, VE3ICR var i 
november ater aktiv och hordes ofta akti- 
vera 160 meter. QSL via VA3DX (ex 
VE3ICR)

9M2OM West Malaysia. Ray, G3NOM 
som en liingre tid varit aktiv gick QRT den 
2 november.

A4..Oman. David, K3LP (ex AA6DC) och 
Rich, KE3Q blir aktiva 2-5 december.

AP2JZB Pakistan. Bob ar endast aktiv pa 
SSB. En liingre tid har en station som kallat 
sig AP2JZB varit aktiv pa CW pa 80 och 40 
meter. Bob meddelar att detta ar en pirat 
som lanat anropssignalen.

BY ..China. David, BZ1BM och Lars,

SMOKAK har haft EME QSO med 3 SM- 
stationer. Hoppas att Lars kan beratta mer 
om handelsen den 18-19 oktober.

CO..Cuba. Kvarnbergets ARC, ar aktiva 
som T48RCT. Mer information hittar du i 
QTC nr 11.

J8..St Vincent. Volkmar, DF2SS planerar 
att bli aktiv den 20 december - 10 januari. 
Han utlovar aktivitet pa RTTY och 160 
meter.

JG8NQJ/JD1 Minami Torishima. Take, 
JG8NQJ blir aktiv till den 20 februari. Tidi- 
gare aktivitet av japanska radioamatdrer 
fran Minami Torishima har inte givit nagon 
storre aktivitet. Denna aktivitet blir fran 
Marcus Island. QSL via JA8CJY.

OX..Gronland. Jorgen, 0Z8AE och Kim 
OX3FV ar aktiva till i borjan av december. 
Jorgen anvander anropssignalen OX/OZ8AE 
och vill ha QSL via OZ-byran.

TT8...Chad. Jim, WA4KKY ar aktiv som 
TT8JWM och John, WB4MBU ar aktiv som 
TT8JFC. Jim blir ater aktiv med start den 10 
december och utlovar stor aktivitet pa
RTTY. QSL till TT8JWM skall sandas via 
N4RXL.

LZOA South Shetland. Dan, LZ2UU bldir 
aktiv med start den 7 december. Aktiviteten 
blir fran Bulgarian Antarctic Base (St Kli
ment Ohridski) Livingston Island. Det utlo- 
vas aktivitet pa RTTY. QSL via LZ1KDB. 

LU1ZC South Shetland. Hector, LU6UO 
och Ernie, LU4AXV blir aktiva med start 
den forsta veckan i december. QSL via 
LU6EF

ZL7AA/ZM7A Chatham Island. Opera- 
tionen ar avslutad och resulterade i 12000 
QSO. Under hela vistelsen var det mycket 
daliga konditioner. QSL via ZL2AL.

RADIOPROGNOS DECEMBER
Radioprognos December 1997 SSN = 26 (januari 27, februari 28, mars 30)

Tid/
/GMT 
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3.5 MHz
000011111222
246802468024

7 MHz
000011111222
246802468024
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SM7BAE Kjell Rasmus son, Staffanstorp. 
Satsar nu hart pa 160-meter.

9H3. 2 veckors aktivitet fran Malta.
Totalt 13000 QSO. QSL via DL7VRO.

Akio JA3JM. DuktUg cw-operator. Aktiv 
pa lag re frekvenser 40 o 80m.
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TOPPEN
10 MHz

18 MHz

1 SM5AKT 305
2 SM3EVR 301
3 SMOAJU 272
4 SM2AQT 271
5 SMODJZ 257
6 SMOKRN 254
7 SM6A0U 254
8 SM5AHK 246
9 SM3NRY 221

10 SM6CST 220
11 SM6CMR 217
12 SM30KC 189
13 SM5HV/HK7 189
14 SM4CTI 175
15 SM6CTQ 170
16 SM4ARQ 163
17 SM6LQG/PA 155
18 SM7CNA 142
19 SM6AHS 138
20 SM60LL 133
21 SM7CQY 130
22 SM5AQD 129
23 SM2BQE 122
24 SM6T0L 122
25 SM7WT 121
26 SM7BHH 114
27 SM6DIN 113
28 SM1TDE 104
29 SM4CQQ 101
30 SK4BX 92
31 SM6BWQ 86
32 SM7CZL 81
33 SM6CTC 68
34 SM4RIK 66
35 SM6NJK 62
36 SM7GIB 54
37 SM7AST/CT 51
38 SM2RI 46
39 SM4ATE 42
40 SM6MSG 41
41 SM7TGE 33
42 SM5CCT/qrp 7

1 SM3EVR 318
2 SM5AKT 308
3 SMOAJU 302
4 SM2AQT 298
5 SM3NRY 285
6 SM6A0U 285
7 SM6CMR 270
8 SM4ARQ 269
9 SM5AQD 269

10 SM6CST 269
11 SMODJZ 264
12 SM5AHK 262
13 SMOKRN 257
14 SM6AHS 231
15 SM6DIN 226
16 SM6CTQ 219
17 SM5HV/HK7 215
18 SM7CNA 211
19 SM3TLG 210
20 SM60LL 208
21 SK4BX 204
22 SM6LQG/PA 200
23 SM4CTI 190
24 SM6NJK 187
25 SM6BWQ 180
26 SM6T0L 174
27 SM7WT 164

28 SM7CZL
29 SM6MSG
30 SM7BHH
31 SM6CTC
32 SM5JPG
33 SM7CQY
34 SM7RDT
35 SM2BQE
36 SM4CQQ
37 SM7GIB
38 SM1TDE
39 SM6SLC/qrp
40 SM6HRR
41 SM7AST/CT
42 SM6SLF
43 SM4ATE
44 SM4RIK
45 SM2RI
46 SM5CCT/qrp
47 SM7TGE
48 SM5LNS 

24 MHz
1 SM3EVR
2 SMOAJU
3 SM5AKT
4 SM3NRY
5 SM5AQD
6 SM2AQT
7 SM6A0U
8 SM6CMR
9 SM4ARQ

10 SM5AHK
11 SM6DIN
12 SM3TLG
13 SMODJZ
14 SM6CST
15 SM6LQG/PA
16 SM5HV/HK7
17 SMOKRN
18 SM6AHS
19 SM7WT
20 SK4BX
21 SM5JPG
22 SM6BWQ
23 SM6NJK
24 SM6CTQ
25 SM6T0L
26 SM2BQE
27 SM7RDT
28 SM7CNA
29 SM60LL
30 SM7AST/CT
31 SM4CTI
32 SM4RIK
33 SM6MSG
34 SM6CTC
35 SM7BHH
36 SM7CZL
37 SM7CQY
38 SM6SLF
39 SM6SLC/qrp
40 SM4CQQ
41 SM1TDE
42 SM7TGE
43 SM2RI
44 SM3GBA
45 SM4ATE
46 SM7GIB
47 SM5LNS
48 SM5CCT/qrp

162
158
157
151
139 
134
134 
120
113

89 
87
72 
70 
65
61
59
59
45
41
40
20

307
290
283
253
246
245
243
238
230 
222
214
196 
192 
191
184
173
169
159
147
135
130 
127 
110
101
99 
83 
83 
78 
75
73 
72 
68
60
54 
54
52
46 
43 
40
38 
37 
30 
28
26 
25 
16 
14 
12

Uppdatering/nyanmalning gor du till 
nSgon av foljande adresser (det racker 
med en uppgift om antalet korda lander): 
Post: SM5DQC, Osten B Magnuson, 
Nyckelv. 4, 599 31 Odeshog 
e-mail: sm5dqc@algonet.se 
packetradio: SM5DQC@SM6JZZ

1997-11-08

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

QSL-information Vissa lander har ingen fungerande QSL-byra och ddrmed 
dr man tvingad att anvanda en manager som kan ta emot 
och sanda ut QSL-korten.

CALL VIA CALL VIA CALL VIA CALL VIA
3A100GM I1YRL C02KK W5WP IA5/I5GW0 I5GW0 T88HN JF1VXB
3A7G 3A2ARM CQ8EIF CT1EIF IA5/0E8CIQ 0E8CIQ T9/N2NDY DA2DM
3B8/CX4CR CX3CE CS6S CT1ERK IBO/IKOUFE IKOUFE T9/0K1HPP 0K1HPP
3D2/DL7RAG DL7RAG CS7BWW CT1BWW IB0/IW0EWD IWOEWD T9/WT0Q WTOQ
3D2KY JA3MVI CT1UA W3HNK IBO/IWOFT IWOFT TF/G3XTT G3XTT
3D2MF ZL2MF CW166NP CX3FL IBO/IWOFTB IWOFTB TFOCW LAOCX
3D2XU PA3AXU CW1D CX1AK IB0/IZ7ATN IZ7ATN TMOEUR F5RJM
3W5FS 7L1MFS CW5R CX2ABC IG9/IT9YRE IT9YRE TMOGL F6DBA
3W6VT JJ6LXX CYODX VA3EU IH9/0L5Y 0K1FUA TMOK F5BSB
3ZOORP SP3KWX DAOBER DF4JGP IJ7/IK7ETE IK7ETE TM100L F6KWP
4F6/KE6UP KE6UP DU7/N7ET N7ET IJ7/IK7JWY IK7ETE TM1W F8KLW
4I9RG DU9RG DU8ARK I2YDX IJ7/IK7WUF IK7ETE TM2H F6KAR
4K5CW 4K9C EA1CIL/P EA1AAA IS0/IK2UJR IK2ABJ TM3RHC F5REQ
4M5E YV5NWG EA1EG EA1JJ IT9/N5TB N5TB TM4B F1MUT
4X2M 4X6YN EA1URM EA1JW IZ8Z IK8HCG TM5BF0 F6KMF
4Z8YL 4K9C EA3/ED5RCC EA5A0R J43KRA SV1HR TM5FAR F5PVX
5B4AGC G3LNS EA8/G4DIY G4DIY KOA KORX TU20J F5IPW
5B4AGE SMOTGG EA8/0H4NL 0H2BYS K2XS DL50BZ TZ6SI DJ6SI
5C8M CN8MC EA8BBR EC8ATN K3MQH/KP2 K3MQH UE3WKB UA3WW
5K1X HK1HHX EA8BH 0H2BH K4M KE7LZ UE3YDC UA3YFX
5N37CPR SP5CPR ED1PDC EA1AAA K7K KE7LZ US1IDX/VP9 N5FG
5R8FK NY3N ED1SDC EA1DPC KB6DAW/KH9 AC7DX V2/GM0GAV GMOGAV
5Z4EE K1RH ED2SAJ EA2MJ KC8CMH/200 WA8MEM V29DK Z32AU
6V1C 6W1QV ED3DGN EA3DGN KD2JR/VE8 VE9RHS V31DX N2AU
6Y5M KX9X ED3MFB EA3AIM KE6UP/DU6 KE6UP V31MD NM2D
6Y6A JE3MAS ED3VCQ EA3GIS KE8R0/TF KE8R0 V31PU N7UE
7J1YAJ JH1AJT ED5FSJ EA5URA KH3/W4FJE W4FJE V47/AI5P AI5P
8P6EQ KC3AE EGOMGB EA2URV KH5/N4BQW WA4FFW VD2MJS VA2MJS
8P9GI AC7DX EG3NGI EA3CUU KP2/W4Y0K W4Y0K VE6NQ VE3NA0
8Q7AJ KD6WW EG3NTB EA3ALV KP2/W50DD W50DD VKOANARE VK1AUS
8Q7ZR HB9CZR EG3NTL EA3GIJ L50V LU5VC VP2MHY KM9D
9A/HA3JB HA3JB EG3NTT EA5AR LU1ZC LU6EF VP5/K8RF K8RF
9A4U 9A2AJ EI/IKOXBX IKOXBX LX2LX LX1N0 VP5/W20F K2SB
9G1BJ G4ZCA EJ/IKOXBX IKOXBX N0KE/KH6 NOKE VP5A WE3C
9G1XA K1ER EL2JR KB3U N4BQW/HR3 WA4FFW VP9/G4GKQ G4GKQ
9G5SW G3VMW EM8I UT8IM OD5/DLODAF DLODAF VQ9KR N4UK
9G5WD G4RWD ET3DX JH1AJT 0E2S 0E2GEN VR97G0 KU9C
9H1YP IZ3AHY EW1ZZ DL7VFM OFOTA 0H2TA VR97IL VR2IL
9J20R W4CER EX8F UM8MY OHOMDR/1 0H1MDR VR97JE G4CVC
9M2AG JA9AG FOZR K1RH OHOTA 0H2TA VR97KM VR2KM
9M6ACC N200 FG5BG JF2DQJ 0I8UV 0H8UV VU3RSB/50 VU2MY
9U2L PA3DMH FM/K2PF K2PF 0Z/0X3KV 0X3KV VX8XN/P VE3XN
9U5W VE2MNS FM4DN F6FNU P29AS K6VNX VY7V VE7DUG
9X0A DL5WM F05VD N6VD P29M0 KEOKR W1BRK/KH0 JA1BRK
A4/G0BQV GOBQV F08DX KG6AR P3A W3HNK W2GSB/P AC2P
A45XL G3VU0 FP/KG8C0 K8AQM P4/KI7LC W7WW W4MT KE4WMG
AHOAY JA1MXY FP/N8CC NU8Z P4/NE8Z K8LJG W8QZA/KH6 W8QZA
AMOMM EA3MM FR/IK2RXV IK2RXV PA/DL1MP/P DL1MP XE1ASF XE1MD
A03CZS EA3AEI FR5DT/E F6FNU PA/0N7PC/P 0N7PC YE52AB YB2FRR
AP2N AP2MMN FR5GM/P F6AJF PJ8/K1 NA K1NA YI97BIF YI1XW
AP2TJ W3HNK FS5PL K9PG PJ8AD KA9A YJ8AMF ZL2MF
AP50CM AP2CM FT5X/FR5HR F5RRH PJ8H N2AU YM2ZM 0K1DTP
ATOPAI VU2PAI FT5ZL F5NZ0 PJ8LF PY2VA YM3SV TA3YJ
AX2KM VK2KM FW5DX FR5DL R1ANL UA6AH YS9YS KK8K
AX4BER VK4BER GB2LDH GM4NHX R3RRC RW3GW YV1DIG YV1AV0
AX4PCB/P VK4FW GJ4IFB/P G4IFB R9/UT2LA UA3ZK Z32FK I1YRL
AX9AZ VK6UE GSOARY/P GMOJHF R9MCM/MM UA9MCM Z32ZM I1YRL
BPOA BV2AA GSOGNK MM1AUF RP9BAC UAOAGI ZB2/DL2NBU DL2NBU
C4A 9A2AJ H86V HP2CWB S97A CHEAT ZB2BJ CT1CAD
C53/DL4NAM DL4NAM H96V HP2CWB SM7/4N4B0 SM7VZX ZD8V KF400X
C53HP DL7AFS H97D HP2CWB SM7/T94B0 SM7VZX ZF2VR WB8WCU
C53YL DL7AFS HAMOLG HAOLG S01HH DL7VR0 ZK1SSB N4RF
C6AHN EA3ELM HAM4ZZ HA4ZZ SP1MHV WB3CQN ZK1XAN KI6AN
C6AJT W4CJK HB0/PA3ERC/P PA3ERC SVOLK DJ4TR ZL1AA ZL1ANJ
CE8T CE8EI0 HC5C W5AJ SV9/DL3MCO DL3MC0 ZL5PX ZL3PX
CI2AT VE2AT HD1J HC1JE SV9/DL8SET DL8SET ZYOSR PS7KM
CI9DH VE9DH HGOFIN HAOHW SV9/PA3GI0 PA3GI0 ZY2HT PY2KC
CJ10K VE10K HP1XVH NOJT T77V ISOQDV ZY2RK PY2RKM
CN68NK CN8NK HP2CWB W2JN T77XC I8KUT ZZ2B PY2GY
CN68SN CN8SN HSOAIT W3HC T88AA JI1CEL ZZ97JP PY1NEZ

QSL-information, adresser
4S7YLR Nanda Lorenz, 570 Nindahena, Gothatuwa, 

Sri Lanka
4S7ZNG Hubert Lorenz, 570 Nindahena, Gothatuwa, 

Sri Lanka
4U1WRC IARC, Box 6, CH-1211 Geneva 20, Schweiz
5B4AGC George,, Box 1344, Paphos, CY-8133, Cypern 
5X1S Stefan M. Bauer, TSU, c/o UN WFP, P. O. Box

7159, Kampala, Uganda
6W1QV Christian Saint Arroman, P. O. Box 3263, 

Dakar, Senegal
7M3VAL Hideyo Takeuchi, 203-2 Lida, Ohta, Gunma 

373, Japan
7Q7DX E. R. Espindza, Seventh Day Adventist 

Hospital, Makwasa, Malawi
A45XR Krzysztof Dabrowski, P. O. Box 2038, CPO 

111 Oman
BD4DL P. O. Box 031-103, Shanghai, Kina 
BV7FN Wu Gon, P. O. Box 509, Kaohsiung, Taiwan 
BV8BC Chen, P. O. Box 222, Taitung 950, Taiwan 
BY2HIT Lin, P. O. Box 73, Harbin, Kina
BY4RSA ARS of Jiangsu Radio Sport Assosiation, P. O. 

Box 538, Naniing, Kina
C21RK Ruben, P. O. Box 139, Nauru Island 
CN8FD Hussein Tamim, Imm. 4 Apt 8, Lot Houria, 

Tabriket, Sale, Marocko
CO2BCC Box 685, 11300 La Habana, Cuba 
CO6XN Abel, P. O. Box 1, Venegas 64180, Cuba 
CW5R P. O. Box 2, ZC 11000, Montevideo, Uruguay 
D44BC Julio Vera-Cruz, Box 36, Mindelo, Cape Verde 
DF2RG Gerhard Jaeger, P. O. Box 1425, D-92405 

Schwandorf, Tyskland 
DK9OY Detlef Reinecke, Katenser Hauptstrasse 2, D- 

31311 Uetze, Tyskland
DX1S 818 Acacia Avenue, Ayala Alabang Village,

1780 Muntinlupa City, Filippinerna 
EA9IE Juan J. Rosales Fernandez, Apartado 410, E- 

51080 Ceuta, Spanien
EA9LZ P. O. Box 530, Ceuta, Spanien 
EU1FC Costantin B. Budkevich, P. O. Box 202, 

220005 Minsk, Vitryssland 
G0PWR K. E. Staley, 69 Tedder Avenue, Henlow 

Camp, Henlow, Beds, SG16 6HW, England 
HB9H USKA Sezione ART, Box 385, CH-6500

Bellinzona, Schweiz 
HC2GT Roberto Marcos S, P. O. Box 09-01-15004, 

Guayaquil, Ecuador 
HH2PK P. O. Box 1095, Port-au-Prince, Haiti 
HJ3PXA Roberto Rey, Box 101939, Bogota, Colombia 
HR1JPT Javier Pinel Turcios, Apart. Postal 2754, San 

Pedro Sula, Honduras
HR6/N7QXQ Gareth Kimball/Oak Bay Resort, c/o Jackson 

Shipping Co., 5353 W Tyson Avenue, Tampa, 
FL 336T1, UI-JA

I0YKN Nuccio Meoli, Box 1, 1-04010 Cori (LT), Italien 
IK2OPZ Box 87, 1-21055 Gorla Minore (VA), Italien 
JA1ELY Toshikazu Kusano, P. O. Box 59, Kamata, 

Tokyo 144, Japan

Takashi Sugawara, 1-12-14 Jamisueyoshi, 
Tsurumi, Yokohama, Kanagawa 230, Japan
C. Chadraawal, P. O. Box 905, Ulan Bator 23, 
Mongoliet
A. Sfchisienok, 160-68 21 Ave, Whitestone, 
NY 11357, USA
Jim, Box 445, Agana, Guam 96910, USA 
Lee R. Wical, 45-601 Luluku Road Ct 44-25, 
Kaneohe, Honolulu, HI-96744, USA 
Tom V. Segalstad, P. O. Box 15, Kjelsas, N- 
0411 Oslo, Norge
Nelida Ocampo, C. C. 7, Tapiales 1770, 
Buenos Aires, Argentina
P. O. Box 30, Vidin 3700, Bulgarien 
Takanobu Ose, c/o Ted Rachwal, 1600 Wolf 
Creek Hwy, Adrian, MI-49221, USA 
Peter E. Beedlow, 741 Greenway Avenue, 
Colona, IL-61241-9337, USA
Orvo Arkko, Muukko, SF-53400 Lappeenranta, 
Finland
Kim Andersen, Box 3, 3930 Gronnedal, 
Gronland
Randy, P. O. Box 5160, Aruba
Gerard Dijkers, Dr P. A. Cornethof 3, NL-6669 
AZ Dodewaard, Nederlanderna 
Alexey G. Antipov, Box 12, Petropavlovsk- 
Kamcnatsky, 683000 Ryssland
Andy Fyodoroff, P. O. Box 899, Moscow 
127018, Ryssland 
Aminul Kawsar Khan, GPO Box 3512, Dhaka
1000, Bangla Desh
Tomasz Rogowski, P. O. Box 11, Warszawa 
93, Polen
Pierre, P. O. Box 509, Port Gentil, Gabon
Arthur A. Zorin, 690000 Vladivostok, Ryssland 
M. Dorokhov, Koneva st. 20/244, Irkutsk, 
664043, Ryssland
V. N. Mykitenko, Akademgorodok 2-1, 184340 
Loparskaya, Murmansk, Ryssland 
Karl, P. O. Box 549, Nevis Island
P. O. Box 116, Tsumen, Namibia 
Dave Reichheld, 61947 Regional Road 24, RR 
# 1, Fenwick, ON LOS 1C0, Canada 
Nick Hacko, P. O. Box 730, Parramatta 2124, 
NSW, Australien
Alan Roocroft, c/o Post Office, Dalveen, OLD 
4374, Australien
Dirk J de Jong, P. O. Box 137, Road Town, 
Tortola, Virgin Islands 
Ken Scheper, 5875 Cedaridge Drive, 
Cincinnati, OH-45247, USA

XE1RAT/XE3 Radio Club Mexicano, A. C., P. O. Box # 19- 
500/510, Mexico, D. F., Mexico 03910 

YC8SHQ Pastoran Saumlaki, Maluku Tenggara, 97664, 
Indonesien

ZS4BS SARL Bureau of Dennis Green, P. O. Box 
12104, Brandhof, 9324, Sydafrika

JF1MIA

JT1CO

K3CN

KH2D 
KH6BZF 

LA4LN

LW8EXF

LZ2FO 
NH2D 

NN9K 

OH5NE 

OX3FV

P43W 
PA3AXU 

RA0ZD

RW3AH 

S21D 

SP5AUC

TR8GV 
UA0NL 
UA0SMF 

UW1ZC

V44NK 
V51SG 
VE3VET 

VK2ICV 

VK4AAR

VP2VF 

WA8JOC
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Antenn-servicebilen 
hos WX7M. Behdndig 
- eller hur?
Ldgg marke till 
registreringsskylten!

Under en manad med bdijan i mitten av juli befann jag och min hustru 
oss pa en kombinerad sliikttrdffs- och radioresa. Fran Chicago i hyrbil 
genom de norra delama av mellersta och viistra USA till San Francisco 
(som naturligt nog var viindpunkten!) ater till utgangspunkten via en 
aningen sydligare rutt.
Totalt fardades vi 1100 svenska mil genom inte mindre an 20 stater.

Jag stottar den varldsberomda stateline- 
skylten pa gransen mellan
Syddakota och Wyoming.
Pa vag vasterut och fort-
farande ganska frasch,
men fragan dr om det dr
jag som stottar skylten
eller tvart om?

Vai hemkommen efter denna ho gintressanta resa 
sa paborjade planeringen infor nasta. Om man 
dr vaken sa far man se sa mycket mer an 
antenner. Vidstrackt, mdktigt och med sitt 
speciella folkslag, de s.k. amerikanema, dr 
USA ett resmal val vart att rekommendera!

SM3DMP/Thomas Rylander

Vi besokte ocksa ’’The 63:rd Annual Waterton Glacier Peace Park Hamfest” i Montana.
Massor av hams, ca 450 st, 

dock mest ”Shack-on-the- 
belt-Hams”, som kommer 

med sina RV:s (husbilar) till 
denna arligen aterkommande 
fest i en minst sagt storslagen 
natur. Detta fordon var en av 

de gulligare!

W6OAT, Rusty, tillsammans med min XYL vid nagot som man skulle kunna 
tro vara ett par fasade vertikaler for svallvagen. Rusty var en suveran 
guide som gama tar sig an vilsna svenskar. En heldagstur med honom i 
och kring San Francisco dr en hojdare!

Radioresa i hyrbil. Chicago - San Francisco
SM3DMP / Thomas Rylander

Ni som undrat varfor 
WX7M dr sa stark - har dr 
svaret! 16 element for 14 
MHz pa 85 meter bom. 
En del av grannama dr 
upprorda, men eftersom det 
inte dr en fast installation 
(!) sa gar det an! For att 
raknas som fast installation 
maste det vara gjutet och 
det dr inte denna. De sex 
mastema dr bara ned- 
stuckna i okensanden! Jag 
kan lova att det dr en 
upplevelse att fa prova ett 
antal QSO. n med denna 
antenn som forresten dr fast 
(vad annars) riktad pa 
Europa.
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Diplom

A-1998
Aven 1998 stimulerar SSA Aktivitetsdi- 
plom helt enkelt till radioaktivitet.

Diplomet utges till medlem, som ge- 
nomfdr minst 365 kontakter 1998.

Alla band och trafiksAtt fAr anvandas, 
aven kontakt via repeater raknas.

Test-QSO raknas endast for VHF och 
hogre band och dA endast var tionde kon
takt.

Samma station fAr kontaktas flera gAng- 
er. Minst 24 timmar skall dock forflyta 
mellan vaije sAdan kontakt.

Avgiften for diplomet ar 30 kronor. An- 
sok med en egen forsakran om att kon- 
taktema genomforts. De behover inte rak
nas upp. Ansokan skall vara SM6DEC 
tillhanda senast 1999-02-01.

imn >xnn titon 
ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB 
P.O.BOX 4099 TEL AVIV 61040 TON-*) 40W .1 J)

Israel's 50th Anniversary Award
Staten Israel, och dess amatorradioforen- 
ing IARC, fyller 50 Ar 1998. Med anled- 
ning harav kommer ett antal olika ama- 
torradioaktiviteter att forekomma. Dessa 
startar den 98-01-01 kl 00Z och avslutas 
nAr Israels sjAlvstAndighetsdag har firats 
fArdigt, den 98-05-01 kl 24Z.
Under perioden kommer ett antal israe- 
liska stationer med specialprefix att vara 
aktiva. Detta for att hedra de pionjarer, 
som for 50 Ar sedan grundade IARC. 
Amator som idag tillhor lokal klubb, i 
vilken en pionjar varit medlem, kommer 
namligen att anvanda prefixet 4X50.

Dessutom kommer specialstationer att 
vara aktiva for att hedra amatorer som 
inte langre fmns i livet. Dessa stationer 
kommer att anvAnda prefixet 4X50 till- 
sammans med den avlidne amatdrens suf
fix, fdljt av tillAgget /SK, dar SK stAr for 
silent key. t ex 4X50BX/SK.

Grundat pA vidstAende kommer aven ett 
jubileumsdiplom att ges ut. Har raknas 
vaije enskild station endast en gAng, oav- 
sett band och trafiksatt.

Israelisk amator ger 1 poang. 
Pionjarstation (4X50) ger 5 poang.

Diplomet finns i foljande klasser:
Basic 50 poang

Minst 2 pionjarstationer
skall ingA.

Bronze 100 poang
Minst 4 pionjarstationer

Silver 150 poang.
Minst 6 pionjarstationer.

Gold 200 poang.
Minst 8 pionjarstationer.

Platinum 300 poang.
Minst 10 pionjarstationer.

Diplomet utges aven till SWL, dar mot- 
svarande berakning galler.

Som hogsta utmarkelse kommer de tre 
amatorer inom vaije LARU-region med 
flest poang, att erhAlla The 50th Anni
versary Israel State Medal.

Ansokan skall goras i form av verifie- 
rat loggutdrag (senast 98-06-30), till The 
IARC Award Manager, P.O. Box 17600, 
Tel Aviv 61176, Israel.

W A Republic of Belarus Diploma
BFRR utger det har diplomet till lie ra- 
dioamatorer och SWL for kontakt med 
stationer i Vitrysslands sex regioner plus 
huvudstaden Minsk. Minst 15 olika sta
tioner skall kontaktas i vaije region och i 
huvudstaden.

Regionema ar (pfxsiffra inom parentes):
Minsk city (1), Minsk region (2), Brest 
(3), Grodno (4), Vitebsk (6), Mogilev (7) 
och Gomel (8).
Andra prefixsiffror raknas inte

Ansok med verifierat loggutdrag och 5 
USD till George Radion, EU1AR, 
P.O.Box 469, Minsk 220050, Vitryssland.

BorAs Radioamatdrer hanger med! 
Snart ar det nya storlanet VAstra Gota- 
land ett faktum. DA upphor bl a Alvs- 
borgs lan (P). Darmed ocksA kriteriema 
for diplomet Worked lan P, vilket utgi- 
vits av BRA i mAnga Ar.

Diplomet upphor 1997-12-31. Fram till 
dess finns det fortfarande en chans att 
kvalificera sig. Ansokan skall ha inkom- 
mit fore 1998-07-01. Darefter utges inga 
fler diplom och ev restupplaga kommer 
att makuleras. Istallet instiftar BorAs Ra
dioamatdrer ett nytt diplom med namnet

Worked Sjuhdradsbygden
Detta gestaltar sig i form av en knalle i 

brons och regler kommer jag att presen- 
tera utforligt i nasta nummer av QTC.

Men eftersom diplomet galler fr o m 
1996-01-01, sA kan Du redan nu lyssna 
efter stationer frAn kommunema BorAs, 
Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, 
Herrljunga och Bollebygd.

Sachsen-Anhalt Diplom
Kontakta frAn 1997-01-01 minst 20 oli
ka stationer i DARC distrikt Sachsen-An
halt Stationer vars DOK bdijar med bok- 
staven W, samt alia DOK med bokstaven 
Z (medlemmar i VFDB) och Sonder- 
DOK inom distriktet raknas.

Ansdk med GCR-lista och 10 DM till 
DK4WR, Rudolf Ermrich, Gehrdener Str 
19, D-38875 Elbingerode, Tyskland.

Har vi hoppat over nAgra datum i
Ar? Det har kanske inforts nAgot 

slags inverterat skottAr, dar ett stort 
antal dagar strukits? Jag tycker nAm- 
ligen inte att det kanns som lAge for 
advent An. Regler fdr nAstkommande 
Ars aktivitetsdiplom har blivit en tra
dition i Arets sista diplomspalt. Kan
ske 1998 Ars sAdana kan synkronisera 
min tidsuppfattning.

SM6DEC Bengt Hogkvist Magasinsgatan 6 B, 531 31 Lidkoping

SACHSEN - ANHALT - DIPLOM
Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. • Distrikt Sachsen-Anhalt

5 hat die Bedingungen 
der Ausschreibung erfiillt 

und erhait dieses Diplom.

EW1BT
3a npaend3eHHe padbiecyewi

3 aMamapcKiMi padbiecmaHUbtnMi 3 yeix 
eo6nacueu PscnyGnixi Benapycb

ffa&r (fa endast
en mdnad kpar av

A-1997
Alla band och trafiksAtt!

§
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Diplom

Award manager

UKRAINIAN DX-PEDITIONS FOUNDA TION

Date

ISLANDS
0CTPOKM

^kpaihh
r. It

THIS CERTIFIES THAT ____OWNER AND OPERATORS THE A RS ____________
HAS PRESENTED PROOF OFCONTACT WITH AMATEUR RADIO STATIONS IN UKRAINIAN ISLANDS

En aktuell lista over giltiga DX-pedi- 
tioner kan fAs mot 1 IRC till utgivaren. 
1997 Ars lista kan fas mot SASE till spalt- 
redaktoren. Den omfattar cirka 300 olika 
poangmojligheter.

Avgiften ar 5 IRC (sticker 2 IRC). An- 
sok med GCR-lista till UY5XE, George 
Chlijane, P.O.Box 19, Lviv, 290000 
Ukraina.

UDXPF Diplomprogram
Ukrainian DX-peditions Foundation bil- 
dades den 1 februari 1994. Organisatio- 
nens mAlsattning ar att organisera ukrain- 
ska DX-peditioner, sA att dessa kan un- 
derstodja organisationens egna diplom
program, samt diplomen IOTA, RRA,
WABA, m fl diplom.

SjMlva utger UDXPF tvA diplom.

UDXPF Award
Diplomet utges till lie radioamatorer och 
SWL for verifierade kontakter med DX- 
peditioner organiserade av ukrainska ra
dioamatorer, eller i sAdana dar ukrainsk 
radioamator varit medlem.

*

ONTACT WITH AMATEUR RAO'O STATIONS IN UKRAINIAN OX-PEDITIONS

150 poang behovs for diplom och 200 
poang for plakett.

Alla band och trafiksatt f£r anvandas.
Avgiften for diplomet ar 5 IRC och for 

plaketten 10 IRC. Ansok med GCR-lista 
till UDXPF Awards Manager, P.O.Box 
19, 290000 Lviv, Ukraina.

Poang for DX-pedition:
I Ukraina 1 poang
PA Europas fastland 2 poang
PA Europeisk d 3 poang
PA annan kontinent 4 poang
PA d utanfdr Europa 5 poang
I nytt DXCC-land,
pA ny WABA-bas,
ny IOTA/RRA-d 8 poang

The Ukrainian Islands Award
Ukrainian DX-pedition Foundation utger 
det har diplomet till lie radioamatorer och 
SWL for verifierade kontakter med 5 
olika expeditioner omfattande minst 3 oli
ka ukrainska oar. Max 1 kontakt med var- 
je enskild expedition far anvandas. 
Sticker utges for vaije ytterligare 5 dar. 
Alla band och trafiksatt f£r anvandas.

