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AR8200 HANDSCANNER 500kHz - 2040MHz

AM/WAM/NAM/WFM/NFM/SFM/USB/LSB/CW
1000(4000*)st Minnen och 20(160*)st olika sokbanker
Lostagbar mellanv^gs "ferritantenn", Prioritets kanal
Steglangd stallbar fran 50Hz-999kHz i 50Hz steg, Scan och Sokhastighet ca 35kan/sec
Manga olika "Scan & Sok" mojligheter
Band Scope (10MHz - 100kHz), Alfanumerisk LCD med kontrast
12 tecken kan lagras i varje minne, AFC, Storningsbegransare
Programmerbar scan & search med LINK, FREE, DELAY, AUDIO, LEVEL, MODE
Multidisplay med 12 Tecken, Batterspar funktion med indikering vid "LAG"
Dampsats, Belyst tangentbord, Losenords skyddade minnesbanker
Kompatibel med Optoelectronics Sout TM, Mojlighet att spela in 20sec. (**)
CTCSS Squelch (***), "Cloning" mellan 2st AR-8200
Uttag for data styrning, cloning och bandspelare
EEPROM minne (inget backup batteri), Drivs med 4 st R6 eller yttre 9-16v DC ca 150mA
Storlekl 43H61D39B mm, Vikt:335gr inkl batterier och antenn
Levereras med:4st Nicad R6,Laddare,cigarettandarkabel, handlovsrem

5.5050
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* Med Extra minnes kort monterat (EM821)
** Med Extra Rec kort monterat
*** Med Extra CTCSS kort monterat
48821 SC8200 vaska, pris 125:48821 EM821 minneskort, pris 700:-

fJCTH

2UF0 NFM 12 5*
U~B 2040.0000

919^19^
9i9!9i9*§

A®11

PRIS 5990:- inkl moms

ic-R2 SCANNERMOTTAGARE 0.5 - 1309.995MHz

ICOM's nya scannermottagare med bredbandsmottagning 500kHz - 1309.995MHz
AM/FM/WFM. Mycket kompakt - endast 58B86H27D mm, vikt 170g. Fuktresistent
(klarar JIS kraven). Drivs med endast 2 st AA (R6). 400 minnen.
Nybdriarlage. Scannar 20-30kanaler/sekund.

ENKELT HANDHAVANDE
+

Ett sk bandvalssystem anvandes for att ge enkelt handhavande. Endast 8 st tangenter
PWR och VFO/minnesratt.

400 MINNEN
Dar man kan lagra frekvens, duplex, simplex, steglangd, trafiksatt mm. Ett EEPROM
ombesorjer att inget backupbatteri behovs.

DIGITAL BRUSSPARR
Ger snabb brussparr. Forbattrade hysteres-karaktaristik mm, samt en krets for automatisk troskelniva. Anpassar sig automatiskt till signalstyrkan.

OVRIGT
LCD bakgrundsbelysning med timer. Vakthund for strombesparing. Uttag for orontelefon
(kraver adapterkabel, tillbehor). Inbyggd hogtalare 36 mm diamater.
Tekniska data
Steglang
Strom
Max LF
Antennuttag
LF uteffekt

Kanslighet
0.5 - 25MHz
25 - 900MHz
900 - 1300MHz
Intermodulation
PRIS

d 5/6.25/10/12.5/15/20/25/30/50 & 100kHz
max audio 170mA, 95mA standby
Levereras med: gummiantenn
100mA.
och baltesclips (ej batterier).
SMA
lOOmW
Tillbehor:
125:90146 LC-146 vaska
IpV (10dB S/N vid AM)
125:92782 OPC-782 adapter for headset
0.32pV (lOdB S/N vid FM)
160:93127 BC-127 laddare
0.5|lV (lOdB S/N vid FM)
31:90013
SP-13
dronsnacka
45dB min
100:69131 SMA-adapter
2995:-
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Prenumeration. SSA medlemsavgifter
Helar

Om svordomar, olampliga ord och
mindre smickrande omdomen ...
arsmoten, distriktmoten, via telefonsamtal och
e-post far jag papekande om det daliga sprak som
anvands pa bade pa kortvags- och UHF/VHF banden.
Det ar manga - bade sandareamatorer, lyssnaramatbrer
och andra - som lyssnar pa banden och jag far manga
samtal fran lyssnare som undrar om detta ar
amatorradio.
Det ar en minoritet av sandareamatorer som
anvander svordomar, olampliga ord och mindre
smickrande omdomen om andra amatorer. Men detta
satt att bruka spraket ar fjarran fran vad som menas
med amatorradio i PTS foreskrift och ITUs artikel S.25.
Det ar ingen hemlighet att vara konkurrenter om
banden kartlagger hur vi anvander frekvensema. Har i
Sverige anser t.ex radioleverantbrema att samhallsnyttan ar storre for tradlosa hortelefoner an for
amatorradio.
For amatorradions basta anvand ett vardat sprak!

17 ar och aldre
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.

SMOSMK/Gunnar
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Teknik
kv Thomas Ahlblom SM5V0H
sm5voh@usa.net
och Lennart Deimert ltd@boren.se (bilder)

AR8200 - Bara stereo och inbyggd
fargtv saknas! Kompetent och fullgod
VHF- och UHF-scanner med ett
bemdsterligt handhavande trots den
stora finessrikedomen. KV-mottagningen
dr kanske mest att betrakta som en kul
finess. Men den kommer sdkert att bli ett
hett alternativ for de mer krdvande
anvandarna.
Priset i Sverige lar hamna runt 6000 kr.

■

AR8200 - VHF- och UHF-scanner
Japanska AOR slapper nu sin senaste
scannermottagare - AR8200.
1000 minnen, kontinuerlig tackning
530 kHz - 2040 MHz med manga
modulationer, stor display, snabb
scanning, spdnnande instickskort,
datorstyrning och otaliga finesser
badar for fortsatt framgang i sparen
efter lillebrorsan AR8000.
Men hur dr det med handhavandet
och mottagningsegenskaperna ?
Vi har provat...

AR8200 vager 195 g exkl och 335 g inkl
NiCd-batterier och har matten 61 x 143 x
39 mm. Vikten med batterier ar alltsa
lagre an for manga andra scannrar utan
batteri. Lacken ar militargron och sags
vara extra reptalig, nagot som jag dock
inte provat pa vart exemplar.
Pa framsidan finns en stor och lattavlast
LCD-display med grafikmatris samt 20
fasta indikatorer - en bra kombination som
rymmer mycket information med god lasbarhet. Bakgrundsbelysningen arjamn och
tillracklig, och kan stallas in mellan av, pa
och automatisk. Den automatiska funktionen fungerar bra. Belysningen slacks 5
sekunder efter senaste tangenttryckning,

MEMO
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MODE

SPROG

SSET

CONF

IIT

DEL

dock endast vid batteridrift. Nar laddaren
ar inkopplad lyser displayen kontinuerligt. Mojligen kunde man onska att automatiken aven vore brussparrsstyrd. Det
intressanta ar ju inte bara vad man matar
in, utan aven vad man hor. Kontrasten ar
reglerbar i 32 steg inom ett mycket stort
intervail.
Det bakgrundsbelysta tangentbordet har
fin kansla och syns val i morker. Texten
ligger inne i tangenterna, vilket forsvarar
bortnotning. Tangenternas skiftade lagen
ar angivna ovanfor respektive tangent. De
syns mycket tydligt i dagsljus, men inte
alls i totalmorker.
Pa framsidan finner vi aven hogtalaren
med dess krispiga ljud. Vid fullt padrag ar
volymen kraftig och ljudet nagot distorderat. Trots stangd brussparr sa hors ett svagt
brus i hogtalaren. Tangentnedtryckningar
bekraftas med en hog ton och fel med en
lag ton. Man kan stalla in pip-volymen i 9
olika steg, varierande mellan tillrackligt
och starkt. Jag onskar att det gick att fa
nagot lagre volym, aven om det gar att
stanga av ljudet helt.
Ovansidan pryds av en 50 Ohms BNCkontakt och uttag for MW-antenn samt
reglage for brussparr och volymkontroll.
Apparaten levereras med saval MW-antenn som BNC-gummipinne. MW-antennen bestar av en liten plastbit som troligen
ar nagon form av ferritantenn. Trots kontaktens profil sa ar det mojligt for den
oforsiktige att vanda antennen fel. Nar
MW-antennen ej anvands skyddas uttaget
av en skjutlucka. Den svarta BNC-gummipinnen verkar vara av bra mekanisk kvalitet. Tester som gjorts av Rich Wells
N2MCA tyder pa att den aven halier mattet radiotekniskt - lite svag pa VHF, men
battre pa UHF och hogre. Reglagen sitter
sa glest som man kan begara pa en sadan

Texten ligger inne i tangenterna, vilket
forsvarar bortnotning. Tangenternas
skiftade lagen dr angivna ovanfor res
pektive tangent. De syns mycket tydligt i
dagsljus, men inte alls i totalmorker.
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liten station och ar ovantill forsedda med
sma rafflor sa att man kan kanna av installt
lage med fingrarna. Rafflorna runtom ger
ett bra grepp.
Pa hoger sida sitter faste for den medfoljande handlovsremmen, uttag for horsnacka med 3,5 mm telefonpropp och en
kontakt for 12 - 14 V extern DC, samt en
diversekontakt avsedd bla for kloning,
kommunikation med dator eller Opto
electronics Scout eller for inspelning pa
bandspelare. I kontakten finns diskriminatorutgang mm. Overforingshastigheten
mellan dator och AR8200 ar installbar
mellan 4800, 9600 och 19200 bps och
radions adress ar programmerbar sa att
den perverst sinnade kan ansluta upp till
99 st AR8200 till sin dator via samma
granssnitt. Via internet kommer AOR att
tillhandahallagratisprogramvarafordatorkommunikation. Nar kontakterna ej an
vands sa skyddas de av gummiflarpar.
Mottagarens vanstra sida har ett tumhjul
for bla frekvensinstallning, samt tangenter
for tangentbordslas och manuell brussparrsoppning (’’monitor”) samt en funktionstangent for att komma at skiftade
laget pa tangentbordet. Tangentbordslaset gor att endast monitor- och av/paknappen samt volym- och brussparrsreglaget ar aktiva. Ovriga tangenter piper
i protest. Pa vanster sida finner vi aven den
stora nyheten - ett navigationsreglage med
vilket man tar sig runt i menyerna. Detta
fungerar ganska bra, aven om reglaget
kannas lite klapprigt utan att for den skull
vara glappt. Det saknas automatisk repeti
tion, sa ibland far man trycka femtioelva
ganger innan man ar framme. Reglaget ar
avsett att manovreras med tummen, sa
man bor akta sig for arbetsskador liknande
de som personalen pa Svensk Bilprovning
fatt av handdatorer med motsvarande reg
lage. Att halla scannern i hogerhanden
ibland ger tummen vila.
Pa baksidan finns en rejal baltesklamma
i metall samt batterilucka. AR8200 drivs
med 4 st AA-celler. Detta ar utmarkt eftersom det gar enkelt att ordna reservkraft.
Daremot sa tycks de senaste decenniernas
miljodebatt ha gatt AOR forbi. Apparaten
levereras med 700 mAh NiCd-batterier,
vilka innehaller miljogiftet kadmium. Jag
hade forvantat mig NiMH i en sa pass
modern station, bade av miljo- och kapacitetsskal. Apparaten levereras med laddare/nataggregat for 230V AC samt avsakrad cigarettandarkabel. Nar yttre DC
ar ansluten sa kan man ta ur batterierna om
man vill. Radion halier minnet aven om
all stromforsorjning avlagsnas eftersom
data lagras i EEPROM - mycket bra! Nar
man kramar sin station sa noteras ett visst
knirr i batteriluckan, men det finns ingen
tendens till att den skulle lossna. Hog
ljudvolym far luckan att vibrera kraftigt.
Slutligen sa finner vi i botten pa appara
ten en luckforsedd oppning for ett tillbehdrskort. Det finns idag 5 olika kort att
valja mellan: rostinverterning for tex fuskkrypterade telefoner, CTCSS squelsh och
sokning, tonelliminator, 20 sekunders
inspelningsmodul samt ett extra minne
QTC Nr 10 1998

Dubbla VFO:er - naturligtvis

MW-antennen utgors troligen av en typ
av ferritantenn. Trots kontaktens profil
sa ar det mojligt for den oforsiktige att
vanda antennen fel. Nar MW-antennen
inte anvands skyddas uttaget av en
skjutlucka.

med bla 4000 backupminnen och 160 sokbanker. Tillbehdrskortet skjuts ut med reglaget nertill pa vanster sida.
Vad jag kanner till sa finns det annu
ingen passande vaska till AR8200, vilket
ar lite synd. Den stora displayen skulle
sakert ma bra av att vara skyddad.
Det totala intrycket ar att apparaten ar av
god mekanisk kvalitet.

Bruksanvisning - 140 sidor
Bruksanvisningen omfattar 140 sidor valskriven engelsk text i A5-format, omgiven av en sladdrig parm. Som trost kan
sagas att det finns ett visst matt av upprepning i texten, vilket gor att man inte behover hoppa fram och tillbaka. De manga
exemplen underlattar, och man finner aven
inflikade kommentarer om varfor mottagaren beter sig pa det ena eller andra
sattet. I de svartvita illustrationerna forekommer det ibland japansk text, vilket
dock inte hindrar forstaelsen. Daremot ar
den textuella konventionen jobbig. Forst
anges tex PUSH i fetstil (for att man skall
trycka pa en knapp), darefter en ikon av en
hand med ett finger (man ska ju anvanda
fingret till att trycka med), och slutligen sa
en bild av den knapp man ska trycka in.
Denna harang upprepas for varje knapp
som skall tryckas in, och det ger ett onodigt rorigt intryck. Det hade rackt med
bilder bara pa knapparna. Sokregister, en
snabbguide i planboksformat, liksom en
forteckning over teckenuppsattningen,
saknas och den i dvrigt valstrukturerade
och omfattande innehallsforteckningen
skulle bli mer lattlast av lite indentering.
Trots detta ger bruksanvisningen ett gott
intryck.

AR8200 har tva VFO:er men dock endast
en mottagardel, sa man kan bara lyssna pa
en VFO i taget. Frekvensen kan matas in
saval med tangentbordet som med uppoch nedpilen pa sidan eller med tumhjulet.
Att ratta frekvens med tumhjulet kanns
jobbigare an vad det ar att vrida fram ratt
frekvens med ett vred pa ovansidan som
tex pa en Icom IC-R10. A andra sidan sa
gar det att gora det med ena handen, och
ovansidans volymkontroll och brussparr
sitter glesare. Man kan mata in valfri
modulation och kanalstegning eller lata
apparaten valja sjalv fran den fabriksprogrammerade bandplanen. Apparaten
klarar modulationerna WFM, NFM, SFM,
WAM, AM, NAM, USB, LSB och CW.
Om nagon av AR8200:s 17 olika forprogrammerade steglangder inte faller i
smaken sa kan man ange en egen i multipel av 50 Hz. Man kan aven ange en
forskjutning i forhallande till bandplanen.
Saval modulation som steglangd och na
turligtvis aven frekvens visas i teckenfonstret.
For varje frekvens kan man dessutom
ange ett duplexskift i handelse av att man
lyssnar pa relastationer. Infrekvensen kan
sedan snabbt avlyssnas genom att halla in
monitorknappen. AR8200 hanterar som
mest 47 olika duplexskift, vilka ej far vara
storre an +-999,99 MHz.
Utover detta kan man koppla in 10 dB
dampsats, storbegransare och automatisk
frekvenslasning (AFC). Alla dessa installningar sparas separat for varje VFO
och minne. Installningarna i de dubbla
VFO:erna kan sparas i 10 snabbminnen.
AR8200 kan programmeras att vaxelvis
lyssna pa de tva VFO:erna, sk VFO-scan.
Det gar aven latt att anvanda VFO:erna for
att soka frekvenser. Man matar in ovre och
under grans i respektive VFO och trycker
in 2VFO-knappen sa satter det hela igang.
Man kan ange en fordrojning pa 0,1 - 9,9
s i steg om 0,1 s innan sokningen fortsatter
efter traff, eller stanna permanent om man
sa onskar. Sokningen stannar i normalfallet nar brussparren oppnar, men pa
AR8200 kan man aven trigga pa valfri
signalstyrka samt pa modulation (ljudvolym), bada i 256 steg. Med hjalp av
indikeringar i displayen kan man kalibrera saval signalstyrke- som modulationssquelsh mot en kand signal. Man kan
alltsa hoppa over svaga stationer och/eller
tex relastationer med endast barvag. Dess
utom kan man tvinga scannern att fortsatta
efter valfri tid. Om man vill kan alia
traffar sparas i minnesbank J. Darutover
kan man aven fa traffarna sparade i de 10
snabbminnena beroende pa om traffen
overskrider en stallbar tidsparameter. Om

Framsidans LCD-display med grafikmatris samt 20 fasta indikatorer.
Bakgrundsbelysningen kan stallas in
mellan av, pa och automatisk. Belysningen slacks 5 sekunder efter senaste
tangenttryckning.
QTC Nr 10 1998

Vanser sida med tumhjul for bla
frekvensinstallning, samt tangenter for
tangentbordslas och manuell brussparrsoppning.
Har finns ocksa en funktionstangent for
att komma at skiftade laget pa tangent
bordet. Tangentbordslaset gor att endast
monitor- och av/pa-knappen samt volym- och brussparrsreglaget dr aktiva.
Ovriga tangenter piper i protest.
Pa vanster sida finns aven den stora
nyheten - ett navigationsreglage med
vilket man tar sig runt i menyerna.
Reglaget dr avsett att manovreras med
tummen, sa man bor akta sig for
arbetsskador liknande de som personalen pa Svensk Bilprovning fatt av handdatorer med motsvarande reglage!

man besvaras av odnskade frekvenser sa
finns det 50 extra minnen avsedda enbart
for att lagra sk PASS-frekvenser for VFOsokning. Dessa hoppas da over vid sokning.

1000 minnen i 20 banker
AR8200:s 1000 kanalminnen ar parvis
indelade i 20 banker om 50 kanaler. Bankerna ar numrerade fran A-J och a-j, och
minnesnumreringen borjar pa 00 i varje
bank. Inom varje bankpar sa kan man
andra fordelningen i 10-multiper, sa att
tex minne ”F” far 80 kanaler och minne
”f’ 20 kanaler. Detta gor att man kan
anvanda minnet effektivare. Har har AOR
tagit ett steg i ratt riktning, aven om jag
onskar att bankallokeringen inte var begransad till att galla bankpar, utan att man
kunde hantera alia 1000 minnena fritt.
Alla de 1000 minnena lagrar individuellt
frekvens, modulation, steglangd vid in
stalling, bandplansoffset, duplexskift,
dampsats, storbegransare, AFC-status,
PASS-status, skrivskydd samt en kom-
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Teknik

Da MW-antennen ej anvands skyddas
uttaget av en skjutlucka.
mentar med max 12 alfanumeriska tecken.
Bankerna kan namnges med 8 tecken.
Teckenuppsattningen klarar versal och
gemen engelska, japanska, lite grekiska,
siffror samt vissa andra tecken. Det finns
”a” och ”d”, men jag har tyvarr inte funnit
”a”.Teckeninmatningenaromstandligoch
sker genom att man snurrar fram ratt bokstav med tumhjulet pa sidan. Alternativt
kan man avlasa ett koordinatsytem i manualen och ange kryptiska tangentkombinationer. Det finns en viss, om an ratt sa
begransad, mojlighet att andra i texten om
man matat in fel. Den som tanker mata in
1000 kanaler lar ha god nytta av mojligheten till datorstyrning.
Om man har en viktig frekvens att passa
sa kan man ange en kanal som prioriterad.
Naturligtvis kan man sjalv ange vilken
kanal som skall vara prioriterad samt hur
ofta den skall kontrolleras i intervallet 1 99 sekunder. Prioritetsfunktionen ar aktiverad vid scanning, sokning och VFOlyssning men inte med bandscope.