Oar som varit aktiverade 
(per 1997-09-01):
BS-02
RY8BI (91-08)
BS-04
RY8DI (91-08) RY9DI (92-08)
BS-05
UR8G (91-07)
BS-07
EK5ZI (90-05) 4K5ZI (90/91/92)
BS-17
RY9TI (92-08) UY9TI (93-08)
AZ-01
US8IZM (97-08)
DN-06
UB4QWW (90-01) RB5QW (90-07)
RY1QH (91-07) EK5Q (81-07)
RB5QZ (91-07) UY5ZE
AN-01
EM1U EM1KA (96-97) EM1HO (97)

BS - Black Sea
BS-01 Babyn I 
BS-02 Berezan I 
BS-03 Velykyi I
BS-04 Dzarylgach I 
BS-05 Dovhyi I
BS-06 Yehorlytski I 
BS-07 Zmiinyi I 
BS08 Kalanchack I 
BS-09 Kinskyi I
BS-10 Korabel-Karnin Rocks 
BS-11 Kruhliyi I
BS-12 Lebediachi I 
BS-13OrlovI
BS-14 Pervomaiskyi I 
BS-15 Sybirski I 
BS-16 Smoliani I 
BS-17 Tendrivska kosa 
AZ - Azov Sea
AZ-01 Liapina I

Ukrainska dar for UIA
AZ-02 Malyi Dzenddzyk I
KS - Kerch Strait 
KS-01 Kosa Tuzla I 
DN - Dnipro River 
DN-01 Bilohrudyi I 
DN-02 Velykyi Potiomkin I 
DN-03 Karantynnyi I 
DN-04 Malyi Potiomkin I 
DN-05 Vilkhovyi (Olkhovyi) 
DN-06 Khortytsia I 
DN-07 Kuchugury I 
DN-08 Dubovyi I 
DN-09 Lenin I 
DN-10 Tavolzhanskyi I 
DN-11 Kozlov I 
DN-12 Velykyi Markhotetl 
DN-13 Kajdachok I 
DN-14 Kamianuvatyi I 
DN-15 Starukha I 
DN-16 Shevski I

DN-17 Komsomolskyi I 
DN-18 Zelenyi I 
DN-19 Bezimennyi I 
DN-20 Horilyi I
DN-21 Obukhivskyi I 
DN-22 Divochyi I 
DN-23 Kamianystyi I 
DN-24 Kriachynyi I 
DN-25 Pohorilyi I 
DN-26 Zelenyi I
DN-27 Anthelina I 
DN-28 HorodokI
DN-29 Novoriazhski Kuch. I 
DN-30 Vyshniaky I 
DN-31 Sviata Kosa I 
DN-32 Moskal I 
DN-33 Baidak I
DN-34 Zasukha I 
DN-35 Velykyi Kriachok I 
DN-36 Kriachkovskyi I

DN-37 Durnyi Kut I 
DN-38 Striletskyi I 
DN-39 Shalomai I 
DN-40 Dynky I 
DN-41 Zelenyi I 
DN-42 Kriachyna I 
DN-43 Didok I 
DN-44 Lypivski I 
DN-45 Zhovnino I 
DN-46 Veremiyevskyi I 
DN-47 Halytskyi I 
DN-48 Kulishevskyi I
DU - Dunai River 
DU-01 Ochakiv 
DU-02 Kubanskyi I 
AN - Antarctica 
AN-01 Galindez I (base of 
Academic Vernadsky (efter 
96-02-07)
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Ju hogre upplosning, desto battre skarpa 
- men samtidigt langre bverforingstid

Bilden visar hur skarmen kan se ut i EZSSTV - DOS-program.

Hogre upplosning eller ”De' e' bra som de' e 
Hur manga dr det som utnyttjar FAX och de nya moderna i

med risk for bildstorningar under 
overforing via SSTV. Men kortvariga 
storningar paverkar knappast bilden .

SSTV med vilkas hjalp man kan sanda nastan perfekta bil- 
der? Tyvarr dr det ett forsvinnande litet antal.
Anledningen till att man kor med lag upplos- 
ning ar troligen att det ar enklare med Martin 
1 eftersom en bild i denna mod inte tar sa lang 
tid att sanda.

Den sanne radioamatdren ndjer sig lycklig- 
tvis inte med halvmesyrer utan soker basta 
mojliga uppldsningsformaga nar det finns me- 
toder att astadkomma detta. Han producerar 
sina egna bilder med en stillbilds- eller video- 
kamera eller en scanner. Han anvander aven 
ett program, som kan generera och ta emot 
bilder med mycket hogre upplosning an Mar
tin 1 och liknande moder i formatet 320x240. 
Om man okar upplosningen, maste man lagga 

ned storre moda pa genereringen av sina bilder 
och darfor bdr man forsoka efterlikna proffs- 
fotografen - dvs heist anvanda TTL-kamera 
och bemoda sig om komposition, close-up, 
med mera. Att lana bilder fran exempelvis

Internet ar numera ganska torftigt eftersom 
man da far 8-bit GIF-bilder, vilka inte kan 
mata sig med 24-bit TIF-bilder.

EZSSTV - ett program for DOS med 
640X480-moder
1 QTC 8/97 skrev jag om WinPix Pro som 
kraver heist en pentiummaskin med W95 och 
ett 16-bits ljudkort - ett program som just nu 
far anses vara ’’state of the art” i SSTV- 
varlden.
Men om man inte har en pentiummaskin sa gar 
man ju inte och skaffar sig en sadan bara for att 
kunna kora WinPix Pro. Det finns dock en 
annan mojlighet att uppgradera, namligen ge- 
nom att anvanda programmet EZSSTV.
Detta ar ett demoprogram for John Langners 
PASOCON TV LITE, vilken i sin tur ar en 
forenklad version av det valkanda PASOKON

Den stora fargtryckta bilden visar hur skar- 
men kan se ut i EZSSTV med en bild i JPEG 
pa 800x600 pixels.ar hamtad via internet 
fran
http: //www. ultranet. com/~sstv/pktv3.jpg. 
Nar den hamtades hem var det en jpg-bild 
pa 94 kB som lampar sig val for over)bring 
via SSTV. For att den skall bli tryckbar har 
i QTC har den omvandlats fran bildskarm- 
ens RGB-skala till en CMYK-bild 
(tryckpressens fyra farger: cyan, magenta, 
gul och svart) och lagrats som TIF-bild 
(1,83 MB).
Okas upplosningen, maste man lagga ned 
storre mdda pa genereringen av sina bilder 
och darfor bdr man forsoka efterlikna 
proffsfotografen - dvs heist anvanda TTL- 
kamera och bemoda sig om komposition, 
close-up etc.

□ FAX/SSTV
Fax och TV via amatorradio

SM1BU0 Ake Backman

Hallsarve, Fardhem, 620 12 Hemse 
Tel 0498-480792 Mobil 070-6598373 
E-post: sm1buo@grk.se

Hogre upplosning?
Run File Edit Text Image Less Pattern Setup Help

C:\PKTU3\0.BMP

raase

Xm i t

H i Rez

M isc.

Rob BW

Robot

Stby
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47 k

CND 7 5

1N4148

I

1N4148 25p 9p

DTK 20 4

DSR 6 6

RTS 4 7

Fig 1. Modem for EZSSTV

TV, som numera heter PASOKON TV Clas
sic.
EZSSTV version 3 ar gratis och kan laddas ned 
fran http://www.ultranet.com/~sstv. Om man 
vill, kan man senare ladda ned den skarpa 
versionen PASOKON TV LITE och far da 
betala $33.
Bada dessa program anvander sig av samma 
’’enkla” modem som exempelvis JVFAX, men 
man bdr komma ihag att de inte kan likstallas 
med WinPix Pro, som ju anvander Soundblaster 
som modem.
John Langner har skiftat anslutningarna av 
RTS och DTR och darfor bdr man anvanda 
fyra dioder 1N4148 enligt figur 1. Man kopp- 
lar alltsa pa samma satt som om man ocksa 
skulle anvanda modemet for Hamcom.
EZSSTV ar mycket anvandarvanligt med bra 

placerade paneler och mus- eller tangentbords- 
styrning.
Programmet kalibrerar sig sjalvt automatiskt 
sa efter ett antal mottagna bilder blir bild- 
sidorna lodrata.
En automatisk finavstamning finns ocksa in- 
byggd och kompenserar alltsa for stationer 
som annu inte lart sig att stalla in sin rig pa 
exakt frekvens.
Med det inbyggda paintprogrammet kan man 
lagga in text och grafik och beskara och klistra 
mellan bildema utan att ga ur EZSSTV.
Grafikformaten som anvands ar BMP, HRZ, 
JPG, PCX, PNG, TGA och TIF.

Den som inte har Internet kan fa programmet 
fran mig genom att sanda mig ett brev innehal- 

lande en formaterad 3,5” 1,44 Mb diskett och 
ett sjalvadresserat kuvert med tva 5-kronors 
frimarken pa.

SM1 BUO/Ake

SSTV trafiken just nu och
Internationella tester

En hastig blick utanfor Sveriges granser noteras att vi just 
nu upplever en SSTV boom av sallan skadad art. Detta 
har forutsagts i visshet om att PC:n blir varmans egen- 
dom. DS Cycle 22 gor sig mer och mer pamind overger 
man kaoset pa 20 m till forman for 15 och 10 m och till 
alias gladje en spridning av trafiken intraffar.

Aven under Cycle 21 sista sjalvande minuter kunde man 
kora DX med otroliga konditioner mot Fjarran Ostern och 
Oceanien. Man lagger speciellt marke till det kraftiga 
uppsvinget for SSTV i CIS omrSden med hogkvalitativa 
utrustningar och med god bildkvalitet.Under augusti 
manad anordnade JASTA (Japan Amateur SSTV Asso
ciation) en arligt aterkommande manadslang test. Jag 
deltog sporadiskt i testen och segraren bor sakert ha 
avverkat ca 1500 qso under testmanaden. JASTA har for 
dvrigt publicerat en WW SSTVer Callbook. Personligen 
koncentrerar jag mig pS IVCA WW testerna i borjan av 
april mSnad. Resultatet 1997 blev Nr 1 och 1996 Nr 2 
eller totalt av 11 genoforda tester i IVCA regin: 6 segrar, 
4 andra platser, 1 fjardeplats. Nu ar konkurrensen kniv- 
skarp dvs ingen dotid for den ’’garnle” under 48 t testen 
pagar men an far ’’ungdomarna” kampa!
Under aret har 20 - 30 talet nya lander dykt upp pa vara 

skarmar. Jag kan for min del rakna in 20 talet i jakten pa 
mitt nasta etappmal 125 st av vilka 114 st ar konfirme- 
rade. Vad sags om nya lander sasom: 4K - 5X - 5R8 - 7X
- 7Z - 9M2 - A6 - BV - CE - CX - DU - ES - FK - JT - JX
- KH0 - KH2 - SV9 - UK9 - VK9 - Z3 - ZB. Detta ar 
bagateller for normalmoden men for SSTV ar det 
dnskedrommar!

SM5EEP/Nils-Gustav Strom, Kdmpavagen 1, 737 43 
Fagersta.

Oparadis dranks
Vid en klimatkonferens som agde rum i 
Bonn i Tyskland for nagra veckor sedan, 
havdade flera av forskama att manga av 
varldens oparadis i Stilla havet, Karibien 
och Indiska oceanen riskerar att drankas av 
havet pa grund av vaxthuseffekten och den 
globala uppvarmningen.

Maldivema, en arkipelag med omkring 
1200 koralloar i Indiska oceanen, kommer 
helt att laggas under vatten om havsnivaema 
fortsatter att stiga i nuvarande takt in i nasta 
sekel, sade expertema. Aven befolkningen i 
Franska polynesien och Cook-oarna kan 
tvingas att soka sig till mer hoglanta omra- 
den.
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Bilder for QTC

Vanliga fargkopior dr det 
basta underlaget for 
bilder som publice- 
ras i QTC.
Skicka garna in

bilder fran
klubbtraffar
eller pa dig 
sjalv i action i 
ditt shack! Allt 
dr valkommet!
Har du diabilder bor

du heist lata kopiera
dessa till vanliga 
papperskopior - 
eller diskutera 
alternativ med
QTC-redaktoren.
Du kan ocksa skicka bildfder via 

internet, men filer med dverforingstider 
langre an 5 minuter bor undvikas.

Juldekoration for Quad

Ljusslinga som dekorativ julstjama
Nattetid syns min julljusstjarna vida omkring dar den svavar hogt upp - till manga 
grannars forundran! Stjarnan dr tillverkad av en ljusslinga, ett barnvagnshjul, 
kopparledning, granris och armens lacktrad!

73 fran SM6CKH Karl-Erik Linden, Lerum

Lle 
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Falt-sidan
SM5INC Johnny Ryden, Rombergsgatan 39,
745 33 Enkoping.
Tel 0171 -278 83. Packet SM5INC @ SK5BB 
e-post: jr@abc.se

Item 
blir forst? 

Kontakt med
viirltlens 
alia 324 fait!

Uppdateringar for denna omgang har 
gjorts av SM4TRB, -5BFJ, -5CFS, - 
5NVF, -6SFO, -6VKC, -7AED, -7CQY, 
-7FJE samt SK6EI.

Fragor har stallts var pa internet man 
hittar programmet Fastlog. Jag hittade 
versionen for DOS pa adressen ftp:// 
ftp.funet.fi/pub/ham/hf-log/fastlg31 .zip 
Filen du hamtar ar komprimmerad och 
maste packas upp med ett speciellt 
program, t ex Pkunzip, Winzip eller 
liknande. Det lar finnas en windows- 
version pa programmet ute. Skriv garna 
en rad om du vet var denna version finns 
att hamta.

Faltlistorna for kortvag har tidigare inte 
funnits pa internet men kan nu ses pa 
SM5CSS, Allans hemsida. Dar finns 
aven de utlandska deltagarna med.

Aret avslutas med uppdatering av 
korda fait. Skicka dina resultat snarast 
efter arsskiftet.

Aktuell stallning 30 September 1997

1.8 MHz
JO 118

17 SM5CSS
18 SM4JXG

JO 
JO

14
11 12

SM3CWE JP 32
30

53 I5MXX 
WA1AYS

JN 
FN

53
53

ES2WX 
HB9SUL

KO 
JN

14
14

G6MXL
SL5ZZC

IO
JO

4
41 SM5BFJ SM6OLL JO

2 SM6CTQ JO 87 19 SM6FXW JO 9 13 SM7AST/CT1 IM 55 G4IFX IO 52 OZ1IEP JO 14 SMOSKB JO 4
3 SM6CPY JO 84 20 SM0SKB JO 6 30 PA3FYM JO 52 55 DDOBI JO 13 SM3GBA JP 4
4 SM3CWE JP 75 21 SM7NZB JO 3 14 SM5KUX JO 28 WA2TE0 FN 52 DL7ANR JO 13 SM5PPS JO 4
5 SM60LL JO 63 22 SK6AW JO 2 15 SM3BP JP 26 58 DJ3TF JN 51 DL8EBW JO 13 56 SM4TRB JO 2
6 SM3CVM JP 43 23 SK5WB JO 1 16 SM0SKB JO 21 KE7CX CN 51 GM0CLK IO 13
7 SM3BP JP 33 17 SM5CSS JO 20 W5AL DM 51 0E6IWG JN 13 1296 MHz
8 SM3CFV JP 26 14 MHz 18 SM7CQY JO 20 ZS6WB KG 51 SM7JUQ JO 13 1 0E9XXI JN 28
9 SM7WT JO 22 1 SM3CWE JP 239 19 SM6FXW JO 12 62 W0FY EM 50 SP3SUX JO 13 2 SM4DHN JP 23

10 SMOHTO JO 12 2 SM7WT JO 221 20 SM4JXG JO 11 W6YLZ DM 50 62 DC6DY JO 12 VE4MA EN 23
SM5INC JO 12 3 SMOHTO JO 212 21 SMOHTO JO 10 64 PA2TAB JO 49 ES2RJ KO 12 4 OK1KIR JN 22

12 SM4ARQ JO 10 4 SM3CFV JP 211 22 SM5DUT JO 9 65 I0CUT JN 48 SK6EI JO 12 SM3AKW JP 22
SM7CQY JO 10 5 SM4ARQ JO 196 23 SK5WB JO 1 K6EID EM 48 65 DF5JJ JO 11 6 SM0PYP JO 21

14 SM5CSS JO 9 6 SM6LIF JO 195 PE1LCH JO 48 DL3YEE JO 11 7 EA6/DF5JJJM 17
15 SM6ZN JO 8 7 SM5CAK JO 194 28 MHz WA5QCP DM 48 F1GTU JN 11 8 SM5CFS JO 8
16 SM7RDT JO 7 8 SM3CVM JP 172 1 SMOHTO JO 187 69 W3IWU FN 47 GOEHV IO 11 9 DF5JJ JO 7
17 SM0LH JO 5 9 SK6AW JO 167 2 SM6LIF JO 168 ZL3AAU RE 47 LA2PHA JO 11 DL3YEE JO 7

SM4RIK JO 5 10 SM60LL JO 164 SM7WT JO 168 71 G4HBA IO 46 N6YM CM 11 11 KORZ DM 6
19 SK6AW JO 4 11 SM5CSS JO 157 4 SM3CWE JP 148 K6FV CM 46 0Z1IZB JO 11 PA0RDY JO 6
20 SK5WB JO 3 12 SM5INC JO 148 5 SM4ARQ JO 136 VE3FGU FN 46 WA6TB0 DM 11 13 KH2CY FM 5

SM4JXG JO 3 13 SM7CQY JO 118 6 SM5INC JO 135 74 DJ10J JN 45 73 ESOSM KO 10 W3ZZ FM 5
22 SM4TRB JO 2 14 SM4RIK JO 115 7 SM3CFV JP 133 KY5N EM 45 ES4EQ KO 10 15 DC6DY JO 4

SM7NZB JO 2 15 SM5DUT JO 114 8 SM5CSS JO 120 76 W30TC FM 44 ES5D KO 10 DK3FB JO 4
16 SMOLH JO 107 9 SM5CAK JO 116 W9JUV EN 44 ES6QB KO 10 DL1KDA JO 4

3.5 MHz 17 SM3PZG JP 95 10 SK6AW JO 115 78 N5BBO EL 43 HG7JAL JN 10 ESOSM KO 4
1 SM6CPY JO 162 18 SM6PRX JO 92 11 SM5DUT JO 114 S59F JN 43 IT9VDQ JM 10 ES0WE KO 4
2 SM3CWE JP 142 19 SM5FBL JO 78 12 SM6OLL JO 113 VK6HK OF 43 SM6USS JO 10 ESOZA KO 4
3 SM7WT JO 113 20 SM3BP JP 73 13 SM4HEJ JO 107 81 K9LCR EN 42 SM7NNJ JO 10 ES1OX KO 4
4 SM5CAK JO 104 21 SM6ZN JO 63 14 SM3CVM JP 101 VE3CTT FN 42 81 ES1RF KO 9 ES2RJ KO 4
5 SM3CFV JP 93 22 SM4JXG JO 42 15 SM6PRX JO 82 83 N5HHS EM 40 ES5QA KO 9 ES2WR KO 4
6 SMOHTO JO 85 23 SM6FXW JO 31 16 SM4RIK JO 80 SM3EQY JP 40 ES5WE KO 9 ES2WX KO 4
7 SM3CVM JP 82 24 SM0SKB JO 23 17 SM6MVL JO 73 85 SM0KAK JO 38 K5LLL EL 9 ES4EQ KO 4
8 SK6AW JO 69 25 SK5WB JO 20 18 SMOSKB JO 63 86 SM7JUQ JO 31 SM5NVF JO 9 F1GTU JN 4
9 SM4ARQ JO 62 26 SM7NZB JO 18 SM6ZN JO 63 87 SM7NNJ JO 25 SM6UM0 JO 9 G6MXL IO 4

10 SM60LL JO 59 27 SM4TRB JO 3 20 SM3PZG JP 60 88 SM4P0B JP 22 87 SL5ZZC JO 8 SK7CA JO 4
11 SM5CSS JO 52 SM7CQY JO 60 89 SM5NVF JO 18 SM5PPS JO 8 SM7NZB JO 4
12 SM7CQY JO 47 18 MHz 22 SM7RDT JO 57 90 SM3VEE JP 15 SM6SFO JO 8 30 ES1RF KO 3
13 SM5INC JO 41 1 SM4ARQ JO 142 23 SMOLH JO 46 SM6MPA JO 15 90 SM3GBA JP 6 OH5IY KP 3
14 SM3BP JP 25 2 SM7WT JO 123 24 SM6FXW JO 43 92 SM5INC JO 11 SM4HEJ JO 6 32 G4FVK IO 2
15 SM0LH JO 19 3 SM3CFV JP 119 25 SM7NZB JO 29 SM6VKC JO 11 SM7NZB JO 6 SM4TRB JO 2
16 SM6ZN JO 18 4 SM5INC JO 118 26 SK5WB JO 21 94 SMOGJK JO 10 93 SK5WB JO 5 SM5PPS JO 2
17 SM6PRX JO 13 5 SM60LL JO 80 27 SM3BP JP 19 SM5PPS JO 10 SMOSKB JO 5 VK6KZ OF 2

SM7RDT JO 13 SM7BDB JO 80 SM4RLD JO 19 96 SM4HEJ JO 9 SM3BP JP 5 36 SM7JUQ JO 1
19 SM0SKB JO 11 7 SM6ZN JO 71 29 SM4JXG JO 12 97 SM5KUX JO 6 SM4RIK JO 5
20 SM6FXW JO 10 8 SM3CVM JP 59 30 SM4TRB JO 5 98 SM6USS JO 4 SM4RLD JO 5 2.3 GHz
21 SM4RLD JO 9 9 SM7CQY JO 58 99 SK7CA JO 3 98 SM3VEE JP 4 1 0E9XXI JN 14

SM7NZB JO 9 10 SM7RDT JO 55 50 MHz SM4TRB JP 4 2 SM0PYP JO 12
23 SM4RIK JO 8 11 SM3CWE JP 46 1 JA1VOK QM 112 144 MHz VE4MA EN 12
24 SK5WB JO 7 12 SM3BP JP 40 2 JA6RJK PM 93 1 W5UN EL 80 432 MHz 4 OK1KIR JN 7

SM4JXG JO 7 13 SM4RIK JO 34 3 JA6TEW PM 88 2 VE7BQH CN 64 1 DK3WG JO 40 5 WD4HHK EM 6
SM5DUT JO 7 14 SM5CSS JO 29 4 WA6BYA CM 86 3 SM7BAE JO 61 SM0PYP JO 40 6 SM3AKW JP 5

27 SM4TRB JO 3 15 SMOLH JO 28 5 PY5CC GG 82 4 HB9CRQ JN 57 3 VE4MA EN 38 SM4DHN JP 5
16 SM0SKB JO 20 6 W5FF DM 81 5 I2FAK JN 56 4 0K1KIR JN 34 8 PA0RDY JO 4

7 MHz SM6FXW JO 20 7 GJ4ICD IN 76 6 DK3WG JO 54 SM3AKW JP 34 9 DF5JJ JO 3
1 SM7WT JO 169 18 SM4JXG JO 16 8 PA0HIP JO 75 7 W7HAH DN 51 6 KORZ DM 30 DK3FB JO 3
2 SM3CWE JP 163 19 SM5DUT JO 11 9 W50ZI EM 74 8 PA0JMV JO 49 7 W7HAH DN 28 DL3YEE JO 3
3 SM5CAK JO 142 20 SMOHTO JO 8 10 K5AM DM 72 9 SM2CEW KP 48 8 SP5CJT KO 24 G6MXL IO 3
4 SM3CFV JP 129 11 SM7FJE JO 71 SM5MIX JO 48 9 DK3FB JO 23 13 F1GTU JN 2
5 SM3CVM JP 122 21 MHz SV1DH KM 71 11 OH7PI KP 47 10 DL3YEE JO 22 KORZ DM 2
6 SMOHTO JO 121 1 SM7WT JO 172 WA10UB FN 71 12 HB9JAW JN 41 11 YO2IS KN 19 OK1DKS JO 2
7 SM4ARQ JO 107 2 SM3CWE JP 166 14 VK3OT QF 70 SM5BSZ JO 41 12 EA6/DF5JJJM 17 W1JR FN 2
8 SM5INC JO 94 3 SM3CFV JP 162 VK4APG QG 70 14 JL1ZCG PM 38 SM4DHN JP 17 17 F6HKA JN 1
9 SK6AW JO 92 4 SM6LIF JO 157 W4DR FM 70 15 DK1KO JO 37 14 0N4KNG JO 16 VK6KZ OF 1

10 SM60LL JO 88 5 SM5CAK JO 153 17 K1TOL FN 69 16 0H5IY KP 34 15 0H5IY KP 15 W6RXQ CM 1
11 SM5CSS JO 83 6 SM3CVM JP 140 NOLL EM 69 PE1LCH JO 34 16 KH2CY FM 13
12 SM7CQY JO 57 7 SM5INC JO 139 N5JHV DM 69 W8WN EM 34 17 DL1EJA JO 12 5.7 GHz
13 SM3BP JP 49 8 SM5CSS JO 137 TI2NA EJ 68 19 0N4ANT JO 30 18 ESOSM KO 10 1 SM4DHN JP 4
14 SM3PZG JP 38 9 SM4ARQ JO 135 21 G3W0S IO 67 ON4GG JO 30 19 DL4KG JO 9 2 ES2WX KO 2
15 SM6ZN JO 32 10 SMOHTO JO 132 KOUS EN 67 21 DL7AKA JO 29 PA0RDY JO 9 KORZ DM 2
16 SM4RIK JO 26 11 SK6AW JO 130 0N4KST JO 67 22 DJ70F JO 28 21 DK5MV JN 8 4 OK1KIR JN 1
17 SM7RDT JO 23 12 SM6OLL JO 128 24 G4IG0 IO 66 23 DL5DTA JO 26 DL7FF JO 8 0Z1FC0 JO 1
18 SMOLH JO 19 13 SM5DUT JO 124 25 G4UPS 10 65 IW2BNA JN 26 23 DL3AMA JO 6 SM6HYG JO 1
19 SM6PRX JO 18 14 SM4RIK JO 98 SM7AED JO 65 SK7CA JO 26 ES2WX KO 6
20 SM0SKB JO 15 15 SM7CQY JO 97 27 PA3BFM JO 64 26 JW0BY JQ 25 0Z1IEP JO 6 10 GHz
21 SM4RLD JO 14 16 SM6PRX JO 89 SM7BAE JO 64 KH2CY FM 25 SK7CA JO 6 1 SM4DHN JP 12
22 SM4JXG JO 11 17 SM6ZN JO 69 29 DL7AV JN 63 SM4DHN JP 25 SM7NNJ JO 6 2 G4BRK IO 4

SM7NZB JO 11 18 SM7RDT JO 67 PAOOOS JO 63 29 DL7FF JO 24 28 DL1KDA JO 5 SM5QA JO 4
24 SM5DUT JO 10 19 SM3PZG JP 59 31 KG6UH/DU1PK 62 SM4P0B JP 24 ES2RJ KO 5 4 DL3YEE JO 3

SM6FXW JO 10 20 SMOLH JO 51 32 KH6HH BL 61 31 DL1EJA JO 23 ES2XM KO 5 SM3AKW JP 3
26 SK5WB JO 6 21 SM3BP JP 48 PA0RDY JO 61 SM3AKW JP 23 ES4EQ KO 5 VK3KZ OF 3
27 SM4TRB JO 2 22 SM4JXG JO 41 SV1EN KM 61 SM7SJR JO 23 ES6QB KO 5 7 KORZ DM 2

23 SMOSKB JO 37 W3EP FN 61 34 I1JTQ JN 22 ES6RQ KO 5 OK1KIR JN 2
10 MHz SM6FXW JO 37 WA5JCI EM 61 35 DL3AMA JO 21 F1GTU JN 5 SM0DJW JN 2
1 SM7WT JO 90 25 SM4RLD JO 31 37 JM1SZY PM 59 K2LME FN 21 PE10GF JO 5 W2TTM FN 2
2 SM4ARQ JO 88 26 SK5WB JO 19 K1GPJ FN 59 37 DL0WH JN 20 SM5NVF JO 5 W6RXQ CM 2

SM5FUG JO 88 27 SM7NZB JO 12 S59A JN 59 PE10GF JO 20 SM7JUQ JO 5 YU1AW KN 2
4 SM3CFV JP 84 28 SM4TRB JO 6 WB8YFE EN 59 39 ES2XM KO 19 SM7NZB JO 5 13 DL1KDA JO 1
5 SM3CWE JP 74 41 GOJHC 10 58 0H2BNH KP 19 W3ZZ FM 5 SM6HYG JO 1
6 SM3CVM JP 66 24 MHz PA3EUI JO 58 PA3CEE JO 19 40 DC6DY JO 4 SM7ECM JO 1
7 SM3BP JP 57 1 SM4ARQ JO 115 43 W7HAH DN 57 SM0PYP JO 19 DF5JJ JO 4 W1JR FN 1
8 SM6OLL JO 56 2 SM7WT JP 100 WB4DBB FM 57 43 PA0RDY JO 18 ESOZA KO 4
9 SM7CQY JO 55 3 SM5INC JO 97 45 F1GTU JN 56 44 OK1FM JN 17 ES1A0 KO 4 24 GHz

10 SM5INC JO 52 4 SM3CFV JP 84 G3OIL 10 56 SM0KAK JO 17 ES1II KO 4 1 VK6KZ OF 2
11 SM7BDB JO 43 5 SM7BDB JO 79 KB5IUA EL 56 46 DF1IAZ JN 16 ES1OX KO 4
12 SM6ZN JO 37 6 SM6ZN JO 60 0Z3ZW JO 56 YO2IS KN 16 ES1RF KO 4
13 SMOHTO JO 33 7 SM3CVM JP 51 WA5IYX EL 56 48 DJ10J JN 15 ES2WR KO 4
14 SM4RIK JO 18 8 SM4RIK JO 48 50 K0TLM EM 55 49 DK5MV JN 15 ES5WE KO 4
15 SMOLH JO 17 9 SM7RDT JO 44 NOKE JM 55 SM7SCJ JO 15 GOEHV IO 4
16 SM5DUT JO 16 10 SMOLH JO 32 W3ZZ FM 55 51 DL1KDA JO 14 G4FVK IO 4

This list shows the number of fields worked according to the Maidenhead Locator system. 
A field is a block of 20° (longitude) x 10° (latitude).
RULES: 1. All fields must have been worked via passive reflectors. 2. All stations involved 
must be on the earth’s surface. 3. QSL cards are not required if you are certain that the 
other station considers the QSO to have been completed. 4. All QSO’s must have been 
worked from points within a circle of 1000 km radius. 5. There is no starting date for 
contacts to be eligible.

A world map showing the 324 fields can be found in ’’The Radio Amateur’s World 
(Locator) Atlas”, that normally should be available at your national amateur radio 
society.
Compiled quarterly since 1982, the list shows the situation on March 31, June 30, 
September 30 and December 31 at 2400 UTC. Please send your info as soon as possible 
to SM5INC, Johnny Ryden, Rombergsgatan 39, S-745 33 Enkoping, SWEDEN. Phone 
+46-17127883. Packet SM5INC @ SK5BB.#AR0S.U.SWE.EU. E-mail: jr@abc.se
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FRO-lagret pa Knektplatsen utanfor Ratt- 
vik, vintern 1952, har pagatt ett par dagar, 
nar en civilt papalsad person gor entre i 
baracken och begar att fa tala med nagon 
ansvarig.

En av SM5:orna patar sig att vara ansva
rig och undrar vad saken galler.

Besokaren lattar pa piilsmossan och visar 
upp en ID-handling fran Telegrafverkets 
Storningstjanst.. ’’Era sandningar stor ut 
viktig militar radiotrafik och vi utfardar 
nu sandningsforbud for hela veckan”.
Lagmaid forundran bland FRO-arna. 

’’Kanske lika bra att ni packar ihop och 
aker hem”.

Det blev for mycket for FRO-sekr. - 
BAG/Barbro. Hon tar ett stadigt grepp om 
axelvaskan (cigaretter och privat pistol) 
och spanner SMHI-blicken (stormvarning 
utfardad) i inkraktaren. Han faller genast 
till foga och erkanner att han overtalats av 
kamraterna i FBU-baracken ”att bereda 
radioterna e lita rolitt”.
En ide att tacka for senast med hjalp av 

seriekopplade 126 volt-batterier anslutna 
mellan dorrhandtag och smaltvattenpol 
avvarjs i sista stund.
Ryktet om att det skulle kunna goras, 
anses vara tillracklig vedergallning.

SM1BVQ/4

Nostalgi

RackartygSM3BP Olle Berglund Hartsvagen 10,
820 22 Sandarne Tel 0270-60 888 
E-mail: sm3bp@mail.algonet.se

Patienten som inte kunde tala
Av med. dr. Dennis W Ross, N6DR
Forkortad version. Artikeln dr ursprungligen publicerad i Saturday Evening Post 
Atergiven med tillstand.

For manga ar sedan var jag med i en grupp 
medicinstuderande pa en neurologisk vard- 
avdelning vid ’’Veterans Administration 
Hospital i San Francisco” - for krigs- 
veteraner. Jag stod vid en patientsang och 
slolyssnade till professorns svada om en 
sallsynt neurologisk akomma, nar jag 
tyckte mig hora nagon kalla pa hjalp. Jag 
tittade mig omkring men sag inget speci- 
ellt, och ingen av mina kolleger verkade 
ha hort nagot. En minut senare horde jag 
det igen, och denna gang blev jag varse, 
var nodropet kom ifran. En patient pa 
andra sidan rummet sande morsetelegrafi 
med en sked mot sangbordet. Jag gick bort 
till patienten, dar en skoterska berattade 
for mig, att han led av afasi (d v s kunde 
inte tala) beroende pa en hjamblddning 
fyra dagar tidigare. Da borjade jag sanda 
morse till honom med skeden. Snabbt be
rattade han sitt lidandes historia for mig 
efter att forst ha sant alltfor fort for att jag 
skulle hinna med att lasa telegrafin.

Patienten, som hette Harry, var pensio- 
nerad fran handelsflottan och bodde nu i 
ett hem for gamla sjoman vid stranden. 
Han var en storvaxt man, som sag aldre ut 
an sina 69 ar. Man sag inget av det 
vaderbitna ansikte, som man forknippar 
med gamla sjoman. Han forklarade for 
mig, att han alltid hade varit radiotelegra- 
fist och suttit i ett litet morkt rum, skyddad 
fran vader och vind pa haven. Sa knackade 
han vidare till mig och berattade att sedan 
hjarnblodningen hade han kant sig som 
fangad i radiohytten med dorren last fran 
utsidan. Mottagaren fungerade fortfarande, 
men sandaren var sonder. Han kunde inte 
tala till nagon langre, men han hade knackat 
i bordet flera dagar i hopp om att nagon 
skulle forsta morsen och ’’radda” honom. 
Hogersidig forlamning hindrade honom 
fran att skriva meddelanden.
Jag tog med mig en gammal (halvauto- 

matisk) telegrafnyckel (Vibroplex Side
winder) till sjukhuset. Den blev Harrys 
favoritverktyg for morsesandningar.

Harry hade tillbringat en stor del av sitt 
liv pa oceangaende fraktfartyg som ’’gnist”. 
Nagra dagar fore japanernas attack pa 
Pearl Harbor hade Harry upptackt att det 
kryllade av japanska fartyg pa Stilla havet. 
Hans egen bat lag inte sa langt fran den 
japanska flottan, och han kunde hora deras 
inbordes lageffektade sandningar, da de 
anvande den japanska morsevarianten. Han

Oversattning av SM7COS/Erland
Belrup.
Erland dr "medlem ” i Courage Center, 
USA, med "alltfor den handikappade", 
give tv is da ocksa amator radio. Man 
betalar dar en "avgift" i den man man 
vill och kan.
Organisationen arrangerar kurser, lanar 
ut utrustning. Man ger ocksa ut "Handi- 
Ham World” nagra ganger per dr dar 
denna artikel dr hamtad.

forsokte informera de amerikanska marin- 
myndigheterna pa vastkusten och Hawaii 
om den forestaende attacken. Den histo- 
rien om Harry var publicerad i en bok som 
han nu stolt visade upp.

De dagliga besoken av lakarna blev upp- 
marksammade. Besoken roade bade Harry 
och mig nar jag skrev ner Harrys morse- 
meddelanden och kunde aterge meddelan- 
dena till den grupp lakare som omgav hans 
sang. Men allteftersom tiden gick blev 
Harrys ’’nyhetsvarde” mindre, och hans 
sjukdom blev knappast battre. Han fick 
aidrig tillbaka sin talformaga, men pa tele- 
grafi var han verkligt talfor hela den tid jag 
kunde folja honom. Da larde jag kanna 
honom mycket battre an nagon annan 
neurologipatient.

Manga ar efterat kom jag ihag hans his- 
torier langt efter det jag glomt allt annat 
som hande pa vardavdelningen. Ironiskt 
nog var det Harry, som klassificerats som 
”ur stand att kommunicera” och salunda 
ett sarskilt problem for vardpersonalen. 
Jag tror inte afasin var ett sarskilt svart 
problem for Harry sjalv. Under manga 
ensamma natter till sjoss hade hans enda 
kommunikation med omvarlden varit just 
Morse. Jag undrar om inte Harry och jag 
kommunicerade battre pa Morse an vi 
skulle ha gjort med vanligt akustiskt tai.
Jag fick en battre uppfattning om hans 

sjukdomshistoria sa har an pa konventio- 
nellt satt. Fastan Harry inte hade nagra 
problem med horseln borjade jag kommu
nicera pa Morse jag ocksa, vilket forefoll 
naturligare, och vi kunde halla vara samtal 
hemliga pa den oppna sjuksalen. Ovrig 
personal behandlade Harry som om han 
vore dov eller enbart talade ett utlandskt 
sprak.

Kommunikationsradio utloste 
krockkudde

Enligt uppgifter i tidningspress skadades en 
polis nar han var ute pa uppdrag i en Volvo 
modell 850. Han hade placerat sin kommu
nikationsradio i bilens rattkrans for att lat- 
tare komma at radion. Vid ett anrop tryckte 
han in sandningsknappen for att svara - 
varvid krockkudden utlostes. Radion slunga- 
des i vag och traffade polisen i brostkorgen 
strax under struphuvudet. Han adrog sig en 
kraftig svullnad, ett mindre sar och horsel- 
nedsattning.
Volvos haverikommission utreder nu det 

intraffade tillsammans med polisens 
huvudskyddsombud. Polismyndigheten i 
Skane har bett rlkspolisstyrelsens tekniska 
avdelning att utreda det intraffade.

SMORGP/Ernst

Telegrafi och 
samband WT
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1997 ars
SRJ KM/-OPEN samt RPO-SM

SM0BGU PA Nordwaeger, 
Gravlingsvagen 59,161 3Z 
Tel: 08-26 02

Arets my eke t tuff a KM och OPEN, med 
SM som ett appendix eftersom det pla
ne rade SM:et i Boras stalldes in pga 
for fa deltagare, arrangerades av Gun
nar Svensson under Allhelgona-helgen 
den 1-2.11 vid Flottsbro Friluftsgard i 
Huddinge. Inkvarteringen var i fler- 
baddsrum av vandrarhemsstandard.

Totalt deltog 23 jagare varav nio fran Norge. 
En av dessa, LA6AIA/Jan, korde 100 mil i varje 
riktning for att springa i denna tavling. Tala om 
intresse for ravjakt!! Ovriga kom fran Stock
holm, Vasteras, Orebro, Linkoping och Oskars- 
hamn.

Nattetappen gick i skogarna runt frilufts- 
garden i en for en nattavling synnerligen be- 
svarlig terrang med manga hdjder och branter 
och stenar och tat skog. En av ravarna lag dock 
pa toppen av slalombacken med antennen lin- 
dad kring en lang stang. Kartan var i skala 
1:10.000 men i nastan A3-format!
Hittade man stigarna gick det ganska bra, om 

inte gallde kompasskurs over stock och sten. 
Banlangden visade sig vara 6 km fagelvagen 
(men det visste vi inte fore start’).
Starten skedde kl 1900 i en behaglig tempera- 

tur, men i takt med att tiden gick borjade det 
regna och temperaturen sjonk under 
nollstrecket. Det blev ordentligt kallt om fing-

rarna att ga tillbaka till forliiggningen i regnet 
och blasten med en kail ravsax i handen, och 
det var sakert ruggigt att ligga rav i regnet, men 
vi tinade upp efter dusch och bastu samt natt- 
malet.

Dagetappen gick i skogarna runt sjon Gomma- 
ren oster om Varby med start kl 0900. Kartan 
var aterigen lika stor som pa natten med samma 
skala. Det blev alltsd stora sjok vi sprang med. 
Nu var viidret fint med ett par grader kallt och 
en stralande sol.

Aven nu blev det manga hdjder som vi skulle 
springa upp pa for att hitta raven, i en lika 
besvarlig terrang som pa nattetappen. Visserli- 
gen fanns det stigar men det ar inte alltid dessa 
gar i samma riktning som man skall springa! 
Banlangd drygt 7 km fram till sista raven langst 
i oster.
Nasta ars KM/OPEN arrangeras enligt traditio- 

nen av &rets vinnare, dvs SMOKON/Olle. Vin- 
naren far alltsa inte bara bucklan och aran utan 
ocks& ynnesten att arrangera nasta KM. 1998 
ars SM skall arrangeras av VRK nagongang 
kring manadsskiftet aug-sept.
Ett Tack till Gunnar Svensson med dottern 

Lisen, som organiserade valkomstkaffet, natt- 
m&let och frukosten, samt till ravarna SM0NTJ/ 
Lorentz, SMORGH/Johan, Sten Sandberg och 
Lennart Berg for detta mycket harda men val 
genomforda SRJ/KM-OPEN.

Resultat
SRJ KM Antal ravar
1 SMOKON/Olle 5.10.14 14
2 Clas Thor6n 5.11.21
3 SMOBGU/PA 5.28.23
4 G Fagerberg 5.27.07 13
5 K Svensson 4.06.45 10
6 SM5AKF/Bosse 3.45.40 9
7 SMOEJY/Anders 2.11.20 6

SRJ OPEN
1
2

Bo Soderquist 
SM4VMU/Bengt

3.03.48
3.36.52

14

3 SM5SVM/Hans 4.37.31
4 SMOKON/Olle 5.10.14
5 Clas Thor6n 5.11.21
6 LA6XI/Knut 5.15.04
7 SMOBGU/PA 5.28.23
8 LA50BA/Arne 5.49.57
9, SM5EZM/Leif 4.43.27 13
10
11

) G Fagerberg 
LA50M/Steinar

5.27.07
5.43.20 12

12 LA3QG/0le 5.10.26 11
13 SM5CJW/B0 4.04.32 10
14) Kalle Svensson 4.06.45
15 LA6KCA/Svein 5.51.07
16 SM5AKF/B0 3.45.40 9
17 SM5FUG/Jan 4.33.51
18 LA6VEA/Laila 4.48.46 8
19) R Edvardsen 4.56.39
20 SMOEJY/Anders 2.11.20 6
21 Oddvar Ring 3.46.06 5
22 LA6AIA/Jan 4.08.00 4
23) M Holmberg 3.12.00 1

Antal ravar
RPO-SM, individuellt
1)
2)

Bo Soderquist 
SM4VMU/Bengt

3.03.48
3.36.52

14

3 SM5SVM/Hans 4.37.31
4 SMOKON/Olle 5.10.14
5 Clas Thoren 5.11.21
6 SMOBGU/PA 5.28.23
7 SM5EZM/Leif 4.43.27 13
8
9j

G Fagerberg 
SM5CJW/B0

5.27.07
4.04.32 10

10) K Svensson 4.06.45
11 SM5AKF/BO 3.45.40 9
12 SM5FUG/Jan 4.33.51
13 SMOEJY/Anders 2.11.20 6
14 M Holmberg 3.12.00 1

RPO-SM,laq
1) SRJ 

SMOKON/Olle 
Clas Thoren 
SMOBGU/PA

15.49.58 42

2) VRK 13.25.30 37
SM5SVM/Hans
SM5EZM/Leif 
SM5CJW/B0

3) "Grisen”
Bo Soderquist 
Kalle Svensson

10.22.33 25

Magnus Holmberg

XJfr'RPO
fy RadioPejl Orientering "Ravjakt" Teckning: Goran Horseholm. Flottsbro Friluftsgard i Huddinge. MF J Silverjubilar

Av SM5C0P, Rune Wande,

I dag dr MF J ett etablerat begrepp 
bland radioamatorer, framst genom den 
breda variantflora av antenn- 
avstamningsenheter som foretaget till- 
verkat och salt med hjalp av stora an- 
nonser under manga dr. Det hela bor- 
jade for 25 dr sedan

Foretagets namn bestar av grundarens och agarens 
initialer, Martin F. Jue, en glasogonprydd kines- 
amerikan med flint. Han ar idag 53 ar och har amator- 
signalen K5FLU. Forfiiderna immigrerade till USA i 
samband med byggandet av den transkontinentala 
jarnvagen.

Tva produkter
MFJ startade som ett tvS-produkters foretag 1972 
genom Martins stora intresse av att experimentera. 
Fortfarande anser han att morsetelegrafi tillhor ”rik- 
tig amatorradio” och det ar inte forvanande att forsta 
produkten var ett aktivt CW filter, den pa sjuttiotalet 
respekterade CWF-2, ett filter som anslots mellan 
radion och hortelefonerna och hade fyra fasta lagen 
ner till 80 Hz. Det andra var ett lagpassfilter.

MFJ till Sverige
Bengt-Arne, SM6CKU, kopte ett CWF-2 filter fran 
USA i borjan av 70-talet och eftersom flera borjade 
fraga efter filtret importerade han det och saluforde 
i sin firma Kungsimport. I mitten av 70-talet tog jag 
upp MFJ.s produkter i firma DX-Produkter och da 
var det framst matchboxarna som var av intresse. Ar 
1979 dok elbuggen Grandmaster Memorykeyer upp 
och ronte da stor uppmarksamhet. Nar jag sommaren 
1979 flyttade till USA hade Hans SM4MI vanligheten 
att kopa mitt lager och sedan dess har SRS haft MFJ 
i sitt sortiment. MFJ var mycket ’’svarimporterat” 
vilket Hans sakert kan intyga. De salde allt pa hem- 
mamarknaden vad de hann tillverka och exporten 
syntes inte sarskilt viktig. Man fick vanta lange (fran 
flea manader till halvar) pa leveranser och trots det 
skulle betalningen skickas med bestallningen! Dess- 
utom skickade de alltid varorna med flyg vilket inte 
var speciellt billigt. Idag gar 25 % av produktionen 
pa export.

Femhundra produkter
Forutom CW filtret tillverkade MFJ i borjan aven ett 
lagpassfilter. Numera bestar produktsortimentet av 
mer an 500 olika produkter. Deras katalog for 1997 
bestar av 46 sidor. Foretaget har drygt 200 anstallda. 
Forsta platsannonsen pa 70-talet resulterade i 300 
sokande. Nu ar det svart att anstalla folk och att fa 
dem att stanna i Starkville, en universitetsort i nord- 
ostra Mississippi (en utmaning att sanda pa tele- 
grafi!). Martin F. Jue var under sina unga ar larare pa 
MSU, Mississippi State University. Flera av dem 
som utvecklar produkterna ar bosatta pa andra hall.

Utvecklingen gar vidare
MFJ har utvecklats starkt under dessa 25 ar. I borjan 
fick man fasta tusentals etiketter genom att ’’slicka” 
och nu har man maskiner for ytmontering. Tidigare 
tog det tre dagar att montera 25 kort till MFJ-784B 
DSP filter och deras nya kvartmiljondollar investe- 
ring gor samma sak pa tre minuter. Martin ar en sann 
optimist som tror pa amatorradio. Han har ett 50-tal 
nya produktideer som de jobbar pa. Foretaget bestar 
numera av fyra sjalvstandiga enheter. Forutom ur- 
sprungliga MFJ ingar aven Vectronics med liknande 
produkter som MFJ samt Mirage och Ameritron som 
tillverkar slutsteg.

Information om MFJ finns pa deras hemsidor: 
http://www.mfjenterprises.com
(Kalla: bl a QST, October 1997)
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SWEDEN

TURKS * CAICOS BEACON I.IMITLU 
South CMoM 

TutU 4 Catena blind* 
BrllUh Wan India*

Atlantic Beacon

GREETINGS:
WE ARE PLEASED TO VERIFY RECEPTION OF THE ATLANTIC BEACON 
ON 3' 3 - 57 KtOC&O Qmt THE ATLANTIC BEACON OPERATES 
A 50KW NAUTEL TRANSMITTER INTO A TWO 5/8 WAVE TOWER ARRAY. 

THANK YOU FOR YOUR DETAILED REPORT.

The Turks & Culcot Islands, long the Caribbean's "secret", have been discovered as an Ideal 
retort destination. Beautiful beach areas have been earmarked for major hotel development.

,t ,£.vve:

Manadens QSL 
Togo i Afrika dr fortfarande i 
luften pd 5047 och 7265 kHz. 
Faktiskt ganska imponerande 

att man lyckats hdlla sig kvar pd 
samma frekvens under sd manga 

dr. Hord i Ljugarn 841223.

Pd Turks & Caicon 
fan ns en gang i tiden 
Atlantic Beacon. Ett 

”maste” i QSL-pdrmen. 
Finns inte kvar langre. 
Jag vill minnas att jag 
horde stationen pd en 
lyssnarnatt med Mur- 

griinans DX-klubb 
870303. Kan ocksd 

varit en natt i Ljugarn

SH1AAJ Christer Wennstrom
Box 94, 620 16 Ljugarn, Tfn/fax 0498/49 32 03

Just nu ligger radioamatdrstationen SH1AAJ for fafot. SWR pd 15- 
elementaren - eller direkt pd slutsteget - ligger sd skyhogt att det inte 
finns tillstymmelse till signal ut. Av detta kan man/jag lara att det 
gdller att halla sina prylar i bdsta trim for hogsta effekt. Vader, vind 
och ork har inte rdekt till for atgarder. Darfor har det inte blivit mer 
an bulletinldsning pd sondagarna over Gotlandsrepeatern.
Forresten, lyssnar Du pd SSA-Bulletinen? Gor det. Bade for lyssnaren 
och radioamatoren finns det alltid nagot korn att plocka upp dar. Se i 
QTC ndr Bulletinen lases over Din repeater.

Lyssnartips.
ARGENTINA Radiodif Argentina al Exterior - RAE - 
sander engelska program kl 1800-1900 pi 15345 
kHz och kl 0200-0300 pi 11710 kHz. Tyska kl 2100- 
2200 over 15345 kHz.
BRASILIEN borjade sin sommartid den 6 oktober kl 
0300 UTC och slutar den 14 februari 1998. Det ar 
enbart sodra, syddstra och norddstra delarna som 
har sommartid (UTC -2 tim). Norra och norddstra 
Brasilien tillampar normaltid.
ECUADOR Radio HCJB har flyttat till 9365 kHz for 
sina sandningar mot Europa kl 0730-0930. Kl 1900- 
2158 kan HCJB horas pd 12015 kHz i Europa. 
SYDAFRIKA World Music Radio har slutat sina 
sandningar frin Sydafrika. Stationen har danska 
intressen och man trodde att WMR skulle bli en 
attraktiv reklamradio i Europa. Sd blev det nu inte - 
vilket europeiskt foretag vill lagga dyra reklam- 
pengar i en station som knappast hors i Europa? 
SRI LANKA SLBC pd Sir Lanka startar sandningar 
mot Europa. Man anvander sig av BBC:s Skelton- 
sandare. Enbart lordagar kl 1900-2000 pd 5975 kHz. 
AZERBAIJAN Voice of Azerbaijan sander mot 
Europa kl 1700-1800 pd 6110 kHz
VENEZUELA Radio Nacional de Venezuela frdn 
Caracas kan - med lite tur - horas pd 9540 kHz. De 
sander ett 15-minuters program kallat "The Day's 
News in Brief" kl 0000-0015, 0300-0315, 1100-1115, 
1400-1415, 1800-1815 och kl 2100-2115. Kl 00 och 
03 ar val de hetaste tipsen for horighet.
SAO TOME Vill Du sanda en lyssnarrapport till VoA 
pd Sao Tome kan Du dterigen gora det direkt - inte 
via Washington. Adressen ar VoA Sao Tome Relay, 
att: Manuel Neves, Transmitter Plant Technician, P 
O Box 522, Sao Tome.
BOSNIEN-HERCEGOVINA Radio IFOR har bytt 
namn till Radio Mir (har den landat?!?!?) och sander 
dagligen kl 0600-2400 pd 1017 kHz. Kan vara 
ganska svdrhdrd pd grund av Idg effekt.

TURKMENISTAN har dnyo engelska sandningar, 
visserligen bara under 10 min men det ar intressant 
nog. Intresset ar ganska start for utlandska lyssnare 
att fd hora lite nyheter frdn "fjarran och ovanliga 
lander”. Turkmen Radio, som ar dewt riktiga namnet 
pd stationen, sander ti, to, fr och so kl 1400-1410 pd 
279 kHz Iv, 675 kHz mv och 5015 kHz kv. Jag tippar 
pd att Iv-frekvensen kan gd ganska bra, i varje fall 
harifrdn Gotland.
BURUNDI ar ocksd ett lite ovanligt land i DX- 
sammanhang. Radio Nacional du Burundi har 
dterupptagit sina kortvdgssandningar. Kan horas pd 
6140 kHz med start kl 0300.
CONGO-KINSHASA La Voix du Peuple i Bunia hors 
pd 5066 kHz ca kl 1730. Var inte sd saker pd att 
frekvensen ar exakt, lyssna ndgra kc upp eller ner 
om Du inte hor stationen pd 5066 kHz. 
COMORERNA Radio Comoro anvander sig av 
3331 kHz kl 0300-1900. Programsprdk arfranska, 
arabiska och lokala sprdk.
MOCAMBIQUE har ocksd varit tyst ett tag. Nu dter i 
luften pd 3210 kIHz. Rapporteras hord kl 2100 men 
de brukar kunna horas tidigare pd kvallen, redan vid 
19-tiden.
VADERLEKSRAPPORTER Har Du tankt pd att Du, 
utover SMHI pd radio och TV, kan lyssna pd Volmet- 
vaderrapporter ocksd. Efter ett tags lyssnande lar 
man sig att tolka rapporterna och man lar sig ocksd 
att gora sina egna smd vaderprognoser - forvisso 
grova sddana - men dock prognoser. Lyssna pd 
foljande frekvenser och pd USB.
5450 Royal Air Force, hors som regel alltid mycket 
bra
5505 Shannon Volmet, hors ocksd bra
Det finns fler Volmet-stationer, for dem som ar 
intresserade. Betraffande litteratur om utility-lyssning 
se nedan (utility = nyttostationer inom kommerciell 
radiotrafik).

DX-tidningar och litteratur
Det finns, for den intresserade, en hel del DX-tid
ningar, tips-tidningar och annan litteratur att botani- 
sera i. Jag har hittat en liten skrift om engelska och 
irlandska radiostationer. Den ges ut av British DX- 
Club och heter ’’Radio Stations in the United King
dom”. Listar alia idag kanda langvags-, mellanvags- 
och FM-stationer. Till och med nagra piratstationer 
finns med. Till haftet hor ett supplement speciellt for 
Irlands-stationerna. Haftet ar i A5-format och har 48 
sidor. Supplementet omfattar 6 sidor irlandska statio
ner.
Englands-DX-ing ar populart. De engelska radiosta- 
tionema har ett brett utbud av program. Det ar inte 
enbart dunkla-dunka som bjuds!
Haftet kostar 7 IRC-kuponger eller 3 pund eller 5 
dollar eller 10 D-mark och bestalles fran British DX- 
Club, 126 Bargery Road, Catford, London, SE6 2 
LR, England.
For utility-lyssnaren finns ocksa en hel del lasbart. 
Given plats i bokhyllan har Klingenfuss' ’’Guide to 
Utility Radio Stations” . Pris 80 DM.
’’Guide to Worlwide Weather Service” listar allt 
vader pa Internet, navtex, radiofax och radiotelex. 
Bli Din egen meteorolog! 432 sidor text for endast 60 
DM.
Klingenfuss Publications, Hagenloher Strasse 14, D- 
72070 Tuebingen, Germany ar adressen. En del av 
Klingenfuss bocker kan naturligtvis kopas i Sverige 
hos valsorterade specialradioforetag.
Bland rena tipstidningar kan jag niimna en publika- 
tion som utges av Malmo Kortvagsklubb. Det ar ”On 
Air” som kommer med 8 utgavor per ar. Den inne- 
haller lite om allt vad som galler DX-ing. Totalt 44 
sidor i nr 6 som ligger framfor mig. Tyvarr ger 
tidningen ett rorigt intryck. Skrivs av respektive spalt- 
redaktor. Alla av dem har definitivt inte dator att 
skriva pa. Synd, for det drar ner det lay out-massiga. 
Innehallet ar daremot prisvart. Kostar inklusive 
medlemsskap SEK 165. Hyfsat pris for en ganska bra 
tipstidning.
For ovrigt rekommenderas som vanligt mina tva 
favoriter: danska SHORT WAVE NEWS
och svenska ETER-AKTUELLT. Alla sadana har 
tidningar innehaller i mangt och mycket samma ma
terial men de kompletterar varandra bra, oavsett var 
de kommer ifran. En del tips ar rykande farska, andra 
lite aldre. Ibland ar det si lyckligt att ett tips vidimerar 
ett annat.

Fran G3XEP och G8LVQ i Leeds har jag fatt en 
inbjudan till 17th International SWL Contest - 
Lower Frequency Bands. Denna tavling gar 980117 
kl 12 UTC till 980118 kl 12. 40m, 80m och 160m 
skall avlyssnas. Tavlingsregler kan fas av mig mot 
S ASE med fullt porto eller via fax om Du har tillgang 
till sadan.

Jag vill tacka den anonyme brevskrivare som ater 
’’slagit till” mot SWL-spalten. Eftersom Du visar stor 
okunnighet och likadeles bristande kunskap om 
svenska spraket i gammal och ny tappning sa ned- 
later jag mig inte vidare till nagra kommentarer! 
Bidra i stallet med tips till spalten - enbart da visar Du 
att Du ar en hobbyutovande radiot! Gott Nytt Ar pi 
Dig!

Darmed ater en onskan om GOD JUL, Gott Nytt Ar 
1998 och tack for 1997!

God Jagdt pd 
banden och vy 73 de 
SH1AAJ Christer

WJSWL Specialinformation 

for lyssnaramatorer

A
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pip-signaler som viirldens forsta satellit sande.
Utsandningen sker pa frekvensen 145.820 MHz

doppler och hors mycket bra nar den passerar inom 
rackhall for oss. Pip-signalens blippar hors med ca 0,4 
sekunders mellanrum. Banan ligger forstass mycket 
nara MIRs men den kommer nagra minuter efter MIR. 
Den lilla oscillatom ombord ger ca 250 mW och drivs 
av vanliga batterier, vilka beraknas racka 3-4 veckor 
sedan ar det roliga slut! Modellen har byggts av ryska 
och franska radioamatdrer och studerande.

Den som har ett satellitspamingsprogram kan an- 
vanda MIRs passertider plus ca 2 minuter om du har 
farska Kelperdata. Dessa Finns att hamta pa AMSAT- 
SMs telefon-BBS. 08-739 30 99.

Rapport for QSL skickas till:
Sergej Samburov, P O Box 73,
Kaliningrad-10 City, Moscow Area,
14070, Russia.
Bifoga SASE och en IRC-kupong.
OBS! Sand inga pengar!
Lycka till med sputnikjakten och
73 fran AMSAT-SMs inforedaktor

Reidar/SM7ANL. (SSA-bulletinen)

PHASE-III-D
Ariane 502 skots upp frAn Kourou 30 oktober 1997 med tre 
satellite^ vilka placerades i GEO-transferbana. MAQSAT B 
och H simulerar 2 st geostationara satelliter och ar forsedda 
med matinstrument och telemetri. Den tredje, TEAMSAT ar 
en vetenskaplig satellit och har konstuerats av ett tjugotal 
unga ingenjorer frAn flera europeiska lander. Tyvarr kom 
som bekant inte Phase-lll-D med, det blev inte ens en 
betongmodell utan ESA beslot att minska pA lasten med 
motsvarande massa. PA grund av att en av huvudraketerna 
stangdes av 10-20 sekunder for tidigt kom, Ariane 502 inte 
riktigt in i den planerade banan. Den avviker dock inte sA 
myckat att de tankta GEO satelliterna inte skulla ha kunnat 
komma upp i geostationar bana. Phase-lll-D hade inte heller 
pAverkats namnvart om den hade varit med.
Ariane 503 kommer att sandas upp som ett tredje test nAgon 
gAng under vAren 1998. Den forsta "kommersiella” lyftet 
med Ariane 504 ar planerad till andra halvAret 1998. 0m 
Phase-lll-D kan komma med pA nAgon av dess flygningar ar 
inte bekant.
RS-12
Upp 145.910 -145.950 MHz CW/SSB
Ner 29.410-29.450 MHz
Trots rykten i rymden sA gAr RS-12 enbart i mode A. Troligen 
ar detta for att ersatta RS-10 som kapsejsade i maj i Ar. 
FO-20
Upplank 145.900-146.000 MHz CW/LSB,
Nerlank 435.800-435.900 MHz CW/USB
FO-20 gAr enbart i Mode:A
F0-29
Mode JA

- Satelliter
Amatorradiokontakt via satellit

SM0DZL Anders Svensson BiAbarsvagen 9

761 63 Norrtalje Tel 0176-198 62

Satellit-nytt!
40 ar sedan Sputnik-1.
Den 3 november genomforde de tva ryska kosmonaute- 
ma, som just nu jobbar pa rymdstationen MIR, en s k fri 
rymdpromenad runt MIR. En av deras uppgifter var att 
for hand kasta ut en liten satellitmodell, kopia av 
Sputnik-1 i skala 1:3. Det var emellertid ca 1 manad for 
sent beroende pa alia de problem man f n brottas med 
pa MIR.

Den 40 ar sedan, 4 oktober 1957 skickade ryssama 
upp Sputnik-1. Den mindre kopian som kastades fran 
MIR i mandags var en liten boll med ca 20 cm diameter. 
Det roliga for oss radioamatdrer ar att modellen inne- 
haller en liten radiosandare, som skickar ut just sadana 

Upplank 145.900-146.000 MHz CW/LSB,
Nerlank 435.800-435.900 MHz CW/USB
Digital Mode JD
Upplank 145.850,145.870,145.910 MHz FM,
Nerlank 435.910 MHz FM 9600 baud BPSK)
Schema for F0-29 for december 1997
(Modebyte sker vid angivet datum)
Datum : Mode
97-11-28: JD 9600 bps
97-12-05 :JA
97-12-12 :JD 9600 bps
97-12-19: Digitalker
97-12-26 :JA
RS-17 NASA Obj no 24958 97-58C
RS-17 kastades ut frAn MIR pA morgonen den 3 November 
och under varv nummer 2 hordes den alldeles utmarkt i 
Roslagen. Frekvensen ar 145.820 MHz och sander bipbip 
med 250 mW. RS-17 beraknas vara igAng fram till Arskiftet. 
Under december kommer RS-17 att kunna horas under sena 
eftermiddagar och kvallar.
MIR
Upp 145.200 MHz FM Ner 145.800 MHz FM packet och foni 
Europa
Simplex 145.985 MHz packet och foni USA
Upp 435.750 MHz FM Ner 437.950 MHz FM (SAFEX f n 
avstangd)
Subton 141.3 Hz
David Wolf, KC5VPF, verkar endast anvanda 145.985 MHz. 
Sporadisk aktivitet pA grund av att man har fullt upp att gor 
ombord pA MIR. Amatorradio stAr pA sista plats pA 
prioriteringslistan. SA fort David har betat av listan kommer 
amatorradio att stA pA tur. Han raknar med att kunna vara 
igAng upp till en timme per dygn. Fraktraketen Progerss-M 
37 kommer med julklappar i december.
Frekvenser (MHz) pA ovriga, aktiva amatorradiosatelliter
RS-15 Upp 145.858 - 145.898 CW/SSB
Ner 29.354 - 29.394 CW/SSB
RS-16 Upp 145.915 - 145.948 CW/SSB (Ej aktiv?)
Ner 29.415 -29.448 CW/SSB
Fyr 29.408 + 29.451
Fyr 435.504 + 435.548
KO-23 Upp 145.850,145.900 FM
Ner 435.175 FM 9600 Baud FSK
KO-25 Upp 145.980, FM
Ner 436.500, FM, 9600 Baud FSK
AO-27 Upp 145.850, FM (aven digital)
Ner 436.792, FM

AO-10 Upp 435.030 - 435.180 CW/LSB
Ner 145.975- 145.825 CW/USB
UO-11 Fyr 145.825 . FM, 1200 Baud PSK.
Fyr 2401.500
AO-16 Upp 145.860,145.900,145.920,145.940 FM, 1200 
bps
Ner 437.0513 SSB, 1200 bps
Fyr2401.1428
DO-17 Ner 145.825 FM, 1200 Baud AFSK.
Fyr 2401.220
LO-19 Upp 145.840,145.860,145.880,
145.900 FM, 1200 bps FSK
Ner 437.125 SSB 1200 bps
Fyr 437.127 CW
UO-22 Upp 145.900,145.975 FM
Ner 435.120 FM 9600 Baud FSK
I0-26 Upp 145.875,145.900,145.925,145.9500 FM, 
Ner 435.822 SSB, 1200 Baud PSK.)
AMSAT-SM-BBS OCH HEMSIDA
AMSAT-SM’s telefon-BBS pA 08-739 30 99. SysOP ar Peter, 
SM0NZZ.
AMSAT-SM’s hemsida pA Internet:
http://www.users.wineasy.se/amsat/
Mer om amatorradiosatelliter finns att lasa i AMSAT-SM- 
INFO som kommer ut till jul.
AMSAT-natet
Varje sondag kl 1000 svensk tid sander SK0TX en satellit- 
bulletin pA 3740 kHz vanligen med Henry SM5BVF som 
operator.

Spaltredaktoren onskar alia lasare
GOD JUL och GOTT NYTT Satellitdr
1998. /Anders SMODZL

Ratt tecken for e-post abonnemang! 
Du som tanker oppna e-postabonnemang 
och valjer ditt amatorradiocall som e- 
postadress bor vara observant nar det 
galler distriktssiffra! Siffroma ett och noil 
kan stalla till med problem da andra vill 
na dig.

Siffran ett ar latt att forvaxla med 
bokstaven 1 (gemena L). Siffran O (noil) ar 
extra problematisk. Sa har representeras 
likartade tecken enligt ASCII-tabellen: 
0 (noli) = 048
0 (genomstruken) = 0216
0 (genomstruken) = 0248
O (vers, bokstaven O) = 079
o (gem. bokstaven o) = 0111

Alla tecken ar viktiga i e-postadressen - 
valj tecken som inte kan forvaxlas nar du 
skriver ner adressen till dina kolleger och 
vanner eller till SSA och QTC!

SMORGP/Emst QTC-red.

Ltbkad kapacitet for radiovagorna
Vid Ericsson Micro wave System pagar ett 
forskningsprojekt som gors tillsammans med 
ett tiotal forskare fran Chalmers inom omra- 
det informationsteknologi, datorteknik, 
radarteknologi och signalbehandling.
Ett av dessa projekt galler en ny typ av 
riktade antenner som kan avlyssna och ana- 
lysera teletrafiken och sandningsmiljon och 
riktas in automatiskt for att na stdrsta moj- 
liga kapacitet. Vissa tider pa dygnet kravs 
kanske extra kapacitet vid stademas infarter, 
andra tider ar kanske belastningen storst i 
centrala kontors- eller i industriomraden.

Med datorstyrda antenner ar det mojligt att 
fokusera radiovagor i olika riktningar. Man 
raknar darmed att kunna oka rackvidden och 
kapaciteten i natet utan att signalema stor 
varandra.