Scanning
Alla minnesbanker kan scannas individuellt. Man kan dessutom skapa sig 9 olika
scan-grupper, profiler, dar man valjer ut
valfritt antal av de 20 minnesbankerna.
For varje grupp kan man ange fordrojning,
signalstyrke-niva, modulations-niva samt
tvingande slapptid. Dessutom kan man
ange om man vill scanna endast en viss
modulation. Nar man scannar en grupp sa
visas normalt banknamnen, men vid traff
sa visas istallet kanalens namn.
Den som inte nojer sig med att scanna
bankvis, kan istallet skapa en grupp av
upp till 100 valfria kanaler ur de 20 minnes
bankerna.

Sokning
AR8200 har 40 sokbanker. En sokbank
innehaller information om en undre och
en ovre frekvens for det intervall man vill
scanna samt intervallstegning och modu
lation. Modulationen kan sattas till ’’auto”,
och da trader den inbyggda bandplanen
ikraft, och vaxlar automatiskt nar man
scannar over ett bandplanssegment. Man
kan darutover ange om intervallet avviker
fran den inbyggda bandplanen, och sa kan
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man ge sokbanken ett namn pa max 12
tecken. For varje sokbank finns 50 extra
minnen som halier reda pa de frekvenser
man vill utestanga fran sokningen.
Liksom vid scanning kan sokningens ban
ker samlas ihop i 9 valfria grupper, och
aven har kan man ange fordrojning, signalstyrke- och modulationsniva samt tving
ande slapptid. Om man anger att man vill
spara traffar i minnesbank J sa kopieras
automatiskt namnet pa sokbanken till
kanalens namn.
Scan- och sokhastigheten ar som mest
37,42 frekvenser per sekund, men varierar
bla beroende pa hur nara i frekvens de
olika kanalerna ligger, modulationsbyten
och annat som kriiver tid for att svanga in.
De prov jag utfort visar att angiven hastighet ar en gliidjesiffra, och en realistisk
hastighet ligger runt 30 frekvenser per
sekund eller samre. Jamfort med Icom ICR10 sa ar hastigheten hog, men det finns
primitiva mottagare som kostar mindre an
halften av AR8200 och som soker nastan
10 ganger snabbare, tex Uniden BC220.
Den sistnamnda har dock betydligt samre
frekvenstackning och inte alls lika sofistikerade sokfinesser, vilket ar en del av
forklaringen.

Bandscope
Att kunna fa upp ett frekvensspektrum i
miniformat pa LCD-displayen ar en kul
finess. Man anger en mittfrekvens samt
bredd pa intervallet. Man kan valja mellan
10 MHz, 5 MHz, 2 MHz, 1 MHz, 500 kHz,
200 kHz eller 100 kHz. Det tar mellan 3
och 35 sekunder att fa spektrumet uppritat
beroende pa spiinnvidden. Man kan sla pa
additiv visning, sa att tidigare utslag adderas till det som tas emot for stunden. Nar
man ritar spektrum sa stangs ljudet av,
men man kan lyssna genom att trycka in
monitorknappen. Spektrumbilden kan sparas i minnet eller pa det extra minneskortet
for senare bearbetning.
Genom att halla inne scope-tangenten sa
laser markoren pa den starkaste toppen.
Man kan sedan bliiddra mellan topparna
(sorterade i fallande signalstyrkeordning?),
och kopiera valfri frekvens till VFO:n
eller noja sig med att lyssna lite med
monitorknappen. Detta ar en bra och in
tressant funktion, tex i WFM om man ar
osiiker pa exakt var frekvensen ligger.
Upplosningen pa displayen ar tillrackligt
hog for att bandscopet skall vara anviindbart, men for lag for att det ska se riktigt
lackert ut.

Rutiner for att andra, radera och skrivskydda
AOR har samlat ihop rutiner for att andra
och radera i tva olika menyer. Man kan
kopiera minneskanaler, minnesbanker och
sokbanker. Man kan flytta, byta plats pa
och andra minneskanaler och sla pa och av
skrivskyddet for sokbanker.
Raderingsmenyn innehaller rutiner for
att radera sokbanker och utelasta frekven
ser for sokning i banker och VFO, samt
aven rutiner for att radera minnesbanker,
utvalda scan-kanaler och skrivskydd i

minneskanaler och utelasta minneskanaler.
AR8200 har mojlighet att skrivskydda
minneskanaler, hela minnesbanker, sokbanker och aven hela radion om sa onskas.
Minneskanaler kan skrivskyddas direkt
vid inmatningen eller i efterhand och det
gar aven att ta bort skrivskyddet for alia
minneskanaler i ett svep. Nar en minneskanal ar skrivskyddad sa kan den ej raderas vid inmatning, kopiering, minnesvaxling och forflyttning av minneskanaler.
Mojligheten att kunna skrivskydda min
nesbanker ar vardefull, bla eftersom det ar
latta att forlora data nar man andrar storlek
pa bankerna.

Textsokning
De manga minnena gor att det ar latt att ga
vilse i pannkakan. Var lagrade jag egentligen kanal si och sa? Till anviindarens
hjalp finns darfor en sokfunktion dar man
kan soka efter matchande text. Sokproceduren kan upprepas for att hitta ytterligare matchande text. Sokningen kan i
varsta fall ta upp till 30 sekunder.

Snabbtangenter i miingder
Det finns 40-talet snabbtangent-kombinationer som gor att man slipper ta sig ner i
textmenyerna. For att kunna anvanda dessa
far man nog rakna med en fusklapp i
fickan. Jag anser anda att det ar bra att
dessa finns. Man lar sig de man anvander
ofta efter hand.
Aven vid textinmatning finns snabbtangentkombinationer. Niirmare bestamt
170 st om jag raknat ratt, och har kravs det
manual for att komma nagon vart.

Torstig pa batterier
AR8200 tycker mycket om batterier. Nar
batterierna ar pa vag att ta slut sa ges
varningar med tonstotar, och en varningssymbol tands i displayen. Det gar tyvarr
inte att lasa av batterispanningen, utan
varningssymbolen betyder bare att nu ar
det daligt.
For att minska stromforbrukningen finns
en batterisparfunktion som gor radion lat
och loj. Funktionen ar konfigurerbar med
tva olika parametrar. Man kan dels stalla
Det gar att skrivskydda minneskanaler,
hela minnesbanker, sokbanker och aven
hela radion om sa onskas.
Minneskanaler kan skrivskyddas direkt
vid inmatningen eller i efterhand och
det gar aven att ta bort skrivskyddet for
alia minneskanaler i ett svep. Nar en
minneskanal dr skrivskyddad sa kan
den ej raderas vid inmatning, kopie
ring, minnesvaxling och fdrflyttning av
minneskanaler.
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Hyfsad mottagarprestanda
- pa de hogre banden

Ovansida. Har finns en 50 Ohms BNCkontakt och uttag for MW-antenn samt
reglage for brusspdrr och volymkontroll. Reglagen sitter sa glest som man
kan begara pa en sadan liten station och
dr ovantill forsedda med smd rafflor sa
att man kan kdnna av instdllt lage med
fingrarna. Rafflorna runtom ger ett bra
grepp.
in hur lang tid det skall droja innan mottagaren overgar till batterisparlage (1-30
sekunder i steg om 1 sekund), dels kan
man stalla in hur ofta som mottagaren
skall vakna upp och kontrollera om sandning pagar. Det senare varierbart mellan
0,5 till 9,5 sekunder i steg om en halv
sekund. Nar mottagaren ar i sparlage sa ar
fortfarande displayen och till viss del
microprocessorn i funktion; det ar ju sjalva
mottagaren som drar mest strom. Det finns
ingen indikering i displayen att sparfunktionen ar aktiverad.
Allt bliiddrande genom textmenyer och
manualsidor kan till sist gora den mest
uthallige trott. Ratta in lite smorig musik
och luta dig tillbaka. For att inte batterierna skall laddas ur fullstandigt sa gar det
att stalla in parametern SLEEP, som
stanger av apparaten efter 1-120 minuter.
Nar du nasta gang slar pa apparaten sa
startar den inte i insomningslage - bra.
Klockradio finns faktiskt inte i denna
modell, sa vackning far du ordna pa annat
satt.
Ett alternativ till insomningsfunktionen
ar brussparrsstyrd avstangning. Denna slar
av apparaten 0,5 - 9,5 timmar efter att
brusspiirren senast var oppen. Liksom med
batterisparfunktionen ar detta en av de fa
funktioner som inte syns i displayen.

Hello World!
Den som inte tycker om nar polarna tittar
over axeln kan sla av frekvensvisning. Nar
du anda har dina vanner i niirheten sa kan
du imponera pa dem med ett oppningsmeddelande vid spanningstillslag. Texten ’’Welcome to the new world of
AR8200” kan bytas ut mot din en egen text
om fyra rader a 12 tecken. Den som vill ha
en snabbstart slar av denna funktion. Den
smarte lagger in namn och telefonnummer, vilket presenteras for den som hittar
apparaten och trycker pa den brandgula
power-knappen.
Efter oppningsmeddelandet startar ra
dion i samma lage som du slog av den i.
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Mottagaren tacker med garanterade specifikationer 530 kHz - 2040 MHz, men det
gar att stalla in frekvenser anda ner till 100
kHz. Precis som man kan forvanta sig sa ar
mottagningen forhallandevis samre pa
kortvag an pa hogre frekvenser. Pa VHF
och UHF kan mottagaren atminstone till
viss del ta upp kampen med fasta riggar,
men den som forvantar sig nagot liknande
pa KV blir mycket besviken. Den krasne
KV-lyssnaren upplever mottagaren som
tamligen dov. Om man daremot jamfor
KV-mottagningen med en konventionell
transistorradio sa far man en lite mer positiv upplevelse. AR8200 ar en trevlig
reseradio, aven om myndigheterna i manga
lander lar ha synpunkter pa den goda
funktionaliteten.
Kiinsligheten pa VHF och UHF ar for
NFM och 12 dB SINAD 0,35 uV vid 30 470 MHz och 0,50 uV vid 470 MHz - 1
GHz. Detta ar kanske inte de allra basta
data, men far anda betecknas som fullgott.
Detta bekraftas ocksa nar man lyssnar pa
dessa band; det mesta kommer in fint.
Problem uppstar dock ibland i niirheten av
starka UHF-sandare. Falska signaler dyker upp om och om igen pa ett otal frek
venser. Har man otur sa finner man dem
just dar man vill lyssna, annars sa kan man
lasa dem ute i ett av de manga PASSminnena. Forflyttar man sig mycket geografiskt sa ar det inte lika lattatgiirdat - nya
storningar kan dyka upp pa nya ovantade
stallen. Problemen ar inte alls lika omfattande i VHF-omradet.

Ytterligare tekniska specifikationer och
beskrivning av tillbehor finns bla pa
AOR:s hemsida:
http://www.aorja.com/pdf/ar82info.pdf
och hos Swedish Radio Supply:
http://www.srsab.se/mottagare/
ar8200.html.

Sammanfattning
AR8200 dr en kompetent och fullgod
VHF- och UHF-scanner med ett
bemasterligt handhavande trots den
stora finessrikedomen.
KV-mottagningen dr mest att betrakta
som en kul finess. Det dr nu drygt tre dr
sedan AR8000 slapptes pa marknaden,
och det verkar som om AOR halier stilen. AR8200 dr trots smarre brister
marknadens mest sofistikerade hands
canner, och kommer sakert att bli ett
hett alternativ for de mer kravande
anvandarna. Nyborjare bor overvaga
nagot annat alternativ. Priset i Sverige
lar hamna runt 6000 kr.
Tack
Ett stort tack till den skandinaviska
generalagenten Swedish Radio Supply
AB for Ian av utrustningen.
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Temanummer
"Digitala

moder"
Innehall bl.a:

• Vad behovs for att komma
igang med Pactor?
• Jamforelse mellan moder,
Clover, AMTOR. G-TOR,
Pactor 1/2.
• Beskrivning av protokollet for
Pactor II.
• Artikel om 9600bps pa VHF/
UHF.

• Test av PTC-II (oversattning
fran QST).
• Forklaring av prestanda, BER,
fasfel, fordrojning mm.

Har du fragor, material eller
drnne som larnpar sig for
temanumret ’’Digitala moder”
- hor av dig till
QTC-redaktoren SM0RGP
Ernst eller SMOAQW Janne
(QTC:s teknik- redaktor) eller
SM5KUX Sigge
SSA Tekniksekreterare

fELEKTRONROR 1

Prisexempel

572B Svetlana 765:4CX 250B 1.350:LH MUSIK & AUDIO AB
Sickla Strand 63 131 34 NACKA
Tel:08-7180016 Fax: 7185970
Internet: www.lh-musik.se

Teknik

Langvag 137 kHz
- Sdndaramatdrernas nya band

1 watt ERP pa 137 kHz?
Det later inte sa mycket med 1 watt ERP* och nagra
undrar hur man ska kunna mdta detta for att inte overskrida
gransen.
Nagra bar redan skaffat sarskilt tillstand
och kommit igang pa det nya bandet
135.7 - 137.8 kHz, och nar de nya bestammelserna kommer (antagligen under
hosten) sa blir bandet allmant tillgangligt
som amatorradioband. Gransen dr inte
satt i scindareffekt, utan i utstralad effekt.
En anledning dr att nar det galler
frekvensplanering och eventuella konflikter med andra tjanster sa dr det signalen i luften som dr av intresse. 1 VV dr
tillrackligt lagt for att inte vara nagot
direkt hot mot andra tjanster i detta band
eller i angransande band, samtidigt som
det inte innebar nagon allvarlig begransning for amatorradio.

For att se vad det i praktiken innebar
behover vi se pa nagra faktorer som
paverkar uteffekten, framst antennens
stralningsresistans och jordforlusterna.
Stralningsresistans ar det ’’nyttiga” motstandet i en antenn, det som bidrar till
att strdmmen ger en straining ut fran
antennen istallet for att omvandlas till
varme i forlustresistanser. For en
halvvags dipol ar denna resistans cirka
70 ohm, och for en kvartsvags vertikal
ar den cirka 35 ohm. En kortare antenn
har lagre stralningsresistans och for en
vertikal som ar mindre an 1/10-dels
vaglangd (136 kHz motsvarar 2200 me
ter) sa kan man anvanda formel for
stralningsresistansen Rs:
Rs = 1580 * (hojd / vaglangd)2
Det ar antennens effektiva hojd som ska
anvandas, beroende pa stromfordelningen sa ar den effektiva hojden
for en kort vertikal med bottenspole
bara halften av antennens fysiska hojd.
For en antenn av T- eller L-typ kan den
verkliga hojden anvandas. Om vi utgar
fran att en 18m mast plus toppror med
en toppkapacitans i form av en beam
eller liknande anvands som vertikal for
137 kHz, och enkelt raknar pa hojden
20m sa blir stralningsresistansen 0.13
ohm!

Forlusterna i marken ar det som avgor
systemets verkningsgrad. I ARRL
Antenna Book finns en tabell som visar
matningsimpedans vid olika stora
radialsystem for en kvartsvags vertikal
enligt berakningar som gjorts for
rundradiostationer. Referensen, ett sys
tem med forsumbara forluster, utgors av
120 radialer som ar 0.4 vaglangder
langa. Vid 36 radialer med liingden 0.15
vaglangder ar forlusten cirka 8 ohm och
med 16 radialer pa 0.1 vaglangder blir
forlusten cirka 17 ohm. Minskar man till
8 radialer kan man uppskatta forlusterna
till minst 25 ohm, och det forutsatter att
radialerna i vart exempel ar over 200
meter langa. Det ar alltsa knappast troligt att man kan pressa ner forlusterna
under 25 ohm pa langvag.
Verkningsgraden for ett antennsystem ar
forhallandet mellan
stralningsresistansen och den totala
resistansen, som omfattar bade jordforluster och forluster i forlangningsspole och andra komponenter. Om vi
lite optimistiskt bortser fran forluster i
komponenterna och dessutom pressar
ner jordforlusterna till 25 ohm, sa blir
verkningsgraden 0.13/(25+0.13), alltsa
cirka en halv procent. Det behovs da
mer an 200 W sandareffekt for att overskrida vardet 1 W ERP, och da har vi
anda varit optimistiska nar det galler
stralningsresistans och jordforluster.
Enligt en artikel i OZ 1/98 har OZ5N
gjort matningar av antennstrdmmen just
med en 18m mast som antenn, och kom
mit fram till verkningsgraden 0.26 %
vilket innebar att det behovs 400 W fran
sandaren for att uppna 1 W ERP.

I praktiken ar det darfor ingen storre
risk att man med normala antennsystem
och sandareffekter ska overskrida gran
sen pa 1 W ERP, man behover inte
kunna gora matningar av utstralad effekt
utan det racker med nagra enkla berak
ningar, eller en jamforelse med ovanstaende exempel, for att fa en uppfattning
av storleksordningen pa utstralad effekt.

SM5KUX Sigge

* Not:

ERP - Effective Radiated Power, ar enligt ITU definition produkten av den effekt
som tillfors antennen och antennens "gain" relativt en halvvags dipol. For en liten
antenn, eller en antenn med forluster, kan gain vara negativt (mindre an 0 dB) och da
blir ERP lagre an tillford effekt.
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Elsakerhet
Boken behandlar elsakerhet ur ett tvarvetenskapligt perspektiv. Den tar bland annat upp strdmmens biologiska verkningar,
eldistribution i Sverige, risker och skydd,
olycksfall genom elektrisk strom,
elsakerhet i Sverige och manniskan och
elektromagnetiska fait.
Detta ar en uppdaterad utgava som omarbetats mot bakgrund av att mycket hant
inom elsakerhetsomradet pa senare ar.
Nagra exempel:
• I och med att EES-avtalet tradde i kraft
den 1 januari 1994 fick Sverige och alia
dvriga lander inom EES-omradet i Eu
ropa en ny gemensam kontrollordning for
elmateriel, baserad pa EU:s lagspanningsdirektiv. Avsikten ar att underlatta och forenkla handel med elprodukter
landerna emellan. Avtalet innebar att Smarkning av elprodukter, med vissa undantag, inte langre ar obligatorisk. Reglerna redovisas i boken. Har forklaras t ex
hur en jordfelsbrytare fungerar som skyddar mot brand och elchock.
Boken behandlar ocksa de nya kraven pa
elsakerhet i nybyggda och renoverade hus
- skarpt fran och med 1994.
• Fr o m januari 1997 skall all el-materiel
pa EES-marknaden vara CE-markt.
• Fr o m 1 januari 1998 galler en ny el-lag
som antogs av Riksdagen 1997.
Boken ar ursprungligen sammanstalld
som laromedel i elsakerhet for studerande
pa
grundskollararoch
amneslararutbildningarna. Men forlaget havdar
att den aven liimpar sig for naturvetar- och
civilingenjorsutbildningarna, de tvaariga
ingenjorsutbildningarna, yrkesteknisk
hogskoleutbildning och dvriga utbildningar dar inslag om elsakerhet ingar.
Den nya upplagan har forsetts med ovningsuppgifer och boken liimpar sig aven
for kurser i elsakerhet inom foretagsutbildningen och t ex vuxenkurser. Forlaget havdar att boken kan aven lasas med
behallning av var och en som ar intresserad av elsakerhetsfragor.
Forfattare ar Ulla Akerlind, docent i
fysik vid Stockholms universitet, for narvarande verksam vid Kungliga Tekniska
Hogskolan.
ISBN 91-44-00560-1
3:e upplagan. Ca-pris 288 kr inkl moms.
Forlag: Studentlitteratur AB
SMORGP/Ernst
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ AlIma nt-----------------------------apparater, som slapps ut pa marknaden fran
tillverkaren eller dennes representant, ska
som bevis fdr att kraven ar uppfyllda forses
med CE-marke. Detta galler oavsett om
apparatema ska saljas, hyras ut eller delas ut
gratis. Information som behovs fdr en saker
anvandning och installation ska vara skriven pa anvandarens sprak och finnas pa
materielen eller i en medfoljande bruksanvisning.