- De intelligenta antennsystemen kommer 
att konkurrera ut tidigare produktgenerationer 
och representerar en framtida marknad vard 
mangmiljardbelopp, sags i ett uttalande.

E-postadresser for hela befolkningen 
Finska Post- o Telestyrelsen utvecklar nu ett 
register dar varje finsk medborgare ska kunna 
fa sin egna e-postadress. Pa samma satt som 
man nu har gatuadress, post- telefonnummer 
ska man alltsa fa sin egen unika e-post- 
beteckning.

Brottslingar med elektroniska fotbojor. 
Nastan 500 svenska brottslingar gar idag 
omkring i sin hemmamiljd med elektronisk 
fotboja. Men larmet gar alltfor ofta och ger 
felaktig indikering pa var fangen uppehaller 
sig och radioskugga gor att kontakten ofta 
bryts. Orsaken till att det inte fungerar som 
det ska, lar vara att kriminalvardsstyrelsen 
valt ett alltfor billigt system. Nar systemet 
forst utprovades anvandes ett amerikanskt 
system som fungerade tillfredstallande. Kri
minalvardsstyrelsen valde senare ett billi- 
gare altemativ som man idag inte ar nojd 
med. SMORGP/Emst

*
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Contest
Tavlingsnytt kortv^g

SM0TTV/Andy - Andrei R. Dulski
Ullerudsbacken 63, 123 73 FARSTA 
Tel/Fax 08-942551
E-mail: smOttv@qsl.net 
Cluster mail: SM0TTV@SK0AR-6

SSA inbjuder traditionsenligt till 
denna svenska test i julhelgen.

SSA Jultest
Tider -
• Juldagen 25 december 07:00-10:00 UTC.
• Annandag Jul 26 december 07:00-10:00

UTC.
Frekvenser - Endast CW. 3525-3575 kHz och 
7010-7040 kHz.
Respektera Frekvenssegmenten!!!
Klasser - Endast Single Operator (aven Single 
Op. p£ klubb- och militarstationer kan delta).
• Klass A: Single Operator
• Klass B: Single Operator/QRP (hogst 5 W 

uteffekt)
Anrop - “TEST SM de SM5XYZ.”
Testmeddelande - RST + lopnummer frSn 001 
+ femstallig bokstavsgrupp som andras for 
varje QSO (t ex 599001 PZRIQ). Du har full 
valfrihet att endera sanda egna bokstavs- 
kombinationer for varje QSO eller sanda den 
kombination du mottog i QSO:t innan.
OBS! Lopnumret bestir av 3 siffror och sand 5 
slumpmassiga bokstaver (inga ord i klartext). 
Poang - Varje svensk station kan kontaktas en 
g£ng per band och pass. Varje godkant QSO 
ger 2 poang. Vid fel mottagen rapport, 
lopnummer eller bokstavsgrupp dras 1 poang 
av. QSO med station som ej sant in logg ger 1 
poang, forutsatt att signalen forekommer i minst 
5 insanda loggar.
Loggar - Loggarna skall skrivas p£ st^ende A4 
och skall inneh^lla foljande:
Ett sammanstallningsblad med Anropssignal, 
Namn, Adress, Deltagarklass och beraknad 
slutpoang. Numrerade loggblad med Datum, 
Tid i UTC, Band, Kord station, Sant 
testmeddelande, Mottaget testmeddelande och 
Poang. Dubbletter skall markeras med noil (0) 
poang.
Dataloggar - Testkommitten valkomnar loggar 
p£ diskett (IBM/MS-DOS PC-standard, 3,5"). 
Anvant dataformat ar inte s£ kritiskt, men det 
m£ste vara en ASCIl-fil, t ex ar ARRLs 
loggstandard acceptabel.
Regler - Endast ett QSO/rad. Varje rad m&ste 

inneh£lla: Datum, tid i UTC, band, kord station, 
sant meddelande, mottaget meddelande och 
beraknad poang (dubbletter m£ste markeras 
med 0 poang). Om du skickar din logg p£ 
diskett behover den inte vara utskriven p£ 
papper, dock m£ste summeringsbladet vara 
utskrivet. Disketten mAste tydligt markas med 
anropssignal, testens namn, klass och testens 
datum. Om du vill ha tillbaka disketten m£ste 
du bifoga SASE.
Deadline - Poststampel senast 15 januari.
Adress -
SSA Testledare
Jan-Eric Rehn, SM3CER
Lisatdet 18
863 00 SUNDSBRUK
Loggar kan aven skickas via e-mail till: 
sm3cer @ contesting, com
Diplom - Diplom utdelas till de tre forsta i b£da 
klasserna. Fler eller farre diplom kan utdelas 
beroende p& deltagarantalet. I klass A utdelas 
aven guld-, silver- och bronsplaketter.

ARRL 10 Meter Contest
Object - The name of the game for the 10 
meter Contest is to concentrate on working as 
many stations as you can in as many different 
states, Canadian provinces and DXCC 
countries as possible.
Classes - You can operate CW, SSB or both 
modes. You also have a choice of QRP, low 
power or high power - whatever tickles your 
fantasy. It’s your choice. If you’re timid about 
operating by yourself, or want to gain a little 
knowledge from an experienced veteran of the 
sport, gather a few friends together and try 
operating multioperator.
Time - Second weekend of December. 
Saturday OOOOz Sunday 2400z.
Maximum operating time is 36 hours out of the 
48.
Exchange-
• USA: RS(T) and state
• Canada: RS(T) and province
• All other: RS(T) and serial number.
Maritime and aeronautical mobile stations send 
RS(T) and their ITU Region (1,2, or 3). 
You can work a station once per mode. That 
means you can work a station once on CW and 
again on phone, but not twice on the same 
mode.
Multipliers - Multipliers are states (50), District 
of Columbia, Canadian provinces, DXCC

- Contest----------------------------------
countries and ITU Regions for maritime and 
aeronautical mobiles. You may count multipliers 
once on CW and again on phone.
Score - For your final score, you count 2 points 
for each phone contact, 4 points for each CW 
contact, and 8 points for each CW contact with 
a Novice or Technician Plus station signing /N 
or/T (28.1 to 28.3 MHz only). Add up all your 
QSO points and then multiply that sum by the 
number of different multipliers that you worked. 
Certificates - Certificates are awarded to the 
top-scoring station in each category in each 
ARRL/RAC section and each DXCC country. 
Also the highest scoring Novice/Technician 
Plus station in each ARRL section gets a 
certificate.
Data logs - Logs may be uploaded as ASCII 
entry files, following the ARRL Suggested 
Standard File Format, to the ARRL BBS (860- 
594-0306); or send them via Internet 
contest@arrl.org Official entry forms and 
complete 10 Meter Contest rules are available 
for an SASE from ARRL HQ.
Deadline - 30 days after the contest.
Address -
ARRL 10 Meter Contest
225 Main Street
NEWINGTON, CT 06111, USA

2nd Original - QRP - Contest 
5/6 Juli 1997
VLP <1W
1. SM5HLP 7980 66 abc
2. DJ6ZF 6076 61 abc
3. DL1JGA 5152 54 ab

QRP <5W
1. G4MQC 27590 144 abc
2. ON6WJ/p 24681 171 abc
3. DK7QB 24576 133 abc

32. SM5DQ 3234 32 abc

62. SM3CCT 1133 34 c

80. SM6AHU 434 12 c

MP <20W
1. YU1SF 20888 104 abc
2. DF0IR 17220 88 abc
3. DK0SZ 14040 82 abc

9. SM6FPC 2900 42 b
(call,points,QSOs,bands 80-20==a-c)

01-97
01-97
12-96

i QTC
12-96Tester December

Regler aven hos SK3BG:

www.sk3bg.se

Fran - UTC 
Fri 5, 22:00 
Sat 6, 16:00 
Sat 6, 18:00 
Sat 6, 18:00 
Sun 7, 20:00

Sat 13, 00:00 
Sun 14, 03:00

Sun 14, 14:00 
Sun 14, 15:15 
Sat 20, 14:00 
Sat 20,16:00

SSA Contest Manager 
Jan-Eric Rehn - SM3CER 
sm3cer@contesting.com

Thu 25, 07:00 
Fri 26, 07:00 
Sat 27,15:00

SSA v.HF Manager, 
Andrei Dulski - SM0TTV Sun 28, 00:00
sm0ttv@qsl.net

Till - UTC Contest Namn Mode Regler
Sun 7, 16:00 ARRL 160 Meter Contest CW
Sun 7, 16:00 EA DX Contest CW
Sun 7, 02:00 6th Annual TARA RTTY Sprint RTTY
Sun 7, 18:00 TOPS Activity Contest 80 meter CW
Sun 7, 24:00 QRP ARCI Holiday Spirits

Homebrew CW
Sun 14, 24:00 ARRL 10 meter Contest CW/SSB
Sun 14, 05:00 The Great Colorado Snow

shoe Run CW
Sun 14, 15:00 SSA MSnadstest nr 12 SSB
Sun 14, 16:15 SSA MSnadstest nr 12 CW
Sun 21, 14:00 Croatian CW Contest CW
Sun 21, 16:00 International Naval Contest CW/SSB
Thu 25, 10:00 SSA Jultest (1) CW
Fri 26, 10:00 SSA Jultest (2) CW
Sun 28, 15:00 Stew Perry Topband distance

challenge CW
Sun 28, 23:59 RAC Canada Winter Contest CW/SSB

*
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x SSA Medlemsnytt
Medlemmar med ny licensklass bor meddela detta till SSA: s kansli ddr registrering sker i medlemsregistret. 
Telefon: 08-604 40 06 eller fax 08-604 40 07. E-post: hq@svessa.se

E&iSl QTC-redaktionen erhaller ddrefter uppgiftema fran SSA kansli.
Nyblivna amatorer dr ocksa valkomna att informera SSA:s kansli sa att vi kan publicera nya
anropssignaler i QTC. Detta galler aven icke medlemmar.
Var ambition dr att fa ett sa komplett register som mojligt over alia svenska sandareamatorer

W och lyssnaramatorer som dr medlemmar i SSA

E-post. Uppgifter om ev. andringar kan aven skickas via e-post till SSA kansli: hq@svessa.se

Nya medlemmar 
SMO-7996 
SMO-7998 
SMOSUU 
SMOWNP 
SM1LPM 
SM5UDK 
SM5VCI 
SM6-7825 
SM6-7993 
SM6DNT 
SM7-7828 
SM7-7994 
SM7-7997 
SM7GSF 
SM7JQH 
SM7VRE 
W9/SM6WET

Nya licensklasser
SM1REI 
SM4WIT 
SM4WKK
SM6WMX ex SH6ABQ 
SM7VKR

Lyssnaramator
Lyssnaramator
Cept 2 
Cept 2 
Cept 1 
Cept 2 
Cept 2 
Lyssnaramator 
Lyssnaramator 
Cept 1
Lyssnaramator 
Lyssnaramator 
Lyssnaramator
Cept 1 
C + Cept 2 
Cept 2 
Cept 2

Cept 1 
Cept 1 
Cept 1 
Cept 2 
Cept 1

Nya anropssignaler
SMOSUU Cept 2
SMOWOT Cept 2
SMOWOU Cept 2
SMOWOV Cept 1
SM4WOX Cept 2
SM6WPA Cept 2
SM6WPF Cept 2
SM7WOY aven OZ4EQ Cept 1 
SM7WPD Cept 2
SM7WPE Cept 2
W9/SM6WET Cept 2

Ny repeatersignal
SK2RAM /R2/, Piteci Amator Radio Klubb,

Namnbyte
SMOVFE Cept 1

Per Lagerstedt Vinterbrinksvagen 9 133 32 SALTSJOBADEN
Istvan Orci Havrevagen 3 192 69 SOLLENTUNA
Per Hammarqvist Furuholmsgrand 1 127 46 SKARHOLMEN
Claes-Goran Klampe Skalsmara By 134 65 INGARO
Tore Gardelin Hajstade Eksta 620 20 KLINTEHAMN
Johan Zeylon Sodra Promenaden 133 602 31 NORRKOPING
Tony Welander Massvagen 13 616 31 Aby
Ronny Lindblad Knogrum Bjorkang 514 62 OLSREMMA
Leif Lindblad Knogrum Bjorkang 514 62 OLSREMMA
Harry Jonsson Karlsborgsvagen 11 544 00 HJO
Jan Renkert Trollsjovagen 2412 383 92 monsterAs
Jan-Ola Dahlberg Trelleborgsgatan 1, 2 tr 214 35 MALMO
Ragnar Arvidsson KrSkegarde 361 93 BROAKULLA
Jorgen Gullacksen Barnstensgatan 32, 7 tr 253 61 HELSINGBORG
Jan Kullin Box 128 370 42 TORHAMN
Ronny Pedersen Kaprifolvagen 25 232 39 ARLOV
Magnus Aronsson c/o Thedin, N Kelkbusck Rd 6652, IL-61052 MONROE CENTER, USA

Magnus Aronsson c/o Thedin, N Kelkbusck Rd 6652, IL-61052 MONROE CENTER, USA

LULEAc/o SM2VBK, Vanortsvagen 18:4 977 54

MARSTALoic Furbo Siriusgatan 52 195 55

E-postadress 
till SSA: 

hq@svessa.se

Eric Lindstrom Annexen, Sproge 620 20 KLINTEHAMN
Mikael Ringstedt Rolles vag 4 776 98 GARPENBERG
Johan Brodin Sorby Nedre Gardet 683 94 LAKENE
Niklas Rigemo Linddalen 6341 464 72 hAverud
David Soderberg Dovhjortstigen 1 553 08 JONKOPING

Per Hammarqvist Furuholmsgrand 1 127 46 SKARHOLMEN
Azzedine Bekkouche Svennebygrand 31,2 tr 163 72 spAnga
Anders Bohlin Valsjolid 184 63 Akersberga
Per Olof Haag Rangarnd 2387 760 40 vAddo
Patrie Grund Bjornstigen 11 718 32 FROVI
Anette MArtensson BrSlandstorpet 6552 444 93 SPEKEROD
Lars Almqvist Kommendorsgatan 33 D 414 64 GOTEBORG
Erik Riisager Gastgivarevagen 4 343 71 DIO
Michael Borggren Minkvagen 3 231 70 ANDERSLOV
Bent Jorgensen Saarisvagen 14 B 212 19 MALMO

5 siffror blir 6!
Nummerbrist i ett 5O-tal riktnummer- 
omraden ledde till att Post- och 
telestyrelsen beslot om nummer- 
andringar for omkring 180.000 abon- 
nenter i somras. Dessa har fatt 
sexsiffriga nummer, i regel genom att 
en siffra tillfogats i boijan av det gamla 
femsiffriga numret. Under ett halvar 
kommer bade det gamla och nya 
numret att fungera.
Nu galler det att fa in anmalan om 
nummerandring fore tryckningen av 
nya E-22an.

73 de Erik/SM5EIT

SM CALL BOOK 1998
Andringar i dataregistret!

Det ar var ambition att trycka en ny upplaga av SM Call Book lagom 
till arsmotet i april 1998.

Eftersom det fanns felaktig information i 1996 ars upplaga sa upp- 
manar vi dig att se efter om dina och gama aven dina amatorvanners 
uppgifter ar riktiga.

Ring, skriv, faxa eller sand e-post till mig eller Cristina och kontrol- 
lera att vi har fatt med alia andringar i dataregistret!

Hjalp oss att fa SM Call Book -98 up-to-date!

SMOJSM/Eric Lund, kansliet

mailto:hq%40svessa.se
mailto:hq%40svessa.se
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Silent Keys
it-rtTsy

SMOMO Ingvar Axelsson
En god van har lamnat oss. Ingvar som- 

nade in stilla den 30 oktober efter en tids 
sjukdom. Han blev 55 ar.

Ingvar vaxte upp i Insjon och tog sitt 
certifikat i tonaren. Som SM4MO och 
SM7MO blev han valkiind varlden runt, 
speciellt pa CW.

Pa grand av sitt brinnande radiointresse 
blev yrkesvalet latt. Han utbildade sig till 
radiotelegrafist och tjanstgjorde pa olika 
fartyg.

Ingvars stora intresse for elektronik och 
sprak forde honom senare till Miinchen, 
dar han fick en gedigen utbildning inom 
Siemens-koncemen. De stora datorema 
blev hans speciality och han arbetade for 
Siemens i Sverige.

Han var en verklig globetrotter och be- 
sokte omkring 90 lander, bland annat en 
miingd oar i Pacific. Han larde sig span- 
ska tidigt, vilket kom val till pass vid 
resor i Latinamerika. Han korde radio fran 
manga av de platser han besokte, oftast 
fran nagon radiovans hem.

Under en rad ar var Ingvar kassor i 
radioklubben i Vaxjo. Han var iderik och 
lotsade klubben till en lysande ekonomi, 
speciellt genom de fina auktionema.

Ingvar var intresserad av tester och var 
initiativtagare till expeditionen till Cuba 
under CQ WW DX Contest pa CW, som 
QTC berattade om i nummer 11/97.

Ingvar horde till den exklusiva skaran 
som valde bort TV. Han ville leva, upp- 
leva manniskor och platser och inte bara 
vara passiv askadare till de pavra tv-pro- 
duktema, som berattar hur varlden ”ar”. 
Under sina resor tog han inga bilder. Istal- 
let bearbetade han sina minnen tillsam- 
mans med vannema.

Han var den enda flamencospecialist vi 
traffat; han hade upplevt cante hondo 
direkt vid kalian i Andalucien.

(Carlos:) Jag foil for flamencons styrka 
sa smaningom. Men det tog flera ar och 
forst efter ihardigt bearbetande fran 
Ingvars sida. Samma sak var det med 
Cuba ... Nu nar vi antligen skulle resa 
tillsammans dit slog sjukdomen ned var 
van.

Genom sin lattsamma personlighet skaf- 
fade sig Ingvar manga vanner varlden 
rant. Saknaden efter honom ar stor. Vi 
minns hans varme, hans fina humor, kun- 
skaper, omtanke och positiva utstralning. 
Vara tankar gar till hans narmaste - Iris, 
Hans och Gunilla.

SM3VE/Bertil & Kristina,
SMOKCO/Carlos & Graziella

SM6AHC, Harry Svensson
Aterigen har en Van och radioamator gott 
bort. De gamla invanda signalema blir allt 
farre. Visst kommer det som val ar hela 
tiden nya duktiga och trevliga radio- 
amatdrer, men vi som lindade spolar, 
byggde vara ror-riggar,och vaxte upp nar 
radiokomponenter var en bristvara blir allt 
farre.

Harry Svensson i Sollebrann var en av 
dessa pionjarer. Pa 50-talet nar jag forsta 
gangen traffade honom drev han en radio- 
affar och reparationsverkstad. Eftersom vi 
bada hade samma hobby hade vi alltid 
mycket att prata om. Det var roligt att 
prata med Harry. Han delade gama med 
sig av sin rika erfarenhet av olika radio- 
konstruktioner och gav praktiska tips, som 
ofta kom till nytta.

Nar TV kom var Harry tidigt inne pa den 
nya tekniken och manga ar de Bjarkebor 
som med Harrys hjalp sett sina forsta TV- 
bilder.

Det hande att man kunde fa en AM - 
eller senare SSB-prat med Harry men han 
foredrog CW-nyckeln. Det var radiokom- 
munikation for honom och med CW holl 
han kontakten med sina radiovanner inom 
och utom Sverige.

Nar Harry sa smaningom pensionerade 
sig var han fortfarande aktiv pa banden 
men med tilltagande alder horde man hans 
signal allt mer sallan. Orsaken var att han 
drabbades av sjukdom och fick problem 
med synen.

Harry var en kand profil i sin hemtrakt 
och det var manga som hade mott upp for 
att ta ett sista farval av honom. 
Rest in Peace Old Man Harry.

Bo Stjemberg SM6ASD

Silent Key

SM5AAJ Ingemar Wahlman 
Tavastehusgatan 138, Kista

SM4APZ Bengt Jacobsson
777/ minne av Bengt, SM4APZ.
Var van sedan manga ar tillbaka, Bengt 

Jacobsson, har for alltid lamnat oss. Den 
19 September detta ar tog hans svara och 
langvariga sjukdom overhanden.

For oss aldre amatdrer i Varmland, som 
kant Bengt sedan slutet av 40-talet ar tom- 
rammet efter honom stort och obegripligt. 

Redan i unga ar vaknade hans stora 
radiointresse och aret innan han fick sin 
licens provades den forsta sandaren besta- 
ende av en cigarrlada, en tandsticksask, ett 
nystan koppartrad och ett radiordr. Knappt 
hade det atravarda brevet fran tillstands- 
myndigheten oppnats forran han hade sina 
forsta telegrafikontakter och vi kan alia 
minnas hans enastaende handlag med 
nyckeln.

Trots intensiva studier hade Bengt iinda 
tid att agna sig at var fina hobby. Flera av 
oss hade under femtio- och sextiotalet 
manga och fina personliga kontakter med 
honom.

Bengt var en aktad foreningsmanniska. 
Som medlem i SK4RL och SK4IL lade 
han ner stort arbete och energi vid Karl- 
stads 400-ars jubileum och aktiverade den 
nya signalen SK4TA, Tingvalla Amator- 
radioklubb.

Nar Bengt sa smaningom anstalldes som 
byggnadschef vid Varmlands Lans Lands
ting ville tiden inte racka till att vara lika 
aktiv som tidigare. Intresset for sin hobby 
kunde han dock inte sliippa. Ganska ofta 
kunde han horas pa de olika banden, fram- 
for allt fran sitt alskade sommarstalle 
’’Hagne” vid sjon Gapem strax NO om 
Karlstad.

Under 15 ars tid var Bengt styrelsens 
ordforande i Swedish Radio Supply AB 
dar hans kunnighet och rattskansla var 
mycket uppskattad.

Nar Bengts valmodulerade stamma och 
musikaliska telegrafi for alltid tystnat ar 
saknaden efter honom svar och tung. Tan- 
kama gar till hans hustru Ingrid, bamen 
Maria, Eva och Erland med familjer samt 
till brodem Dag, -4SET.

Med stor tacksamhet skall vi alltid min
nas Bengt och allt det goda han stod for. 
A Ila vanner i SK4RL och SK41L 
gm Karl-Otto, -4 KL, Hans,
-4MI, Ingemar -4ALK, Gunnar -KJN
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Amatorradiotrafik
HMS Carlskro

Frekvenser:
UTC 1200 samt 1800 + ledig tid. 
CW SSB
- 14063 14163
-21063 21163
Se var hemsida for ev. andringar samt 
dagens resebrev med bilder fran resan 
samt mycket mer. Ombord finns 5 st 
radiosignalister varav 3 ar vampliktiga.

SM6UQJ/Jonas HMS CARLSKRONA
Ny uppgift!:
Hemsida:
http://www.mil.se/FM/marin/hmsckr

Resrutt:
Dakar,Sengal 19-20/12
Abidjan,Elfenbenskusten 24-29/12
Kapstaden, Sydafrika 7-11/1
Fortaleza, Brasilien 23-27/1
La Guaira, Venezuela 5-9/2
Bequia Island, 10-13/2
San Juan, Puertorico , USA 16-20/2
Lissabon, Portugal 4-8/3

(infor PFP-ovning, Strong Resolve) 
Portsmouth, Storbritannien 22-24/3
Ater Karlskrona 28/3

Luciafest
SK7BV

Mandag 8 dec. kl 18.00. Vi firar Lucia som 
vanligt pa ABF:s radioklubb. Ystadsvagen
22 IV tr. PS Ny Lucia i ar!

Hjartligt valkomna!
gm SM7OBN/Karl-Erik

Lokalnat over Stockholm
SR A, Stockholms Radioamatdrer, kor ett 
lokalnat i SM0 varje helgfri mandag kl 2200 
over R1 (145.625) med R2 som reserv. Vi 
forsoker sprida information om vad som ar 
pa gang bade inom eget distrikt och narlig- 
gande.

Info till natet kan lamnas via e-post: 
info@sra.se eller till Urban, SM0NHE.

DIPLOM CCAF
Copper Coin Award of Falun 

CCAF ar ett aktivitetsdiplom som utges av 
Falu Radio Klubb. Det bestar av ett hand- 
gjort 1-dalers kopparmynt i miniatyr. 
Falu Radio Klubbs medlemmar kommer 
att vara aktiva den 5 och 6 januari (Tretton 
helgen), mellan kl. 00.00-24.00, pa kortvags- 
banden (i huvudsak 40 och 80 meter, CW). 
Du som vill kora ihop ett litet speciellt 
diplom, har nu chansen att samla poang for 
detta diplom. Lyssna efter FRK:s medlem
mar. Vi kommer att ropa: ”CQ -de-SM 
CCAF. . .

Om du samlat ihop minst 10 poang, sa har 
du mojlighet att soka diplomet. Skandina- 
viska stationer erhaller 2 poang per QSO pa 
alia band utom 160 meter, dar de erhaller 5 
poang. Endast en kontakt per station och 
band efter 1 januari 1996. Alla kontakter ska

Sddertornsklubbar samordnar program under varen 1998
RADIOKLUBBEN LASER
c/o Goran Eriksson, SM5XW, NedergSrden 218, 136 53 Haninge. Tel 08/500 288 18
Lokaler och tidpunkter om ej annat anges i programmet:
Kvarnbacksskolan, Mostensvagen 4, Jordbro, kl 19.30. Progr.start 20.00. (Buss 837 kl 19.27 fr^n Jordbro station) 
MAnadsmoten varje andra onsdag i m^naden om ej annat anges. Uppdatering av programmet i QTC. 
Lopande information genom “Laserringen” pa 145.425 Mhz varje mSndaq kvall kl 20.00 snt fr o m jan -98.

Onsdag

Onsdag

Lordag

Onsdag

Onsdag

Sondag

Onsdag

Lordag
Onsdag 
g2ng av 
Lordag
Tisdag
M^ndag

14 jan

11 febr

21 febr

11 mars

18 mars

22 mars

15 april

25 april 
13 maj 

16maj
19 maj
8 juni

Lord/Sond 13-14 jun

Manadsmote i Jordbro, GenomgAng av v^rens program. Birgitta, SMOFIB och
Goran, SM5XW, berattar om Cuba-expeditionen T48RCT och visar diabilder.
Manadsmote i Jordbro, Rolf Salme, SM5MX, nyligen hemkommen frAn arbete pa svenska 
ambassaden i Hanoi, berattar om Vietnam och sina radioupplevelser dar.
Klubbangelagenheter, bl a planering av antennuppsattning i Nynas.
Shacket i Nynashamn, kl 12-15, da vi g^r igenom handhavande av utrustningen i shacket 
samt gallande regler for trafik darifr^n.
Manadsmote i Jordbro, Rektor Mikael Larsson ger oss en bild av mojligheten till samarbete 
med radioamatorerna i Haninges vanort Haapsalu i Estland.
Studiebesok i Skondal, kl 19.30 besoker vi Post- & Telestyrelsens radiokontrollstation 
under ledning av Ulf, SMONI. Ring Goran -XW om du vill ha hjalp med transport. 
Arsmote Radioklubben Laser, kl 14.00 i Kvarnbacksskolan. Som vanligt bjuder klubben pci 

smorgSsar och dryck.
Manadsmote i Jordbro, Olle, SMOKV, visar hur man bygger en rx-farstarkare med 110 dB 
dynamik samt beratter for oss om radioupplevelser i samband med jordbavningen i 
Peru 1970.
Shacket i Nynashamn, Samma program som lordagen den 21 febr.
Manadsmote i Jordbro, Planering av aktivitetshelg pA Kvarnberget 13-14/6 och genom- 
program for antennuppsattning i Nynashamn d 16/5.
Antennuppsattning vid shacket i Nynashamn kl 10-16. Vcira yl/xyl 's svarar for maten.
50 Mhz-test frSn shacket i Nynashamn. Ansvarig operator ar Ola, SMONMT.
Manadsmote i Nynashamn, Avslutningsmote for sassongen med strommingsfest for bcida 
klubbarna.
Aktivitetshelg pa Kvarnberget i Taby, dar “varldens haftigast" antennpark redan finns pa 
plats, ligger omgivet av skog, hogt och vackert i naturen strax norr om Ullnasjon. 

Mer info senare bl a over lokalfrekv 145.425.

NYNASHAMNS RADIOAMATORER
Kontaktman i Nynashamn ar Arne, SM5BVI (08/ 500 49 193) och Alf, SM5BZQ (08/ 520 143 80)
Lokaler och tidpunkter om ej annat anges i programmet:
Shacket i Nynashamn, Segelsallskapets gula hus, Strandvagen, kl 19.30.
(Med pendeltag: Avstigning Nynas Havsbad och promenad ca 10 min utefter Strandvagen)
M^nadsmbten varje forsta mandag i m^naden om ej annat anges. Uppdatering av programmet i QTC. 
Lopande information genom “Laserringen” varje mflndaq kvall kl 20.00 pa 145.425 fr o m jan -98.

Mcindag
Lordag

2 febr
21 febr

Lordag
M^ndag

21 febr
2 mars

Onsdag 18 mars

M^ndag 6 april

Mcindag 4 maj

Lordag 16 maj
Tisdag 19 maj
Mcindag 8 juni 
Lord/Sond 13-14 jun

MSnadsmote i Nynashamn, 0m Cuba-exp. Program liknande 14 jan i Jordbro.
Shacket i Nynashamn, kl 12-15, da vi gar igenom handhavande av utrustningen i shacket 
samt regler for trafik darifr^n.
Arsmote i Nynashamn, Nynashamns Radioamatorer kl 15.00 i klubbhuset.

Manadsmote i Nynashamn. Klubbangelagenheter, faststallande av plan for 
antennuppsattning.
Studiebesok i Skondal, kl 19.30 besoker vi Post- & Telestyrelsens radiokontrollstation 
under ledning av Ulf, SMONI. For samordning av transport kontakta Arne, SMOBVI. 
Manadsmote i Nynashamn, Birgitta, SMOFIB berattar om sina intryck under en 
arbetsmanad pa svenska ambassaden i Teheran.
Manadsmote i Nynashamn, Planering av aktivitetshelg pa Kvarnberget 13-14/6 och 
genomgang av program for antennuppsattning i Nynashamn 16/5.
Antennuppsattning vid shacket i Nynashamn kl 10-16. vara yl/xyl s svarar for maten.
50 Mhz-test fran shacket i Nynashamn. Ansvarig operator ar Ola, SMONMT.
Avslutningsmote i Nynashamn med strommingsfest for b£da klubbarna kl 19.30. 
Aktivitetshelg Kvarnberget, Taby. Se ovan under Radioklubben Laser.

VALKOMNA ! 73 de Goran, SM5XW och Arne SMOBVI

ske pa samma trafiksatt i bagge riktning- 
arna.

Ansokan med QSL kort och forteckning 
over kontaktade sandarmatdrer, sandes till 
Falu RadiokLubb, Box 701, 791 29 Falun. 

Avgiften for diplomet ar 145 SEK och 
insattes pa klubbens postgiro 591086-4. Mark 
postgirotalongen med ’’Diplomavgift”, samt 
signal, namn och adress.
Lycka till med jakten och vi i Falu Radio 
Klubb, onskar

God Jul och Gott Nytt Radiodr!
73 de SK4AO gm
SM4PJQ/Christer Nordqvist

SSA-HQ-Nat
Kors regelbundet 

varje jamn vecka pa 
lordagar kl 0900 SNT 

(om ej annat annat meddelats i 
SSA-bulletinen).

Frekvens: 3705 kHz + - QRM 
Mode: SSB Tid: 0900 Svensk tid.
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18-19 april 1998
Arsmoteslotteri 1998

Radio Convention
Vetlanda Ham

l:a december!
Da slapper vi lottema till "arhundradets" lotteriA 

Pris 20 kronor
porto, 5 kronor for den som vill ha lottema hem- 

7 skickade. _ ——
/ Betala in pa postgirot 75 60 08-9. \ 

Z—SK7IJ Vetlanda Amatorradioklubb \

VETLANDA

X
Ham Radio

Convention -98

Stod vara 
ungdoms- 
aktiviteter 

med att kopa 
en lott!

Totalt vinstvarde 35 729:- - med plats for tier vinster!

Marcus Johansson SM7TZK, Tel 0383-30545
Christofer, SM7URQ

Mer information finns pa internet:

http://hem2.passagen.se/sk7ij

1. 9 meter Vargardamast standard
2. ACT30-S Aktiv antenn 30 kHz-30 Mhz

Vargarda Radio AB, Vargarda 
Telecom Lund, Lund

3. Standard C-510 Duo hand/mobilapparat
4. MFJ 9030 30m QRP-rig

Sanco, Umea
Swedish Radio Supply AB, Karlstad

5. Bordsmikrofon Astatic Night Eagle 
6.15144 AN 2mYagi

AFR Electronics, Sundsvall 
Cue Dee Produkter, Robertsfors

7. MFJ 1225 Demodulator
8. PC Scancat Gold
9. Palomar Tuner-Tuner

10. Stiron 100W Lodstation
11. Doro Telefon med nummerpresentation
12. AEA Isopole 415-460 Mhz
13. Force 12 b-1 3kW balun 1:1
14. Manipulator med fot av marmor
15. Nataggregat 6-8 A

Swedish Radio Supply AB, Karlstad 
Swedish Radio Supply AB, Karlstad 
CAB-Elektronik AB, Jbnkdping 
Pryltronic AB, Ulricehamn 
Meny Radio & TV AB, Vetlanda 
Swedish Radio Supply AB, Karlstad 
Leges Import, Ornskoldvik 
Swedish Radio Supply AB, Karlstad 
Limmareds Ham Center HB, Limmared

16. Nataggregat 5A CAB-elektronik, Jdnkbping
17-19. Valfritt Program WJ20, RTTY eller SSTV Jonit, Ostersund
20-21.25m Aircom plus
22-23. Portabel Jordfelsbrytare
24-25. Luformottagare MT 910
26. ARRL Handbok
27. Russian Callbook
28-30. Mini-Duobandsantenn
31. Jordplansantenn Bas
32. Magnetisk Antenntransformator
33. Notchfilter
34. Heard Island, bokav KK6EK

JEH Trading, Frandefors 
Svenska CEE-Norm AB, Norrkoping 
Jansson Kommunikation, Goteborg 
Foreningen Sveriges Sandaramatorer
Jabeco, SM7DEW, Ljungby
Jabeco, SM7DEW, Ljungby
VHF-Teknik AB, Malmo
Telecom Lund, Lund
CAB-Eletronik AB, Jbnkdping 
Vark&VKOIR Team

Radioamatorens Julkorsord
VAgratt
I Sammanslutning av personer som 
sysslar med radioexperiment pA av 
statliga myndigheter upplAtna 
frekvensomrAden.
4 Bra fardsatt for svenska sandare- 
amatdrer som vill besoka Dayton 
Hamvention i USA.
8 Storleken pA vAg. Niv& for spanning, 
strom, effekt, etc.
9 Gammal tysk bilmodell, men ocksA 
namn pA spansk dam med gammal 
byxa.
II OcksA ett mAtt for frekvens.
13 En akademi for Ingenjorsvetenskap. 
15 Dagar som SSA:s HQ-nat kors varje 
jamn vecka.
17 En rakning som kan leda till 
klagomAI for aktiva sandaramatorer.
19 Kan bAde hogtalare och bilmotorer 
Astadkomma.
23 Bor telegrafister och musiker hAlla.
26 En gas i lysror.
31 Ar sekund, minut, timme, dag, 
vecka, mAnad och Ar.
34 Nastan som antenn, men den har ar 
for prydnadssaker.

Konstruktor: SMORGP/Emst

Lodratt
2 Ofta i luften mellan Arlanda, Kopen- 
hamn och Oslo.
4 Vill de fiesta sandareamatorer att 
amatorradiobanden ska bli.
5 Genom etern: Lima, India och Lima
6 Kan sagas vara en summarisk 
beskrivning ang. u-bAtslage - ej 
undervattenslage.
7 Tropisk frukt
9 Inter Modulation.
lOHalverad berakning
12 Forkortning pA nodvandigt drivme- 
del for sandare.
14 Blev - minst sagt - en sandareamator 
nar han trillade ner frAn taket under 
antennjustering.
16 Ar tvA yagi, tre paraboler och tvA 
trAddipoler.
17 Kanske eventuellt
18 George Wood enl SSA:s SM-Call 
Book
20 kort lAng kort
21 Finns bAde som bussar och datorer
22 Inte bast, men narapA.
25 Som militar enhet, beroende av 
goda radiokommunikationer.
27Med tillagget kapad blir det ett 
aventyr eller snedsprAng.
30 LAngsokt, men bAde iborjan och 
slut.
32lnformationsteknologi.
35 En lAng och kort och sedan lAng 
och kort-kort

Pris till tre forst oppnade ratta losningar.
Korsordslosning sandes in till SSA kansli 
senast den 13januari 1998:
Trisslotter: Adress:
1 :a pris tre lotter 
2:a pris tva lotter 
3:e pris en lott

SSA kansli
’’Korsordet”
Box 2021, 123 26 Farsta

1 2 3A ■ 5 6 7 ■■ • M
9 A 10 ■
11 T 13 14

■ O 16

17 R 18

19 B 20 21 22

■ 23 A 24

■ 26n 27 28o 29 30

31 32

D E 33h
34

E
35

I N ■
35b A N D B R E D D
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QTC-
• tutan!

Har finns utrymme reserverat for dig 
som vill uttrycka din asikt i QTC. 
Skriv kortfattat! Skicka dina rader per 
e-post, packet eller nerskrivet pa ett 
QSL-kort. Adress:
• QTC-red. Trakv. Byg 36,
17837 Ekero
• nummer@bahnhof.se
• smOrgp@skOmk
Korta inlagg prioriteras - langa inlagg 
kommer med i man av utrymme!

Har nagon testat nya HF TS-870 
(Kenwood/ och IC-756 (Icom) och 
jamfort de tva HF-stationerna? Jag tror 
att en artikel om en sadan jamforelse 
ocksa skulle vara mycket interessant 
for andra radioamatdrer.Om ni har nat 
sant, publicera garna detta i QTC eller 
svara direkt till mig.

73 de SM7WLR/Harry Kalander
Ramels.vag 123-22, 21369 Malmo 
Tel 040-217096

Lasare dr valkomna med upplysningar 
eller textbidrag till QTC om du har 
jamfort stationerna. Du kan forstas 
ocksa vanda dig direkt till SM7WLR i 
Malmo. SMORGP/Ernst QTC-red.

Det ar absolut forbjudet att svara och ha 
ett ovardat tai bade pa kortvag och 2m :s 
banden. Det star namligen i reglementer 
Alltsa amatorer skarp Er!

SM-AN/Onym.

WINPACK!
From:
OZ5WK@OZ6BOX.KRU.JYS.DNK.EU
Tak for inagg i QTC angaende 
WINPACK!
Jeg har last det med interesse i det jeg 
anvender WINTNC med Windows 95, 
og en BAYCOM driver og modem 
TCM 3105. Jeg er ikke helt tillfreds 
med WINTNC, og konstruktoren har 
"lukket butikken", sa man har ingen 
mulighed for andringer mere! Derfor 
kunne jeg godt tanke mig at ga over til 
WINPACK!
Jeg er icke interesseret i at installere 

en TNC, men onsker fortsat at anvende 
mit Baycom!
Sa kommer mine sporgsmal:

Hvor far jeg fat i den software der 
skal sattes imellem Baycom og 
WinPack? Det ma jo vare det der 
kaldes BPQ?
Kan det hentes pa internet?. Kan 
WinPack anvende aad og er der ellers 
nogenting man bor vide?

Tak for hjalpen!
73 de Kalle, 0Z5WK @ 0Z6B0X.
Skicka garna svar till:
OZ5WK@OZ6BOX.KRU.JYS.DNK.EU

Vilken signal?
Jag har ett fritidshus i SM7. Pi den tiden
PTS hade hand om signaler flullt ut hade 
jag en registrerad fritidsadress som SM7EPM. Nu har 
jag sett att SSA pa sin hemsida pa Internet har ett 
fritidsadress-register till vilket jag anmalt mig. Jag har 
ocksa meddelat kansliet pa SSA min fritidsadress.
Jag har varit aktiv fran min fritidsadress som SM7EPM 

under kortare perioder. Ibland harjag fatt kommentarer 
pa bandet om att det inte langre gar att kora med 
’’fritidssignalen” utan jag horde anvanda min SMO- 
signal plus /7. Hur ar det nu med detta? Ar det tillatet 
med fritidssignal? Denna fraga har kanske varit uppe i 
QTC, men da har jag missat den. Kan det klargdras i 
QTC vad som galler?

73 SMOEPM/Ebbe

Foljande galler generelU. PTS foreskrift sager ingen- 
ting om hur distriktsiffran skall anpassas vid koming 
utanfor uppgiven hemadress, d.v.s. den adress som 
finns i PTS register.

SSA:s styrelse rekommenderar foljande: Vid trafik 
fran regelbundet anvand fritidsbostad skall distrikt
siffran vara det aktuella distriktet. Observera att det inte 
ar mojligt att fa in fritidsadressen i PTS register.
For att fa in fritidsadressen i SM Call Book skall 

anmalan goras till SSA:s kansli, detta ar ocksa nodvan- 
digt for att QSL-ombuden skall kunna sortera QSL- 
korten ratt.
Vid tillfallig trafik fran annan plats an anmald adress 

skall anropssignalen foljas av snedstreck och aktuellt 
distrikt, vid mobil trafik skall aven bokstaven M laggas 
till. Den extra distriktsiffran behovs ej vid trafik inom 
eget distrikt.

SMOSMK/Gunnar

Debatt
SSA:s organisation^  nder oktober har en viss debatt 
om SSA:s organisation forekommit pa packet, och till 
slut kande jag mig ocksa foranlaten att vadra mina 
asikter den viigen. Da, emellertid, dels en stor del av 
SSA:s medlemmar inte har packet eller laser 
packetbulletiner, dels forwardingen fran SM2 till sodra 
Sverige (och vice versa) ar narmast obefintlig, foljer 
har mitt debattinlagg aven i QTC.

SM5KUX och alia andra
SSA-medlemmar
Det ar gliidjande, att det antligen, aven om det ar i elfte 
timmen, kommit i gang en debatt om SSA:s organisa
tion. De nu gallande stadgarna har en mycket stark 
doft av 1920-tal, herrklubb, punsch och feta cigarrer. 
Da hade foreningen nagra tiotal medlemmar, nu har vi 
bortat 6000!
-KUX har, ocksa i en packetbulletin, kortfattat be- 

skrivit, vad SSA:s styrelse hittills kommit fram till. 
Tyvarr har det fortfarande en gammalmodig pragel, 
och doften av punsch och feta cigarrer ar ingalunda 
borta! Dessutom ar forslagen iinnu mindre demokra- 
tiska an nu gallande SSA-stadgar!
Som SM7TOG beskrivit i en innehallsrik bulletin pa 

packet, behover mycket forandras, nar vi nu snart ska 
ga in i 2000-talet. I mangt och mycket ar jag overens 
med -TOG om vad som behover goras. Dock finns det 
ingen anledning att gora om SSA till nagon form av 
forbund.

Har ska jag nu kasta ytterligare nagra vedpinnar pa 
debattbrasan:

1. Styrelsen
Som styrelsen (och -KUX) foreslar, bor den kraftigt 
minskas till omfanget. Det ar demokratiskt absurt, att 
som nu styrelsen bl a bestar av 8 DL, varav DL1 valts 
av ett distrikt med ett 50-tal medlemmar, och DL0 av 
ett distrikt med mellan 500 och 1000 medlemmar 
(reservation for antalen!), vilket betyder, att varje 
medlem pa Gotland har mer an tio ganger sa stort 
inflytande i styrelsen som varje medlem i SM0!!! Den 
bor besta av hogst sju valda medlemmar, inklusive 

ordforande, med, exempelvis, tre suppleanter. Sty- 
relsens arbetsuppgifter enligt -KUX ar hyggligt defi- 
nierade. Kanslichefen bor vara styrelsens protokoll- 
sekreterare, och aven foredragande i vissa fragor.

2. Sektioner, QTC och HamShop
Det ar fullt tillrackligt med tre sektioner: 
administrativ sektion, trafiksektion, ungdoms- och 
utbildningssektion.
QTC och HamShop bor goras om till aktiebolag, 

som drivs separat. Detta om inte aktiekapital- och 
andra bestammelser lagger nagra hinder i vagen. 
Savitt jag kunnat utrona, har bade danskar och fin- 
landare, helt eller delvis, redan gjort sa.

3. Arsmotet
SSA:s arsmote och det nuvarande postrostnings- 
systemet bor helt avskaffas. Arsmotet ersatts av ett 
fullmaktigemote, dar distrikten representeras av valda 
fullmaktige. Dessa fullmaktige valjs inom distrikten 
till ett antal, som anpassats till respektive distrikts 
medlemsantal. Detta blir inte 100 % demokratiskt, 
men i alia fall mycket mera sa an nuvarande system. 
Man kunde tanka sig ett system, dar distrikten far 
fullmaktigeplatser ungefar enligt foljande: 
Antal medlemmar i distriktet Antal fullmaktige
hogst 99 st 1
100 - 249 ”2
250 - 399 ” 3
400 - 599 ” 4
600 - 799 ” 5
800 och fler 6
Detta skulle troligen ge en fullmaktigeforsamling pa 
hogst 40 personer, vilket ar hanterbart for en motes- 
ordforande (i motsats till nuvarande ordning).
Dessutom bor ars-/fullmaktigemotet helt frikopplas 
fran nuvarande kringarrangemang, och, av praktiska 
skal, normalt forlaggas i Stockholmstrakten, dit det 
finns hyggliga resemojligheter fran i stort sett hela 
landet.
Ovan foreslagen ordning skulle, med stor sannolik- 
het, ge bl a foljande fordelar:
- bli betydligt billigare for SSA (storleksordning 
tiotusentals kr per ar)
- bli betydligt mera demokratisk an nuvarande sys
tem
- ge mojlighet att motet skulle kunna genomforas pa 
en dag, med framoch hemresor for de fiesta samma 
dag.

4. Konvention
I stallet for nu forekommande kringarrangemang i 
samband med SSA:s arsmote i form av utstallningar, 
foredrag, m m kan man arligen ge en intresserad 
klubb i uppdrag att, med helt eget ekonomiskt an- 
svar, ordna en SSA-konvention. Varfor inte t ex 
nagon gang i anslutning till DX-motet i Karlsborg?

5. DL och distrikten
DL bor inte, som nu, automatiskt sitta i SSA:s sty
relse, utan ska i stallet agna all kraft St sitt distrikt. Det 
hindrar dock inte, att han/hon kan valjas in i SSA:s 
styrelse anda.

Da hittills gjorda forsok att inlemma klubbarna i 
SSA:s verksamhet mer eller mindre misslyckats, bor 
SSA i stallet satsa pa att bygga ut verksamheten inom 
distrikten. Inom varje distrikt bor, forutom DL valjas 
en mindre, obligatorisk, styrelse (hogst 5 medlem
mar, inklusive DL). Distriktet bor ha egen ekono- 
misk redovisning och fa systematiska bidrag, som 
baseras dels pa en klumpsumma, lika for alia distrikt, 
dels pa ett visst antal kronor per medlem inom res
pektive distrikt (plus eventuella projektbidrag) fran 
SSA.

Jag ar tamligen saker pa, att en nyorganisation av 
SSA enligt ovanstaende forslag skulle ge oss ett 
betydligt aktivare och battre SSA bade centralt och 
inom distrikten!

73 Gunnar/SM2CTF
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Allmant

Diplom Sverige

SM5BDY dr "Diplom-Sverige- 
entusiasten ” som du vander dig till om du 
vill veta mer om bl a forsamlingsjakten.

Foto: SMOJHF/Henryk

Forandringar i lansindelningen
Det har varit och kommer att bli en hel del 
forandringar i den svenska lansindelningen. For 
NSA och DIPLOM SVERIGE foranleder delta 
inga andringar. Stockholms Stad och Stock
holms Lan var redan, nar DIPLOM SVERIGE 
startade, sammanslagna till AB-liin. Man ansag 
redan for 20 ar sedan att det basta vore att i 
Record-Booken skilja pa A-lan och B-lan. Dess- 
utom foljde NSA den redan fastslagna numre- 
ringen for SCA-diplomet. De lansiindringar som 
redan skett ar det nya Skanelanet (LM-lan) och 
det nya vastsvenska storlanet (OPR-lan). Fler 
sammanslagningar kommer sakert att ske och 
det har aven ryktats om att vissa lan kan komma 
att delas. Vi kommer darfor att behalla vara 
gamla lansbokstiiver. Lite nostalgi ar val inte 
helt fel.

2500 forsamlingar
Record-Booken listar samtliga drygt 2.500 for- 
samlingar med alia mer eller mindre alderdom- 
liga namn. Man var ju fran hogre ort for ett antal 
ar sedan pa vag att skrota alia dessa gamla fina 
namn och till en viss del har manga redan 
forsvunnit. Posten har ju lyckats bra med den 
saken, nu nar alia brev stamplas ’’Posten- 
Sverige”, for att inte tala om alia postadresser 
som gatt QRT. Vad som hander nar Kyrkan 
skiljs fran Staten vet ingen idag, men man kan ju 
formoda att Kyrkan vill gora rationaliseringar. 
Det torde inte vara en helt felaktig gissning om 
da fler forsamlingar skulle forsvinna. Passa pa 
att skaffa dig en Record-Book medan namnen 
finns kvar.

20-ars jubileum
1998 kommer att innebara en del forandringar i 
verksamheten kring DIPLOM SVERIGE, som 
firar 20-arsjubileum. Dessutom fyller NSA 50 ar 
och dessa jubileer skall ju pa nagot satt upp- 
marksammas. Testreglema kommer att andras, 
speciellt vad galler VHF och forhoppningsvis 
till det battre. Antalet CUPer fordubblas liksom 
ocksa antalet forsamlingstester. Vi lagger aven 
in en klubbtiivling och en individuell tavling, 
bada gaende under hela aret.

Andrade testregler
I kortvagstestema okar vi poangtalet for QSO pa 
160 m, som brukar uppvisa en mycket lag akti- 
vitet med mycket fa QSO. Vi tror att 2 resp 3 p 

i st f 1 resp 2 p
for SSB resp CW-QSO kan stimulera till nagra 
fler kontakter pa topbandet.

Nar vi anda ar inne pa 160 m paminner vi om 
NSA 160 m CUP 1997. Senast den 31 jan 1998 
vill NSA ha in loggama. Med samma enkla 
regler, d v s kor sa manga forsamlingar som 
mojligt under kalenderaret, inbjuder vi till NSA 
160 m

CUP 1998
Du vet val att 160 m ar ett alldeles fortraffligt 
band att kora SM-kontakter. Vem vet - du kan- 
ske kan fa ett riktigt ufb ragchew-QSO som 
omvaxling. Om du foredrar att kora "rubbers- 
tamp”-QSOn kan aven under dessa utvaxlas 
forsamlingsnummer.

Ytterligare en CUP planeras 1998, namligen en 
mobilcup. Har galler det att kora fran sa manga 
forsamlingar som mojligt. Det finns ju en hel del 
mobila stationer, bade pa KV och VHF. QSO pa 
alia band och mode under hela kalenderaret 
galler for NSA MOBIL CUP 1998. Det ar inga 
problem att ta reda pa i vilken forsamling man 
befinner sig. Alla har vi val en bra bilatlas 
liggande i bilen.
Komplettera den med ’’Atlas over rikets 
indelningar”. Den visar forutom alia forsamlings- 
granser lansvis, alia storre orter och storre vagar. 
For 150 kr inhandlade jag ett ex fran SCB. Med 
dessa hjalpmedel behover du inte leta upp kyr
kan utan det ar bara att hitta ett bra QTH. Ar du 
pa genomresa har du heller inga problem att veta 
i vilken forsamling du ar.
VHF-testen far nagra andringar. Klass- 

indelningen andras genom att VHF mixed och 
VHF foni forsvinner. I stallet gors separata 
klasser for varje mode, sa nu har FM-amatorema 
sin egen klass (aven QSO via repeater). Mobil- 
stationema samlas i en klass for sig, sa dar finns 
konkurrensen kvar mellan olika mode. Ar 
forsamlingstesten den enda VHF-test dar FM- 
stationerna har en egen klass? Multiplama ar 
som tidigare, bade forsamling och Ian, men nu 
later vi SM5 och SM0 vara olika distrikt.
Precis som i tisdagstesterna pa VHF och i 

manadstesterna pa KV gar en tavling mellan 
klubbarna. Vi skall inte vara samre, men vi 
raknar poangen pa lite annat satt. I slutandan 
raknar vi ocksa ihop poangen for KV och VHF, 
aven om de ar separata tavlingar. De bada 
CUPema kan ocksa komma att inga i klubb- 
tavlingen.
I den individuella tavlingen raknas poangen pa 
samma satt, men har utgar vi fran varje klass for 
sig och kan senare tanka oss att lagga ihop 
poangsummoma. Det ar alltsa tillatet att delta i 
sa manga klasser man vill.

I kommande nummer av QTC presenteras detta 
utforligare liksom i ’’Diplom Sverige News- 
Letter”, som innehaller ytterligare information. 
Vill du lasa det - hor av dig till mig.

SM5BDY/Evert
Tel 0155-216720 eller 0156-14145

Forsamlingstesterna 1998

Till 1999 raknar vi med att &terg& till enbart vinter- och

KV VHF

Vinter 31/1-1/2 Vinter 24-25/1

VSr 2-3/5 var 25-26/4

Sommar 25-26/7 Sommar 1-2/8

Host 31/10-1/11 Host 24-25/10

sommartest.

Tekniksektionen behover 
funktionarer!

For att tekniksektionen ska kunna 
fungera som det ar tankt enligt den 
beskrivning som styrelsen godkant sa 
behovs det snarast nagra personer till 
poster som ar vakanta.

Tekniksektionens uppgift ar att 
behandla alia arenden som beror 
teknik inom amatorradio, och darfor 
bor sektionens funktionarer folja den 
tekniska utvecklingen och informera 
medlemmarna, bland annat genom 
artiklar och notiser i QTC, och bitriida 
foreningens bvriga funktionarer i 
tekniska arenden, samt bitriida 
medlemmarna med rad i tekniska 
fragor, bland annat stomingsproblem.

Tekniksekreteraren planerar och 
samordnar sektionens verksamhet, 
men behover ett antal specialister till 
sin hjalp for olika uppgifter.

Digimode-funktionar
Denne bitrader tekniksekreteraren i 
arenden som galler de olika digitala 
moderna och svarar for information 
och radgivning till medlemmarna om 
tekniska fragor kring digimode.

Avstornings-funktionar
Denne hanterar arenden som galler 
stomingsproblem, bland annat att 
organisera ett nat av lokala 
avstorningskunniga och att formedla 
avstorningsladorna. Dessutom ingar 
att informera medlemmarna om 
metoder for avstorning.

EMC och standardiserings-funktio- 
nar
Denne svarar for fragor kring befint- 
liga och kommande standards inom 
EMC-omradet och ar dessutom 
kontaktperson mot IARUs EMC- 
arbetsgrupp. Dessutom ingar att skota 
kontakter med standardiseringsorgan, 
myndigheter och foretag.

Teknisk redaktor
Vi har redan en teknisk redaktor, Jan/ 
SM0AQW, men behover ytterligare 
en for att bland annat tiicka upp 
omradena mikrovagsteknik, digital 
teknik och VHF-antenner. Uppgiften 
innebar att stodja QTC-redaktoren nar 
det galler att fa fram eller finslipa 
tekniska artiklar.

Om du kan tanka dig att stalla upp for 
SSA och dess medlemmar, eller kan 
tipsa om nagon som kan stalla upp, sa 
hor av dig till mig eller nagon annan i 
styrelsen.

Sigge Skarsfjdll, SM5KUX
tel/fax: 011-16 70 87 
e-mail: ska@algonet.se
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Ham- 
annonser

Annonspris for medlemmar 40 kr for annons om 
hogst 200 tecken. Darefter 5 kr for varje paborjad 
grupp om 40 tecken.

For affarsmassig annonsering samt for icke 
medlemmar ar grundpriset 100 kr for 200 tecken 
och tillagget 10 kr per grupp om 40 tecken.

Text och betalning i forskott - 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 annonstexten skrivs p£ textdelen. 
Tank p£ att vi utnyttjar optisk avlasning och en- 
dast erh&ller en kopia av inbetalningskortet dar 
annonstexten kan vara sv^rlast. Skriv darfor 
extra tydligt!

Kopes
□ Onskas kopa: Kortvags GP. Gama 9- 
bands utan radialer, Aven andra typer ar av 
in intresse, t ex R5. SL2ZA c/o SM2UD 
Kjell Bostrom 0) 090-776840
□ Armens antennmast, 3 sektioner 100 
cm sida 80 mm 0, trekantig inv. stege. 
Helgalvad. SMOKC/Inge (2) 08-7561520
□ Soker bl a Collins 390, Hammarlund 
HQ 100 till 200, SP 400, National HRO 
Junior, HR05, HR07, 2 - 40, tyska WW2 
RX. Nyare bl a: Drake R7, SRT CR 90/91, 
Galaxy 530/1530, Eddystone 1830. Aven 
andra heltackande av intresse.
Kjell (5) 0320-73015
□ Amator-riggar och slutsteg kopes.
VHF, UHF, SHF och HF. Gama mobil duo 
2/70. SMOOGX/Kjell
(5) 08-765 21 18 eller 0705-25 37 95
□ Icom 735, 706 eller Kenwood 430 med 
aut.ant-tuner, nataggregat, handpump. 
SMOWBT/Hakan
C5) 08-384391 eller 4482880

Saljes
□ TS-440S/AT med CW-filter. Kenwood 
100W HF transceiver. 7.000 kr. PS-50 
Power supply till d:o. 1.300 kr SM5BIX/ 
Jan Tel & Fax 0)
08-767 25 75 alt 0653-120 58
□ Packetmodem KPC-3 ver. 6.0 med 
GPS-support, med manualer och program
disk. Nypris -96 = 1.675 kr. Saljes for 950 
kr. Trafikmottagare General Electric
Comp. 402s. Marinens mod. M50, mycket 
fint skick. 950 kr. SM6OHV-
Erik (5) 0513-23195
□ 1: SB303 Heathkit mottagare med 
originalhogtalare 800 kr. 2: IC-730 
Tranceiver inkl. natdel. Warcband
3.500 kr. 3: IC 251 E 2m All Mode 
Transceiver 3.800 kr. 4: IC.215E 2m FM 
transceiver kanalstyrd 350 kr. 5: FT-708 
Yaesu handapparat 2m med bordsladdare 
38

300 kr. 6: YS-500 SWR-meter 520 MHz 
300 kr. 7: 2m PA 100W linjart fab. Tono 
600 kr. 8: 70 cm PA typ LA4030 600 kr. 
9: 70 cm transverter kompl. inkl. koaxrela. 
preamp typ Corona GS430. Fab UHF-unit 
500 kr. 10: Rorvoltmeter Simpson 100 kr. 
11: Frekvensraknare FC-250 250 kr. 12: 
Digitalvoltmeter Hioki 3203 150 kr. 
SM6DID/Kenneth (D 031-599397, 031- 
492249 eller 031- 381804 Moritz

□ 1 st Tektronix 464 (minnesror)
1.350 kr. 3 st Philips 3050 (50 MHz)
950 kr. SMOFAP/Hans
(3) dag: 0708-33 86 89, kvall 08-7686409

□ Kenwood TS-850S transceiver med 
250Hz + 2,1kHz IRCI filter saljes for 
15.000 kr.
SM7DKF/Ronnie 0) 040-454000

□ Slutsteg KENWOOD TL 911, 2 kW + 
5 st nya 6LQ6-ror. Transceiver Trio 
Kenwood TS 510 + PS 510. Hy-Gain ver- 
tikal antenn 12 AVQ. 38 m koaxkabel RG 
8. SMOFKD/Rolf 0) 08-7563528

□ KV-trcvr IC-751 med SSB och 500Hz 
filter, natagg IC-PS 15, bordsmik IC-SM5 
med Heil-element HC-4 och relabox for 
rorslutsteg. Pris 6.500 kr.
- Antenngivare till Ham IV/CD 45. Pris
250 kr. - Liten digital kapacitansmeter Bk 
830, autoranging. Som ny. Elfa-pris 1996 
3.975 kr. Mitt pris 1.750 kr.
- Transistorprovare Bk 830 med lader- 
vaska. Som ny. Elfa-pris 1996 2.850 kr. 
Mitt pris 1.425 kr. - Telegrafinyckel av 
massing ”L M Ericsson & Co Stockholm” 
till hogstbjudande. Obs! Samtliga enheter i 
forstklassigt skick.
SM5BFC/Kjell 0) 0171-74190

□ TS-130S i nyskick 3.500 kr. Kraftig 
antennavstamning for utomhusmontage
3.000 kr. Vaderskrivare 300 kr. Tongene
rator HP 300 kr.
SMOBTS/Rune (2) 08-385266

□ Repeater med kristallstym. Kinekulles 
gamla SK6ROY till salu. 50W max utef- 
fekt. Div. reservdelar. Pris 2.000 kr. Fung- 
erar vid nytt QTH-lage enl. uppgift. 
SM6TKQ/Carl Eric 0) 0505-10825

□ Call book: Ryska signaler pa CD-rom. 
Pris 225 kr + porto. SM7DEW/Jan
Q) 0372-80881 eller 0372-15260. 
E-post: jabeco@swipnet.se

□ Fomamlig telegrafi-nyckel (Iambic 
manipulator) handbyggd av G4ZPY/Gor- 
don (lovordad i CQ av CW-gurun David 
Ingram). Hogglanspolerad massing.
Pedantskott. Saljes for 500 kr. Har kostat 
1.100 kr.)
SMOPMJ/Gdran 0) 08-51172903

□ Yaesu FT51R. Marknadens basta 
duobands-handapparat. Ny med 12 mana- 
ders garanti 4.799 kr. Tiny-2 marknadens 
mest prisvarda packetmodem. Nya och 
beg. finns i lager. Nodprom till Tiny-2: 

150 kr X-300. duobands-basantenn for 2m 
och 70cm. ca. 3m lang.
ny m garanti. 999 kr. Hjalp mig att tomma 
mitt lager av nya CE-markta natagg 13,8V 
20 - 22A, med 12 manaders garanti.
899 kr. Nir-10. dsp-filter fran Jps med 
senaste s/w-version. 1.299 kr. Ring och 
fraga, begar datablad!
SM5LBR/Rainer efter 19.00.
(5) 0224-96127 eller 070-5493900.

□ Kenwood TS-50S hopkopplad med 
Kenwood AT-50. Pris 10.000 kr. 
SM3XJ/Curt (5) 0660-378394

□ KV-transceiver Icom IC-761, 
15.000 kr. 2m PA m. Gaas preamp, NB- 
50R 50W SSB - FM 1.000 kr. Create 2-el 
beam 3,5MHz, rotor, 50 m Tom, coax. 
HV-trafo, 230V, 2 x 2850V, 0,6A 800 kr. 
KLM 5-el beam 14MHz, 2.000 kr.
Exeiter-PA, Grainger I180-L, 2 - 30MHz, 
lkW ut min 7.000 kr. Antenn, Daimond X- 
300, 2m L=3,0m 600 kr.
SM5CQT/Alf (5)0155-287235 eft. 18.00

□ Icom 28H 2m 50W 1.850 kr. Icom 706 
allband 7.800 kr. Standard Mini C 108/ 
70cm 1.200 kr. Intresserad av byte: Icom 
765 mot Icom 781, kom med forslag. 
Efter 5 dec -97.
SM5AM/Arne (5)08-57152265

□ Transceivers: Atlaas 180 1,8 - 14 MC 
80W 1.800 kr. Mobilantenn Hustler ny f 
80m 750 kr. Drake TR4 150W 10-80m
1.900 kr. Ant-tuner BoW 500 kr. Niitaggr. 
12volt 30A 800 kr.
SM5CDR/Tage (5)013-63136

□ Kortvagstransceiver saljes. Sommer- 
kamp 747 500 input. Inbyggt slutsteg. I 
fint skick. Mycket bra SSB-signal. Ring 
SMOEBN/John (5)0708-899835

□ Drake TR4 CW med power 1.500 kr. 
SM3EAA/Tore (5)0650-742157

□ Collins VFO, 1,5 - 30MHz. Pris 500 kr. 
19 turns skap 9HE, 300 kr. 2 HE 100 kr. 
Antenntuner: Vridspole, vridkondensator 
och fasta kond. + HF trafo monterat i lada 
for utomhusbruk. Pris 600 kr.
SMOEOQ/Bosse (5) 08-381918

□ Stor vridspole och Jenning vacuum- 
vridkondensator. Monterat mekaniskt och 
elektriskt till ett L-nat lampligt for QRO- 
tuner eller PA. Pris 700 kr.
SMOEOQ/Bosse (5) 08-381918

□ Kenwood 144MHz TR-751E all mode 
+ Ton mic. Fint skick. Mic Kenwood MC 
60. Nyskick. 5.000 kr - 1.000 kr. 
Erling (5) 0372-17223

□ Icom IC-2SRE, 2m hand, + heltackande 
RX 25-950 MHz, AM, FM, WFM med BP 
84 och manual. Till hogstbjudande.
SM7KWB (5) 0411-45221
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□ Fritzel Beam FB-33, 1,4 kW - 10/15/ 
20m 4- HyGain balun BN-86 i basta skick. 
Pris 1.800 kr.
SMOIVX/Jorgen (2) 08-53037443

□ Special! Sa langt lagret racker: 
NyaCE-markta natagg 13,8V 22A. Med 
12 manaders garanti. 899 kr. VC-404 digi
tal multimeter med transistor- och diod- 
test. 99 kr. Yaesu FT-51R. Marknadens 
basta duobands-handapparat. Ny med ga
ranti. 4.799 kr. Tiny-2. Marknadens mest 
prisvarda packetmodem. (Obs! Tiny-2 ar 
100% TNC-2-kompatibel.) Nya och be- 
gagnade Finns i lager. Nodprom till Tiny- 
2. 150 kr. X-300. Duobands-basantenn for 
2m och 70cm. ca. 3m lang. Ny med ga
ranti. 999 kr. Nir-10. dsp-filter fran Jps 
med senaste firmvara. 1.199 kr. Fraktkost- 
nad tillkommer pa ovanstaende priser. 
Valkommen att ringa och fraga. Begar 
datablad! SM5LBR/Rainer efter 19.00.
(D 0224-96127 eller 070-5493900.