Vad betyder CE-mdrket?
Ansvaretfdr tillverkare och
leverantorer har markerats
tydligare i och med Europasamarbetet.
Tillverkaren har alltid det
fulla ansvaretfdr sin produkt
och det dr tillverkaren eller
den som importerar som ska
intyga att kraven dr uppfyllda.
Detta sker dels genom en
tillverkardeklaration, som dr
en forsakran om overensstammelse, och dels genom
CE-markning.

for allmant bruk vid natspanning ska utforas
enligt mattblad i elsakerhetsverkets starkstromsfdreskrifter och maste certifieras av
anmalt organ. Undantag gors ocksa for vissa
apparater som omfattas av ett eget produktsakerhetsdirektiv som i sig omfattar elsakerhetskraven. Det galler t ex medicintekniska apparater, apparater for hissar,
elmateriel som ska anvandas i explosionsfarlig miljo samt elektriska leksaker. Dessutom gors undantag for viss specialiserad
materiel for tag, flyg och fartyg samt mate
riel med markspanning under 50 V vaxel
strom eller 75 V likstrom som ska anslutas
till egen elektrisk kraft. For motorfordon
gors undantag for materiel med hogst 15 W
effektforbrukning vid normal drift och som
ar konstruerad for anvandning vid hogst
25V.

Vem har ansvaret?
Pa min hemsida http://www.algonet.se/~ska/
radio Finns nagra langre artiklar med infor
mation om reglema, men har foljer en kort
sammanfattning om hur det paverkar oss.

CE-market - passet for fri passage fdr
produkter inom EU.
Market ar avsett som en signal till marknadskontrollen att tillverkaren garanterar dels
att produkten dverensstammer med kraven ,
dels att foreskriven kontrollprocedur foljts.
Market ska ha en hojd av minst 5 mm och
vara val synligt, lattlast.

Nar en produkt uppfyller kraven och eventuellt godkants av behorig instans (om detta
kravs) far den bara CE-market och saljas i
hela EU/EES-omradet. EES omfattar de
lander som ar anslutna till dverenskommelsen men inte tillhor EU.
Elmateriel som foljer Lagspanningsdirektivet och den nya kontrollordningen ska forses med CE-markning. Denna markning ska
goras pa sjalva apparaten eller, om inte detta
ar mojligt, pa forpackningen, i bruksanvisningen eller pa garantisedeln. Apparater
som inte kraver CE-markning far inte markas. Sjalva market kan man tillverka sjalv
enligt bestammelsema i CE-markeslagen
eller kopa i handeln.

Varje led i tillverknings och handelskedjan
ansvarar for att de produkter de hanterar
uppfyller gallande sakerhetskrav. Det galler
aven dem som enbart saljer inom Sverige.
Tillverkaren eller dennes representant an
svarar fdr upprattande av tekniskt underlag,
tillverkardeklaration och eventuell applicering av CE-market. Detta ansvar kan ej
overlatas pa nagon annan. Tillverkarens re
presentant ska vara en fysisk eller juridisk
person med fullmakt att agera a tillverkarens
vagnar.

Min egen tolkning av detta ar att eftersom
godkannandet av en produkt normalt avser
en viss typ (och inte varje enskild individ) sa
kan alltsa en importor/generalagent se till att
varje enhet har ett marke, och sjalv satta dit
ett marke om det saknas pa nagon enhet, om
tillverkaren utsett importoren till sin repre
sentant.

Vem ar tillverkare?
Forutom det vi normalt menar med tillver
kare avses aven det foretag som t ex. enbart
ansvarar fdr den overgripande tillverkningskontrollen. Tillverkare ar ocksa den som
gor andringar i en fardig produkt eller andrar
apparatens anvandning. Tillverkare ar ocksa
den importdr som i eget namn saljer produk
ten inom EU/EES-omradet.

Begagnade produkter ska uppfylla sakerhetskraven som gallde vid marknadsforingstillfallet. Sakerhetskraven kan dock med
tiden ha skarpts sa mycket att forsaljning av
gammal materiel inte kan accepteras av
sakerhetsskal. Begagnade produkter som
importeras fran lander utanfor EU/EES ska
betraktas som nya och ska CE-markas.

CE-markning och hemforsakring
Slutligen till en fraga som stallts om hur
hemforsakringen galler vid anvandning av
utrustning som inte ar CE-markt. Forsakringsvillkoren namner i regel undantag fran
ersattning i samband med att brott begatts
eller att man varit grovt vardslos, men inget
namns om normal anvandning av elektrisk
utrustning i hemmet. Eftersom det ar tillatet
att sjalv bygga en apparat, eller att modifiera
en apparat som vid leveransen var CEmarkt, sa kan det knappast anses som onormalt att anvanda en apparat utan CE-mark
ning. Mojligheten Finns ju ocksa att kopa en
utrustning utanfor Europa, och sedan sjalv
anvanda den. Det som faller under reglema
fdr CE-markning ar ’’placering pa markna
den” vilket innebar att apparaten saljs inom
EU. Om man fdr eget bruk koper nagot
utanfor EU sa omfattas inte denna apparat av
kravet pa CE-markning, inte forriin man
saljer den vidare till nagon annan. El
sakerhetsverkets foreskrift om elektrisk kompatibilitet (EMC) gor undantag fdr ’’radioutrustning som anvands av radiosandaramator,
savida inte sadana apparater ar kommersiellt tillgangliga.”. Nar man koper apparaten
i affaren maste den alltsa uppfylla kraven,
men om man sedan modifierar den fdr den
egna anvandningen, sa ar det rent tekniskt en
annan apparat, som inte ar kommersiellt
tillganglig. Hur mycket som maste modifieras fdr att forutsattningama ska andras, finns
det nog inget bra svar pa. Ibland ar det bast
att inte fraga (vack inte den bjorn som
sover), utan lita till det sunda fdmuftet.

De krav som galler inom EU ar numera
ganska omfattande, och inte speciellt lattfattliga. Ar det nagon som har mer informa
tion om CE-markning och hur det paverkar
oss radioamatorer, eller hittat felaktigheter i
ovanstaende redovisning, sa kontakta mig.
SM5KUX Sigge
SSA tekniksekreterare

Undantag
Elektriskt materiel avsedd for anvandning
vid en markspanning under 50 V vaxelstrom
eller 75 V likstrom behover inte CE-mark
ning. Har galler fortfarande nationella regler
i respektive land. Stickproppar och eluttag
QTC10 98

Villkor for marknadstilltrade
Tillverkaren ska vidta atgarder som redan pa
tillverkningsstadiet sakerstaller att varje
enskilt produktexemplar motsvarar specifikationema i det tekniska underlaget. Alla
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Rapportfran

Av SM5RN Derek

Friedrichshafen Ham Convention

HAMEG
Matinstrument

”Radiomassan omfattar tva enorma hallar, medfler an 300
foretag fran olika delar av Europa och varlden. De allra senast
fran Icom, Kenwood, Yaesu, Alinco..
Tillsammans med Goran/SM5AWU och
Nils/SM5RTA besokte jag Friedrichshafen
Ham Radio Massan den 25 och 26 juni.
Massan, den storsta i Europa som i ar var
utokat med en Hamtronic del, som
behandlade datorer, program, spel, och allt
i data varlden som kan kopplas till
amatorradio. Dessutom en av det storsta
loppmarknader som jag har sett med allt
fran modelljamvagar, angmaskiner, telefoner, matinstrument etc till riktigt gamla
radioapparater och krystalmottagare manga
i utmarkt skick och funktionsdugliga.
Dessa var naturligtvis mycket dyra och
kostad flera tusen kronor. Daremot fanns
det inte mycket av amatdrutrustning pa
loppisen om man inte raknar begagnad
komponenter och antenner.
Sjalva radiomassan omfattar tva enorma
hallar, med fler an 300 foretag fran olika
delar av Europa och varlden. De allra se
nast fran Icom, Kenwood, Yaesu, Alinco
m.fl foretag fanns givitvis pa plats. Mont
rama var inte sa stora men kompakta och
inneholl mycket fint att titta pa.

Antenner
Cushcraft hade en stor antennutstallning,
och visade en del nyheter i vertikalantenner for kortvag, samt beamar med
tillsatser for WARC
banden. Enkla roterbara dipoler fanns for
WARC banden pa Fritzels montrar ocksa
och en ny tre-elements beam med tillsats
for de nya banden. Ramantenner fanns
ocksa for kortvag som hade en komplicerad matchningsenhet som inte var kapslad
och som kunde anvandas inomhus under
taknocken.

Byggsatser
Det var mycket komponenter och bygg
satser, bl.a TEN-TEC byggsatser, som sag
lackra ut med fin finish och noggranna

beskrivningar. De engelska byggsatser
fran C.M. Howes hade ocksa en bra exponering tillsammans med Sierra och nagra
andra QRP riggar. Foretag som trycker
QSL kort i lackra farger fanns med, med
varldskartor med senaste prefixer, samt
locator kartor over Europa och hela varl
den. Mossor med anropssignaler trycktes
medans man vantade. Vi hittade en
antennmastleverantor med en koncept
exakt liknande Vargardas mast och hissanordning som hade en elektrisk motor for
hissen, allt tillverkat i Grekland och tydligen storsaljare i Europa.

Telegrafinycklar
Schurr telegrafnycklar och paddlar fanns i
en alldeles egen monter dar man kunde fa
anropssignalen ingraverad vid kop. Nycklama ar verkligen fina, helt i massing och
med en plexiglasskydd ovanfor.

Radioklubbar och foreningar
I ett av hallama fanns representanter fran
alia radioklubbar i Europa, och dar hittade
man bl.a. SSA som har varit pa massan
varje ar sedan lange. RSGB var dar ocksa
och som i en sarskild utgava av Radcom
meddelade att Foreningen hade iindrat
synpunkt med anledningen av kravet pa
Morse i novisprovet.

Sammanfattande intryck
Besoket i Friedrichshafen var synnerligen
intressant och Massan ar val vard ett besok atminstone en gang. Det hela avrundades med ett besok till Zeppeliner
museet som ocksa var mycket sevart och
en hyllning till ingenjorskonsten fran
slutet av forra seklet.
73 \s Derek/5RN

Besok var hemsida:

www.instrumentcenter.se
-mail: ic @ instrumentcenter.se
Tel 0589-19250. Fax 0589-16153
r.

Foto: M esse Friedrichshafen

• Raknare
• Generatorer
• Spektrumanalysatorer
• Analoga- & Digitala oscilloscop

Ny utgava
Visual Callsign Database,
”Den Ryska Callbooken” pa CD-Rom
Den 15 Sept, utkom Vol 2 av Visual
Call sign Database pa CD-Rom. Det ar en
nastintill komplett kalla av amatorradiosignaler fran CIS. Den tacker hela CIS
och ger tillgang till mer an 62.000 licensierade amatdrer i Armenien, Azerbaijan,
Belarus, Georgien, Kazakstan, Kirgistan,
Moldavien, Russland Ukraina, Uzbeki
stan, Tadjikistan samt Turkmenistan. Den
innehaller aven adresser till QSL-byraer i
f.d. Sovjet.
Den nya skivan ar en 32-bitars version
med helt nytt interface och flera finesser;
contest-calls, special-signaler, Club-signa
ler, Silent Keys och ca 13.000 cross-referenser (gamla > till nya signaler).
VCD innehaller aven ca 700 bilder fran
DX-expeditioner och QSL-kort med mojlighet till ’’slide-show” funktion. Har finns
aven uppgifter om E-mailadresser, Packetadresser, WWW URL:S och ICQ #.
Dessutom 4000 telefonnummer med riktnummer ocksa! Har finns aven uppgifter
om medlemskap i klubbar, fodelsedatum,
och nar man forst blev licensierad. Aven
WW-gridlocator finns.
Nagra av bilderna fran skivan kan beskadas pa http://www.octavia.com/vcd.htm
Aven en mindre demo, for ’’down
loading” kommer att finnas inom en nara
framtid.

Ssystemkrav
Det rekommenderas att man har en 486:a
med 33 MHz eller hogre, Windows 95/98
med CD-ROM-drive samt 8 MB RAM, 3
MB utrymme pa harddisken och en
SVGA skarm.
Vol 2 saljs for $ 30 inkl porto, och saljs
genom olika handlare. Uppgifter om narmaste aterforsaljare kan man finna via
http://www.octavia.com/sales.htm. Den
kan ocksa bestalias direkt via adressen:
http:// www.octavia.com/vcd.htm.
I Sverige ar det ocksa mojligt att fa
skivan formedlad genom SM7DEW for
leverans per post. Adress:
Jan Bexner <jabeco@swipnet.se>
SMORGP/Ernst
QTC10
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Foto: SMOSMK Gunnar
samt Mikael Engstrom

1

SMOFLP Per G. Lind
berg gladdes at SSA:s
blomsteruppvaktning.

SSA:s ordforande SMOSMK Gunnar omgiven av glada leenden;
SM5A Y Gunnar Roth och Nisse Jensen. SM5A Y Gunnar anstdlldes
vid ELFA redan 1951 och var dess VD och koncemchef under
manga dr. Han introducerade i borjan av 1950-talet en TVbyggsats vid foretaget som blev en stor forsaljningsframgang.

SSA hyllade ELFA
vid invigningsfest
Amatorradio liar vant ett begrepp som
knutit SSA och ELFA tillsammans.
Sandaramatorer utgjorde en stor
kundkrets i foretagets begynnelse,
samtidigt som manga av de personer
som tidigt knutits till ELFA ocksa
utgjorts av sandaramatorer.
Nyligen firade man vid ELFA att
foretaget kommit i ordning i nya fina
lokaler i Veddesta, NV utanjbr
Stockholm. SSA representerades bl a
av dess ordforande SMOSMK Gunnar
som overlamnade en blomsterbukett
och onskade foretaget fortsatt framgang.

Bibbi och Nisse omgiven av
den nya familjegenerationen
forattade invigningen.

38.000 artiklar!
Ni har val inte
missat nya ELFAkatalogen, sager
Goran Berggren.
Katalogen trycks i
105.000 exemplar!

SMODWN Soren Persson
vid avdelningen for
marknadskommunikation
diskuterar tidtabellen
infor dagens invigning
med styrelsens ordforande Ingvar Jensen

Manga gaster var
samlade nar Ingvar
Jenssen invigningstalade.
Gastema lotsades senare
runt i de imponerande
lokalerna av personal vid
ELFA.

QTC 10 98

ELFA
Glimtar fran gangna ar
1945 Ingenjorsfirma Elfa registreras och
startar verksamheten pa Tunnlandsvagen i
Bromma.
1946 Nils E Jensen arbetar at Arne Lydmar en
manad under sin semester fran Stockholms
Sparvagar. Den forsta ELFA-katalogen ges ut
- 64 stencilerade sidor i A4-format.
1947 Arne Lydmar erbjuder Nils deliigarskap.
1950 Foretaget flyttar till Hollandargatan i
Stockholm.
1951 Nils E Jensen och hans fru Bibbi blir
ensamagare till komponentdelen i firman;
ELFA Radio & Television. Gunnar Roth anstalls. ELFA-katalogen omfattar 88 sidor. Vid
arets slut finns 5 anstallda.
1952 Firman koper sin forsta bil, en Volkswagen-bubbla.
1953 Gunnar Roth modifierar RCA TV-byggsatsen och anpassar den till europeiska forhallanden.
1955 Omsattningen overstiger 1 miljon kro
nor. Antalet anstallda ar 22.
1965 ELFA flyttar till Sysslomansgatan. Sortimentet omfattar ca 10.000 lagerforda artiklar.
Antalet anstallda ar 70. ELFA-katalogen distribueras i 17.000 ex.
1973 ELFA flyttar till Soina. Antalet anstallda
ar 100. ELFA-katalogen - 30.000 exemplar
och innehaller 15.000 lagerforda artiklar.
1975 Gunnar Roth blir VD. Ingvar Jensen
vVD.
1983 Pa ELFA Radio & Television AB blir
Ingvar Jensen VD, Per G Lindberg vVD.
Gunnar Roth utnamns till koncemchef.
1988 Namnbyte till ELFA AB. Ingvar Jensen
blir koncemchef och Per G Lindberg VD.
1995 Foretaget fyller 50 ar och Nils & Bibbi
Jensen, foretagets grundare, fyller 75 ar.
ELFA-katalogen trycks i 4-farg. Upplaga:
130.000 ex. Innehaller mer an 30.000 artiklar.
Antalet anstallda uppgar till 270, omsatt
ningen ligger pa 455 MSEK.
1997 ELFA-katalogen pa cd-rom. ELFA eta
blerar sig i Polen.
1998 Invigning av ELFA:s huvudlager och
kontor i Veddesta . Koncernen omsatter mer
an 500 MSEK. Foretaget har ca 350 anstallda.

11

Allmant

Nordisk kortvagskonferens pa Faro

AvSMSKUX Sigge Skarsfjaii

Forskningsnytt

Kortvagskommunikation:
Vagutbrediting, utrustningar,
signaltyper och system.
Forfemte gangen arrangerade NRS (Nordic Radio Society) en Nordisk
kortvagskonferens pa Faro for att presentera de senaste areas framsteg i
forskning kring anvdndning av kortvag for olika typer av kommunikation.
Konferensen behandlade bade vagutbredning, utrustningar, signaltyper
och system.
Automatisering och digitalisering
Foredragen praglades av tva nyckelord, au
tomatisering och digitalisering. Anvandningen av kortvag har inte minskat i betydelse, det Finns flera grupper som har behov
av langvaga kommunikation utan att vara
beroende av en infrastruktur. Billiga komponenter for avancerad signalbehandling gor
det mojligt att fa bra prestanda, med hoga
datahastigheter och digitalt tai, aven i sma
system och automatiseringen gor att det inte
langre kravs specialister for att anvanda HFutrustning pa ett effektivt satt.

Vagutbredning
Utover att kanna till de aktuella forhallandena i jonosfaren (den ovre delen av atmosfaren) ar det ocksa viktigt att kunna gora
prognoser om denna miljo. Dessa kan sedan
distribueras bland annat via Internet och
omfattar i regel uppgifter om magnetisk
aktivitet, solflackstal och annan jonosfars
information om tiden bade fore och efter den
aktuella tidpunkten for matningama och prognosen. Detta kan sedan utnyttjas i modeller
som beraknar mojlighetema till kontakt pa
olika frekvensband.
Anvandningen av HF-kommunikation kan
effektiviseras genom att kombinera ”ray
tracing” (foljning av en strale) med realtidsmodeller for att beskriva jonosfaren. For ray
tracing, eller sparfoljning, Finns det tre mojligheter: numeriska, analytiskaoch uppskattning baserat pa reflexion fran en tankt spegel. Den enklaste formen utnyttjar en spegelfunktion och forutsatter att vagutbredningen
kan beskrivas som en reflexion i en enkel
horisontell spegel pa en viss hojd. Detta satt
ar det som anvands i de fiesta modeller for att
forutsaga utbredning pa kortvag. Fordelen ar
att det ger latta berakningar, men nackdelen
ar att det inte enkelt kan hantera skikt i
jonosfaren som inte ar horisontella. De ar
daremot val lampade for att anvanda erfarenhetsmassigt uppbyggda databaser om
jonosfaren och enkla jonosfarprofiler.
Den analytiska metoden ar snabbare an den
numeriska och lampar sig darfor nar vagama
for ett stort antal stralar behover beraknas.
Nar stralama narmar sig jonosfaren sker en
gradvis avbojning och detta beraknas analytiskt i ett antal segment med olika egenska-
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per. Detta kan numera ske i realtid tack vare
de snabba processorer som ar tillgangliga till
rimliga priser. Berakningama ger ocksa mojlighet att fa ett varde for den mottagna signaleffekten. Vid en kand tillampning bortser
man fran det magnetiska faltet, vilket kan ge
en viss onoggrannhet i berakningama av
rackvidd.

Utbredningen av signaler i jonosfaren ar en
utmaning for tekniker och fysiker och kannedom om bade mediet och vagutbredningen ar
avgorande for att skapa robusta kommunikationssystem. Under de narmaste 10-15 aren,
med battre kunskaper om HF-forbindelser
och jonosfaren, ar det rimligt att anta att
hoghastighetsdata pa kortvag blir mera regel
an undantag. Dessutom blir det mojligt att
langt i forvag valja vilka frekvenser som
lampar sig for en forbindelse och att sedan
justera detta for att styra vilket tackningsomrade som erhalles.

Utrustning
Under avsnittet om utrustning presenterades
bland annat PostMan, programvara for hantering av meddelanden, som oppnar vagen
for att kombinera radio med intemationella
natverk. Genom att anvanda protokollet TCP/
IP for ett radiointerface ges mojlighet att via
kortvag kunna ansluta sig till Internet eller
andra tradbundna datomatverk. Det ger ocksa
mojlighet att utnyttja kortvag for personsokare for att na personer i besvarlig terrang och
pa stora avstand. Det blir alltsa mojligt att i
alia lagen kunna anvanda e-post och hamta
olika typer av information aven om man
befinner sig langt fran civilisationen (och
utan att behova anvanda en satellit).
Principerna for en ny typ av antennavstamningsenhet presenterades. Det normala
ar ju att man later en processor styra motorer
eller relaer tills man slutligen hittar ett lage
som ger anpassning till antennen. I manga
fall har man dessutom minnen sa att man inte
behover gora om proceduren om man kommer tillbaka till en frekvens som anvants
tidigare. Det nya med denna enhet var att de
elektriska egenskaperna for varje ingaende
komponent i enheten lagrats i en databas.
Genom att mata impedansen pa ingangen kan
man sedan, med hjalp av databasen, berakna

impedansen pa utgangen och eftersom man
da vet hur antennen ser ut (elektriskt) kan
man ocksa rakna ut vilken kombination av
anpassning som ger basta resultat. Slitaget
pa utrustningen minskar genom att matningen
gors med en lag matsignal och eftersom man
kan ga direkt till ratt kombination utan att
prova sig fram stegvis.

Frekvenshopp - svart som mobil
Militara system arbetar ofta med frekvens
hopp, frekvensen byts flera ganger varje
sekund, och man maste darfor anvanda
bredbandiga antenner. Detta ar inte sa latt nar
man ar mobil. Experiment har gjorts med en
halv loop som monterats pa taket till en
skapbil. Antennen ar 240cm lang, 90cm hog
och 30cm bred, det ser ut som en bil med ett
stort handtag! Kravet var att klara 2-12 MHz
for kommunikation upp till 600 km (utan
skipzon) och med omkopplingstid <5ms vid
kanalbyte, dessutom bandbredd >3.5 kHz.
Stralningsresistansen for denna typ av anten
ner ar extremt lag, fran nagon milliohm vid
2 MHz till cirka 3 ohm vid 12 MHz, proble
ms blir darfor att undvika forluster genom
att anvanda grova ror. Genom att anvanda
tva halvloopar 30 cm fran varandra, och
hopkopplade med tvarstag, och ett antal
relastyrda parallella kondensatorer, lyckades man uppfylla kraven och den har nu
tillverkats aven i en version for 2-30 MHz.

Kodning och modulering
Det Finns ett behov av att definiera en stan
dard for hogre datahastigheter pa kortvag for
att ge ett altemativ till satellitkommunikation.
Nasta generation av HF-modem behover
klara en hastighet pa 9600 bps. Det pagar nu
forsok med bade seriella och parallella pulsformer. I seriefallet, med en ton och module
ring av typen 32QAM, kan 9.6 kbit/s klara
normala villkor for bitfel vid ett signal/
brusforhallande pa minst 17 dB vid en standardiserad ”bra kanal” och slutsatsen ar att
denna pulsform har mycket goda prestanda
och lampar sig for ARQ-system och bast
lampat for kanaler med frekvensberoende
fading som ger kortvariga fel. Nya parallella
modem arbetar med flera toner och aven en
referens (pilotton) som underlattar vid de
modulering. Vid hastigheten 9.6 kbits/s an
vands moduleringen 64 QAM och forsoken
visar att aven denna form ger en intressant
och konkurrenskraftig mojlighet att anvanda
hoga datahastigheter vid frekvensberoende
fading. I regel ar banden pa kortvag planerade for kanaler med bredden 3 kHz vilket
satter gransen for tillampningama, och det
stiilldes fragor under konferensen om mojlighetema att fa tillgang till bredare kanaler.

Hoghastighetsmodem
Ett annat projekt arbetar med att astadkomma
ett modem som klarar 16000 bps vid en
bandbredd pa 6 kHz. Genom de senaste arens
forbattringari digital signalbehandling (DSP)
och modemteknologi, har det nu blivit praktiskt mojligt att anvanda pulsformer enligt
den nya standarden STANAG 5066 Annex
G. Hastigheten 16 kbits/s valdes for att kunna
anvanda konventionell radio med oberoende
sidband (ISB) och moduleringen ar 16 QAM.
QTC10
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SSA ordforande
SMOSMK Gunnar passade pa att diskutera
bestammelser och
LPD-problem med
chefen for ERO
(CEPT-kontoret i Kopenhamn) LA70F
Thormod Boe.
Kortvagsbeamen vid
amatorstationen pa FBU
kursgard pa Faro. Under en
vecka vart tredje dr anvands
signalen SL1 HF i samband
med kortvagskonferensen.

>
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Foton: SM5KUX Sigge

System

En bra tillampning for hogre hastigheter ar
overforing av bilder. Bilder i storleksordningen 160 kBytes kunde overforas pa cirka
90 sekunder vid anvandning av en 10 kW
sandare for en stracka pa 200 km. Vid lagre
effekt erholls en anvandbar, men delvis distorderad, bild. Medan modem for hoga datahastigheter onekligen fungerar, sa ar det
klart att det finns begransningar eftersom
man ar beroende av gynnsamma forhallanden for vagutbredning. De hoga kraven pa
signal/brusforhallande gor det orealistiskt
att anvanda dessa i utrustningar som ar barbara eller placerade i sma flygplan.

Lankprotokoll
HF fortsatter att spela en stor roll for militar
kommunikation, men forutsattningama forandras genom att Internet gor sitt intag pa
slagfaltet. Anvandningen av standardtillampningar som e-mail over radio staller
nya krav. De existerande protokollen erbj ri
der inte effektiva rutiner for accesser, och
konsekvensen blir ofta att systemet brakar
ihop pa grund av kollisioner och overbelastning. Den nya generationens system innehaller mojligheter till prioriteringar och undvikande av kollisioner och arbetar med en
’’familj” av pulsformer som kan anvandas
under olika faser av en overforing, och dessutom anvands ett forbattrat ARQ protokoll.
Den nya standarden utgors av Appendix C
till MIL-STD-188-141B som annu inte ar
helt klar. Alla de olika pulsformema baseras
pa 8PSK seriell tonmodulering med 2400
symboler per sekund. Utrustning for detta
vantas komma pa marknaden om nagra ar
och inriktningen ar overforing av relativt
korta meddelanden.
3:e generationens system ger avsevarda
forbattringar i kapacitet och prestanda i forhallande till de som baseras pa de nuvarande
MIL-STD-188-141A och FED-STD-1052.
Arbetet hittills har omfattat design av syste
met och nagra av delama, medan kommande
arbete inriktas pa simuleringar och jamforelser av prestanda.
QTC10 98

Anvandning av kommunikationssystem med
stor bandbredd, exempelvis frekvenshoppande system, staller nya krav pa utrustning
for att mata pa dessa signaler. Vanliga pejlutrustningar fungerar inte pa sa korta signa
ler. Numera Finns det datorkraft som ger
andra mojligheter till signalbehandling. Det
traditionella ar ju att filtrera sa mycket som
mojligt pa ett tidigt stadium, men i ett system
som utvecklas av FOA har man istallet valt
att anvanda bredbandiga mottagare (4 MHz)
anslutna till ett pejlantennsystem. De bred
bandiga signalema fran antennerna matas
direkt till en dator som analyserar signalerna
och kan skilja ut det som ar intressant, eller
blockera frekvensband som ar ointressanta.
Det kan ocksa bli mojligt att separera rymdvag och markvag for att fa battre riktningsbestamning. For narvarande anvands enkla
direktkonverterande mottagare, som dock
har relativt daligt varde pa dynamiskt omrade (begransar systemet till cirka 80 dB),
men det finns avancerade mottagare under
utveckling i USA som snart kommer pa
marknaden. Systemet ar flexibelt och kom
mer huvudsakligen att utnyttjas som en plattform for att testa pejlantenner och nya algoritmer for riktningsbestamning.

Sammanfattning
Detta var bara utdrag fran nagra av foredragen, den omfattande dokumentationen ger
underlag for mycket lasning under morka
hostkvallar. Mycket av det som presenterades ar pa forsoksstadiet och det tar lite tid
innan det kommer ut pa marknaden, och en
del ideer kanske slutar med en prototyp i
papperskorgen, men det blev samtidigt en
paminnelse om en rad redan kanda forutsattningar for kommunikation pa kortvag och en
god inblick i vad framtiden har att erbjuda.
Gotland ar ju ett ganska ’’antenntatt” omrade, och pa hemvagen passade jag pa att
studera nagra intressanta antennanlaggningar,
som Deccastationen vid Ar och kustradiostationen vid Tingstade. Konferensen vackte
onekligen liv i intresset for digitala moder.
Anm: I rapporten har det varit nodvandigt
att anvanda en del fackuttryck och forkortningar som det inte finns plats att forklara narmare, och ibland har det varit svart
att hitta bra svenska ord.

Konferensen HF 98 holls 11-13 augusti pa FBU kursgard intill Faro kyrka. Forsta konferensen av denna typ
holls 1986 och sedan dess arrangeras vart tredje ar en
konferens dar ett stort antal forelasare presenterar rap
porter om sina studier eller presenterar nya system eller
applikationer. Det var inte mindre an 180 deltagare
denna gang, och av dessa hade 30% amatorradiolicens!
Pa de tre dagama hann vi med att lyssna pa 30 forelasare
fran bland annat Sverige, England, Tyskland, USA,
Kanada och Frankrike, som presenterade sina rapporter
(dokumentationen, pa engelska, var pa mer an 350
sidor). Dessutom blev det en rundtur bland raukama pa
Faro och en ravjakt.

Konferensen arrangerades av NRS som ar en Nordisk
sammanslutning for att stoda utbyte av information
inom omradet radio, mellan experter, vetenskapsman,
tekniker och personer som sysslar med utveckling inom
universitet och industrin (pa sikt kommer NRS att utokas till att omfatta aven Baltstatema). Bland annat sker
detta genom dessa kortvagskonferenser dar man aven
tankt pa att vid varje konferens stodja deltagande fran
nagra med samre ekonomiska forutsattningar och darfor har SSA och FRO erbjudits kostnadsfritt deltagande,
i ar foil turen pa mig (SM5KUX) att delta for SSA och
Gunnar/SM5 AAY (for FRO). Bland de som organiserat
konferensen finns representanter fran FMV, FOA, KTH
och Enator. Deltagamas hemvist speglade det faktum
att kortvag i stor utstrackning ar ett militart intresse,
tillsammans med diplomatiska forbindelser och en del
andra som behover fristaende langvaga kommunikationer.
Det ar ocksa tradition att en ravjakt arrangeras under
konferensen. Det skadar ju inte att alia teoretiker far ge
sig ut i skogen (pa Faro ar det forstas ganska oppen
terrang) och anvanda radiovagoma rent praktiskt. Det
var tankt att bli en ganska latt ’’tavling” med bara fyra
ravsandare och relativt korta avstand, men det blev lite
svarare genom att en antenntrad lossnade pa tvaans rav
efter drygt en timme vilket forbryllade en del deltagare.
Stort tack till de som lanade ut ravsaxar (StabSbS i
Enkoping, Enator i Vaxjd, ESA i Eskilstuna, VRK i
Vasteras och SM0BGU) samt de som stallde upp pa
plats och genomforde det praktiska med banlaggning
och malgang (Christer/SM 1WXC f.d. SH1AAJ, Eric/
SM1TDE och Johan Ekman fran FRO). Nagra deltagare
irrade omkring i over tre timmar i jakten pa de fyra
sandama, men fick bra matlust infor kvallens middag
med Gotlandsdricka och helstekt lamm.
Under onsdagen besoktes konferensen av Gunnar/
SMOSMK, dels for att medverka vid prisutdelningen
efter ravjakten och dels for att traffa Thormod Boe
(LA7OF) som nyligen tilltratt som chef for ERO (Euro
pean Radiocommunications Office), som ar CEPT-landemas gemensamma kontor i Kopenhamn. Det blev ett
ganska langt samtal mellan Gunnar och Thormod om
hurCEPT serpaamatorradions utveckling och hur olika
bestammelser tillampas i Sverige, bade for amatorradio
och LPD-utrustningar.
SM5KUXSigge
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Diplom

SM6DEC Bengt Hogkvist Magasinsgatan 6 B, 531 31 Lidkoping

Mycket Italien blev det
den bar mdnaden.
Forra mdnaden blev
det ingenting alls, som
jag hoppas att ni
mdrkte.
Tekniska problem kombinerade med den
manskliga faktorn skulle det hela kunna
omskrivas till.
Jag har namligen precis bytt dator.
Omsningen gick inte sa smartfritt, som jag
hade forestallt mig.
Nu ar antligen allt ater i sin ordning, men
manusstoppet for QTC nr 9 gick mig obemarkt forbi.

Gran Paradiso Award
ARI Sezione Aosta utger det har diplomet
till lie radioamatorer och SWL for verifierade kontakter med 3 olika stationer fran
Aosta Valley (1X3).
Ingen tidsbegransning rader.
Trafiksatten CW och SSB far anvandas.
WARC-banden raknas inte.
15 poang behovs.
Kontakt pa CW ger 2 poang och kontakt pa
SSB 1 poang.
Endast 3 kontakter per band och trafiksatt.
Dessa kontakter skall ha genomforts olika
datum.
Avgiften ar 8 USD. Ansok med fotostat av
QSL till Aosta ARI Group, P.O.Box 190,I11100 Aosta, Italien.

Station i provinsen Foggia ger 1 poang.
Station i Gargano National Park ger 2 po
ang. Station pa Tremiti Islands (IL7) ger 5
poang. Station i nationalparken under Field
Day ger 5 poang.
Avgiften ar 10 USD. Ansok med GCR-lista
till ARI Sezione, P.O.Box 8,1-71100Foggia,
Italien.
Orter i nationalparken ar:
Sanni candro Garganico, Cagnano Varano,
Lesina, Carpino, Ischitella Rodi Garganico,
Peschici, Vico del Gargano, Monte
Sant'Angelo San Marco in Lamis, San Gio
vanni Rotondo, Mattinata, Vieste,
Manfredonia, Serracapriola, Rignano
Garganico och Apricena.
Tremiti islands Archipelago bestar av oama
San Domino, Caprara, San Nicola, Cretaccio
och Pianosa Islands.

Gargano National Park Award
ARI Sezione Foggia utger det har diplomet
till lie radioamatorer och SWL for verifierade kontakter fran 1993-11 -04 med olika
stationer i provinsen Foggia och pa Tremiti
Islands.
Diplomet utges i 3 klasser:
Class A
-14,21 och 28 MHz
Class B
- 1.8, 3.5 och 7 MHz
Class C
- VHF och hogre band.
Pateckning kan fas for SSB eller CW. Varje
station raknas en gang per band.
30 poang behovs, dar en IL7-station eller
specialstation ar obligatorisk.

Forr en tid sedan hade SM3AVQ med sig
hem frascha regler for det officiella italienska o-diplomet IIA.
De har legat i ladan i forhoppningsfull
avvaktan pa ett provdiplom. Nagot sadant
har tyvvar inte kommit.

Italian Islands Award - IIA
ARI utger det har diplomet till lie radio
amatorer for kontakt med olika italienska
oar ingaende i olika d-grupper. Kontakter
fran 1970-01-01 raknas.

diskett plus SAE och 2 IRC). Programmet
kan ocksa hamtas hem pa internet
WWW.mline.peoples.it/crazy.
Diplomet kostar 5 USD. Plaketten kostar 20
USD. Ansok med QSL och en forteckning
over dessa till IIA Award Manager, ARI,
via Scarlatti 31,1-20124 Milano, Italien.

Adriatic Sea Land Award
Sezione ARI di Canosa di Puglia utger det
har diplomet till lie radioamatorer for verifierade kontakter fran 90-01 -01 med olika
prefix langs Adriatiska havet.
Foljande prefix raknas:
17, IK7, IL7,18, IK8,16, IK6,13, IK3, IV3,
YU2, YU, YU4, S50, S59,9A0, 9A9, T90,
T99, ZA och SV.
En kontakt med medlem i ARI di Canosa di
Puglia ar obligatorisk. Medlem kan ocksa
anvandas som joker for saknat prefix.
Diplomet utges i tre klasser:

Class 1
Alla prefix pa 2 band
Class 2
Alla prefix pa alia HF-band

Class 3
Minst 10 prefix pa alia HF-band
Ansok med GCR-lista och 20 IRC till Sez
ARI di Canosa di Puglia, P.O.Box 41,170053 Canosa di Puglia, Italien.

Grunddiplom
30 olika oar inkl 6 o-grupper.

Honor Roll
80 oar inkl 13 o-grupper.