□ IC 290E m mic HM10 allmode 2m 
3.300 kr. Kenwood TR9500 allmode 
70cm 3.600 kr. AEA PK232-MBX
1.900 kr. JPS NIR 10 DSP-filter
1.900 kr. IC R1 scanner med ex acc BP90 
2.500 kr. Angivna priser inkl frakt 
SM4TUV/Lars 0) 0250-42847 
E-mail SM4TUV@AMSAT.ORG

□ Del av ett dodsbo. IC-720 A i ny skick. 
Pris 3500 kr. * CW filter (smalt) till IC- 
706. Nytt, Pris 600 kr. * AT-VS 300. 
Klarar 300W ball, eller oball. Pris 
1.200 kr. * Drygt 100m rotorkabel. 12 X 
0,33 med skarm. Pris 600 kr. * MFJ RF 
Nois Bridge. MFJ 202. Pris 500 kr. IC- 
251. 2m Allmode, 10W. Pris 3500 kr. * 
Kenwood TS-680S. HF + 6m. i bra skick. 
Pris 6500 kr. * Atlas 12v SSB + CW. 
100W. Ej mic. Pris 1900 kr. * IC-756 i 
nyskick. Pris 18.900 kr. * Timewave DSP- 
9+. Pris 1.900 kr. * Comonications 
dekoder: laser CW och rtty. Pris 1500 kr. 
* TNC MFJ-1278 med manual. Pris
1.000 kr. * Scanner Netset Pro 2032, 200 
kanaler, klarar det mesta mellan *117- 
900Mhz. Pris 2.000 kr. * IC-2E med 
slutsteg CA 25W. monofon och exta acc. 
Pris 2.200 kr. * LP filter QRO 2KW Pris 
400 kr. * Smart Tuner SG-231. Endast 
provad. Pris 4200 kr. * Fritzel dubbeldipol 
40 + 80m, 2KW pep. Pris 750 kr. * FD4 
som klarar 500W. Ny balun. Den gamla 
brann upp. Pris 400 kr. * Standard C506 
med bordsladdare. Pris 2.000 kr. * 
Kenwood TM-221E 25W 2m FM med 
bygel och mic samt RC-10 som ar en lur 
med alia styrenheter och frekvens- 
angivelse. Radion kan man gomma undan. 
Priside 2.900 kr. Till alia priser kommar 
postens avgifter. SMOOGX/Kjell (2) 08- 
765 21 18 eller 0705-25 37 95

□ 1 st Icom W21E handapparat, dubandare 
2/70. DC-kabel och laddare. Prima skick. 
Pris 2.500 kr. Frakt tillkommer. 
SM3WEH/Andreas
0)0278-650992 efter 16.00

□ Allmode 2m transceiver 10W 2.500 kr. 
SM4UAP/Lennart
0)0573-711459, mob. 010-2140576

□ Icom R70 med FL44-filter. Mycket bra 
skick. 4.000 kr. SMOMEM/Peder
0)070-5298394, 08-7734075 (bost.)

□ IC25E 2m handapparat med monofon 
och tva nya ackar. 1.600 kr. Mitsubishi 
mobiltelefon ombyggd till 70cm. 10W 
uteffekt. 500 kr. 14400 Best faxmodem. 
150 kr. Daiwa 500W PEP Antenna tuner 
1,8 - 30MHz. 600 kr.
SM0OEI Tore 0) 08-59251128

□ Wibemast 18m (3x6 meter) galvad. I 
mycket fint skick. Hamtpris 5.500 Kr. 
SM6CTQ/Kjell 0) 0505-12000 
E-post: ctq@algonet.se

Affarsannonser
□ IC-738/AT HF alia band i nyskick, 
100W. Pris 10.000 kr. - IC-706MKII + 
AT 180 Pris 14.000.- IC-756 Nyskick,
18.900 kr. - Slutsteg Kortvag, SB220, 2 
kW, snyggt bygge med all dokumentation 
och friska ror. Pris 6.000 kr. - Kortvags 
beam 10-15-20m, 6 element MACO SY 
36, klarar 2kw, - Hamtpris 3.000 kr. - 
Beam 3 el 15m, hamtpris Pris 500 kr. 
(antennema Finns pa Lidingo) - Bencher 
paddlar med svart botten. pris 450 kr. - 
CW nyckel, typ SSA, Pris 350 kr. - Fritzel 
dubbeldipol 40 + 80m, klarar 2KW pep, 
Pris 750 kr. - FD4 med ny balun, klarar 
0,5KW, Pris 400 kr. - Kenpro Sqeezkey 
KP-100 NY for dig som vill kora cw med 
paddlar men inte har det inbyggt i riggen, 
Pris 650 kr. - Lag pass filter QRO 2KW, 
Pris 400 kr. - TNC MFJ 1278 med 
manualer och en del kablar, Pris 1.000 kr. 
- Kantronics All Mode modem med 
manual och kablar, Pris 1900 kr. - Daiwa 
korsvisande effektmeter for HF, 1 KW, 
Pris 600 kr. - Scanner Netset - Pro 2032, 
klarar det mesta mellan 117 - 900Mhz - 
Pris 1800 kr. - Duo handapparat, Standard 
C508 med bordsladdare Pris 2.000 kr. - 
Headsett med vox, Alinco NY, Pris 450 
kr. - Comunication dekoder, laser cw och 
rtty, Pris 1.500 kr. - Power supply med 
inbyggd hogtalare FP-757HD i nyskick
1.900 kr. - Timewave DSP-9+ pris 1.900 
kr. - Till alia priser kommer postens 
avgifter. SMOOGX Kjell
0) 08-765 21 18 eller 0705-25 37 95

□ Begagnat och nytt. HP-33103A. 
Microwave switch. 0,1-18 GHz. 355 kr. 
Rorhallare SK630/636 med chimney. Pa 
socklama finns fastlodda 1100 pF bypass 
kondensatorer. 290 kr. Variometer. 225 
kr. Nataggregat Statron. 13,8V/3A. 275 kr. 
Slutsteg 100W, 420-450 MHz. Byggsats. 
(Lada, kontakter och relaer ingar inte). 
1000 kr. Scannerantenn 100-1300 MHz. 
Med magnetfot och kabel. 350 kr. Drake 
mottagare SW1. 100 kHz - 30 MHz. En
dast demokord. Mycket fin. 3000 kr. Kod- 
las CL10X. Beckman. 150 kr. Koaxrela. 
Dynatech. DC-18 GHz. SMA. Nya. 760 kr. 
UG-21 N-kontakt. 5 st for 150 kr.
Rullspole 0,1-10 uH. 435 kr. Teleskopant. 
for 2m. BNC. 140 kr. Slutsteg 2m. 35W 
ut. Byggsats. (Lada, kontakter, relaer ingar 
inte). 500 kr. Drake RR-1, Marine Radio. 
2500 kr. AEA Log Windows. 3,5” diskett. 
400 kr. 80m QRP rig i byggsats. Kom- 
plett. 1200 kr. Magnum Six. Speech pro
cessor. 200 kr. AEA PK-232. 1100 kr. 
Nataggregat 12V/15A. 800 kr. Kantronics 
Superfax II. 400 kr. MFJ-1289 
MULTICOM. 550 kr. CMOS CW-keyer i 
byggsats. Ej manipulator. 350 kr. 
PacComm TINY-2. 1500 kr. Lodkolv. 
’’Pytteliten”. 12V/8W. 40 kr. GP 2m. Med 
faste. 175 kr. maas+sohn. Uteffekt / SWR 
meter + faltstyrkemeter. 300 Kr. 
Koaxrela. DC- 12 GHz?? BNC. 235 kr. 
Gunnplexer 10 GHz. Med horn. 1150 kr. 
VOX. Byggsats. 98 kr. Rorhallare till 3- 
500Z. Nya. 425 kr. GP 440 MHz. Med 
faste. 135 kr. Natagg. Hemmabygge. 12V 
/ ett par Ampere. 100 kr. Alla priser inkl 
moms. Res for slutforsaljning.
Tekmar (D 0320-397 73, 0708- 40 55 14

Moduler Efterlyses!
Vi i Eskilstuna Sandareamatorer borjade 
bygga 2m transceiver av SM7RIN forra 
hosten och nu har vi kort fast. Vi har inte 
lyckats att fa tag pa nagra slutstegs- 
moduler. Vet nagon var vi kan fa tag pa 
slutstegsmodullen M57715? Det gar att 
kopa den genom den svenska generalagen- 
ten men da maste vi kopa 25 stycken. Det 
ar lite manga nar vi bara behover 5 
stycken! Vi kan tanka oss att gora en 
sambestallning om fler ar intresserade av 
att kopa denna moduli.

Tack for hjalpen!
Urban SM5OXV

Urban Ohlsson, Bonhstedts vag 44
640 43 ARLA. Tel: 016-704 91 
e-post: annikaourban.ohlsson @swipnet.se 
packetradio: SM5OXV@SK5AE

Hamannons - nasta inforande: 
Text och detaining i forskott!

Skall finnas betaid senast 
Onsdag 10 dec 
hos: SSA kansli,

Box 2021, 123 26 Farsta.
Postgiro 27 388-8. Bankgiro: 370-1075.
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SSA 
HamShop

Sveriges Sandareamatorers forsaljning
SSA, Box 2021, 123 26 Farsta. 
Besoksadress:
Ostmarksgatan 43. (Baksidan av nr 41). 
Vid bestalining: Satt in beloppet pa postgiro 
5 22 77-1 eller bankgiro 370-1075. 
Obs! Moms och porto ing&r om inte annat 
anges.

Ej postforskott. Om varor tillfalligt ar slut i lager satts du upp pa vantelista. Viss vantetid galler vid 
bestalining av namn- och signalskyltar. Om mojligt meddelar vi beraknad leveranstid.

SSA HamShop tar nu kort!
Nu tar vi de fiesta betal- och 
kontokort (utom American 

Express). Forutsattning ar att du handlar for minst 200 
kronor och att du skickar ett brev (eller garna 
vykort/QSL-kort) med bestallningen till
SSA, Box 2021,123 26 Farsta. Ange tydligt kortnr 
och giltighetstid. Glom inte underskrift!

Koncept for
radioamatorcertifikat
Forfattare: SM7KHFLennart Wiberg
Format: S5 (165x242 mm)
370 sidor, 297 illustrationer. 
Linnetr&dshaftad
Pris 280:-

20:-

350:-

Information - gratis

Sandarc

210:-
170:-

40:-
15:-

EngelsksprSkig litteratur
Bockerfran ARRL
ARRL Handbook 1998
Antenna Book
QRP NoteBook W2FB
Antenna NoteBook W2FB
DXCC Countries List
Antenna Compendium, Volume 1 
av K1TD, W4RI och KA1DYZ
Antenna Compendium, Volume 2 
Antenna Compendium, Volume 3 
Antenna Compendium, Volume 4 
Antenna Compendium, Volume 5 
Yagi-Antenna Design av W2PV
Antenna Impedance Matching av 
Wilfred N Caron.
Satellite Experimenter’s
Handbook av K2UBC.
Satellite Anthology.

Uppl 2, 1992
Uppl 3, 1994

Novice Antenna Notebook av W1FB. 
Help For New Hams av W1 FB. 
The Complete DX:er.
Av W9KNI, teckningar av K3SUK. 
Grundlaggande om Scival utrustning som 
operationsteknik for DX-trafik.
Operating Manual.
Den mest kompletta bok om amatorradio 
”on-the-air-operating” som n£gonsin 
publicerats. 4:e uppl.
Solid State Design. Grundlaggande 
teknik av W7ZOI och W1 FB.
Hints and Kinks for the Radio 
Amateur. Av K8CH och AK7M.
Electronics Data Book av W1 FB.
Your Gateway to Packet Radio. 
Av W1LOU, 2:a upplagan.

Litteratur
Svensksprakig
Mot varlden genom etern.
Kursbok for amatorradiolicens 
av klasserna N och C.
91 sidor inklusive
Provisorisk kursplan med
komplementhafte till boken - Mot varlden 
genom etern. Omfattar SSA:s 
utbildningscertifikat klass UC och UN. 190:- 
Post- och telestyrelsens foreskrifter 
om innehav och anvandning av amator- 
radioanlaggningar m.m. 
(kopieras i A4-format)
UC och UN. Handbok for provfdrrattare 
endast provfdrrattare)
Radiosamband - rad och anvisningar
Kopieringsunderlag till sambandshaftet 
Ange vid bestalining enkelsidigt eller 
dubbelsidigt underlag 25:-
SSA:s Q-koden (valda). Diverse trafikfor- 
kortningar, rapportkoder och bokstavering25:- 
Antennkompendium. Artiklar samlat 
ur 30 £rg£ngar av QTC. Sammanstalld 
av SM5BRW. Format A4
Med gedigen parm 
Utan parm
Bli sandaramator. SM0MAN:s kursbok 
med teknik, reglemente o ovningar.

Sandare- I__________________________________________________

wOwF
SSA SM-Call Book 1996 Pris 75 kr 

Inkl moms o porto (Hamtpris 50 kr) 
_________ ____________________ /

160:-
210:- 
210:-
330:- 

330:- 
230:-

390:-

330:-

130:- 
230:- 
130:- 
150:-

180:-

400:-

250:-

130:- 
190:-

250:-

Att bli radioamator, 10 punkter hur det gAr till att fa 
"Cept-licens”.

SSA-tillstand, 10 punkter hur det gAr till att fa SSA- 
tillstAnd.

SSA informerar om kunskapskraven for
radioamatorcertifikat klass Cept 1 och Cept 2 
enligt PTSFS 1994:5

SSA informerar om kunskapskrav i morsesignale
ring.

Information om medlemsavgifter i SSA, avgifter for 
SSA-amatorradiotillstAnd och om avgifter for PTS 
(Post- och telestyrelsen) amatorradiotillstAnd Cept 
1 och Cept 2

SSA:s anvisningar om SSA-certifikat och SSA- 
tillstand:
SSA 1995:1, i anslutning till Post- och
telestyrelsens foreskrifter (1994:5). Allmant om 
SSA-certifikat och SSA-tillstAnd.

Information avsedd i fdrsta hand for SSA 
provfdrrattare, SSA utbildningsstallen och klubbar

SSA 1995:2, om kunskapskrav for erhAllande av SSA- 
certifikat.
SSA 1995:3, om forrattning av kunskapsprov for 
SSA-certifikat.

Hur bli ett SSA-utbildningsstalle, information

Ansokningsblankett for godkannande som SSA- 
utbildningsstalle.

Anmalanblankett som provfdrrattare for SSA-certifikat.

Blankett for ansokan om SSA-certifikat. Avsedd for 
provfdrrattare.

Blankett for ansokan om SSA-tillstand. Avsedd for 
lokalt radiotrafikansvarig hos SSA-utbildningsstallen.

Information finns aven i SSA:s SM-Call Book och SSA:s hemsida, internet http://www.svessa.se

Your Packet Companion 190:
200 Meters and Down.
The Story of Amateur Radio. 130:
Weather Satellite Handbook
avWB8DQT 420:
Transmission Line Transformers.
AvW2FMI. 280:
The DXCC Companion. Av KR1S. 150:
Reflections Transmission
Lines and Antennas av W2DU. 280:
Design Notebook av W1 FB. 220:
UHF/Microwawe Experimenter’s Manual. 330:
Radio Frequency Interference:
How to find it and 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
DXingavON4UN 330:-
Beyond Line of Sight, a History of VHF 
propagation hamtat ur QST och sammanstallt 
av W3EP, om bl a Tropo, sporadiskt E,
Aurora, Meteor Scatter och mAnstuds 250:-
Low Profile Amateur Radio av KR1S handlar 
om lAg effekt och smA antenner, att kunna 
kora amatorradio fr&n nastan varsom heist 180:-

Morse Code, det 
oumbarliga sprAket.
Allt om morse. Historik, 
alia forekommande 
morsealfabet, High speed, 
super-CW,
nddsignalering, nodfrekvenser,
Q-forkortningar, internationella 
forkortningar mm. 180:-

Bocker fran RSGB
HF Antennas for all locations 390:-

Practical Wire Antennas 240:-

Amateur Radio Operating Manual 325:-

Diplom. Loggbocker mm

SSA nya Diplomhandbok av SM6DEC
Inbunden - 1632 diplom fr£n 118 lander - 
Pris 351 kr, - varav frakt 66:-. 
Bestalles direkt fr£n 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:-
LoggbokA4.
Limmad med 50 hAlslagna blad.
Tryck pA en sida for 50 x 25 QSO.
Med omslagsparm.
Blad kan samlas i A4-parm. 50:-
LoggbokA5.
Haftad med omslagsparm. 40:-
Testloggblad i 20-sats. A4-format. 20:-
VHF-UHF-testloggblad i 20-sats.
A4-format. 20:-
Radiogram
1 block med 50 st.
Pris vid postbefordran. 20:-
Hamtpris. 10:-
5 block. (5x50 st.).
Pris vid postbefordran 60:-
Hamtpris 40:-
10 block (10x50 st.).
Pris vid postbefordran. 110:-
Hamtpris. 60:-
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Filter
Auth hogpassfilter
(Ansluts ex-vis till antenning£ng 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 sparrfilter
Ansluts till antenning^ng pa stord TV-app.
Kontakt IEC DIN 45 325, 75 Ohm)
SF 145-S (2 m),
sparromr^de 144-148 MHz. 380:-
SF 435-S (70 cm),
sparromr^de 430-440 MHz. 380:-
TP-870S (radar),
sparromr^de 1000-2000 MHz 400:-
TP 1600-S (160 m)
sparromrcide 3-870 MHz 380:-

Auth lagpassfilter
(Ansluts till antennutg^ng pa sandaren 
UHF-kontakter PL 259/SO239, 50 Ohm) 
TP 30 (KV), sparromr^de 47-870 MHz.
1000 W PEP 530:-
TP 2 A 2 m, sparromrcide 200-870 MHz.
200 W PEP 600:-
TP 70 A (70 cm) sparromr^de 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 fdrstarkaring&ng 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:-

iL SSA HamShop 
tar nu kort!

Vi accepterar de fiesta betal- och kontokort (ej 
American Express). Forutsattning ar att du 
handlar for minst 200 kronor och att du skickar in 
nedansteende kupong med bestallningen. 
Ange tydligt alia uppgifter
Glom inte din underskrift.

SSA Prylar
SSA-duk. Ca 40 x 40 cm. 50:-
SSA-vimpel 16 x 25 cm. 40:-
SSA reklamvimpel ca 5 x 12 cm. 10:-
SSA Blazermarke. 5 x 10 cm. 25:-

SSA medlemsmarke
Stickndl inklusive n&lstopp. 30:-
Clutch med l&s. 30:-
Halskedja. 30:-
Slipsh&llare. 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 bl&tt 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:-

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 medlemsnSI, exkl n^lstopp.
Endast for OTC-medlemmar. 35:-
N^lstopp for OTC-nal och andra 
stickn^lsmarken. 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:-

QTC-parm
A4-format for en &rg£ng 70:-

Video-film
For fdrsaljning och uthyrning. 
Begar v£r separata forteckning.

Kartor
Radio Amateurs World Atlas
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. 
150:-

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

Telegrafikursdator i 
byggsats av SM0EPX.

97 lektioner, inbyggd sandningsoscillator, 
inbyggd elbugg med minne och printer- 
utg£ng 1200 Baud 690:-

/

Telegrafinyckel
Fornicklad massing. Silverkontakter 580:-

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, 
tv3 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, tvA rader. 
Max 20 tecken per rad. 60:-

Magnetskylt med anropssignal.
Vit text pa bla botten. Langd 35 cm. Hojd 8 cm. 
Lamplig for exempelvis bilen. 100:-

Harmed bestalles:

Kontokort:  

Kontonummer:

I—I—I—l_l_l_J_I—I—I—I—I—l_J_I—I—I

Giltigttill: J_LJ_J

Namnteckning: 

 Belopp: 

 Belopp: 

 Belopp: 

Belopp: 
Namn:

Adress:r————————

Postnr: l_l_l_J_U Oh:__________________

Tel.nr I I I I I I I I I I I I I

PORTO
BETALT

SSA HamShop
Svarspost
Kundnummer 120 077 700
123 20 Farsta

D
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Teknik

Standard 2m/70 centimeters riggar modell 
C510 och C508.

Slutsteget Standard CPB510DA.

galler vara riggar. Behovs verkligen alia funktio- 
ner? Och vem kommer efter ett tag ihag att 
man for att stalla in en minneskanal for en repeater 
ska utfora 10-talet handgrepp i sekvens? 
Standard 508 tycker jag har passerat griinsen for 
anvandarvanlighet, 510 ligger och balanserar paden. 
Fram for mer liittanvanda och ”rena” riggar!

Slutomdomet blir andd gott, 508 far i fortsatt- 
ningen folja med i fickan, 510an ligger bra till 
for ett inkbp om slutsteget halier vad det lovar!

Sma duobandare Av Gunnar Fahlstrom, SMODOU 

praktisk anvdndning
I slutet av 60-talet borjade de forsta ”kom- 
mersieUa” stationerna for 2 meter att dyka 
upp. Ndr frekvenskiftet andrades frail 50 till 
25 KHz blev de gamla kommunikations- 
radioapparaterna over till oss sandare- 
amatorer. Fast det gallde att utnyttja dem 
med varsamhet, rbren i min SRA-station 
drog cirka 12 Ampere vid sandning och 
mottagaren nastan 5. Det var en valsignelse 
ndr jag byggt min forsta transistoriserade 
station. Da gick det att ha mottagaren pa 
hela tiden ndr man var i bilen, utan att dra 
ur batteriet. Sedan dess har stationerna blivit 
stromsnalare och framforallt mindre, sma 
underverk i storlek lika med originalmik- 
rofonen till den gamla SRA-stationen.

For QTCs riikning har jag tittat pa tva av de 
relativt nya 2m/70 centimeters riggama, Stan
dard C508 och C510.

Minimal packning onskvard
Ett flitigt resande i jobbet har gjort att jag vill 
slapa pa sa lite som mojligt. Under nagra ar efter 
det CEPT-overenskommmelsen gjort det moj- 
ligt att ta med radion pa utlandsresor lat jag den 
oftast stanna hemma. Men sa, for cirka fyra ar 
sedan, stotte jag under en resa pa en superliten 2 
meters transceiver, en Standard Cl08. Den blev 
en stiindig reskompis och nar sa duobands- 
versionen slapptes for tva ar sedan var upp- 
graderingen given.

Tva band i brostfickan
Tillat mig presentera den roligaste tranceivem 
jag nagonsin haft, en Standard C508. Med en 
vikt pa ungefar 180 gram och matten 64x95x29 
mm gar den latt in i en brostficka. Antennen 
sticker bara ut cirka 85 millimeter fran resten av 
stationen och brukar inte fororsaka nagra pro
blem.
Mottagaren tacker 100 till 999 MHz, sandaren 
gar pa 2-meters och 70-centimetersbandet. Gan- 
ska kul att t ex vid forsenade flygresor kunna 
lyssna bade pa radiotrafiken pa faltet och den i 
luften, (flygradiobandet kan stallas in for AM- 
mottagning). Annu roligare hade det varit om 
den kunnat goras sa bred att det gatt att ta emot 
de rundradiosandare som ligger i bandkanten. 
Kansligheten pa mottagaren ar god, forvanans- 
viirt ocksa langt utanfor amatorradiobanden. LFen 
racker till ocksa i bilen, forutsatt att men har 
riggen relativt nara sig.

Drivs med bara tva AA-batterier
C508 drivs av enbart tva batterier i AA-storlek. 
Vid mottagning racker de till minst en veckas 
daglig lyssning, batterisparfunktioner och auto- 
matisk avstangning hjalper till med det. Sjalv 
anviinder jag NiCad celler som jag laddar separat 
i en vanlig laddare. Det finns en sa kallad snabb- 
laddare i tillbehorssortimentet Se upp med den 
for den ar verkligen ingen snabbladdare utan 
behover cirka 12 timmar for att ladda upp ack- 
paketet. Och det ar nagot som ni klarar er bra 
utan, stationen har visserligen tva specialuttag 

pa utsidan for laddning men de passar bara till 
Standards egna ackpaket. Laddare och batteri- 
pack kostar sammanlagt cirka 420 kronor. Jam- 
for det priset med hur manga uppladdningsbara 
batterier, dar laddaren ibland foljer med, som ni 
kan kopa.
Sandaren har en uteffekt av cirka 280 mW. det 
later inte mycket men racker till for repeater- 
trafik , om man inte ar alltfor langt borta fran 
repeatems mottagare. I Stockholm omradet gar 
det utmiirkt att kora over RU8 inifran bilen med 
bara gummiantennen. Via en medfoljande adap
ter kan dock antennutgangen anslutas till en yttre 
antenn med BNC-kontakt. Aven med yttre an- 
tenn ansluten ar den forvanansvart okanslig for 
intermodulation fran andra frekvenser.

Mycket rattande och knappande
Nackdelen med en sa lite station ar att konstruk- 
torema inte fatt plats med ett riktigt tangentbord, 
frekvensen maste stallas in genom en ratt. Ov- 
riga funktioner nas genom att olika knappar 
trycks in, gemensamt eller i sekvens. Det blir ett 
forskrackligt rattande och knappande innan alia 
favoritfrekvenser lagrats i minnet. Efter den 
operationen ar 508an relativt lattbetjanad, vad 
som saknas ar dock att enkelt kunna temporart 
bort en frekvens fran att bli skannad. Annars sa 
finns de vanliga mojlighetema till bandskan- 
ningen, skanning av ett visst segment, subton 
och/eller minneskanaler.

Blir mikrofon i bilen
Nu kommer eftertriidaren, C510, lite hogre i 
storlek och med en liingre antenn (58 x 104 x 27 
millimeter). Den drivs av tre batterier och 
uteffekten ar hojd till 1 Watt. Skillnaden mellan 
280 mW och 1 Watt verkar inte vara sa stor men 
innebar att jag nu hemifran kan oppna repeatrar 
som forut inte gick att na. Men den ar forbattrad 
pa flera andra omraden. For det forsta sa finns det 
en knappsats som mojliggor att man skriver in 
frekvensen direkt. Minnet rymmer 200 frekven
ser (508 har plats for 60). For det andra sa finns 
det inbyggd sandning och mottagning av DTMF- 
selektiv forutom subton. Dessutom den storsta 
nyheten, en mojlighet att snabbt kunna ansluta 
stationen till yttre spanning och antenn genom 
en bottenkontakt. Den ar av liknande typ som de 
som finns i mobiltelefoner, en elegant losning 
som man undrar varfor det har tagit sa lang tid for 
att infora ocksa pa amatorradiostationer. Om 
man kompletterar med slutsteget CPB510DA sa 
fungerar 510an efter anslutning som en mikro
fon. PAt har 50 Watts uteffekt, en LF-forstarkare 
som ger 2W och filter for amatorbanden for att 
forhindra intermodulation. Tyviirr fanns det inte 
tillgiingligt for en test, leveransema kommer 
igang forst till arsskiftet.

TB12G for sandareamatbrer?
Har ni hort talas om TB12G-syndromet? The 
Blinking 12 generation kallas de som inte klarar 
av att programmera sin videobandspelare dar da 
klockan alltid blinkar 12. Fragan ar om inte vi 
riskerar att raka ut for nagot liknande vad det

Fakta
Standard C508
Tx: 115-165,400-464 MHz
Rx: 100-180,340-400,400-480,800-999 MHz 
Uteffekt: 280 mW
Frekvensminnen: 60 stycken
CTCSS (subton) inbyggd
Pris: Cirka 2.600 kr inklusive moms

Standard C510
Tx: 110-169,400-466 MHz
Rx: 100-190,332-490,700-950 MHz
Uteffekt: 1 Weller 300 mW
Frekvensminnen: 200 stycken
CTCSS (subton): inbyggd
DTMF: inbyggd (bcide for sanding och mottagning) 
Pris: Cirka 3.200 kr inklusive moms

Standard CPB510B
(Powerbooster till 510)
Uteffekt: 50WVHF, 35WUHF
Pris: Cirka 3.600 kr inklusive moms

Leverantor: Sanco, Ume&
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Tillbehor
1217 54217 mastrOrsfaste fBr 747/1105/1200(l-bult ing£r)440:-
303 54303 stodlager ftjr mastrOr 028-62mm 450:-
300 54300 stddlager fOr staglina & 028-62mm 625:-
305A 54302 Clips/staglinefMste 20:-
1217 54217 (jvre/undre extrafMste 747,1105,1200 748:-
451 54451 universalfaste passar 747,1105,1200 653:-
- 69960 rotorkabel 12+12-ledare surplus 11:- C€

105TSX

• -J r

TARGET HF3 MOTTAGARE 30kHz - 30MHz

Frekvenssteg Ikllz

En perfekt mottagare for nyborjare eller som andramottagare. Mycket bra SSB-mottagning. 
Klarar stora antenner.

RIT kontroll 
Trafiksatt 
Filter

±800Hz
AM/USB/LSB
AM=6kHz, SSB=3.8kllz

Kanslighet lpV
Mellanfrekvens la:45.000MHz kristallfilter
Mellanfrekvens 2 a: 455kHz keramiskt filter
Utvaxling: lOkHz/varv, lOOkHz/varv, IMHz/varv, lOMHz/varv
Spanning 13.8 V DC. StrOm 300mA
Inbyggd hOgtalare. Uttag ftjr hortelefon: 3.5 mm JACK 8Q. 
Artikelnummer 38000. Pris2495:-

TARGET HF3E MOTTAGARE 30kHz - 30MHz
Exakt samma som HF3, men har 2.6kHz SSB filter, uttag for data (9pol DSUB),
10 minnen, belyst LCD, justerbar fot. Dessutom ingar program for styrning av HF3E och TARFAX- 
program for mottagning av fax pa kortvag.

Med mottagarprogrammet kan du valja frekvens, minne (500st), trafiksatt, texteditering, 
spectrumdisplay, scanning mm.

Mottagaren levereras med: tradantenn. adapter (Phono/PL-259), datakabel 25pol DSUB till 9pol DSUB, datakabel 9pol DSUB till 
3.5mm telepropp, TARFAX program, program fOr styrning av HF3E, natadapter samt bruksanvisning pa engelska.
Artikelnummer 38001. Pris 4995:-

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Postadress: 
Telefon 
Telefax 
Email 
Postgiro

Box 208, 651 06 Karlstad, Besoksadress: Fallvindsgatan 3 - 5
054 - 85 03 40 
054 - 85 08 51 
srs@srsab.se
33 73 22-2

OPPETTIDER 
LUNCHSTANGT
EJ LORDAGAR

09.00—16.00
12.00—13.00

Bankgiro 577-3569 Internet: http://www.srsab.se

Vi her att fa onska 
alia OTC-lasare 
en God Jul och 

ett Gott Niftt Ar.
© 1997-11-14 SWEDISH RADIO SUPPLY AB

EMOTATOR har salts av oss i over 18 ar och det ar ingen tillfallighet, rotorernas
hoga kvalitet och palitlighet, har gjort att vi alltid haft ndjda EMOTATOR-kunder.
Over 60% av amatdrerna i Japan anvander Emotator.

105TSX 750FXX
Spanning 240VAC 240VAC
Vridmoment 70Nm 120Nm
Bromsmom. 400Nm 800Nm
Vindarea lm2 2m2
Vertikallast 300kg 500kg
Rotationstid 65s 35-55s
Fdrinstailning nej ja
Rotation 360° 370°

MastrOr 0 31-6 hum 40-61 mm
Vikt rotor 3.5kg 4.2kg
Motorspanning 24VDC 24VDC
Antal ledare 5 5
Artikelnr. 54108 54752
Pris 3995:- 7742:-

EMOTATOR ROTORER

mailto:srs%40srsab.se
http://www.srsab.se


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

Snail Mail: Gunnar Jonsson 
Flintavagen 2,

945 34 ROSVIK
Telefon: 0911-56752

Pactor: SM2CTF @ DL2FAK
Packet: SM2CTF @ SK2DR.BD.SWE.EU

E-post: gunnarjo@algonet.se

QTC-redaktoren var hart pressad pa utrymme i 
QTC nr 11, sd den har spalten fick sta over. Heir 
kommer nu bade September och oktober mdnads 
nyheter (i tur och ordning).

September 1997

RADIOAMATOORI (Finland)
De tekniska begivenhetema borjar med en artikel av 
OH 1 TH och OH2aWU om oscillatorer for 135 kHz. 
Sedan foljer en oversattning till finska av en artikel 
av VK3XU om en induktansmeter for sma 
induktanser. En ytterligare oversattning, denna gang 
av en beskrivning av en antenn for 23 cm, med 
uppgivet gain 10 dBd, skriven av F5JIO, foljer. 
OH6ZZ fortsatter darefter med en detaljerad diskus- 
sion om kaviteter (?) for 2 m och 70 cm. Det skulle 
inte vara dumt med en kort sammanfattning av 
artikel innehall pa engelska, det forekommer bl a i 
norska AMATORRADIO.

OZ (Danmark)
Nagot mera lattforstatt ar vad som kommer fran OZ- 
hallet. Pa omslaget till septembemumret finns en 
bild, som erinrar om den gangna sommaren, det ar 
OZ1CHL och OZ1GER, som halier pa att reparera 
en motor-generator, model! storre, under VHF/UHF/ 
SHF-fieldday. De tekniska bidragen borjar med en 
beskrivning av OZ1DV av en digital skala for 
exempelvis hembyggda trasceivrar, som saknar sa- 
dan, och hjiirtat i konstruktionen ar en mikroproces- 
sor av typen PIC 16C84. Nasta tekniska bidrag ar en 
beskrivning av en kristallprovare, konstruerad av 
OZ2UA. I dvrigt kan namnas, att EDR firade sitt 70- 
arsjubileum den 15 augusti, och darom berattas i en 
artikel.

AMATORRADIO (Norge)
Efter tidningens sommaruppehall aterkommer man 
i septembemumret med bl a foljande:
LA8AK fortsatter med sina”Tekniske Refleksjoner”, 
och behandlar forst hur man, i avsaknad av dip
meter, och med storre exakthet, kan anvanda sig av 
en signalgenerator. Sedan fortsatter han med att ta 
upp hur man bdr linda spolar for lagre frekvenser ( 
80 m, 160 m och, kanske speciellt, for de nya LF- 
banden). I fortsattningen finns ett par kortare inlagg 
av LA5PN, dels om fading och dels om battre 
frekvens-/kanalutnyttjande pa 2m FM. LA3JT be- 
skriver sedan en rundstralande helix-antenn for 
VHF/UHF. Ett par kortare bidrag av LA5YW och 
LA4ZB berattarom LG5LG och Morokulien (vad ar 
nu det for nagot? Jo, det ar det speciella lilla radio- 
riket pa gransen mellan Sverige och Norge, som 
skots av ARIM (=Amatorradio I Morokulien), och 
som bade SSA och NRRL har del i).

RadCom (England)
Pa spalten RadCom News finns en liten artikel om 
Englands hittills yngste amator med full licens. det 
ar Philp Andrews, 10 ar, med signalen M0BDY. 
Forresten finns det ocksa ett foto, dar man kan 
konstatera, att Philps forsta QSO skedde med G5RV 
(nagon, som inte kanner till G5RV-antennen???). I 
dvrigt handlar spalten om Phase 3D, 10 GHz ATV 
varldsrekord (satt av F1JSR/P och EA5/HB9AFO/

P, med 701 km), och mycket, mycket annat. 
Manadens ledande tekniska artikel, av GJ3RAX 
har rubriken "The Six Metre Beacon Project”. En 
test med intressanta data presenteras av G4HCL, 
och den handlar om MFJ:s DSP-filter MFJ781DSP, 
som kan anvandas for en mangd olika moder, bl a 
CW, RTTY, AMTOR. PACTOR och Packet (bade 
HF och VHF), liksom SSTV.
Ytterligare en intressant teknisk artikel om ’’Single 
Support Directional Wires”, med detaljerat 
omkopplararrangemang och matdata, av G3LNP 
finns ocksa i detta nummer. En annan ’’test”, om 
man kan kalla det sa, ar G3PMR:s recension av den 
tyska CD-Rom-en ”QSL ROUTES/QSL Manager 
data Base”.

Har kommentarer till ovriga spalter:

HF News
G3FKM har forstas en hel del DX-info, och dess- 
utom bl a uppgifter om ’’most wanted countries” 
(inte ovantat toppat av P5), nyheter om 14 MHz- 
fyrama, diplom och tester.

Down To Earth
Mest intressant ar foljande:
”IARU Radio Orienteering” innehaller grund- 
liiggande information om RPO (av GW1XBG). 
’’Computer Basics” ar en fortsattning pa forega- 
ende manads grundliiggande uppgifter om hur en 
dator verkar (av G0DEH).
’’The Rugged Rustic Paddle” av G3ROO verkar 
vara en bade enkel och stryktalig manipulator.

Eurotek
Har sysslar man den har gangen med en test av 
Titanex AKS-8010 antennsystem (komplett med 
mast, antenn och rotor). Testen ar gjord av DL1FK. 
Det enda avskriickande ar priset: runt 18000 SEK!

RSGB Contesting Guide
Drygt 10 sidor information om RSGB:s tester och 
testregler!

In Practice
Har har G3SEK samlat foljande: 
-WEB-sidor, adress:

http://www.ifwtech.demon.co.uk/g3sek 
-impedansmatning pa HF och hogre 
-stackning av antenner 
-TVI fran SWR-metrar

Technical Topics
G3VA:s spalt for September innehaller, som van- 
ligt, mycket smatt och gott:
-tetraeder-dipoler
-nicad-batterier och sakerhet
-andmatade dipoler med avstamd feeder 
-om minskad aktivitet pa banden vid solflacks- 
minimum
-variometerkonstruktion
-produktdetektor med 6BV6/6BE6/EK90 for iildre 
mottagare
-hembyggda motor-generatorer for fieldday-bruk

73 LF
G40KW kommer bl a med foljande: 
-tyskama ska fa ett LF-band, 135,7 - 137,8 kHz i 
slutet av detta ar.
-ny mottagare, som ocksa tiicker 73 kHz, AR3030. 
-nytt rekord pa 73 kHz, G4JNT - G3PLX, 393 km 
med speciellt langsam CW.

Data Stream
Har namner G3LDI bl a:
-packet-problem pa 14 MHz.
-’’Video Grabber Card” for PC.

Satellites
av GM4ULS ger information om Phase 3D och 

flera andra satelliter. Han har ocksa en sarskild 
halvspalt om nedlankar pa 10 m.

Oktober 1997
RADIOAMATOORI (Finland)
OH2BBR bidrar med en artikel om ferriter, och 
ocksa beskrivning av ett par olika baluner med 
omsattning 9:1. Sedan har OH2AUK skrivit en 
artikel om modifiering av IC-2E. OH 1SM beskriver 
darefter en hybridquad for (som det tycks) 2 m. 
OH3YI och OH2AUM ger forklaringar till de 
bulletiner om geomagnetism och konditioner, som 
sands fran DK0WCY. OH3RU beskriver en egen 
trippelsuper.

OZ (Danmark)
Oktober manads omslagsbild visar en 4 elements 
quad for 10-15-20 m, byggd av OZ4FA. Den ar 
ocksa beskriven inne i tidningen. I dvrigt finns en 
beskrivning av en hembyggd 5-bandsmottagare for 
80,40, 20, 15 och 10 m, av OZ1 IN (nastan 7 sidor). 
OZ5RM kommer sedan med en oversattning av en 
artikel av DL7AIR om en ”HF-milliwatt forsats til 
digitalvoltmeter”. OZ1AWJ och OZ5RM har sedan 
testat Icom IC-756 (2,5 sidor). OZ5RM har ocksa 
skrivit ett par kortare referat om dels aktiva antenner 
(ursprungligen i tyska Funk Amateur nr 6/97), dels 
om en amerikansk transceiverbyggsats i det mindre 
formatet (fran Wilderness Radio).

AMATORRADIO (Norge)
Som vanligt borjar denna tidnings tekniska innehall 
med LA8AK:s tips, och den har gangen halier han 
sig till VHF/UHF. Det borjar med en signalgenerator 
for 2 m, 70 cm och 23 cm. Den beskrivningen har 
vandrat en ratt kurids vag: forst fanns den i QTC nr 
11/93, dok sedan upp i CQDL nr 7/97, och nu i 
AMAMTORRADIO!!! Ursprunglig forfattare 
SM3R1N! Sedan ger LA8AK en beskrivning av en 
enkel 4-elements quad for 70 cm (som ocksa har- 
stammar fran CQDL nr 7/97, och han fortsatter med 
en brusgenerator for matningar pa 2 m och 70 cm 
(efter en beskrivning av G8ACC i RadCom 2/96). 
LA8AK fortsatter med en impedansbrygga for HF, 
som ar effekti v t o m 2 m och i viss man ocksa pa 70 
cm (ocksa harstammande fran G8ACC och denna 
gang RadCom 3/96), en induktansbrygga for sma 
induktanser (av VK3XU), och slutar med ett referat 
av en artikel av N6JRL i QST 7/97
om, pa norska: Telegrafi med traskesnakkeren. Ef
ter allt detta av LA8AK kommer en artikel av 
LA7BO om hur man ytterligare kan anvanda pro
gramme! "ARRL Radio Designer” (det har tidigare 
funnits en artikel om detta program i AMATOR- 
RADIO).

RadCom (England)
RadCom News
Fyra sidor korta nyheter:
- 1997 Young Amateur of the Year 2E1 BVJ/Emma 
Constantine, 15 ar
- Sputnik 1 40 ar
- IARU-nytt
- JOTA (66 stycken specialcall bestallda!)
- IOTA-nytt
och dessutom atskilligt annat smatt och gott.

Av langre artiklar finns bl a foljande:
- G3SJX: JRC JST-245 HF + 50 MHz Transceiver 
(test, 3 sidor)
- G3DXZ: Serial A/D Converter for an IBM PC 
(bade byggbeskrivning och beskrivning av pro
gram i QB ASIC) (4 sidor)
- G1VCY: The LED Bar Graph Oscilloscope (bygg
beskrivning, 5 sid.)
- G4HCL: The Palstar KH-6 6 m Handheld (test, 2 
sidor)

Ytterligare spalter:
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Allmdnt
VHF-UHF News
G3FPK skriver bl a om foljande:
- kommentarer till bandplaneandringar pa 2 m
- meteorscatter
- bandrapporter om 50 MHz, 70 MHz, 144 MHz, 
430 MHZ & Up

HF News
- DX fran alia hall och kanter
- BV-prefix
- Tester
- Nya diplom
Spaltredaktor G3FKM

Eurotek
Hiir tipsar G4LQI om hur man ordnar lageffekt- 
drivning till en transverter fran en HF-transceiver.

In Practice
G3SEK har pa tva sidor samlat ihop foljande:
- dioder i serie (i niitaggregat o 1)
- Smith-diagram
- test av begagnade matinstrument
- miirkning av koaxialkontakter
- sockelkopplingar for transistorer, regulatorer och 
Op-amps

(hel sida med bilder)

Down To Earth
Har presenterar GOAEC foljande:
- JOTA-nytt (ytterligare!)
- Novis-diplom
- Computer Basics (tredje delen) av GODEH (drygt 
2 sidor)
- Getting started on 10 GHz av G3PFR (Gunn 
transceiver, m m)
- Almost All Digital L/C Meter (byggsats-test) av 
G3RJV
- S-M-omkopplare, byggbeskrivning av G4RAW

Technical Topics
G3VA ror sig over ett brett fait i sina tips och 
kommentarer:
- swittch-regulatorer
- transformatorer fran skrotade mikrougnar
- bredbands- och flerbands-dipoler
- keramiska oscillatorer
- solcykel 23, prognoser
- ’’Carolina Windom” for 80 m (efter G3HQX)

Data Strem
G3LDI skriver mest om den lindrade bandplanen for 
2 m.

SARTG NEWS (Skandinavien)
Hostnumret av namnda kollega har ankommit. Det 
innehaller en hel del godbitar. Har ska namnas 
nagra:

En illustration av hur det kan ga till att komma igang 
paRTTY harforfattatsav KG Johansson pa SL4ZYC. 
Riitt draplig! SM4LLP ger en orientering om 
Internet’s mojligheter. Efter detta kommer en inga- 
ende beskrivning av SSTV, av LA5PN, med mycket 
uppgifter om tillganglig mjukvara. En detaljerad 
presentation av OH2GI-programmet ges av Juhola 
Tapani (signal?). Tips om mjuklodning och 
ytmontering ges sedan av SM4LLP. Tesresultat fran 
flera RTTY-tester har sammanstallts av SARTG:s 
testmanager, SM7BHM. En recension av KF7XP:s 
fomamliga RTTY - AMTOR-PACTOR-program 
XPWARE for Windows, mest kallat XPWIN, har 
skrivits av tidigare niimnd KG Johansson pa SL4ZYC 
(spaltred:s anm: jag kor sjalv XPWIN, det ar bra!!!). 
Ytterligare trevlig lasning finns i det aktuella num- 
ret!

Ja, det var al It for den har gangen. Kanske mera 
kommer i nasta QTC!

UNNA DIG EN HAPD 
JUUOAPP!

MVT-7100 
Yaesu FT-920 
Yaesu FT-50 R 
Yaesu VX-1R 
TS-146DX

Scanner 0,5-1650MHz, allmode 2995:-
HF+50MHZ, 100W, DSR CE 14995:-
2m/70cm, Handapp. 5W, CE 3095:-
2m/70cm, 125 gr. ’Widens Minsta”? CE 2695:- 
2m, mobil, 50W, Inkl. DTMF. CE 2695:-

Vi har aven resten av Yaesu sortiment 
+ mycket mer inom amatorradio och CB-radio 

Web: http://home3.swipnet.se/~w-34540

Limmcireds Ham Center HB
Box 4030,51411 Limmared 

Tel 0325-421 40 Fax 0325-42107

Ny ELFA-katalog
Nya 97/98 ars ELFA-katalog (nr 46) finns 
nu saval i trycktform som pa cd-rom. 
Pemiar dr det nu ocksa for ELF A pa In
ternet, dar adressen dr http://www.elfa.se 
. E-postadressen dr info@elfa.se.
I nya produktsortiment har under aret 

tillkommit ca 3.000 artiklar och totalt 
utgors ELFA-sortimentet nu av mer an 
34.000 produkter fran skilda tillverkare 
varlden over. Katalogen dr ocksa fylld av 
inledande informativa artiklar for de olika 
produktgruppema.

ELFA-katalogen, tjock som en rejal tele- 
fonkatalog - over 2.000 sidor - kan be- 
stallas per telefon, fax, Internet eller e- 
post fran ELFA.

Utanfor amatorbanden

Handsfree i bilen
Tidningen IT/Telekom rapporterar att ’’Mo
ment 22 hindrar lag om handsfree telefon i 
bilen”.

Rapporten kan vara intressant bade for den 
som vill ringa fran bilen - eller utnyttja 
amatorradiostationen.

Sex europeiska lander har hittills infort 
bestammelser om att handsfree-utrustning 
ska anvandas; Schweiz, Italien, Spanien, 
Grekland, Ungem och nu aven Danmark. 
NTF i Sverige anser att en sadan bestam- 
melse skulle finnas i Sverige ocksa.
Politiker efterlyser statistik i Sverige. Men 

enligt Asa Albinsson i Tidningen IT, finns 
ingen statistik darfor att polisens blankett for 
trafikmalsanteckningar saknar ett fait for 
sadan notering. Albinsson redovisar ocksa 
ett svenskt forskningsprojekt ’’Drive” dar 
man menar att stoppstriickan forliings med 
15-37 meter om man pratar i mobiltelefon. 
For nagra ar sedan nar fragan var uppe for 

diskussion i den svenska riksdagen ansag 
manga parter att det var varre om bi lister 
oupphorligt stannade sin bil vid vagrenen 
for att utnyttja mobiltelefonen.

Handsfree-utrustning for mobiltelefon kos- 
tar ca 500 - 3000 kr.

SMORGP/Emst QTC-red
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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 
Omni VI
901 Power sup
Linears-Henry Radio Write for prices.

All items 2 to 8kw
Antennas - Butternut HF6VX, A18-24 
TBR160
HF2V
HF5B
Hy-Gam TH5DXS
TH7DXS
TH11DXS
All other items
Mosley TA53M
Mosley TA33M
Pro57B
Pro67B

$1895 
$2450

$275

$243 
$77 

$240 
$362 
$616 
$692 
$999

$578 
$426 
$786 

$1056
Write for prices for other items not shown above. 

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

Skriv p£ engelska till W9ADN sa far du de exakta pri- 
serna. Du spar pengar och far andA de senaste model- 
lerna nar du koper ffan U5A.

VI EXPORTERAR OVER HELA VARLDEN!

P 0 BOX 117, LOCKPORT, ILLINOIS 60441 USA

Labys
Data & Teleteknik
Din datapartner!

Vi har det mesta inom data!

Tel: 063-43520, 0225-77 11 17 
Fax: 0225-77 12 01 

E-mail: laby@dalnet.se 
http://www.dalnet.se/~laby

Annonsor!
Vill du Annas
med i forteck-
ningen bland
leverantorer/annonsorer i QTC 
aven under 1998 - boka da 
omgaende for annonsering 
under 1998. Da kan ditt foretag 
Annas med i denna forteckning 
redan fr o m januarinumret! 
Anonnsbokning:
Tel/Fax 08-56030648

Vill du finnas med i denna 
forteckning? 
Ring/faxa:08-56030647 
eller e-post: 
nummer@bahnhof.se 
for information.

Leverantdrer - amatorradio/data/ elektronik - utbildning

SSA QTC Annonsdrer
A.F.R Electronics

Tungatan 9, 853 57 Sundsvall 
Tel 060-17 14 17 Fax 060-15 01 73 

http://www.afr.se 
e-post: afr@afr.se

CAB-Electronik AB 
Box 4045, 550 04 Jonkoping 

Tel 036-16 57 60 Fax 036-16 57 66 

Synchron Data
Kyrkogatan 8A

371 32 Karlskrona 
Tel/Fax 0455-166 85 

http://www.algonet.se/~synchron 
e-post: synchron@algonet.se 

Data Print
Box 9019, 291 09 Kristianstad 

Tel 044-229282

ELFA AB
171 17 Soina

Tel 08-735 35 00 Fax 08-730 10 40 
http://www.elfa.se 

e-post: ham@elfa.se

Fotoprint 
QSL-kort 

Tel: 0300-77001

Instrumentcenter AB 
Box 67, 732 22 Arboga 
Tel 0589-19250, 19350 

Fax 0589-16153 
e-post: instrume@arboga.se 

JEH-Trading
Box 99, 460 64 Frandefors 

Tel 0521 -254308 Fax 0521 -254308 

KartStallet
Ekonomiv 4, ’’Gulinhuset”

436 33 Askim 
Tel 031-685755

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 
0708-771176,08-50023346

Leges Import, Sam Gunnarsson 
Nordan^s 1048,

891 92 Ornskoldsvik, 
Tel/fax 0660-372771 

http://www.algonet.se/~leges 
e-post: leges@algonet.se

L.H. Musik & Audio AB
Sickla strand 63, 131 34 Nacka

Tel 08-718 00 16 Fax 08-718 59 70 
http:/www.lh-musik.se

Limmareds Ham Center HB 
Box 4030,51411 Limmared

Tel/Fax 0325-421 40 
http://home3.swipnet.se/~w-34540 

e-post manne@mbox303.swipnet.se

Marinen Overskottforsaljning
Kvarnholmsvagen 39, FinnbodaVarv 

131 31 Nacka
Tel 08-6433184, Fax 08-6433189 

NetWare Center AB 
Spadegatan 8,424 65 Goteborg 
Tel 031-313201 Fax 031-304870 
http ://www. netware-center. se 

Nitech Scandinavia 
V Grevie 22,235 94 Vellinge 

Tel/fax 040-443309

Organs and Electronics 
P.O. Box 117, Lockport, 

Illinois, 60441 USA 

Parabolic AB
Box 10257, 434 23 Kungsbacka 
Tel 0300-41060 Fax 0300-40621 

Produktcentrum 
Ludvigsberg 181 47 Lidingo 

Tel 08-7674130 Fax 08-7672800 
e-post: zicom.se/procent/

Prylborsen 
http://home5.swipnet.se/~w-57197/ 

e-post: sm6cjj@hotmail.com

Pryltronic Komponenter AB 
Box 11,523 21 Ulricehamn 

Tel 0321-12686 Fax 0321 -16280 

Radex
Box 726, 251 07 Helsingborg 

Tel 042-296482 Fax 042-141530 

Sangean Radio AB 
Box 2024, 135 02 Tyreso 

Tel 08-7987020, Fax 08-7987030 

Sanco
Gimborgsvagen 12, 907 42 Ume£ 
Tel 090-194529 Fax 090-196467 

http://www.sanco.se/ 
e-post: sanco@sanco.se

Svebry Electronics
Box 120, 541 23 Skovde 

Tel 0500-48 00 40 
Fax 0500-47 16 17 

http://home3.swipnet.se/~w-31771/ 
e-post: svebry@svebry.se

Swedish Radio Supply AB 
Box 208, 651 06 Karlstad 

Tel 054-85 03 40 Fax 054-85 08 51 
http://www.srsab.se 

e-post: srs@srsab.se

Svenska CEE Norm AB 
Box 178, 601 03 Norrkoping 

Tel 011-107430 Fax 011 -137870

Terco
Tel 08-7405500 Fax 08-7404201 

http://www.terco.se 
e-post: kund@terco.se

VcirgSrda Radio AB, 
Besoksadress:

Hjultorps ind.omr. Skatteg^rdsg. 5 
Box 27, 44721 V£rg£rda 

Tel 0322-20500, Fax 0322-20910 
http://www.vargardaradio.se 

e-post: sales@vargardaradio.se

Platsannonser

Utrikesdepartementet
Stockholm

Bofors Missiles, Celsius Group 
Karlskoga 

Utbildning

Hogalids Folkhogskola
Smedby, 394 70 Kalmar 

Tel 0480-84480 Fax 0480-84626 
e-post: hogalid@public.kalmar.se 
Amatorradioutbildning som tillval!

Internetsurfare- u
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Ny rig P
Vand Dig 

med fortroende
till ossl<_ J

afr@afr.se

060-17 14 17 ------------------------------
SM3CER - Janne
8 060-56 88 73 

Mobil 070-663 86 25

nya riggar 
ar nu 

^CG-markta^

Du kan aven nd oss pd vdr E-mail-adress:

fl.fR. Electi
— Tung atari 9, 853 57 SUNDSVALL Tel.

SM3AFR - Tommy
8 060-17 1417 
Mobil 010-663 7120

FAX 060-15 0173 
Bankgiro 5802-5164 

Postgiro 417 3120-9

JUST
KENWOOD TS-940S/AT, 14.900:- 
KENWOOD SP-930, hogtalare med filter  600:- 
KENWOOD MC-60A, 850:-  
KENWOOD DRU-2, Digital Recording Unit... 900:- 
YAESU FT-990/AT, Inb natdel 220v 13,900:- 
YAESU FT-1000D, 29.000:- 
YAESU FT-1000, 25.000:- 
YAESU MD-1C8, Bordsmikrofon 850:-

ICOMIC-765, 18.500:
ICOMIC-740, 4.500:.
KENWOOD LF-10B, Interface for TS-940 700: 
KENWOOD SW-2000, swr/pwr, 2 kw, 900:

ATER I LAGER:
BANDKABEL, 450 ohm, 30 m/rulle 395;. 
TIMEWAVE DSP-59Y, Deluxe for yaesu ...4.295:.

Vi omkar vara kunder GOD JUL och GOTT NYTTAR!

BEGAGNAT

I COM ■ KENWOOD ■ YAESU
AMERITRON - CUE DEE - CUSHCRAFT - HEIL - IRCI - KIM - MFJ - TIMEWAVE

N3XA Noiwdstra
■^1 Stones
=|r Radio-

amatorer
kopieservke

NSRA - Nordvastra Skanes
Radioamatorer lamnar heir
information om speciellt
intressanta artiklar, varav
kopior kan bestdllas.

Oversattning: 
SM7PXM: Tysksprakiga artiklar
SM7SWB: Fransksprakiga artiklar
SM7EJ: Engelsksprakiga artiklar
SM7ANL: Artiklar ur OZ och norska

NRRL Amatorradio.
Bestalining 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
Radioamatorer, postgiro 44 68 25-2. OBS!
Till utlandet: dubbel porto-kostnad, dvs 20
kronor for varje 15-tal kopiesidor. Ange
bestallningsnumret enligt nedan samt din
signal, namn och adress. Skriv stort och
tydligt, eftersom postens kopior av
postgiroblanketten annars kan valla problem. 
Leveranstid - nagra veckor.

A CW Filter for the Two-band Superhet 
av Steve Price, G4BWE. Forfattaren refererar till en 
artikel i tidigare nummer av Radcom med en 
konstruktion av en superheterodynmottagare, men 
det har aktuella cw-filtret ar naturligtvis generellt 
anvandbart. Han anvander en NE5532 IC for att 
astadkomma tva filterled i serie, den ena avstamd till 
700 Hz, den andra till 800 Hz. Forfattaren beskriver 
noggrant funktion och uppbyggnad samt lamnar pa 
kopet de formler, som bestammer varden pa 
ingaende frekvensbestammande element i avsikt att 
ge byggaren mojlighet att sjalv valja passbandets 
frekvens Radcom 97-08-70/3, 3 s.

G3HEJ's Single-Channel Contest Rig (Technical 
Topics)
av Pat Hawker, G3VA. Riggen byggdes for contest 
pa 40-metersbandet. Detta ar ju mycket stort av BC- 
stationema ovanfor 7,1 MHz, vilket staller stora krav 
pa kortvagsmottagamas dynamik. Konstruktoren 
G3HEJ valde en originell losning. Han byggde en 
mottagare med tva stycken kristallfilter for 7019 KHz 
i antenningangen, foljda av forstarkare samt en 
balanserad blandare, dar den inkommande signalen 
blandades med en kristallstyrd frekvens = 7019 KHz. 
Resultatet blev en mottagare, som visserligen lag pall 
pa en enda frekvens, men som i gengald var praktiskt 
taget hel okanslig for andra signaler an dem pa 7019 
KHz. Radcom 97-08-76/2, 2 5.

UHF Dual-Rhomboid Antenna (T.T.)
Har beskrivs en dubbel romboidisk antenn for 1296 
MHz, vilken uppges ha 20 dB gain.
Radcom 97-07-63/2, 2 s.
Solid State Screen Regulator (T.T.)
I marsnumret av Radcom beskrevs en 
skarmgallerreglerare. Har redovisar OZ8NJ en 
forbattrad metod.
Radcom 97-07-63/1, en s.

Standard Triple-Band FM Mobile
en provningsrapport. Riggen tacker 6 m, 2 m och 70 
cm, mottagaren storre delen av spektrat 44 - 1020 
MHz FM och AM. Lab-matningar redovisas. 
Radcom 97-07-64/2, 2 s.

’’Nano L” - Incuctance Bridge (T.T.)
Bryggan matas fran en 50 MHz oscillator, som foljs 
av parallellkrets, avsedd att filtrera bort overtoner, 
vidare ytterligare en parallellkrets, dar den obekanta 
induktansen kopplas in, likriktare + en 2N3904 med 
atfoljande LED som resonansindikator. 
Radcom 97-07-69/1, en s.

A Wide-Band 23 cm Beam (Eurotek) 
av Noel Hunkeler, F5JI0. Forfattaren beskriver hur 
man bast arrangerar en gardin av fasade dipoler i 
relation till reflektorplanet samt det senares 
dimensioner. Ett system for 23 cm beskrivs. 
Radcom 97-07-72/1, en s.

The First Year's Testing on 73 kHz 
av G3XDV m fl. Brittema har ju ett langvagsband pa 
73 kHz. Den har artikeln redogor for erfarenheter 
mm, som vunnits under det forsta ar som bandet varit 
tillgangligt. Rubriker: Mottagare, Signaler och brus, 
Mottagningsantenner, Sandare, Sandarantenner, 
Jordning, Toroid till loop. Genom marken, 
Matchning, Portabeltrafik, Vagutbredning, Arbeta 
under jordytan. Den har artikeln innehaller alltsa inga 
byggbeskrivningar.
Radcom 97-08-17/5, 5 s.

Single Support Directional Wires, tva delar 
av Tony Preedy, G3LNP. En beskrivning pa 
vertikalpolariserade antennsystem, framst for 80 m, 
som kraver endast en mast - for 80 m minst 18 m 
hog. Antennen kan vara single, da utan 
riktningsverkan, eller bestaende av tva eller tre 
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element, varvid man genom omkoppling kan rikta 
antennen i tre olika riktningar. Antennelementen ar 1/ 
3 vaglangd och hanger alltsa inte rakt ner, utan 
wiren, som ar fast vid masten uppe och nere, ar nara 
mitten utdragen till rat vinkel.
Radcom 97-08-38/2, 2 s, samt 97-09-76/3, 3 s.

JRC JST-245 HF + 50MHz Transceiver 
av Peter Hart, G3SJX. En sedvanligt noggrann 
provning och bedomning, illustrerad med foton, 
diagram och tabeller, utvisande transceivems 
viktigaste egenskaper.
Radcom 97-10-16/3, 3 s.

Adapter for anslutning av VHF/UHF transverter 
eller separat mottagarantenn (EUROTEK) 
av G4LQI. Forfattaren tillverkade en jack/ 
omkastarlada for att bekvamt kunna ansluta 
transverter eller separat mottagare eller separat 
mottagarantenn till sin rigg, som ar en TS-130S. 
Radcom 97-10-37/1, en s.

Diodes in Series (In Practice)
Hiir presenteras en sammanfattning av de 
uppfattningar som rader betraffande behovet av 
parallellmotstand och d:o kondensatorer, da 
likriktardioder kopplas i serie.
Radcom 97-10-38/1, en s.

Semiconductor Pin-Outs (In Practice) 
dvs sockelkopplingar for halvledare. Forfattaren till 
spalten framhaller att det kan vara svart att komma 
ihag dessa eller besvarligt att leta upp dem ur 
databocker och har darfor en A4-sida med typiska 
kopplingar over arbetsbanken (medfoljer denna 
artikel).
Radcom 97-10-38/2, 2 s.

Getting started on 10 GHz
by Mike Dixon, G3PFR. Forfattaren ger en del tips 
om vilken utrustning som behovs for att komma 
igang pa 10 GHz, exempelvis surplus oscillator/ 
mixer, MF-steg med frekvens mellan 10,7 och 50 M 
Hz etc. Alltsa ingen bygg-artikel utan allmanna 
rekommendationer.
Radcom 97-10-44/3, 3 s.

Almost All Digital L/C Meter
byggsats till en L/C meter, provad och beddmd av
George Dobbs, G3RJV. God funktion, latt att bygga, 
pris under £100 fran UK.
Radcom 97-10-46/2, 2 s.

Transmit Receive Change-Over
av Steve Ortmayer, G4RAW. En enkel modul, byggd 
kring tva transistorer, som vaxlar antenn mellan tx 
och rx samt bryter spanningen till tx vid mottagning. 
Radcom 97-10-48/1, en s.

Serial A/D Converter for an IBM PC 
av Chas Fletcher, G3DXZ. Forfattaren hade behov av 
att visa analoga spanningar fran DC till 250 Hz pa 
dataskarmen och konstruerade hartill hard vara och 
mjukvara i QBASIC till en konverter. Hardvaran 
byggs kring 6 st IC:ar, bla National Semiconductors 
ADC0804, pa ett kretskort c:a 50 x 100 mm. 
Mjukvaran kan for en ringa penning erhallas pa 
diskett eller hamtas via Internet.
Radcom 97-10-61/4, 4 s.

The LED Bar Graph Oscilloscope
av George Brown, G1VCY. Det har oscilloskopet ar 
avsett att, med vissa begriinsningar, astadkomma vad 
ett vanligt oscilloskop gor, fast pa ett annat satt. 
Placera 30 st lysdioder i rad, mata in den signal som 
skall askadliggoras parallellt pa alia trettio diodema 
och initiera dessa i sekvens med skiftregister och 
klockgenerator i lamplig takt (motsvarar 
svepkontrollen). Da askadliggors den inmatade 
signalen med lysdiodema, som lyser olika starkt, 
beroende av den inmatade signalens momentana 
volym. Alltsa inga kurvor som pa ett vanligt 
oscilloskop utan en rad lysdioder, dar de, som 
registrerar den starkaste signalen lyser starkast och 
vice versa.

Radcom 97-10-68/5, 5 s.

The Palstar KH-6 6m Handheld
en provningstest av Chris Lorek, G4HCL, bla med 
tabeller presenterande viktiga data.
Radcom 97-10-73/2, 2 s.

Two for the Price of One (Technical Topics) 
av Pat Hawker, G3VA. Hur gora antennen mindre 
selektiv, dvs astadkomma lagt SWR over hela 
bandet? Placera ett ytterligare element av viss liingd 
intill det drivna, anvand flera parallella ledare etc. En 
intressant artikel for dem som experimenterar med 
antenner.
Radcom 97-10-78/2, 2 s.

Variable Ceramic Resonator Oscillators (TT)
Forfattaren redovisar har forsok med billiga 
keramiska resonatorer som en ersattning for 
kristallresonatorer. Han konstaterar, att keramiska 
resonatorer kan mycket enklare ”dras” i frekvens an 
kristall-d:o. I artikeln visas en keramisk resonator 
VFO med RIT-kontroll samt en nycklad 
kristalloscillator/blandare, som ger 7 MHz ut, matad 
med en 2 MHz insignal fran en keramisk VFO. 
Radcom 97-10-79/2, 2 s.

The 40M SLR - a Shielded-Loop Receiver 
av Daniel Wissell, N1YBT. En loop-antenn anslutes 
till en balanserad blandare (NE602), kopplad till en 
vfo med varicaps samt till en ’’instrumentation-” 
forstarkare (AMP04FP). Slutforstarkare ar LM386. 
Loopen gores antingen med koax eller med enkel
trad, som ar omgiven av en skarmtrad pa omse sidor. 
En signal pa 0,1 mikrovolt kan uppfattas, 
strdmforbukning ar 10 mA vid 9 volt. 
QST 97-10-33/6, 6 s.

Sporadic E - A Mystery Solved? - del 1 
av Dr David Whitehead. Forfattaren inleder med att 
konstatera, att sporadiskt E fortfarande ar ett 
mysterium, fastiin det har studerats av professionella 
och av amatorer under mer an 50 ar. Artikeln kriiver 
uppmarksam lasning. Rubriker: Tre sporadiskt-E 
regioner, Litet jonosfarfysik, Plasmainstabilitet, 
Ekvatorialt sporadiskt E, Aurora sporadiskt E. 1 nasta 
artikel kommer att beskrivas medellatitud sporadiskt
E, vilken ar den for radiokommunikation mest 
intressanta regionen.
QST 97-10-39/3, 3 s.

TiCk-2 - The Tiny CMOS Keyer 2
av Gary M Diana, N2JGU, och Bradley S Mitchell, 
WB8YGG. En programmerad mikrokrontroller, PIC 
12C509, ar hjartat i den har el-buggen. Den ar 
utomordentligt liten, varfor den kan byggas in pa 
pyttesma utrymmen. Buggen har ett minne, som kan 
programmeras med exvis ett contestanrop. En tabell 
upptar 11 olika kommandon, som skickas med 
manipulatom. TiCK kan bestalias fran USA mot en 
rimlig penning.
QST 97-10-42/4, 4 s.

How's DX? - Now!
av Helmut Ziimeck, DL4FBI. Pa frekvensen 14100 
KHz (samt pa ovriga band tom 28 MHz) finns ett 
antal amatorradiofyrar, vilka med sin placering ger 
en god uppfattning om condx mot skilda delar av var 
jord. Forfattaren har framstallt ett datorprogram, som 
medger automatisk registrering pa dator av 
signalema fran de skilda fyrama, varvid output 
presenteras i en fil pa diskett i tabellform med 
angivande av resp fyr, frekvens, klockslag och S- 
meterutslag. Metoden forutsatter, att datoms klocka 
gar ratt pa 1/10 sekund nar. Dessutom kravs 
datorinterface till radion. Mjukvaran kan hamtas fran 
ARRL:s BBS eller via Internet.
QST 97-10-46/2, 2 s

Catch a Falling Star (om meteorscatter) 
av Kirk Kleinschmidt, NT0Z. En synnerligen 
informativ artikel rorande meteorscatter, vilka 
frekvensband som ar aktuella (framst 10, 6 och 2 
meter), datum och klockslag for aktuella 
meteorsvarmar samt trafikforfarande; det galler ju att 

vara flink med anrop och svar. En forklaring till hur 
scatter uppkommer lamnas, och artikeln innehaller 
ocksa ett speciellt kapitel rorande meteorema som 
potentiella satellitdodare.
QST 97-10-63/5, 5 s.

Yaesu FT-920 MF/HF/6 Meter Transceiver 
av Rick Lindquist, N1RL - en sedvanligt noggrann 
genomgang av riggen med massor av data fran 
uppmatning i ARRL:s lab.
QST 97-10-72/6, 6 s.

Tune in the World for Less Than $300! Drake 
SW1 and Radio Shack DX-394
av Rick Lindquist - en provningsrapport med vissa 
data uppmatta i ARRLs lab.
QST 97-10-77/3, 3 s.