Plakett
150 oar inkl 17 o-grupper.
En fullstandig forteckning over dom cirka
500 oama kan fas mot SAE plus 2 IRC till
ARI.
Ett dataprogram kan ocksa bestalias fran
IKOQOB, Marco Guamieri, P.O.Box 2351,
1-0100 Roma A.D., Italien (bifoga tom
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2nd Faenza Citta Award
Det har diplomet bestar av en vacker porslinstallrik, vilken utges till lie radioamatorer
och SWL for verifierade kontakter fran
1990-01-01 med 10 olika medlemmar i
Sezione ARI di Faenza.
Jokerstation med specialsignal raknas tredubbelt.
Alla band, samt trafiksatten CW och SSB
far anvandas.
Avgiften ar 15 USD. Ansok medGCR-lista
till Sezione ARI di Faenza, P.O.Box 93,148018 Faenza (RA), Italien.

Diploma ARACI

Province di Lecco Award
ARI Sezione Lecco utger det har diplomet
till lie radioamatorer for kontakt fran 199601-01 med 10 medlemmar i ARI Sezione di
Lecco.
Varje enskild station raknas en gang per
band, trafiksatt och dag.
Alla band och trafiksatt far anvandas.
Avgiften ar 10IRC eller 7 IRC. Ansok med
verifierat loggutdrag till Award Manager,
ARI Lecco, P.O.Box 23, 1-23900 Lecco
(LC), Italien.

Venetian Islands
for UNICEF Award
The Venice Islanders Team utger det har
diplomet till lie radioamatorer och SWL for
kontakter fran 1997-01-01 med minst 2
olika oar i the Venice Lagoon.
Dom kontaktade stationernas operator-er
skall vara medlemmar i teamet.
Flera korda oar belonas med sma glasparlor
att fastas pa diplomet.
Grunddiplomet kostar 12 USD och sticker
kostar4 USD. I samband med ansokan skall
valfritt bidrag skickas till UNICEF. Kvitto
skall bifogas ansokan.
Ansok med verifierat loggutdrag till Vene
tian Islands for UNICEF, Award Manager
IK3TTY, Sezione ARI Venezia, P.O.Box
181, 1-30100 Venezia, Italien.
Foljande oar finns i lagunen:
Buel del Novo, Burano
, Campalto,
Campana, Carbonera, Crevan, Ex Batteria
Poveglia, Fisolo, La Certosa, La Cura,
La Giudecca, La Grazia, La Salina,
Lazzaretto Nuovo, Lazzaretto Vechio, Le
Vignole, Lido, Madonna del Monte,
Mazzorbo, Murano, Ottagono Alberoni,
Ottagono Ca'Roman, Ottagono S.Pietro,
Ottagono Abbandonato, Pellestrina,
Poveglia, Tessera, Torcello, Trezze,
Sacca, Sessola, Spignon, S.Angelo,
S.Ariano, S.Clemente, S.Cristina,
S.Erasmo, S.Francesco, S.Giacomo,
S.Giorgio in Alga, S.Giorgio Maggiore,
S.Giuliano, S.Lazzaro, S.Secondo,
S.Servolo, S.Spirito och Venezia.
QTC Nr 10 1998

Italian Blind Radio Amateurs Association
utger det har diplomet till lie radioamatorer
och SWL for verifierade kontakter fran
1994-01-01 med olika medlemmar
Class 1 - 10 st
Class 2 - 5 st
Class 3 - 3 st
Alla band och trafiksatt far anvandas.
Ansok med GCR-lista och 10 IRC till
ARACI, Piazza Matteotti 17/3, P.O.Box
132, 1-16043 Chiavari (GE), Italien.

CDXA
cas.’F'O cirra- oqxa wce

*, as....

Cassino Citta'Della Place
I QTC nr 5/98 presenterade jag det har
diplomet, vilket ar till erinran av slaget vid
Montecassino under det andra varldskriget.
Nu har jag aven fatt ett provdiplom fran
diplomets manager IONZK.

AZ Award
Alitalia Radioamatori Club utger det har
diplomet till lie radioamatorer och SWL for
verifierade kontakter fran 1973-01-01 med
5 olika medlemmar.
Varje medlem rakna en gang per band.
Avgiften ar 5 USD eller 10 IRC. Ansok med
GCR-lista till Alitalia Radioamatori Club,
Via F. Zando Meneghi 32, PO.Box 52,
00125 Acilia, Roma, Italien.

Foljande dr medlemmar i
Venetian Islanders Team
Dom akti verar ofta oar i lagunen: I3BQC,
DSI, LLY, MDU, THJ, IK3ABY, BPN,
BSM, GHW, HHW, MQO, PQH, RIY,
TTY, ZAW, ZVW och IZ3ALE.

ITALY

ISSUED BY
VENICE ISLANDERS

TEAM

tO RADIO

«r» ecuMo>unw o*
WWWO 01 VftWftA

Borasamas nya diplom har fatt en bra
start, meddelar SM6NT. Redan har 32
ansokningar inkommit.
Statyetten tillverkas pa avrop av ett gjuteri, som nu meddelat prishojning. Darfor har BRA tvingats hoja diplomavgiften
till 200 kr. Detta med omedelbar verkan.
Fullstandiga diplomregler hittar Du i
QTC 1/1998 pa sidan 12.

“VENETIAN INI.ANIMI FOH unicef
AWAKD

VENICE LAGOON

unicef

Worked Sjuharadsbygden
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Satelliter
4--------------- Amatorradiokontakt viasatellit

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

Satellit-nytt!
AO-10 AMSAT-OSCAR-IO #14129
Upp 435.030-435.18 MHz CW/LSB,
Ner 145.975-145.825 MHz CW/USB
AO-10 ar inne i en period dar det sv^rt att forutse
nar satelliten kommer att vara anvandbar. Detta
beror troligen pa den langsamma rotationen, meddelar Stacey Mills, W4SM. Senaste nytt finns pa:
http://www.cstone.net/~w4sm/AO-1 0.html

MIR #16609
Aktuella frekvenser:
Repeater Upp 435.750 MHz FM + ton 141.3 Hz
Ner 437.950 MHz FM
QSO Mode
Upp 435.725 MHz FM + ton 151 .Q???t<??
QTC9809 98-08-12
PHASE-III-D
Pa grund av turbulensen kring Phase-III-D si har
AMSAT-SMs tavling, dar det gal Ide att pricka in
starttiden for Phase-III-D, tills vidare installts.
Enligt hittills obekraftade rykten pagar sonderingar om en ny lamplig barraket.

AO-10 AMSAT-OSCAR-10 #14129
Upp 435.030-435.18 MHz CW/LSB,
Ner 145.975-145.825 MHz CW/USB
Fortsatter att vara den basta DXsatelliten, men
tyvarr sa gar den mot en period dar transpondern
ibland kan vara tyst under liingre eller kortare tid.
Om nagon skulle ha missat det, sa forklarades AO10 hjarndod i december 1986 efter att ha drabbats
av upprepade hjamslapp. Man hade da lamnat Btranspondern paslagen med rundstralande antenn.
Senare upphorde aven batterierna att fungera men
lyckligtvis blev det avbrott i dem och transpondern
far nu sin strdmfdrsorjning enbart fran solcellerna.
Man anser att AO-10 spontant skiftar mellan rund
stralande och riktantenn och for narvarande ska
riktantenn vara inkopplad.

MIR #16609
Aktuella frekvenser:
Repeater Upp 435.750 MHz FM + ton 141.3 Hz
Ner 437.950 MHz FM
QSO Mode
Upp 435.725 MHz FM +ton 151.4Hz Ner
437.925 MHz FM
PMS/FM
Simplex 145.985 MHz FM 1200 Baud AFSK +
Foni

Soyuz TM-28 sandes upp fran kosmodromen i
Bajkonur den 13 augusti 0943 UTC. Med ombord
finns tre kosmonauter: Jeltsins forre radgivare Jurij
Baturin, chef Gennadij Padalka samt flygingenjor
Sergej Avdejev. Starten skulle ha skett den 2 men
p g a att man glomt att betala elrakningen i tid sa
stangde elbolaget av strommen och nedrakningen
maste avbrytas. Man amnar docka med MIR den
15 och den 25 atervander Baturin samt den nuvarande besattningen Talgat Musabajev och Nikolaj
Budarin till jorden med Soyuz TM-27.
Soyuz TM-28 atervander i februari 1999.
SAFEX gruppen vill ha rapporter fran dem som
nyligen utnyttjat SAFEX repeatrarna pa MIR.
Joerg, DL3LUM kan nas via e-mail:
tom.kieselbach @t-online.de
jh.hahn@gmx.net
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OSCAR-11 #14781
Nerlank: 145.826 MHz FM. 1200 Baud PSK
Beacon: 435.025 MHz normalt OFF
Beacon: 2401.500 MHz CW (Den enda som ar
igang just nu.)
Sander WOD (Whole Orbit Data). Den som ar
intresserad kan konsultera http://
www.users.zetnet.co.uk/clivew/
Rapporter om S-band-fyren pa 2401.5 MHz sands
till: g3cwv@amsat.org.
AMSAT-OSCAR-16 (PACSAT) #20439
Upp: 145.900, 145.9200, 145.9400. 145.860 MHz
FM, 1200 bps Manchester FSK
Ner: 437.0513 MHz SSB, 1200 bps RC-BPSK
1200 Baud PSK
Fyr: 2401.1428 MHz
S-bandfyren ar franslagen.
APRS experimenten pa tisdagar 0000 till 2359
UTC fortsatter.
Resultatet finns att skada pa:
http://web.usna.navy.mil/~bruninga/aprs.html
’’TRACKNET”
LUSAT-OSCAR-19 #20442
Upp: 145.84, 145.86, 145.88, 145.90 MHz 1200
bps Manchester FSK
Ner: 437.125 MHz SSB, 1200 bps RC-BPSK
Efter 1135 dygn av kontinuerlig service sa
kraschade LUSAT den 31 juli. Kontrollstationen
LU8DYF arbetar med att fa igang LUSAT igen.
FO-20FUJI-1B #20480
Upp 145.900-146.000 MHz CW/LSB
Ner 435.800-435.900 MHz CW/USB
Gar enbart i mode JA.

RS-12 #21089
Upp: 21.210-21.250 och 145.910-145.950 MHz
CW/SSB
Ner: 29.410-29.450 MHz CW/SSB
Upp: 21.129 MHz
ROBOT
Ner: 29.408,29.454, 145.912, 145.959 MHz
Kor i mode: KA

UO-22 #21575
Upp: 145.900, 145.975 MHz FM
Ner: 435.120 MHz FM 9600 Baud FSK
Gar som en klocka.

KO-23 #22077
Upp: 145.850, 145.900 MHz FM
Ner: 435.175 MHz FM 9600 Baud FSK
U.A.
AO-27 #22825
Upp: 145.850 MHz FM, Ner: 436.792 MHz FM
Gar i FM-repeater mode. For narvarande ar
repeatern aktiv varje varv fran 18 minuter efter att
AO-27 kommer in i solljuset och sl&r av efter 18
minuter.
KO-25 #22828
Upp: 145.980 MHz FM
Ner: 436.500 MHz FM 9600 Baud FSK
KITSAT-B Inga nya krascher men fortfarande bara
upp pa 145.980 MHz.

RS-15 #23439
Upp: 145.858-145.898 MHz CW/SSB
Ner: 29.354- 29.394 MHz CW/SSB
A-transpondern verkar endast vara igang samtidigt
med telemerin. Troligen daliga batterier som inte
riktigt orkar med att halla satelliten igang.

FO-29 FUJI-2 #24278
Linjar Mode JA CW/SSB Upp 145.900-146.000
MHz CW/LSB
Ner 435.800-435.900 MHz CW/USB
Digital Mode JD
Upp 145.850, 145.870,
145.910 MHz FM,
Ner 435.910 MHz FM 1200/9600
baud BPSK
Gar enbar i mode JA.
JARL ar fortfarande intresserade av rapporter pa

CW-telemetri. Speciell kanal 5, vilket ar femte
vardet efter HI HI. Normalt ska denna grupp indikera 00.
E-mailadressen ar: lab@jarl.or.jp.
Fran mitten av augusti befinner sig Fuji-san i solljus under hela varvet, vilket kommer medfora att
temperaturen ombord kommer att oka. Pa grund av
detta kan man komma att andra sandningsmoden.
TMSAT #25396 1998-043C
Nerlank: 435.923 MHz 9600 bps 1.7 - 2 W
Callsign: TMSAT. Kontrollstation: HS0AM
Bana: 821 km solsynkron inklination 98.8 gr

TMSAT Microsat byggd i Surrey av studenter
fran Bangkok.
Digital kommunikation upp 2-meter, ner 436.925
MHz 9600 bps. Uteffekt 2 eller 10 w. Dessutom
finns GPS och 2 kameror. Vidvinkelkameran tar
bilder 1500x1500 km 578x576 pixel. Den smala
tar bilder i tre fiirger 100x100 km 1024x1024
pixel.
7 augusti lyckades man mata ut den 6.2 meter
langa stabiliseringsbommen och satelliten pekar nu
mot jorden samt roterar med 0.6 gr/sek

HS0AM kommer att meddela nar satelliten bli
operativ.
AMSAT har gett TMSAT nummer 31 och den
kommer att heta TMSAT-OSCAR-31 TO-31.
TECHSAT-IB #25397 1998-0431)
TECHSAT-1B byggd i Israel. Digital amatorkommunikation
Nerlank 435.225 och 435.325 MHz 1 eller 3 W.
1200/9600 bps
Uppliink 145.850 145.890 145.930 MHz VHF
1296.700 1296.800 1296.900 MHz L-band
Ccd kamera m fl experiment. Satelliten har 3axisstabilsering med noggrannhet 0.1-0.5 grader.
Vikt 50 kg. Sander telemetri ca 3 sek var 30 sekund f n pa 435.225 MHz. AMSAT har gett
Techsat 1B serienummer 32 m a o GURWINOSCAR-32 eller GO-32 (G star for Gurwin som
sponsrat Techsat)

OBS! att varken TMSAT eller Techsat inte far
anvandas innan markkontrollerna har gett forklarat
satelliten operativ.

AMSAT-SM’s hemsida pa internet Finns pa:
http://www.users.wineasy.se/amsat/
Det finns massor av lankar och annan information,
som uppdateras varje vecka av SM0TGU.
Postadressen ar: AMSAT-SM c/o Lars Thunberg,
Svarvargatan 20, 2tr 112 49 Stockholm.
AMSAT-SM NATET
Varje sondag kl 10.00 sander SK0TX en satellitbulletin pa 3740.00 kHz vanligen med Henry
SM5BRV som operator.
Anders SM0DZL

AMSAT-SM:s mailinglista pa
Internet
AMSAT-SM har en egen mailinglista
som vi garna vill ha flera medlemmar
till! Sa har gor du for att anmala dig:
Skriv ett e-mail till:
ham-request@lib.kth.se
med ordet subscribe i meddelandefaltet. Du far sedan ett svarsmail att
du ar registrerad, hur listan anvands
mm.
For att sedan skriva mail adresserar
du till ham@lib.kth.se
73 fran AMSAT-SM

QTCNr 101998

Telegrafi och \
samband
WV,
SM3BP Olle Berglund Hartsvagen 10,
820 22 Sandarne Tel 0270-60 888
E-post: sm3bp@aol.com
Historia

Regleringen av
amatorradion (del 3)
Two Hundred Meters and Down: The story
of Amateur Radio by Clinton B De Soto.
Assistant Secretary of American Radio
Relay League. Published 1936.
Oversattning SM5TK
Resume:
Amatorradion startade tidigt i USA. 1912 kom en
lag, Radio Act, som snabbt blev foraldrad. 1926
radde kaos bland BC-stationerna, som i stort handlade efter eget behag. Sandaramatorerna (14.094 st
i USA 1926) foljde ddremot ARRL’s radgivares
(Paul M Segal) direktiv, att ej delta i kaoset utan
Italia sig disciplinerade.
1 borjan av 1927 sammantradde The Federal
Radio Commission och utfdrdade bestammelser
for alia amatorradiolicenser. Senare under 1927,
efter godkannande av Radio Act of 1927, mottes i
Washington delegater frail mer tin 70 nationer
under "The International Radiotelegraph
Conference of 1927". Fran The International
Bureau of the Telegraph Union i Bern, Schweiz,
sdndes en tjock volyrn, som sammanfattade alia
fdrslag att behandlas, till Washingtonkonferensen. Pa den europeiska sidan var man
fientligt installd till amatorradion, sdrskilt i
Frankrike och England (sedermera aven
Tyskland). I USA ddremot hade amatdrer vitt och
brett demonstrerat sin formaga att fritt och
effektivt kommunicera med frdmmande lander.
Men frekvenserna var mycket eftertraktade.

Forts.franQTC 8/98:

Kapitel 18.
Bade regeringsmakten och kommersiella krafter uppmanades att uppge deras behov av frekvenser, jamte
deras formaga att utveckla trafik i konkurrens med
trad- och kabeltjanster. Liknande behov existerade
mellan andra slags tjanster. Det var inte kant till
vilken grad den tekniska utvecklingen skulle parallellt oka anvandningen. Det fanns en universell
fruktan vid den tiden, att radiokommunikationema
inte kunde bli kommersiellt utvecklade om det inte
fanns tillrackligt med frekvenser tillgangliga.

Fast det inte fanns nagot aktuellt system for att till-

dela HF-kanaler bland de olika nationerna och deras
verksamheter rorande fordragsbestammelser om eta
blering av radiostationer enligt International Bureau
of the Telegraph Union, hade man anda forhoppningar om en internationell foretradesratt; detta blev
foljaktligen befast av 1927 ars konferens. Det var
ocksa naturligt att amatorradio-ockupationen av
frekvensband inte skulle tas val emot utanfor USA.
Sadan ockupation hade tolererats i princip kring
amatorbanden i USA. Anledningen till detta var
tvafaldig: for det forsta - amatdrer i dessa lander
onskade kontakt med amerikanska amatdrer och placerade sig darfor i de mest fordelaktiga frekvensbanden; och for det andra - administrationer eller
myndigheter som tilldelar kanaler till andra tjanster
undvek dessa band, diirfor att det betydde storningar
fran amatdrer redan placerade dar. Emellertid, i
nastan inget fall dar amatortilldelniningar verkstallts,
narmade de sig dem etablerade i USA.
Den 12 maj 1926 introducerade the Berne Bureau the
"Book of Proposals” (forslag). Bland dessa forslag
att sandas till myndigheterna som planerade for
konferenbsen fanns detta till Tyskland : ” Villkoren
for
att
tillata
installering
av
privata
radiosandarinstallationer bor faststallas av en
intertnationell konvention. Det hander ofta att Sta
tens rattigheter rorande sandning av meddelanden
overtrades av dessa stationer. Da man kan frukta att
detta forhallande kan anta for stora proportioner, bor
endast stationer oppna for allmanheten (public ser
vice) pa vilka det aligger att observera internationella
konventioner, fa auktoritet att sanda.
Hogst
sandarstationer for vetenskapliga eller tekniska syften som handhas av kompetent personal bor, vid
etablerandet av bestamda regler rorande effekt och
vaglangd, tillatas verksamheten. Ytterligare kan det
vara av intresse att undersoka med vilka medel ej
auktoriserade stationer blir forhindrade.”