An extension ladder support for small antennas 
(Hints & Kinks)
av Joseph L Haughton, K5IKB. Forfattaren 
tillverkade en mast av en forlangbar lattmetallstege, 
vilken ytterligare forliingdes med ett mastror. Stegen 
forankrades i markplanet samt mot hustaket och 
gjordes fallbar.
QST 97-10-80/2, 2 s.

Diode protection - another aspect (Technical 
Correspondence)
av Dan Metzger, K8JWR. Varfor skall man placera 
kondensatorer parallellt med likriktardioder, som ar 
kopplade i serie, och hur beraknas dessa 
kondensatorer? Svaret ges i artikeln.
QST 97-10-82/2, 2 s.

Improved CW Reception Using ’’Stereo” 
av Stan Horzepa, WAI LOU. Ovanstaende har ju 
forekommit i litteraturen tidigare, men i det har fallet 
ror det sig om ett datorprogram, som tillsammans 
med datom och dess ljudkort, som skall vara ett 16- 
bit Creative Labs kort, astadkommer den har 
effekten. Programmet ar tillgangligt fran USA. 
QST97-10-97/1, ens.

The Coming Meteor Storm (The World Above 50 
MHz)
av Emil Pocock, W3EP. Har Finns mera info rorande 
meteorsvarmar och hur man kan ha kul med dem (ref 
ovan 97-10-63!). Artikel agnas sarskilt at 
meteorsvarmen Leonidema, som uppenbarar sig den 
17 november, iar med maximum klockan 11 UTC. 
QST 97-10-98/2, 2 s.

Vtanfdr amatorbanden
Tradlost Internet och lokalnat

WaveNet IP, fran foretaget Multipoint Networks ar ett 
system med mikrovagsbaserade fjarranslutningar som 
kopplas till en basstation. Hos anvandaren installeras 
en IP-router med antenn (2,4 GHz) som ansluts till det 
lokala natverket. Antenn ar riktad mot en basstation. 
Leverantoren uppger att eftersom man anvander det 
fria 2.4 GHz-bandet sa behovs det inga speciella till
stand.

Ett tradlost lokalnat, RadioLAN-niit, har tagits fram 
av ett annat foretag; InfraLAN. Det uppges att det klarar 
bverforingshastigheter pa 10 Mbit/s. RadioLAN-niit 
ansluts till en radioenhet som kan kommunicera pa upp 
till 40 meters avstand i kontorsmiljb eller 260 meter 
utomhus. Vid liingre avstand byggs flera radiodomaner 
inhop.
Dataoverforing pa de s k ISM-banden okar och det 

Finns nu en rad kretsar for 433,92 MHz +/-0,87 MHz 
och for 2,4 - 2,483 GHz. Bl a har Harris utvecklat en 
Prism-serie som arbetar med direktsekvens-band- 
spridning (DSSS) enligt standarden IEEE 802.11 for 
tradlosa LAN. Transceviers enligt denna standard skall 
ocksa uppfylla krav som FCC i USA, respektive ETSI 
i Europa staller. Prism anvands framst for tradlosa 
LAN, men ocksa utnyttjas for kommunikation mellan 
bussar och bussterminaler.
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PacComniBayCom

Ni kan nu hamta var nyaste katalog i PDF-format fran var 
hemsida: http://www.sanco.se

Skickas aven med ordinarie post pa begaran.

SANCO
Gimoborgsvagen 12

907 42 Umea
Tel 090-194529 (helg och vardagar efter 1600) 

Fax. 090-196467 Mobil 070-5597105

Hostens nyheter

9600 bauds modem 865:-
1200 bauds modem 590:-

• Ny TNC fran BayCom: TNC2X
• Ny duobands handapparat: Standard Radio C510
• Standard Radio Cl56, 2m handapparat, 1940:-

z X

J
Just nu - s& lange lagret racker...

SSA HamShop
V _____________z

Nasta nummer bl a: 
Vagutbredning i 

jonosfaren. 
Av SM5BLC 

Bo Lennart Wahlman

6000 watt i bilen
Med "Bra ljud i bilen” tavlades det i Alvsjomassan i 
hostas. Upp till 6000 watt kors i musikanlaggningar i 
bilar dar det galler att fa bilen att lata som en konsert- 
lokal. Till detta bedoms aven hur snyggt och sakert man 
monterat anlaggningama i bilen.

DAB-radio
Till nasta sommar kommer Pioneer med en tillsats for 
DAB-radio som kan anslutas till vissa av Pioneers 
bilradiomodeller. Japanska Clarion kommer ocksa med 
en DAB-mottagare som ar anpassad for normalt bil- 
stereouttag (DIN-format).

Pioneer kommer ocksa med ett navigationssytem for 
bilden som ar DVD-ROM-baserat. Bilen utrustas med 
en LCD-skarm och en liten GPS-antenn.

SMORGP/Ernst

eter-aktueut
Tidningen for DX-are och 

varldsradiolyssnare

10 nummer per ar
Spannande radioartiklar
Trevliga loggningar
Endast 250 SEK for 1998 
For information, skriv till: 
SDXF
Box 3108
103 62 Stockholm

e-mail: sdxf@srs.pp.se 
WEB: www.lls. se/j al/sdxf/

Vi accepterar de fiesta betal- och kontokort (utom American 
Express). Forutsattning ar att du handlar for minst 200 kronor och att 
du skickar ett brev (eller garna vykort/QSL-kort) med bestallningen 
till SSA, Box 2021,123 26 Farsta.
Ange tydligt kortnummer och giltighetstid. Glom inte heller din 
underskrift.

SSA HamShop

/ /

<• • • • •/ 
\ • • • • A/• /

STANDARD \Z
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Borland Delphi Developer 2.0........
Borland C++ Version 5.0 Win95/NT) 
Borland C++ Version 4.5 (16-Bit)...

LINUX Developers Resource.................... 200:-
Detta ftr den mest kompletta CD-ROM samlingen for operativsystemet LINUX. 
LINUX ar ett fritt UNIX liknande operativsystem som kan kdras pa de fiesta PC 
kompatibla datorer. Detta paket bestdr av 6 stycken fullmatade CD-ROM skivor 
som ar fyllda med till exempel:
* RedHat 4.2 for Intel * Slackware v3.3 * Debian * Metro-X Server * JE 
Distribution * Xfree86 3.3.1 * Kemal Source 2.0.30 * Appache WWW-server * 
Kommericella demoprogram: Smartware, Pathfinder, dBMan, Cockpit *
Komplett on-line dokumentation...

Official RedHat LINUX v4.2...................... 349:-
Official RedHat LINUX v5.0...................... 419:-
Innehailer den officiella versionen av LINUX RedHat ffan Redhat sjalva. Paketet 
bestar av 2 CD-ROM, en handbok pa ca 230 sidor samt 2 st disketter.
QRZ! Ham Radio Volume 10.................... 198:-
Innehailer Over 1,000,000 Callsigns, 95,000 email adresser, 1,500 digitala QSL 
kort, 1600 AmatOrradio program, Hundratals Radio och Scanner MOD’S, 
Online FCC exam trSningsprogram, Morse trdningsprogram, Computer Radio 
Control program.

HAM Radio 2000 ........................................ 165:-
Denna skiva innehailer Over 10,000 filer for den som ar intresserad av Ham 
Radio och Elektronik.

POD (Bilspel)............................................ 165:-
POD ar ett mycket snabbt futuristiskt 3D-racing som var ett av de forsta MMX- 
forberedda spelen som kom. Spelet sfodjer MMX, 3Dfx grafikkort, 640 x 480 
uppfosning, multiplayer-spel Over natverk och internet. Mdjlighet att valja bland 
16 olika banor samt 8 olika bilar. Aven mdjlighet att gratis ladda ner mer bilar

Design Studio............................................ 200:-
Detta paket pa 2 CD-ROM skivor innehailer en komplett Uppsattning verktyg 
som gdr att du enkelt kan framstalla haftiga posters, logos, vykort, brev, 
inbjudningar osv. Som bonus foljer det ocksa med Over 15.000 cliparts och 250 
typsnitt.

Hela Borland's C++ eller Delphi pa en CD till en brakdel av orginalpriset. 
Komplett utvecklingsmiljd med (kompilator, Editor, Debugger) for utveckling av 
program i Windows. Priset ar Idgt pa grund av att inga manualer medfoljer, men 
det finns online hjalp pa skivoma.

Besok den officiella hemsidan for Programmers Heaven 
dar du hittar massor av intressanta filer och lankar!

http://www.programmersheaven.com
Kontakta oss for

Programmers Heaven 2. . .^. .249:- 
Nu 3r den har. uppfoljaren till Programmer Heaven 1 som ar fullpackad (>600Mb) 
med Over 4000 nya filer i samma stil som ettan. Observer att denna skiva inte 
innehailer samma filer som P. Heaven 1. Exempel pa innehailet ar:
Delphi, JAVA, Active-X, Internet, Visual Basic, C/C++, Pascal, Grafik, Ljud, 
Assembler, Basic, Windows 3.1 x/95/NT,, UNIX, Al, Utilities, DOS...

Programmers Heaven......................179:-
Detta ar en CD-ROM skiva som ar inriktad till programmerare pa alia nivaer. 
Alla programmerare och utvecklare (ffan nybdrjare till de mer avancerade) kan har 
hitta anvandbara program och filer pa denna CD. Skivan 3r fylid med Over 8500 
kallkodsfiler, textfiler, hjalpprogram, bibliotek, rutiner och specifikationer om: 
MS-DOS, Windows 3.11/95/NT, demos, basic, C, C++, assembler (80x86, 680x0, 
8051, Z80, DSP...), pascal, visual basic, Delphi, artificiell Intelligens, fuzzy logic, 
natverk, spel. h&rdvara/Elektronik. UNIX, operativ system, Internet, grafik (3D, 
vektor, raytracing, fraktaler, effekter...), IjudfSoundblaster, Gravis, trackers, midi), 
nyttoprogram (filkonverterare, ljud/musik, setup, editorer, grafik...) osv...

PAKETPRIS, Kop bcida Programmers Heaven for 375kr

Synchron Data, Kyrkogatan 8A
371 32 Kariskrona, Tel/Fax 0455-166 85

Det gar bra att gora bestallningar via E-Mail.
BesOk vcir hemsida pa Internet for mer information!
http://www.algonet.se/~synchron E-Mailsynchron@algonet.se Alla priser inkl. Moms, fra kt till kom mer.

KUL ATT Nt TYCRTE 0M MUM PRODUKTER!
DOM TOG SLUT! NU FINNS DE ATER I LAGER!

Beam, byggd av aluminium.
Klarar 500 W pA 2m/70cm 

samt 1 kW pa 6m.
Gain: 7,5/7,5/4,5 dBd.

SWR 2/70/6m
1:1:1 till max 1:5:1.

Klarar vindar pa 155 km/tim.
Tre separata anslutningar:

2m och 70cm har

I AUNCO DJ-C1/C4
N-kontakter och 6m har 

en PL-kontakt.

Kreditkortstorlek!
• 10,8 mm tjock! Endast 75 gram!
• 20 minnen
• Finns for bAde VHF & UHF

GOD JUU
Trippel beam-antenn
for 2m/4el - 6m/2el - 70cm/5el.
For Dig som bara fAr satta upp en
antenn, och vill vara med pa den laga 
delens oppningar ar detta den perfekta 
losningen. Pris 1595:-

• Lithium-Jon batteri 500 mAh (miljovanligt/ingen minneseffekt!)
• Bordsladdare (laddar fullt pA tv& timmar),
• Soft-Case & Oronmussla ing&r
• 1750 Hz & CTCSS encoder for

repateroppning ar standard
• Scanning Pris 2995:-

jrL Du som bestaller under december 
5J manad far en specialkontakt av 
J Tomten for att kunna anv. headset!

Postens avgifter
tillkommer.

Generalagent i Skandinavien for antennen:

ProduktCentrum
Ludvigsberg 181 47, Lidingo. Tel 08-767 41 30, Fax 08-767 28 00

Bomlangd 1,95 meter. 
Vikt 1,5 kg.

CD-ROM SKIVOR
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Sprakovningar 
i amatorradio- 

shacket
God Morgon (Swedish)

Sabah Al-Khier (Arabic-Egyptian)
Dobre rano (Czech) 

Godmorgen (Danish) 
Goedemorgen (Dutch)

Bona mateno (Esperanto) 
Tere hommikust (Estonian) 
Hyvaa huomenta (Finnish) 

Bonjour (French)
Guten Morgen (German) 
Jo reggelt (Hungarian) 

Bongiomo (Italian)
Labrit (Latvian)

Labas rytas (Lithuanian) 
God morgen (Norwegian) 

Dzien dobry (Polish) 
Bom dia (Portuguese) 

Buna dimineata (Romanian) 
Dobro jutro (Serbo-Crotian) 

Dobre rano (Slovakian) 
Buenos Dias (Spanish) 

Giinaydin (Turkish)
Good Morning! (English)

Tack sa mycket (Swedish) 
Shukran gazilan (Arabic-Egyptian) 

Dekuji mnohokrat (Czech) 
Mange tak (Danish) 

Hartelijk dank (Dutch) 
Danko ! (Esperanto) 

Tanan vaga (Estonian) 
Kiitoksia paljon (Finnish) 
Merci beaucoup (French) 

Vielen Dank (German) 
Koszonom (Hungarian)
Millie grazie (Italian) 
Liels paldies (Latvian) 
Dekoju (Lithuanian)

Mange takk (Norwegian) 
Dziekuje bardzo (Polish) 

Muito obrigado (Portuguese) 
Multumesc (Romanian)

Hvala Vam mnogo (Serbo-Crotian) 
Dakujeim (Slovakian)

Muchas gracias (Spanish) 
Tack sa mycket (Swedish) 
Tesekk ur ederim (Turkish) 

Thank you very much (English)

73s de KE4WMG Rene B. 
Valladares 

valladares @ j uno.com

Insant av SM5HJZ/Jonas Ytterman

Bofors-gruppen utgor en viktig forsvarsteknologisk 
resurs. Verksamheten ar ar koncenterad p& utveckling 
och produktion av forsvarsmateriel. Bofors-gruppen 
har en ledande stallning inom sina valda omr&den. 
I gruppen ing&r divisionerna Weapon Systems, Anti 
Armour Systems, Missiles och Industriservice, 
dotterbolagen Bofors Underwater Systems AB, Bofors 
Carl Gustaf AB, Bofors Explosives AB, Bofors LIAB AB 
och Bofors Industrier AB.
Borfors ing&r den borsnoterade Celsius-koncernen som ar en av Sveriges ledande 
hogteknologiska foretagsgrupper med inriktning pa forsvarsindustriell verksamhet 
och narliggande civila teknikomrSden.
Ovriga bolag i Celsius-koncenen ar Kockums, Celsius Tech, FFV Aerotech och 
Celsius Invest. Celsius-koncernen omsatter 11 miljarder kronor och antalet anstallda 
uppgar till totalt cirka 11 000.

It's all about effect

UTVECKLINGSINGENJOR
EMC/ELEKTROMAGNETISK MILJO

Bofors Missiles med 630 anstallda ar en av produktdivisionerna inom Bofors 
AB. Missiles ar Sveriges storsta tillverkare av missilsystem och har pansar- 
och luftvarnsrobotar pa sitt produktprogram. Forutsattningen for att klara av 
befintliga och nya projekt ar att vi standigt forser oss med ny teknik och tier 
duktiga medarbetare. Vi ser garna kvinnliga sokande till v&ra tjanster.

Alla de produkter som Bofors utvecklar maste tala den elektromagnetiska 
miljd som de kommer att utsattas for. Under utvecklingen av nya produkter 
provas och verifieras delsystem och fullstandiga system mot de krav som 
galler. Bofors har sjalva resurser for provning upp till l GHz. For matning 
vid hogre frekvens-omraden anlitas externa institutioner.

Som utvecklingsingenjor EMC/Elektromagnetisk miljo kommer Du att vara 
inblandad i ett antal projekt. Du kommer, enskilt eller tillsammans med var 
elmiljoansvarige, att genomfora provning och verifiering av enskilda objekt.

Vi tror att Du som soker denna tjanst ar hdgskoleingenjor med inriktning 
mot elektronik och matteknik med praktisk erfarenhet av EMC och 
matteknik. Du bor ha intresse for HF-teknik och antenner samt ha viss 
programmeringsvana. Utbildning inom omradet EMC och elektromagnetisk 
miljo kommer att tillhandahallas av Bofors.

Narmare upplysningar:
Peter Landgren, tfn 0586-81428 
Robert Sjodin, tfn 0586-82297 
Mats Fagerberg, tfn 0586-81678

Fackliga foretradare:
CF, Tomas Koskijew, tel 0586-81 1 68 eller 
SIF, Sven-Erik Werner, tel 0586-829 95.

For allman information kontakta Annika Froberg Skeppstedt pa 
personalavdelningen, tel 0586-82324
Dina ansokningshandlingar vill vi ha senast 1997-12-19

•fr BOFORS
MISSILES

Celsius Group
Bofors Missiles Avd. RB, 691 80 KARLSKOGA
Telefon 0586-810 00. Telefax 0586-85700 
http://www.bofors.se
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ELEKTRISKA INDUSTRI A.-B.
BOX 675, STOCKHOLM. 

______________________________________ y

Generalagenter:

RADIO A.-B. A 

DROTTN1NGGATAN 11 - SI 
TELEGRAFADRESS: AUDIOE 

TELEFON: Norr 9447.

<_______________________________________

sAnd ar emat erial, - sAndarrOr, 
KONDENSATORER

opp till 2000 volt. Omgdende frdn lager. Begdr lista RB9

GRAHAM BROTHERS A.-B. 
STOCKHOLM

kondensatorerna aro av allra 

hog st a kvalite.

De •s

QTCn
' own rot rtfc€nin«n War 
SVCfiKXS SAnDAOIAWe

N YHET!
EIA’s Kortvagsmottagare.

Kortvagsmottagare n:r V k.
Mottagaren ar halva stationen. Genom att bygga Eder 

mottagare med EIA-delar efter ElA's monteringsritning er- 
h&ller Ni en verklig DX-mottagare. Ingen generande hand- 
kapacitet. Med tre Utbytbara lagforlustspolenheter tackes 

vaglangderna 15 till 100 meter.

Kompl. byggsatts med monteringsritning 64:— kr. 

Prislista med ndrmaie detaljer mot 15 ore i porto.

Kortvags-
amatdrer

Nostalgi 
- frdn QTC 
nr 2 1927

Special. V&glandsomrAde: 15
180—600 m.

SM5OK Ake Alseus

utgava.
En sida disponerades for 
fyra annonser som bar dr 
avbildade.

QTC nr 2, en fyrsidig
19271 deceniber kom

BALTIC
kortvAgsapparater

AMATORSANDARE K.-9

R E I N A R T Z- 
MOTTA

GARE
K:8.

NYHETER!
ACT30-S Aktiv mottagarantenn i hogsta klass
FrekvensomrMe: 30 kHz - 30 MHz
M£tt: LSngd 500 mm, diameter 50 mm 
Pris: 3.125,
Spanningsmatningsbox 350,-
BAS-10 Beverage antenn 0,5 - 10 MHz 
Materialsats for montering av Beverage antenn, innehSller 
bredbandstransfonnator, avslutningsenhet, 2 st jordledare, 10 
st avbarare samt installationsbeskrivning.
Transformatom inneh&ller transientskydd. 1.190,-

OBSERVERA!
Begagnat-listan i forra 

QTC

ar starkt forandrad.
Nu finns kanske det Du soker. Ring och fr£ga!

SUCCEBYGGSATSER 
fran TEN-TEC

Unna Dig ndjet att bygga nu nar det ar 
vinter! Bra julklapp!

T-1208 - TRANSVERTER 50 MHZ 
3-5 watt in pi 14 MHz ger 8 watt ut pi 50 MHz. 1.355,- 

T-1253 - 9-bands kortvagsmottagare
1,8-22 MHz. AM, SSB, CW etc. 895,-

IC-706 Mkll 
en hojdare! 13500,-

Ont om svanaplats? Vali TET TE-23M
En minibeam med tva element, som kan sattas upp nastan 
overallt. Bo in me ns liingd bara 2 meter! Lattviktare (9 kg) 
- kan roteras med en liten TV-rotor. Langs ta element 5 m. 
Effekt 1 kW PEP. Band 14/21/28. Forstarkning dBi 4/6/6. 

Pris: 3.300,-
TET har tndnga andra alternativ (om platsen tilldter)!

C A AB
Box 4045, 550 04 JONKORING 

tel. 036 - 16 57 60, Nils (SM7CAB) 
036 -16 57 61 (automatisk ordermottagning) 

036-16 57 66 (telefax)

y

bo
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S.BO

Priser inklusive

Rekvirera

TH-79
Kombi 2 meter/70 cm 
Handapparat FM
Max 5 watt
80 minnen
Full crossband
Pris 4.816:-*

Mottagare 0,1- 30MHz

moms

datablad!

Tel 0500-480040
Fax 0500-471617
e-post:svebry@svebry.se
http ://home3. swipnet.se/~w-31771/

TS-570D Mobil DSP-teknik
Kortv^g 1,8-30 MHz CW-filter mojligt 
Mottagare 0,1-30 MHz Bandbredd fr£n 50 Hz 
Inbyggd matchbox CW-tune
Inbyggd elbugg pris 15.106:-*

BYGGSATSER MM
KENWOOD

STATIONER
ICOM
STATIONER

Box 120, 541 23 Skovde 
Besoksadr. NorregSrdsv 9

M£nga 
filtermojligheter 
Digital skala
100 minnen 
Dubbla 
antenning&ngar 
230 natdel 
inbyggd 
Pris 10.430:-*

TM-255/TM-455 
2 meter 70 cm 
Allmode mobil 
40 watt TM-255
35 watt TM-455 
101 minnen
9600 baud packet 
Pris
TM-255 8.946:-*
TM-455 11.326:-*

ANTENNER

TS-870 Stationar 
KortVcig 1,8-30 MHz 
Mottagare 0,1-30 MHz 
Inbyggd matchbox 
Inbyggd elbugg

Inga extra filter 
behovs 
Bandbredd fr£n 
50Hz
Pris 21.336:-*

TM-251 /TM-451
2 meter 70 cm

Mobil FM
50 watt TM-251
35 watt TM-451

41 minnen
9600 baud packet

TM-251 2.884:-
TM-451 3.038:-

TM-V7E
Kombi 2 meter/70cm
Mobil FM
50 watt 2 meter 
35 watt 70 cm 
280 minnen 
Lostagbar front 
Pris 6.496:-*

-K

I nils
 

I’ • l>
. 

A 
» 9 ’ 

.4 
» 

•; 
*

I I
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Innehall QTC 1997

nr sida nr sida
QSL-information
Vagutbredning (SM5BLC)
Varldens baste contest
operator
Forsamlingsjakt fran
Svarta Havskusten
Svenska amatorradio- 
fyrar
Sommarens basta CD-ROM
SM3WMV:s hemsida
Tack Ulla och Stig! 
”Min van shejken i
Stureby”, TV-serie
SKOTM/Telemuseum
Amatorradiohistorik
Sveriges rundradiomu- 
seum i Motala
SARTG:s hemsida pa
Internet
Faltsidan
Sander jag verkligen pa 
den frekvens jag tror? 
(SM5BLC)

”Min van shejken i
Stureby”, TV-serie
Loggprogram DX4W1N
QSL-information
YL-homan
Ny amatorradiolag i
Tyskland
Radiomuseet, Motala
Dayton Hamvention 1997 
(SM5LBR)

Vagutbredning (SM5BLC)
Solprognos (SM5BLC)
WinPack, packetprogram
JOTA 1997
Annonspriser i QTC 
Natadresser (Internet)

Satellites temanummer
Fyrskepptest
’’Shejken i Stureby”
Vagutbredning (SM5BLC)
QTC 70 ar!
YL-homan
HMS Carlskrona, langresa 
Stoldvag av amatdr- 
radiosandare
GPS - det suverana 
navigeringssystemet
DL1GR och DB9TD pa 
besok i Sverige

Cyklon - Dubai
Radioresa Chicago . . .
SSTV - perfekta bi Ider 
Vaxthuseffekten - oar dranks 
Patient - kunde inte tala 
FRO - rackartyg
MFJ Silverjubileum
HMS Carlskrona, langresa 
Julkorsord
Debatt: SSA organisation
Diplom Sverige SM5BDY 
Sprakovningar
Nostalgi - QTC 70 ar

Allmant
SKOTM
Diplom Sverige
QSL-information
Amatorradion raddade 
hans liv (SM3WCS) 
Ett annat satt att lasa 
QTC (for synskadade) 
Vagutbredning (SM5BLC)
Amatorradio i Argentina 
(SMOJHF)

Faltsidan
Nostalgikvall (SM7BUA)
Amatorradio i Polen 
(SMOJHF)

SSA Amatorradiolankar 
pa Internet
Tva dagar i Afrika 
(SM6APQ)

Handikapp inget hinder 
for radioamator
CEPT-nytt
YL-homan
SMOFIB: Minnen 1996 
J atte-Zeppel i naren 
ZR3:s radioutrustning 
Sa har produceras QTC 
Vad hander pa vart 70- 
cm band?
Linux - ett operativ- 
system for hams?
Solprognos (SM5BLC)
QSL-information
Vagutbredning (SM5BLC)
Forsamlingskoder
QSL-information
Bandplanen - hur laser 
man den?
Bandplan for kortvag 
Bi Ider fran arsmotet 
Vilken rig - jamforelser 
Faltsidan
Vagutbredning (SM5BLC)
Forsamlingsjakt

Teknik, ovngt
Yaesu FT-1000MP (test) 3
AMTOR/PACTOR med QRO 5 
Kenwood TS-970 (test) 6
Tva lageffektriggar
NorCai 40 A och Sierra)
(test)

Hur bred ar en sandare?
Asktips
Bandspelare pa ett chip
Ljud sa det racker,
LF-slutsteg for handapp. i bil
Ny QRP-transceiver
Polarisationsdiversity 11

Teknik, VHF, UHF, SHF 
Vadersatellit-motta- 
gare (del 2) (SM7RIN)
Andringar i paket-
radionatet
Z-match for 2 m (SM1BVQ) 
Filter for 144 MHz
Standard duobandare

36

11

12

Teknik, antenner med tillbehor 
Simulering av kort-
vagsantenner pa PC (del 1) 
Simulering av kort-
vagsantenner pa PC (del 2) 
Mittliinken
Neck o mina antenner -
programsimulering,
Halvvagsantenn
Program for kretssimulering
- Electronics Workbench 12

SSA: medlemsinformation
IARU, Tel-Aviv
SSA-Bulletinen
Styrelseprotokoll (fran
96- 12-14—15)
SSA Arsmote 1997
SSA Medlemsnytt
SSA:s arsmote 1997, kallelse 
SSA:s verksamhetberat-
telse 1996
Motioner till arsmotet
1997
SSA:s funktionarer
SSA:s bokslut 1996
SSA Medlemsnytt
SSA:s arsmote 1997, 
dagordning
SSA Medlemsnytt
Arsmotesinformation
De nya danska reglema 
Styrelseprotokoll (fran
97- 02-08—09)
SSA:s funktionarer
SSA Medlemsnytt
IARU/NRAU-nytt
Styrelseprotokoll (fran
97-04-26—27
SSA-enkaten -96
SSA:s nya kanslichef
SSA Medlemsnytt
Ny kanslist pa SSA
Arsmotesprotokoll
Forandrad QSL-service 
SSA Medlemsnytt
SSA-bulletinen
Styrelseprotokoll (fran
97-06-14—15)
SSA Medlemsnytt
Ny teknisk redaktor
Sandaramatdrens heders- 
korlpx
IARU/NRAU-nytt
SSA Medlemsnytt
IARU/Region I, mote
SSA Medlemsnytt
SSA:s organisation
Flaktstorningar
Styrelseprotokoll (fran
97-09-20—21)
Valberedningsforslag
IARU/NRAU-nytt
SSA Medlemsnytt
SSA:s funktionarer
Om ISM-bandet, ledare 
Fragor o svar SM5KUX 
SSA:s stiftelser/fonder

11 37

11 42

11 43

8 44
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nr sida
7 14
7 32

7 34
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10
10
10
11
11
11

40

36

38

42

7
7

12

14

38os
 .u

4-
lu

4—
 tL

 LA

n ci ri

lj
lu

 lu lj
LA

l 4—
 4—

 4—
O

s L
A

 LA
 LA

LU
 lu

O
' C

4-
il

 tl
 Ln la

IL
 tL

 tL
 tL

 tL
 tL

 tL
 tL

 tL
 tL

 tL
 tL

 IL

LA
LA

LU
LJ

LU
LU

tL
tL

tL
tL

tL
tL

 —
tL

 —
 'L

O
sL

A
-^

O
C

-L
-L

LA
J^

 —
 OO

IL
 

LJ
 00

 -J
 LA

IL
 tL

 
O

O
 LA

4-
 4^

 LL
 LL

 LU
 LU

 LU
O

' 4
- C

 oc
 L

 S'
 4-

nr, c os O
’t 

r r, -t- 
ci r

oc
 oc

IL
 —

O
 sC

LU LA

O
C O — Tt

r
’t

O
s O C

M

*4
O

O
 -4

 -J
 -L

O
O

O
O

O
O

O
' O

S O
S O

s
O

s O
' 

O
' O

s O
' O

' O
s O

s O
s

>7

—
 L

U
 LU

 —
 4^

 4-
—

 L
A

 O
 —

 LU
 LU

4-
 LU

 LU
 tL

 —
- 00

 o
 W

 O
 SO

 w
tL

 tL
 tL

 IL
 

O
S L

A
 LU

 t L

O
oo o 

Tt — cn 
— cn 

rt c
m cr

4L
 LU

 4X
 LU

 
N

 sC
 L

O
4-

4-
4-

tL
 tL

 4—
4-

 —
 4—

 4-
 

bL
L 

0C
 4-

4L
 LU

 4^
 

O
 OO

 LU

54
QTC Nr 12 1997



X
I-----------  < W TX —
| |-----RX/PTT—

PW*RUGBY

15000 kr ink! moms

SHift

HF+6M
100W& TUNER
Lagom som julklapp i ar kanske?

-HOWES/\

PW DAVENTRYDC2OOO

Aktiva Antenner

Nya byggsatser fr£n CM 
HOWES. Mottagare med 
bandmoduler lev m 80mb. 
Kan koras transceivt med
LM2000 kopplingskort.

Superheterodyn-RX i byggsats for 40m eller 80m amatdr-
band. Bilden visar aven l&dan med S-meter. 80m: DAV80 &
40m: DAV40. Bestall v£r katalog 'Bygg-formativ'.

SSB/CW-sandare for 40m eller 80m. 10W PEP. Avbiledad 
med ISda. Levereras komplett med Xtal-filter. 80m: RUG80 
& 40m:RUG40. Bestall v&r katalog 'Bygg-formativ'.

Se v£ra mycket prisvarda
byggsater. Du uppnSr ett 
lika bra resultat med dessa 
som med fardigtillverkade
produkter som kostar
mycket, mycket mera. Vi har forstarkare for allt fr£n kortv^gsbanden till 1300MHz. AA2:
150kHz-30MHz. AA4: 25-1300MHz med antenn. SPA4: 4-1300MHz. AB118: 118-
137MHz med antenn. MB156: 156-162MHz med antenn.
-C M HOWES mycket valkanda byggsatser fr£n England. Lattbyggda och prisvarda!-

Fa

Utnyttja den langa julledigheten till lodkolv och verktyg!

C.M.HOWES
COMMUNICATIONS

FT-1000MP - den modell som anvandes fran VK0IR - pa Heard 
Island. Du koper den fran oss for endast ca 960 kr/manad eller 
kontant endast 22527 kronor. Ring for besked.

Reservation for utforsalda varor, leveranstider och prisandringar. Ring for besked.

Postadress:
Box 27
447 21 Vflrgflrda

Besoksadress
Hjultorps Ind.omr.
Skattegdrdsgatan 5

Telefon: Telefax:
0322-20500 0322-20910

Postgiro: Bankgiro
492734-9 894-9794

Web: OppethAllning:
www.vargardaradio.se vardagar8-17

iC z

VX-IRfinns 
for leverans. 
2750 kr

’i

Virgitda Ra^io AB

)Tft .Ih

Q'C®.

h
Verkligt liten!

http://www.vargardaradio.se


Internet hemsida: http://www.svessa.se
Tel 08-604 40 06 Fax 08-604 40 07

Sveriges Sandareamatdrer
SSA, Box 2021, 123 26 FARSTA

God Jul och o

1

SSA, Box 2021
123 26 FARSTA

Posttidning A ADRESSUPPDATERING
120 077 700

Vid defenitiv avflyttning eller felaktig adress sands 
forsandelsen vidare till nya adressen. Rapportkort med nya 

adressen sands till Postkontoret
V 123 20 FARSTA

oriouuu
Arxlersson David
Bjorkbergsvagen 21
SE-824 51 HUDIKSVALL
SVERIGE

KONCEPT for
radioamatorcertifikat

SSA HamShop!

ISBN-nummer: 91-86368-08-7
Forfattare: Lennart Wiberg 
SM7KHF
Format: S5 (165 x 242 mm) 
Inlaga: 370 sidor.
297 illustrationer
Seglaminerad utsida.
Bindning: Linnetradshaftning
Forlag: Foreningen Sveriges 
Sandareamatdrer - SSA 
Pris 280 kr.

For utbildning inom det av PTS anvisade kompetens- 
omradet. Lamplig som referenslitteratur for 
radiotekniskt intresserade.
Morsesignalering, radioteknik samt regler och 
trafikmetoder. Radioteknik omfattar bland annat ellara, 
mottagare, sandare, antennsystem, vagutbredning och 
storningsproblematik (EMC).
Grundlaggande matematik och frekvensplaner for 
amatorradiotrafik.

Vi tar de fiesta betal- och
kontokort (utom American
Express). Se i SSA HamShop
bestallningslista.

Vi tar de fiesta betal- och 
kontokort (utom American 
Express). Se i SSA HamShop 
bestallningslista.

Foto: SMOJHF/Henryk

http://www.svessa.se