Schweiz foreslog foljande text: ’’Etablerandet av individuella radiotelegrafkommunikationer mellan
flera lander, exklusivt avsett for privat korrspondens
endast av intresse for en individ, ar forbjuden.” Och
tillade, med en kommentar harvid: ”Da kortvagen
tenderar att fullgora etablerandet av sadan kommunikation sa kan man vanta sig, sa som hant i Schweiz,
att myndigheterna kommer att mottaga framstallningar i detta hanseende.”
Det kan tillaggas att ar 1925 Schweiz publicerade
regler rorande amator och experimentsandningar,
vilka var sa all varliga och licensavgifterna sa hoga att
vid denna tid som detta forslag bekantgjordes, ett ar
senare, ingen av de manga schweiziska amatorerna
hade rad med en licens! (Forts, foljer...)

P.S. Tack alia ni som hort av er betraffande boken
"Radioaventyr ” av Clinton B. De Soto. Ett speciellt
tack till SM4SCG/Sven-Erik, som omgaende sdnde
mig boken! (SM3BP)

Snart for sent!
Kommer snart:

Ny utgava
av
SM-Call
Book!

Adressandringar!
Kontakia
SSA kansli!

STOCKHOLMS-TIDNINGEN
28 AUGUSTI 1949
’’SNABB OGIFT SVENSK SOKS AV
GREKRADIO”
”Ett fint erbjudande har Sveriges telegrafistkar fatt fran FN, som vill ha sju
manliga telegrafister till stationer pa
olika hall i Grekland.
- Heist vill man ha sandaramatdrer,
berattar forste byrasekreterare Karl
Lenberg. Och heist ogifta. I dagarna
har vi ocksa skickat ut skrivelser till
vara stationer, till SvenskaTelegrafistforeningen och ABA for att sondera
terrangen.
Det ar emellertid stora fordringar man
staller pa telegrafisterna, bl a perfekta
kunskaper i engelska och franska och
stor hastighet i sjalva telegramsandningen.
Lonen for modan blir 2000 dollar i
manaden forutom dagtraktamentena
som varierar mellan 10 dollar om dagen for ogifta och 13 for gifta.
FN:s inbjudan har vidarebefordrats
genom utrikesdepartementet.”

STOCKHOLMS-TIDNINGEN
21 JANUARI 1950
’’RADIOSAMTALEN FORVRANGS FOR
TJUVLYSSNARNA”
’’For att hindra obehdrigt avlyssnande
av telefonsamtalen med vara handelsfartyg kommer telegrafverket i var att
borja installera talforvrangningsapparater. Det blir i forsta hand amerikabatarna samt englandsbatarna som
skall forses med denna nya finess,
omtalar forste radioingenjor Sven
Rahm.
Telegrafverket har pa Amerikalinjens
Stockholm provat en enklare apparat,
som emellertid endast kunde arbeta i
ena riktningen. Nu ar det meningen
att Gripsholm skall forses med en komplett installation, nar den aterkommer
fran reparationen i Kiel.
Svenska Lloyds Britannia blir den
forsta av englandsbatarna som far
talforvrangningsapparat och den kom
mer att installeras i nasta manad.
Metoden med talforvrangning gar i
korthet ut pa att frekvensen andras sa
att talet vid avsandningen spegelvandes och blir otydbart, for att vid
mottagningen vandas ratt igen.
”In/. gm TOL/Kjell
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Vandnngspokal

I dr den 22-23 augusti var det VRKs (Vasteras) tur att arrangera ravjaktsSM medforlaggning i vandrarhemmet i Surahammar.
SM5SVM/Hans och SM5DIC/Ragge var banldggarna for natt- resp dagjakterna och till sin hjcilp hade de ravutldggama SM5IFO/Jorn,
SM5PQO/Per samt Jdrgen Bosson.

Vaderutsikterna fran Pohlman pa fredagskvallen var allt annat an lovande med ett
stort regnvader som skulle parkera over
ostra Svealand under helgen. Detta skulle
uppenbarligen bli en blot tavling!
Som vanligt samlades vi pa lordags-eftermiddagen, registrerades och anvisades en
sovplats samt undfagnades med fika. Ravarna kom, fick sina sandare och ovrig
information samt forsvann ut till Stora
skogen. Jagarna borjade forbereda sig for
strapatserna.

Blot nattjakt
Klockan halv nio satte sig bilkaravanen i
rorelse mot okant mal i stora skogen. Efter
upprop fick vi vara kartor och nu borjade
det regna! Typiskt for natt-SM! Det varade dock inte sa lange men det blev i alia
fall rejalt blott i skogen. Vattnet droppade
fran blad och grenar, karren var klafsiga
och dikena djupa. Pa ett stalle halkade
spaltred ned till midjan i ett dike (missbedomde avstandet over backen i pannlampsskenet) men drog sig upp med hjalp
av grastuvorna, fortsatte med vattnet sprutande om skorna till raven, stamplade och
atervande till diket for ett nytt hoppforsok.
Miss igen och for andra gangen ner till
midjan!
Omradet var ganska stigrikt men det
blev anda nodvandigt med terranggang pa
nagra stallen, terranggang genom omraden med mycket kvarlamnade grenar och
kvistar efter skogsavverkning, som gjorde
det tungt att ta sig fram. Banlangd drygt
4 km.

18

Hurrarop och stenrik dagjakt
Startplatsen for dagjakten lag i slutet av en
skogsvag mitt pa kartan. Sedan vi fatt
kartor och startkort kallades dagens fodelsedagsbarn, Sven Carlsson (73) och
SM5EZM/Leif (57), fram och fick mottaga dvriga ravjiigares gratulationer och
hurrarop. Sedan borjade allvaret.

Inga stigar pa kartan utgick fran starten,
bara skogsvagen. *t vilket hall skall vi nu
borja? Springa tillbaka pa vagen verkade
inte sa lockande. Alltsa satsade vi rakt ut
i terrangen at olika hall och for nagra var
det ett lyckokast. Andra kampade genom
en stundtals mycket brotig terrang, sa svar
att en av jagarna, som stod bara 30 m fran
raven nar den borjade sanda, inte lyckades
ta sig fram denna stracka under sandningspassets 1 min 26 sek!

Det fanns stora stenblock, sma stenblock,
mossbelupna stenblock, tjocka lager med
kvistar och grenar efter skogsavverkning,
det var halt och elandigt men sa smaningom kom vi i alia fall i mal och tyckte,
att det har har Ragge i alia fall gjort riktigt
bra! Tank att man glommer strapatserna sa
snart!!

Banlangden var drygt 5 km fagelvagen
och det rackte mer an val med tanke pa
terrangen.
Tavlingen avslutades med lunch, prisutdelning forrattad av -CWV/Gunnar samt
ravmdtet, dar nasta ars storre tavlingar
bokades. Det blir som vanligt tre natio-

nella jakter, SM i Orebro (eller i Goteborg?) samt NM i Norge. Narmare infor
mation om dessa jakter kommer i senare
QTC.

Overvagande delen av ravjagarna ar i
veteranklassen. Vem i den yngre generationen vagar hoppa in och slass med dessa
om de dvre platserna i totallistan?
Med detta ar saledes arets SM avslutat
och vi tackar VRK:s banlaggare och ravutlaggare/-liggare for denna utmarkta tav
ling.
I nasta nummer kommer ett reportage om
det nyligen genomforda VM i Ungern

Resultat, natt/dag
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Bo Soderquist
SM4VMU/Bengt
SM5CJW/BO
Christer Eriksson
Gunnar Svensson
SMOBGU/PA
Clas Thoren
SMOKON/Olle
SMOOY/Lasse
SM5DAA/John
SM5AKF/Bosse
Kalle Svensson
Gunnar Fagerberg
SM5DAT/lngvar
Sven Carlsson
SM5EZM/Leif

17) SM5FUG/Jan

SEN
SEN
VET
OLD
VET
VET
VET
VET
VET
VET
VET
SEN
VET
VET
VET
VET

2.28.18
2.41.45
2.57.40
3.05.09
3.12.58
3.27.40
3.44.56
3.51.31
4.00.03
4.02.37
4.11.45
4.18.10
4.31.20
4.37.50
5.18.04
4.01.42
(13 ravar)
1.45.35
(7 ravar)

OLD

Resultat i lagtavlingen
1) Grisen
9.28.13
(B Sdderquist,VMU/Bengt, K Svensson)
2) VRK
10.05.26
(CJW/Bo, Ch Eriksson, DAA/John)
3) SRJ
10.25.34
(G Svensson, BGU/PA, C Thoren)

QTC Nr 10 1998

Internet

0

0

&

Internet-redaktor: SM6WVV/Tobias Thor
Hogaborg Palmehult, 523 90 ULRICEHAMN
Tel: 0321/164 09
E-post: tobias.thoi@swipnet.se
Hemsida: http://fiy.to/sm6wvv

Intemet-sidan
’’amatorradio'

Hdr kommer bl a tips om
ett antal bra annonstorg
for radioaniatdrer,
e-post listor...

& -x

J

Nordic Shortwave Center
Probably the best DX site in the world

UN Radio Manurca
new from Bangui

Andes DX
Andean radio news
on:
-- Bolivia
-- Ecuador
- Peru

Antennas
The ultimate source
on receiving
antennas

DX Lab
The secrefs on
becoming a first class
DXer

DX Window
All the hot stuff on
short wave radio from
the Danish
Shortwave Club

LA QSL list
Veri-signers and
email addresses to
hundreds of LA
stations

Top 10
Recommending the
Ten Best web
sources

The United Nations Mission in the Central
African Republic has set up a radio station in
Bangui - Radio Minurca. It is broadcasting
in the runup to the legislative elections in the country, with programming
concentrating on civic education and the electoral process. The station is
currently broadcasting on FM, with shortwave planned from early
September to reach the whole country.
The manager David Smith said on a recent Radio Nederland Media
Network program that the station is a small operation. At the moment
there are three announcer-producers, two technicians, and David himself
Most of what they broadcast is generated locally, through studio. They
are also using magazine programmes from Radio France Internationale,
BBC World Service and some music features from Radio Netherlands.
— Radio is clearly the best way of reaching Central Africans, and we've
made a special effort to use the local language, said Smith. (For more
info on this Media Network interview, see DX Windows 7 J'O on this
site)
Radio Minurca is planning to start the first test transmissions on short
wave from Bangui on September 11 on 11300 kHz. The tests will carry
announcements in English and French.
Danish Dxer Stig Hartvig Nielsen adds:
— Please bear in mind that the short wave transmitter arrived (or rather
was supposed to arrive) in Bangui on Monday, September 7. While the
transmitter has tested in Denmark before shipping it does take some time

Nordic
Shortwave Center
http://www.
nordicdx.com/

Hdr finner du mycket
bra beskrivningar pa
hur du tillverkar bra
och enkla antenner
till kortvagsbanden.
Sen har de en sida
som kallas ’’top 10
DX sites ”, alltsa en
topplista med de
basta dx-sidorna.
Plus mycket annat
lasvart.

Manadens tips:
Annonstorg:
Stockholms radio amatorer
http://www.sra.se

Pryltorget
http://pryltorget.just.nu/

Boren-Radio
http://www.boren.se/radio/

SK3BG Loppmarknad
http://www.sk3bg.se/loppmark.htm

Samlaren
http://home5.swipnet.se/~w-57197/

SM6WXO’s annonstorg
http://www.qsl.net/sm6wxo/

E-post listor
VUSHF
En lista om amatorradio pa frekvenser
fran 50 MHz och uppat. For att ga med
skriv till falk-vushf-request@algonet.se.
Vill du ga ur listan sa skriver du till
samma adress med texten
UNSUBSCRIBE.

REPEATER
Har en e-post lista om
amatorradiorepeatrar. Om du vill ga
med i denna lista sa skickar du ett email till falk-repeaterrequest@algonet.se. Om du vill ga ur
den sa skickar du till samma adress igen
med texten UNSUBSCRIBE som i forra
listan.

QTC november
Temanummer
’’Digitala moder”
Har du nagon bra
adress som innefattar
detta tema sa ar du
valkommen att skicka
den till mig!
SM6WVV Tobias

SweScan
http://hem 1 .passagen.se/swescan
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Adresser som ndmns pa denna
sida kan iiven finnas tillgangliga
http://fly. to/sni6wvv
a

Ar du intresserad av att lyssna pa vad
som hander runt om kring i Sverige?
I sa fall sa ar detta en mycket lamplig
sida. Du finner en stor frekvenslista
fran cirka 1,6-1200 MHz.

”Surfa lugnt”
73 de SM6WVV
Tobias!
19

Specialinformation

W.SWL for lyssnaramatorer

Jag lyssnade runt en del pa banden och
skrev faktiskt tre lyssnarrapporter som
avgick dagen efter aktiviteten. Det blev
Kullens Fyr dar SK7DD satt, Hoburgens Fyr som bemannades av
SM1MUT och SM1NVW och finska
Kallo Fyrplats dar OHILU/p Pekka satt
i sin ensamhet.
QSL har influtit fran Pekka och
Hoburgen. Ja, Hoburgs-QSL-et hamtade jag personligen och ’’overvakade”
samtidigt att jag fick ratt text pa det.
Nu hoppas jag att det blir lite fler band
till nasta ar, exempelvis att nagon/nagra
aven aktiverar 50 MHz sa att jag kan fa
kora nagot ocksa. Det ar namligen pa
gang att skaffa nodiga prylar till det
bandet. Ny antenn ar ”pa vag upp” till
varen sa att TDE far ha alia kortvagsantenner i en mast och resten i en annan
mast. Plats har jag hur gott som heist
med 45 ha skog utanfor huset.

SSA arsmote 1999
Olika intressegrupper brukar ha egna
sma sammankomster i anslutning till
arsmotet. Det kan vara satellitkorare,
packetgang, forsamligsjagarna m fl.
For planeringen ar det tacksamt att
redan nu fa en forhandsanmalan om
lokalbehov. Se den inte som bindande
i nulaget! Meddela undertecknad,
adress ovan, sa snart ske kan!
Bokning av resor och logi kommer att
ske vid en enda resebyra! Bokar Du
via annan resebyra sker det pa egen
risk. Information om bokning mm
kommer inom kort att bekantgoras via
SSA-Bulletinen och QTC.
Har Du fragor om resa mm redan nu
kan Du lagga ett mail till mig, adress
ovan, sa far Du svar sa fort som mojligt.
Jag hoppas verkligen att fa se just
Dig har i Ljugarn sista helgen i april
1999. VALKOMMEN!
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Z7-7F
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Nyheter.
Internation Radio Station KNLS / Alaska ar en
religids station med sandningar mot Ryssland och
Kina. De sander aven pci engelska kl 0800 pd 9615
kHz och kl 1300 pd 7365 kHz. Har hyfsad nyhetsrapportering.
RAI International / Rom ger ut en mycket vacker
programtidning ett anta! gdnger per dr. I den kan
man bland annat lasa att RAI satsar stort pd satellitradio. For oss DX-are ar detta ett gissel men d andra
sidan ar det en ganska naturlig utveckling i den
moderna mediavarlden.
Man anvander Echostar 1, Galaxy LA, PAS 2,4 och
5, Intelsat 706, Eutelsat och Asiasat 2 och tacker pd
sd satt i stort sett hela klotet med sina radiosandningar och en stor del av klotet med TV-sandningar.
Mdndag, onsdag och fredag sander RAI pd svenska
kl 2000-2020 pd 9655 och 11860 kHz.
Estland Ett fortydligande av notis i QTC nr 9. Frdn 1
juli slutade man sanda pd MV och FM (66-73 MHz).
De fiesta radioinnehavare hade rysktillverkade mottagare for bl a FM-radio. Nu har de inget att lyssna
pd langre. Grannlanderna har ju ocksd spolat de
gam la ryssfrekvenserna!
World Time! Ett litet freeware-program pd 439 kb
har dykt upp. Det ar ett "varldstidur" med diverse
olika funktioner. Finns att hamta pd
www. felinefuture, com/ppg/wt.
Radio Saint Helena Day avhdlls i dr den 24 oktober.
Sandning sker kl 19-23 pd 11092,5 kHz USB. Statio
nen ar ju en rent lokal station pd on men sedan ett
par dr tillbaka sander man 4 timmar om dret pd
kortvdg via en PTP-station pd on.
Kazachstan Radio Almaty (f d Alma Ata) sander
engelska enligt foljande.
1100-1120 fredag, lordag
1120-1140 onsdagar
1140-1200 tisdagar
Frekvensen ar alltid 9505 kHz men man sander
ocksd via Ukraina pd 9620 och 11720 kHz.
USA En ny kortvdgsstation har dykt upp (igen). De
ar duktiga i USA pd att starta - men ocksd duktiga
pd att lagga/ner salja vidare! Nu ar det WBCQ (!)
som finns pd 7415 kHz. Jag har inte hort den an men
det blir nog snart (om de startat!).
Mexico Radio Mexico Internacional har horts pd
frekvensen 9705 kHz vid 03-tiden. Man anvander
aven 5985 kHz. Detta ar ett ganska rart land ur DXsynpunkt. De ar oftast svdrhdrda eller helt omojliga.
Men ratt som det ar sd ...
Man har aven Radio Educacion som, med lite tur kan
flyta upp i hogtalarna har hemma vid 07-08-tiden.
Kanske lite tidigare pd 6185 kHz. Vid denna tiden ar
de europeiska stationerna igdng och dd ar det inte
latt.

God Jagdt pd banden och vy
73 de73 SM1WXC Christer

I QTC nr 9 skrev jag om en radiostation vid namn
Radiofonikos Stathmos Makedonias. Jag hade
placerat stationen i Makedonien beroende pa bristande researcharbete. Reaktionen lat inte vanta pa
sig. Bade SMOJSM och SM50MP har vanligt
papekat att stationen ligger i Thessaloniki, en stad
som ju ligger i GREKLAND och ingen annan
stans! Rubriken skulle alltsa ha varit GREK
LAND.
Jag vill garna rekapitulera en del av SM50MP
Georgios mail dar han skriver foljande.
”.........jag tror Christer att Du har forvaxlat saken
har. Den stationen Du skriver om (Radiofonikos
Stathmos Makedonias) finns i forra arets kulturstad Thessaloniki, alltsa i Grekland och detta
innebar att stationen ifraga sander grekisk musik
och inte inspirerad sddan.
Det Makedonien jag tror Du menar dr F. Y.R.O.M.
som betyder Former Yugoslav Republic of
Makedonia, for det dr faktiskt sd detta land heter
enligt FN, sen om dom kallar sig Makedonien eller
nagot annat kan dom tacka Tito for, som efter
kriget gav detta omrdde namnet Makedonien fram
till dess omradet kallades Vardarska Banovina.
Grekland protesterade omedelbart mot detta men
de stora nationerna som bestamde struntade i de
grekiska protesterna. Grekland visste att Tito hade
sina blickar mot Makedoniens huvudstad
Thessaloniki och hans avsikt var att komma fram
till Egeiska havet och med dessa avsikter gav
omradet dess namn. Tyvarr Christer, dr det inte
manga som kanner till detta och om hur mycket
folk det dr i dessa omrdden som lidit av krig och
elande.
Idag finns det ursprungliga Makedonien i tre
lander. Geografiskt bestdr det Makedonska omrd
det av hela norra Grekland, sodra delen av fore
detta delrepubliken och en remsa i sydvastra Bul
garien. ”
"Om man vill komma in som medlem i de sjalvstandiga staternas krets maste man acceptera att vissa
platser, namn och symboler dr upptagna. Sd dr
fallet med Makedonien och Verginastjdrnan. Mdnniskorna i den fore detta delrepubliken
Makedonien bor i ett av Europas fattigaste och
mest efterblivna omrdden. De behove r hjalp och
s tod for att sjalva skapa sig en draglig framtid och
givetvis skall de fa sin sjalvstdndighet erkand, men
da maste de borja med att byta namn och flagga ”
(Curth Sjoholm: Makedonien, en balkansk hotbild)
Tack SM60MP Georgios for denna larorika
historic- och geografilektion. Aterigen: ”min”
radiostation ligger i Grekland och ingen annan
stans!
B:

Helgen 22-23 augusti
genomfordes den stora
fyrskepps- och fyrtornsaktiviteten runt om i varlden.
Sverige deltog med ett
forhallandevis stort antal
fyrplatser. Dessa var
bemannade av entusiaster
och jag har en kdnsla av att
det hordes atskilliga QSOn.

ToS>1| UZTC

OH1LU/P

3

SM1WXC Christer Wennstrom
Box 94, 620 16 Ljugarn, Tfn/fax 0498/49 32 03
e-post: sh 1 aaj@gotland.mail.telia.com
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YL-homan

Amatorradiohornet for kvinnor

SM7UDX Margareta Eliasson
Klevavagen 3C, 560 27 Tenhult
Tel 036-390250
http://home6.swipnet.se/~w-67429
E-mail: sm7ndx.mail.scout.se
Packet: sm7udx@sm7fej.f.swe.eu

1998 drs
YL-mote pa Svalbard

49 licensierade YL:s, 2 SWL:s och
17 OM:sfran 14 lander som trdffades
i Longyearbyen pa Svalbard mellan
den 20:e och 24:e augusti.

Svalbard

Longyearbyen har fatt sitt
namn efter en amerikan,
John Munroe Longyear,
som grundade
The Arctic Coal Company
1906, och inte som man
skulle kunna tro, av att det
dr sa langa dr dar.
Svalbard ligger 74 - 81° N
och dr en mycket intressant
och ovanlig plats att besoka.
Under vart besok var det
fortfarande midnattssol,
aven om vi inte sag sa
mycket av solen.
A andra sidan dr det evig
natt manga, langa manader
under vintern.
o

Vi var 49 licensierade YL:s, 2 SWL:s
och 17 OM:s fran 14 lander som traffades i Longyearbyen pa Svalbard mellan
den 20:e och 24:e augusti.
Motet arrangerades av norska amatorer.
Svalbard hor till Norge. Turid LA9THA,
Unni LA6RHA har bada kort radio fran
Svalbard flera ganger under olika forhallanden. Inger JW8KT ar bosatt i
QTC Nr 10 1998
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Longyearbyen. I kommitten ingick
ocksa Ruth LA6ZH och Ingrid LA/
SWL. De hade fatt ihop ett digert pro
gram at oss. Forutom traditionella aktiviteter som YL-Forum och bankett
kunde man aka pa kajaktur, ga pa
glaciartur eller fossiljakt, besoka en kolgruva eller t.o.m. fa gora en helikoptertur over on. Sedan fanns det ju mojlighet
att kora radio forstas. Det fanns folk i
shacket dygnet runt. Signalen var
JWOYL eller sa fick man anvanda sin
egen signal, JW/SM5EUU. Jag korde
totalt 50 kontakter pa den timme jag
hade till forfogande, men tyvarr bara 2
SM.
Det mest minnesvarda ar nog anda den
battur pa Isfjorden som vi gjorde. Dels
var det ganska klart vader och dels var
sceneriet overvaldigande. Inte behovde
vi oroa oss for isbjornar heller. Annars
ar isbjornsfaran en realitet och du far
inte ga utanfor bebyggelsen utan vapen.
Vart forsta stopp pa turen var
Barentsburg. Ett ryskt ’’settlement” med
ca 900 invanare. Dar bryter de ocksa

koi. Vi fick en lokal guide som med
tydlig stolthet forevisade sporthallen
och talade om alia fordelar de som
bodde dar uppe hade. Vi bjods ocksa pa
rysk lunch och fick chans att kopa vykort och souvenirer. Nasta stopp var vid
randen av Esmarkglaciaren. Dar stan
nade baten och besattningen fiskade
upp nagra stora isklumpar fran glaciaren. Klumparna slogs sonder och anvandes i det glas whisky-on-the rocks
vi bjods pa. (Visserligen var isen miljoner ar gammal, men whisky smakade
inte battre for det.)
Det jag tycker bast om med sadana har
moten ar mojligheten att traffa alia
gamla vanner fran tidigare moten och
att fa nya vanner till nasta gang. Nasta
gang lar forresten bli pa Nya Zeeland,
sags det.

Vi tre svenskor som var dar hade valdigt trevligt. SM6KAT Solveig,
SMOFIB Birgitta och undertecknad
SM5EUU Kerstin.
73 SM5EUU Kerstin
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s&VHF Amatorradio

I/a

pa 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: k-jarl@algonet.se
Testledare: SM5RN/Derek Gough,
Box 13015,60013 Norrkoping,
Tel 011-18 77 88
Packet: sm5m@sk5bn.e.swe.eu
e-post: derek5m@algonet.se

"------------------------------------------------------- 1
AKTUELLA TESTER

Oktober
Dag UTC
3-4 1400-1400
6
1800-2200
10-1100-24
13
1800-2200
20
1800-2200
24
0700-1000
25
0800-1100
27
1800-2200

ARRLEME
Aktivitetstest UHF
Aktivitetstest MIKR0
NSA hosttest CW FM
NSA hosttest SSB
Aktivitetstest 50 MHz

November
Dag UTC

Test

3
10
17
24

Aktivitetstest VHF
Aktivitetstest UHF
Aktivitetstest MIKR0
Aktivitetstest 50 MHz

1800-2200
1800-2200
1800-2200
1800-2200

December
Dag UTC

Test

1800-2200

1
8

16
20
20
22
26?

Test
Region 1 UHF/Mikro
Aktivitetstest VHF

1800-2200
1800-2200
0800-1100

0800-1100
1800-2200
0900-1200

Aktivitetstest VHF
Aktivitetstest UHF
Aktivitetstest MIKR0
Kvartalstest nr 4
DAVUS Kvartalstest
Aktivitetstest 50 MHz
DAVUS Jultest

Regler
9/98
12/97
9/95
12/97
12/97
1/98
1/98
12/97

Dysterframtidfor
13cm-bandet i Sverige

Regler
12/97
12/97
12/97

12/97

Regler
12/97
12/97

12/97
2/97
2/97

12/97
12/97

7

Kampen for 70cm-bandet

r MT/VHM
8WE7'

M2

VHF/UHF-antennen for den
krasne och medvetne DX-aren!
Antenner optimerade for DX
och svSra vadermiljoer.
Mindre TVI och QRN.
Mer for pengarna.

Det har sedan en tid pagatt diskussioner
inom PTS kring 13cm amatorradioband
i Sverige. Vad som kommer handa ar
idag oklart, men nagra olika ideer har
forts fram. I varsta fall skulle det kunna
innebara att man begransar ERP till
lOOmW, vilket i praktiken Stanger
13cm-bandet for oss radioamatorer.
Frekvensomradet 860MHz till ca. 3GHz
ar idag hogaktuellt for en hel del nya
tjanster och radiosystem. PTS maste
givetvis beakta alia ansokningar om
frekvenser da frekvenstilldelningen ar
nationell, forutom de standarder som
publicerats av EU (ex. GSM, DECT
osv). PTS maste da frigora de frekven
ser som EU lagstiftat om. I de segment
som kallas ISM (Industrial Scientific
and Medical) ar anvandandet i stort sett
fritt, sa liinge apparaterna uppfyller och
ar typgodkiinda enligt de tekniska kraven for bandet. ISM-bandet 24002483.5 (-2500) ar gemensamt internationellt och det har formligen exploderat
med komponenter och utrustning for
just detta band.
Amatorradion har sekundar status i
13cm-bandet och vi delar i Sverige ban
det med militar (2300-2400) samt ISM
(2400-2450). For att borja med amatorsatellitdelen av vart band (2400-2450),
sa riskerar det att bli liknande situation
som vi upplevt pa 434MHz. De ISMapplikationer man livligt diskuterat ar
bl.a. tradlosa natverk, overvakningssystem (’’tagging”), hoghastigets dataoverforing mm. Precis som i fallet med
de tradlosa hogtalarna pa 434MHz,
kommer troligtvis system finnas med i

stort sett kontinuerlig utsandning. Det
kommer i manga fall rora sig om Spread
Spectrum/CDMA, vilket kommer upplevas som ett okat bakgrundsbrus i
smalbandiga mottagare. Anvands fler
och fler av de ISM-utrustningar som
redan finns pa marknaden, riskerar pa
sikt denna del av 13cm-bandet fa begransad anvandbarhet for oss radioamatorer. Mojligt att satellittrafiken
klarar sig nagot battre tack vare antennriktningen, men risken ar anda stor for
paverkan.
I delen 2300-2400MHz har
samexistensen med militaren hittills inte
visat pa nagra problem. Inga som vi
inom SSA kanner till i alia fall. Situationen i 23cm-bandet ar da betydligt varre
for vissa geografiska omraden (vi delar
ju detta band med “Radiolocation”,
d.v.s. radar m.m.).
I borjan av September skickades ett
brev till PTS dar SSA foreslar att PTS
avvaktar med forandring av tillstand och
regiering i bandet. Dels kanner SSA inte
till nagra problem med storningar och
dels ar en frekvensutredning just paborjad av CEPT/ERC*’. Battre da att vanta
tills frekvensutredningen ar klar for att
vi sa langt som mojligt skall kunna folja
internationell frekvenssamordning.
Vi far aterkomma sa snart vi vet nagot
mer. Det ar dock redan ganska klart att
pa sikt kommer omvarlden att paverka
vara mojligheter att utnyttja hela dagens
13cm band. Exempelvis genom att vissa
delar av bandet kan bli obrukbara for
oss.
73’ de Mats/SM6EAN

Begar katalog. Kop och kor som aidrig torr!

Elitech Scandinavia
V. Grevie 22, 23594 Vellinge
Tel 040-42 66 30 Fax 040-42 66 33
22

*) CEPT ar en sammanslutning av europeiska post och televerk. ERC ar en del av CEPT som
bland annat handhar radiofrekvenser och regler for licensiering av utrustning. ERC har paborjat en tredje frekvensutredning (Detailed Spectrum Investigation, DSI III) som skall tacka
bandet 862-3000MHz. Utredningen syftar till att kartlagga behovet och rekommendera
frekvensallokeringen en bit in i 2000-talet.
QTC Nr 10 1998

AKTIVITETSTESTER

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SK7IJ
SK3MF
SK7CY
SMODFP
SM5HJZ
SK6EI
SM5BUZ
SM7BOU/6
SK7JC
SM3BEI
SK6NP
SK6HD
SLOCB
SM1MUT
SK5CG
SK7HR
7S5BE
SM5RN
SK7JD
SM7UYS
SM6MKH/6
SM5AOG
SM5VDB
SM5UFB
SMOTJH
SM5KNV
SM6TIS
SK4EA
SK7AF
SMOTSC
SM1WXC
SL1FR0
SM5CAK
SMOIEA
SM5NVF
SK6AK
SMORUX
SM6MVE
SM5SHQ
SM1LPU
SM4HEJ
SM40XX/4
SMONTJ
SM6CLU
SK3BP
SM7UFR
SM1REI
SL5ZZ0
SK4Y0
SK6AW
SM4WGB
SM5DFF
SM7VXS
SK6AB
SKOUX
SK7AX
SM5AHD
SM6UMO
SM7HPK
SM7BJW
SM5TSW
SM5TJA
SM4KJN
SM5WJB
SK7YX
SM7LXV
SM5PRE
SM5DAD
SK7BQ
SM5CIH
SK3BG
SM4WHF
SM6VYK
SM5NGK
SK7BT
SM7PAF
SMONZZ
SM6UXG
SM7HGY
SM5DUB/5
SM6LPH
SM6MHE
SM4VLH
SM4UVP
SM5RTA
SM6VTZ
SM4VLG
SM5UZA
SM4BRD
SM70DZ
SM5PEY/M
SM4SEF
SM6HBI
SM6USS
SM7EIC
SM6DBZ
SM6WAY
SM5GAA
SM7LZQ
SM6CPO
SM1CIO
SLOZZF
SM5GHD
SM4FVJ/4
SM6FBQ
SM3RIU
SM4RLD
SM0WAV/P
SM3SPD
SM6VWV
SM7SJR
SM4SCL
SM1BVQ
SM4RPP/3

Loc
J065

QSO
176

JO77
JP92
J066
J089
JO99

IO68
JO78

JO66
JO76
JP81
JO67
JO68
J089
J097
JP80
JO77
J088
J088
J087
J065
J068
JP80
J078
23988 MR
23448 BN
22632 BE
22211 QW
21866EA
21852AF
21464
21082*BL
20656 FRO
20108SM
19966 CT
19820WB
19803AK
19450VF
18664NP
18502 BN
18409 BL
18254 IL
18251 BX
17652 MT
16947 HD
16808 BP
16424 CA
16051 BL
15749ZZ0
15603YO
15490 AW
15232BX
15228 BN
15209JC
15060 AB
15023UX
14959 AX
14830
14228DW
14190
14189 VC
14181 BN
13889 MR
13883RL
13815 MR
13355YX
13160BT
13037 AS
12482SU
12340 BQ
12276 BN
12213BG
11778 DM
11682 DW
11555 AS
11037BT
10808 VC
10647
10547QW
10474 CA
9958 BN
9617 QW
9597 AG
9595 A0
9548 DM
9280 BN
8778 GX
8188 BW
8162WR
7922 YO
7634 BT
7302 DB
7008 IL
6937 AG
6702 AG
6553 AX
6448 IF
6417 DW
6361 BN
6328 AX
5663 GX
5446 BL
4951 ZZF
4843 BN
4446 IL
4352
4332 LH
4274 QW
4153 MT
3376 VJ
3328
3217 DI
2588 IL
1976 BL
799 IL

CheckLog
SM5WQ SM6VKC SM7DEW

Basta DX:
SK3MF - 0Z7UHF 872km

Poang KI
97982

82704IJ
59415 MF
55911 CY
50589 CT
44074 BU
43962 El
43377SM
43291 OL
38286JC
37143 CT
35129NP
33017 HD
32988CB
31301 BL
31121 CG
30536 HR
30347 BE
29089 BN
28923JD
28725BV
28575 HD
28416 R0
24406 MR

UHF
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

23
24

Call
SMODFP
SMOFZH
SM7B0U/6
SM3BEI
SMOFMT
SKOCT
SK6HD/6
SM5BUZ
SM5DFF
SK6NP
SK6EI
SM6MUY
SK6AK
SK7CA
SK5CG
SM7UFR
SMORUX
SM7SJR
SM3LWP
SM2DXH
SM1MUT
SM6MVE
SM6CEN/M
SM5RN/5

Loc
J089
J099
J066
JP81
J089
J089
J068
J078
J088
J067
J068
J067
J067
J086
JP80
J087
J099
J087
JP81
KP03

SK4A0
SM6UUZ
SM7MXP
SM5UFB
SK6AB
SM6HBI
SM4EFW
SMOTJH
SM6PGP
SM6MKH
SM7ENC
SM7PAF
SM5RTA
SMOOFV/O
SMONZZ
SM4BTF
SK7AX
SMOWAV

7347 AO
7282 AK
7244 UO
7077 MR
6472 AB
6377 AG
6295 AO
6043 BN
5249 AB
4981 HD
4828
4306 VC
3578 BN
3433
2951
1878
1530 AX
660 MT

J067
J067
J078

Basta DX:
SK6AK - GM4LBV/IO86 887km

X

/

VHF N-licens
Nr Call
Loc
1 SH6ACS J068

QSO
13

Poang KI
3615 QW

Basta DX N-licens
SH6ACS - 0Z6ABA 258km

X_________________________________ 7

I'-------------------------------------------- \
TIOI TOPP
VHF
Nr Call
SK7IJ
1
2
SM7CMV
3
SK7CY
SMODFP
4
5
SM7BOU
6
SM5BUZ
7
SK6NP
8
SK7CE
9
SK6HD
10 SK7JC

Antal
8
6
8
8
8
7
8
6
8
8

Summa Forra
548718 (1)
511108 2
383500 3
354199 4
317217 7
311117 8
310761
6
303318 5)
285438 (9)
277349 (10)

UHF
Nr Call
1
SMODFP
2 SM7BOU
3 SM3BEI
4 SKOCT
5 SK6HD
6 SM5BUZ
7 SK6NP
8 SK7CA
9 SK5CG
10 SK4A0

Antal
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8

Summa Forra
234934 ( 1)
153378 2
139746 4
139474 (3)
109957 5
101592 6
87121 7
80869 (8
70764 (9
67756 (10)

SHF
Nr Call
1
SM5QA
2
SMODFP
SM3BEI
3
4
SM7ECM
SKOCT
5
SM5FHF
6
SM6MUY
7
SM4DHN
8
9
SK6EI
10 SM4EFW

Antal
8
8
8
6
8
8
6
5
7
8

Summa Forra
79347 (1)
61735 (2
59246 3
50775 4
47764 5
34059 (6
24928 7
23608 (8
20975 (10
19613 (11)

MIKRO
Nr Call
1
SM7ECM
2
SM6EAN
3
SM3BEI
4
SMODFP
5
SM5QA
6
SM4DHN
7
SM5FHF
8
SM6PGP
9
SM6MUY
10 SKOCT

Antal
6
6
8
8
8
5
7
4
3
5

Summa Forra
41544 (1)
28805 2
22468 (4)
20374 3
14496 5
12209 6
8176 9
7934 7
6784 (8
5428 (11)

SIX
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Antal
8
8
8
2
8
8
5
2
1
5

Summa FOrra
361112 (1)
302953 2
276329 3
181638 (4
174183 (5
169166 6
155106 (8
149459 (7
135906 (9
133038 (10)

KLUBBTAVLINGEN
Nr Call
Antal
1
SKOCT
10
2
SK1BL
10
SK5BN
10
3
SK7BT
10
4
5
SK4IL
10
6
SK6HD
10
7
SK5MR
10
8
SK6QW
10
9
SK4AO
10
10 SK7CA
9

KI.poang Forra
9564,74 (1)
4223,75 2
4148,72 3
3591,63 4
3094,50 5
3073,18 6
2764,56 7)
2502,68 8
2428,65 (9
2412,24 (10

Call
SK7IJ
SM7WDS
SM5NVF
SLOZG
SM4HEJ
SM5UFB
SK6NP
SM3BIU
SM4MWJ
SKOCT

Poang KI
34148 CT
28606 CW
23083 OL
21896 CT
21608 CT
20908 CT
18326 HD
16240SM
16167BN
16141 NP
14599 El
11862 AB
10577AK
10511 CA
9214CG
8821 CA
8780 VF
8525 DI
8419BP
8350 AT
8348 BL
8228 NP
7667 CA
7383 BN

SHF
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Call
SM5QA
SMOFZH
SM3BEI
SMODFP
SM7ECM
SKOUX
SKOCT
SK7HR/7
SM5FHF
SK6EI
SMOFMT/4
SMOLCB
SM4EFW
SM1MUT
SMOIQC
SK7CA
SM1BSA
SM2DXH
SM6PGP
SM6CEN
SK2AT
SM1HOW
SM7UFW

Loc
J089
J099
JP81
J089
J065
J099
J089
J077
J089
J068
JP80
J089
JP70
J097
J089
JO86
J097
KP03
JO67
JO57
KP03
J097
J086

17
16
18
13
12
8
13
12
10
8
11
9
7
5
4
4
2
2
1

Poang KI
10032 CT
8917 CW
8705 CT
8498 CT
8252 VC
6195 UX
5825 CT
5813HR
5308 DB
3644 El
3579 CT
3485 UX
3439 AO
3218BL
3209 CT
3031 CA
3026 BL
2597 AT
1953 AB
1691 CA
853 AT
849 BL
320 CA

QSO
7
7
8
6
6
5
3
1

Poang KI
5768 CT
5375 VC
3054 CT
2096 CT
2064 CT
1972 DB
416UX
320 CT

QSO

Basta DX:
SMOFZH - 0Z60L 582km

MIKRO
Call
SM3BEI
SM7ECM
SMODFP
SKOCT
SM5QA
SM5FHF
SMOLCB
SMOIQC

Loc
JP81
J065
J089
JO89
J089
J089
J089
J089

Basta DX:
QRG 2G3 SM3BEI - 0H3TR 361 km
QRG 5G7 SM7ECM - DL2NUD 274km
QRG 10G SM7ECM - DL2NUD 274km
SIX
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

24

Call
SM7WDS
SKOUX
SK7IJ
SMOFMT
SK6NP
SM6MPA
SM7GWU
SM5CZK
SM6MVE
SM4HEJ
SM7VXS
SM5UFB
SM7VHS
SM5NVF
SM6VYK
SM6UM0
SK7VC
SM4EFW
SM3VEE
SKOCT
SM7HGY
SK6AB
SM4BRD
SM6IQD

LOC
JO66
J099
J077
J089
JO67
J067
J078
J089
J067
JO69
JO65
JO78
J076
J089
J068
J068
J065
JP70
JP81
J089
JO86
J057
JP70
J057

25

SM5PRE

554

cS K 5^c5

VHF
Nr
Call
1
SM7CMV/7

AUGUSTI

QSO
48
35
31
27
24
23
20
19
16
13
16
9
10
16
11
9
13
6
7
12
4
7
4
5

Poang
21910
20273
17863
13503
12111
11529
10472
8427
8101
7731
6676
6671
5968
5696
5085
4782
4442
4360
4357
3479
3098
2603
2195
1346

KLUBBTAVLINGEN
Call
SKOCT
SK5BN
SK1BL
SK6HD
SK6NP
SK7CA
SK5SM
SK5MR
SK70L
SK6EI
SKOCW
SK7IJ
SK7VC
SK6AB
SK3MF
SK7CY
SK6AK
SK6QW
SK7JC
SK5BE
SK5CG
SK7HR
SK4A0
SKOUX
SKOBU
SKOVF
SK6AG
SK3BP
SK4BX
SK4IL
SLOCB
SK6DW
SK7BT
SK7AX
SK5DB
SK7JD
SK7BV
SK5R0
SK2AT
SK5AS
SK4Y0
SKOMT
SK4EA
SK7AF
SK4DM
SL1FR0
SK7DI
SK5WB
SL5ZZ0
SK6AW
SK7U0
SK6GX
SK4RL
SK7YX
SK5SU
SK7BQ
SK3BG
SK4BW
SK5WR
SK6IF
SLOZZF
SK3LH
SK3VJ

V
3
10
6
3
2
2
2
4
1
1
0
1
2
1
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
2
5
1
3
3
3
1
1
1
1
0
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

L
U
4
4
1
2
2
3
1
1
1
1
1
0
1
3
0
0
2
0
0
0
1
0
2
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Loggar
5
6
0
3
0
0
3
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa
Poang
464268
209508
132240
125153
102531
96022
95965
90252
89457
84092
83963
82704
74490
68085
59415
55911
55521
53879
53495
52979
49549
47975
47196
45311
44074
37010
35990
33646
33483
33095
32988
32327
31831
30900
29142
28923
28725
28416
27050
24592
23525
23125
21866
21852
21326
20656
20267
19820
15749
15490
14488
14441
13883
13355
12482
12340
12213
8188
8162
6448
4951
4332
3376

KlubbPoang
1000,00
451,27
284,84
269,57
220,84
206,82
206,70
194,40
192,68
181,13
180,85
178,14
160,45
146,65
127,98
120,43
119,59
116,05
115,22
114,11
106,72
103,33
101,66
97,60
94,93
79,72
77,52
72,47
72,12
71,28
71,05
69,63
68,56
66,56
62,77
62,30
61,87
61,21
58,26
52,97
50,67
49,81
47,10
47,07
45,93
44,49
43,65
42,69
33,92
33,36
31,21
31,10
29,90
28,77
26,89
26,58
26,31
17,64
17,58
13,89
10,66
9,33
7,27

CheckLog
SM5BMB

Basta DX:
SKOUX-PE1PZS/J021 1211km

En del trevliga aurora har dykt upp under sommarens slutfas med skapliga
signaler under augusti och September testerna. Dessutom nagra nya signaler
som dr valkommen pa banden.
Jag har ett onskemal, att ni som skickar loggar via e-mail och packet inte
anvander dubbla radsprang i loggarna, det gar at onodigt med papper nar man
printar ut. Alltsa enkel radsprang sasom dr skrivet har.

Kommentarer
VHFSM6WVV - Detta var mitt forsta vhf test. Jag lyssnade mest pa hur de andra
stationerna gick till vaga sa att jag skulle veta hur man skulle gora. Korde min
nyanskaffade FT-290RI1 plus en inlanad 2-elementare.
Vi hors - Tobias/SM6WVV.

SHF
SMOLCB - Korde testen med utomhusantenn 23-2 el Tonna. Mottagarens
kanslighet dr inte sa bra, behover en preamp till nasta test.
73’s Ulf.
50mHz SM7GWU - Premiartest for mig pa 50 mHz.. Har inte fatt antennen i masten
annu, men korde med 5-el pa ett 4-meters mastror. Fick 20 QSO’s och 12 rutor
allt pa tropo, sista timmen fanns inte mycket att kora. Ar QRV sedan sista juli
pa 6 meter.
73 ’s Stefan/SM7GWU.

73’s SM5RN/Derek
QTC Nr 10 1998

23

VHF

53

1086

1

32

532

CLASS D, 144 MHz,
1
0Z6ABA
2
0Z5AGJ
SM7WCZ
3
0Z1IEP
4
0Z1FDJ
5
6
0Z1ALF
7
0Z6EI
8
SM5VDB
9
SM5WJB
10
SM5UFB
11
SM6MPA
12
SM4EFW
13
SM3VEE

42
28
22
16
15
13
13
11
9
7
6
5
4

Singleoperator
J057DJ 135
J056DF 66
J066KF 63
J065ER 23
J065FR 21
J044WX 23
J045TT
16
J078UK 23
J078NJ 14
J078MN
7
J067AT
8
JP70WS 12
JP81EI
6

74433
5633
3686

H.-5
722
762
698
652
757
760
353

148246
84197
78027
32324
29549
21319
10858
8056
4993

14
11
4

13881
9038
2615

CLASS H, 432 MHz, Singleoperator, 6 timer
1
0Z3AEV
JO55WR
4

4

221

1818

CLASS 1,432 MHz, Multioperator
1
SK7CA
J068DQ
4
2
SK6AK
J067AT
4
3
SK6NP
J067JV
4

2
3
2

323
249
46

CLASS J, Microbolge, Singleoperator
1
0Z60L
J065DJ
4
2
0Z6HY
J045WA
1

3
1

499
263

CLASS F, 144 MHz, Multioperator
0Z9KY
J045VX 306
0Z1SDB
J044VX 200
0Z1HLB
J055US 160
SK6NP
J067JV 66
SK7CY
J066IC
62
SK6AK
J067AT 42
0Z1THY/AJ046ET
14
0Z2KRT
JO65BT 31
SK7CA
J086DQ
7
CLASS G, 432 MHz, Singleoperator
1
OZ6OL
JO65DJ 22
2
0Z6HY
J045WA 18
3
0Z1IEP
JO65ER
4

The three best in every class will be awarded, and the
best from every country will receive EDR Contest award
if not already rewarded.
Thank You to all participating stations. 0Z5TG, Verner Topsoe
ContestManager, 0Z 0Z VHF / UHF / SHF Contest manager

24

2345
563

1

1

27 deltagare (en svensk)

100

Single op 144 Mhz
1 SM5FRH
1724800
2 W5UN
1479600
3 SM5BSZ
1144800
4 K7CA
801600 167
5 EA2LU
634500 141
6 I3DLI
576200 134
7 RUIAA
537100 131
8 SM5DCX
524800 128
30 SM0FSS
153900 57
99 deltagare i klassen

308
274
212
48
45
43
41
41
27

Single op 432 MHz
1 DL9KR
575400 137
2N2IQU
501600 132
3UR5LX
452400 116
49 delatagare i klassen

42
39
39

Single op 1296 MHz
1 OE9XX1
259200 72
2 F6CGJ
245000 70
3W2UH1
207400 61
18 deltagare i klassen

36
35
34

Single op 2304 MHz
1 W4HHK
3600
2 ZS6AXT
3600
2 delatagare i klassen

6
6

6
6

Single op 5760 MHz
1 I6PNN
100
2IK2RTI
100
2 deltagare i klassen

1
1

1
1

Single op 10 GHz
1 W6/SM0PYP
1500
2 OKI KIR
400
2 deltagare i klassen

5
2

3
2

Multi op multi band
1 JL1ZCG
2011400
63
30
34
21
2 WD5AGO
422400 3
22
42
43
23
3 GD4IOM
35000 24
1
1
4 deltagare i klassen

56
54
54
B
B
B
B
B
B

Som vanligt
flera svenskar
med toppplaceringar!
- Speciellt pa
144 MHz!
Grattis!

Kan det blifler
deltagare i arets
test pa de
hogre banden?
73/SM7GVF

T1

Single op 50 MHz
1 K6QXY
en deltagare

I
I

Multi op 144 MHz
1 F3VS
1155400
2 I2FAK
1060800
3 I5JUX
614900 143
7 SM2LKW
5400
9
11 deltagare i klassen

218
204
43
6

Multi op 432 MHz
1 OH2PO
632100 147
2 I2COR
156800 56
3 K2OS
36800 23
5 deltagare i klassen

43
28
16

Multi op 1296 MHz
1 K2DH
255600 71
2 OH2AXH
168000 60
3 S59DCD
137800 53
5 deltagare i klassen I

36
28
26

53
52
co

775
414
232

ul

CLASS E, 144 MHz, Singleoperator, 6 timer
1
0Z1LPR/AJ044WX
170
40
2
SM5TJH
J088CN 11
7
3
0Z3AEV
J055WR 6
6

80559
37399
29246
13867
13114
11021
10702
10632
6939
4712
4433
4249
3083

786500

05

2

CLASS B, 50 MHz, Singleoperator, 6 timer
1
0Z3AEV
J055WR 1

4 SM3AKW

CO

CLASS A, 50 MHz, Singleoperator
1
0Z1IEP
J065ER
3

1296000

co

POINT

3 OZ4MM

□

ODX

LOC

1330000

40
39
31
54
16
36
32
4
16
30
18
1

m

WWLoc QSO

2 KN6M

101
120
64
169
21
112
64
4
31
59
30
1

m

Call

Single op, multi band
1 OE5JFL
3135000

~

EDR MARCH CONTEST 1998
#

(A=50 MHz, B=144MHZ, C=222MHz, D=432, 9=902MHz, E=1296MHz, F=2304MHz, I=10GHz)

U

SRSAB/Roy

Resultat av ARRL EME test 1997
Listat ar call, poang, korda stationer, multipliers, och band

cc oa co

Klipp fran SRS hemsida:
ICOM - FM-stationer fardiga for 12.5kHz
kanaldelning
Pa 145 MHz amatorbandet gar man i Europa
successivt over till 12.5 kHz kanaldelning.
Detta betyder inte att man bara kan byta till
de nya frekvenserna, dvs stalla in 12.5 kHz
kanalsteg och kora vidare.
Vid 12.5 kHz kanaldelning maste man
minska mottagarens bandbredd samt minska
sandarens deviation for att inte stdra grannkanalerna.
I ICOM’s senare amatorradiomodeller finns
numera en funktion for att minska bandbredden vid trafik pa 12.5 kHz kanal
delning. Foljande modeller ar klara for det
nya trafiksattet: IC-706, IC-706MKII, IC21 OOH, IC-756, IC-746.
For 25 kHz kanaldelning skall 16K0F3E
anvandas vilket ar lika med +-5kHz devia
tion samt mottagarbandbredd pa ca 1620kHz.
For 12.5 kHz kanaldelning skall 8K00 F3E
anvandas, vilket ar lika med +-2.5 kHz de
viation samt mottagarbandbredd pa ca 9 12 kHz.
ICOM har valt att gora det mojligt for
radioamatdren att sjalv valja trafiksatt oberoende av kanaldelning, detta for att radio
amatdren skall kunna gora de experiment
som kan vara av intresse for att utrona
2.5kHz systemet i praktiken.
Observera att pa 10 meter FM skall smal
FM anvandas, dvs. 8KOOF3E.
12.5 kHz systemet kraver god frekvensnoggrannhet, samt att man utnyttjar bandbredden till fullo, dvs. modulerar sandaren
optimalt.

B
B

I

Hort och kort
Sa sent som lordagen den 15:e augusti var tvametersbandet oppet via
Es. Det har hant tidigare, men det
ovanligt med Es sa har sent pa sommaren. Sexmetersbandet var vidoppet
at alia hall och pa FM-bandet hordes
grekiska, franska och spanska statio
ner.
Mellan ca 09 - 1030 UT rapporteras
QSOn pa 144 MHz mellan F-YO, GUYO, LY-IT9 samt UA1-I. Nagra
QSOn med SM stationer inblandade?
Lagger man in QSOna pa en karta far
man en reflexionspunkt nagonstans
over OK/OE/HA, vilket fran SM6/7
skulle innebara
mojligheter att kora SV/5B4.
73 -Hdkan/SM6CEN
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Saxat
Gunnar Jonsson
Lekgrand 8, 945 33 ROSVIK
Telefon 0911-206752
Pactor: SM2CTF @ DLFAK
E-post: <gunnarjo@algonet.se>

Kyrktuppar

Sommaren verkar fortfarande, fast vi
hunnit en god bit in pa hosten nu, bl a
hade norska AMATORADIO ett hopslaget sommarnummer, nr 7-8, sa fran
det hallet finns inget nytt den har
gangen. Dessutom har OZ nr 8 av nagon
outgrundlig anledning inte kommit!
Har kommer i alia fall vad som hittills
influtit.

RADIOAMATOORI (Finland)
I flera bidrag finns kommentarer (och
mycket bilder) fran SRAL:s stora sommarlager, bl a av OH2AUM och
OH3EX. OH2LWO har skrivit en redogorelse for den senaste finlandska
ballonguppsandningen i juli, Ilmari
XIX. Trion OH8BQT, OH IMA och
OH2BH, i smarbete med OH6KN,
OH8NJ och OH6CQ har lamnat en hel
del data, m m om Kachina 505DSP, som
verkar vara ett program plus hardvara
for anvandning av dator som transceiver
(verkar ratt intressant, ar det nagon som
vet mera vad det handlar om???).
OH9NB fortsatter sin i foregaende nummer av RADIOMATOORI paborjade
artikelserie om LH-quaden. Pa SSTVsidan ger OH2MDN/OH3MDN en redogorelse for programmet Mscan 3.0 (mer
finns tydligen att lasa pa web-adressen
<www.megabaud.fi/~markkula/>).
RadCom (England)
I vanlig ordning borjar vi med storre
artiklar, for att sedan beta av de olika
spalterna. Forst kommer en beskrivning
av en kristallstyrd signalgenerator for 2
m och 70 cm av G3DVV. Sedan finns
det ocksa en inressant artikel av
G3YWX om amatorradio (speciellt i
UK) under mellankrigstiden (19191939). En annan intresant ska ar den
avslutande artikeln av G0LMJ om en
antennkopplare for balanserad utgang.
En test av Yaesu FT-847, av G3SJX,
ger, i vanlig ordning detaljerade data
och synpunkter.

Darmed overgar vi till de olika spalterna
i RadCom:
Down To Earth (av GOAEC)
- novisnytt
- grundlaggande om blandare (av
G3YWX)
- tjuvlarm for bl a utstallningar, o 1 (av
G3RAW)
- enkel mobilmikrofon (av G4OBE)
QTC Nr 10 1998

In Practice (av G3SEK)
- omtrap-antenner
- att loda loss ytmonterade komponenter
(ursprungligt tips fran JA4BLC)
- om decibel, S-meter varden, m m
- om lodtenn av olika slag
- problem med insipprande vatten i vissa
koaxialkablar

Eurotek (av G4LOI)
- link for 10 GHz mellan packetnoder
(oversattning efter DF5TY)
Technical Topics (av G3VA)
- om uppfinningen av kristallfilter
- om fractal-antenner (se aven
<www.mbvlab.wpafb.af.mil/rkutter/
thesis>
eller <www.mbvlab.wpafb.af.mil/
rkuttere/thesis/thesis2.html>)
- loop-antenn for mottagning (efter
K9AY)
- problem med datadverforing pa HF
ellinjer
- LF-filter for CW (efter PA3FZK)
- hogniva-blandare med FST3125

EMC (av GOSNO)
- mera om data via kraftledningar
- BCI fran mellanvagssandare

ORP (av G3RJV)
- tva beskrivningar av tva nya byggsatser (en enbandstransceiver och en
for 80-10 m)

Data (av G3LDI)
- beskrivning av PACTOR
WWW (av G7KPF)
- solinformation, adresser:
<www.hawastsoc.org/solar> och
<www.aavso.org/committees/
solar.html>
- kartor (’’The UK Street Map Page” och
’’Multi Media Mapping”), adresser
respektive:
<www.streetmap.co.uk> och
www.multimap.com>
- information om amerikanska FCC och
aven amerikanska call, adress
<www.amateur-radio.org>
- om om radiospaning, m m under
WWII, adress
<www.oasis-net.co.uk/hamwic/
vi.htm>

NSAs bidrag for att oka aktiviteten for
i forsta hand kontakter inom Sverige ar:

NS A 160 m CUP 1998
NS A mobil-CUP 1998.
Dessa pagar hela aret och du har fortfa
rande chans att na en bra placering!
Reglerna ar enklast tankbara:
NSA 160 m CUP 1998
Kontakta sa manga forsamlingar som
mojligt pa 160 m under aret.
Test-QSO saval som ragchew-QSO ar
OK samt naturligtvis alia mode.

NSA mobil-CUP 1998
Det galler att under aret kora mobilt
fran sa manga forsamlingar som mojligt. Alla band och mode.

Loggar sandes till NSA, Box 25,611 22
Nykoping senast den 31 januari 1999.
Under ett par ar har NSA Nykopings
Sandaramatorer, pa detta satt forsokt
oka aktiviteten pa vara band (hittills
med magert resultat).
NSA planerar for att bada CUP-erna
ocksa skall koras under nastkommande
ar och med oforandrade regler. (Beslut
tas januari 1999, nar vi kan overblicka
antalet inkomna loggar). Finns inget
intresse lagger vi av - men finns intresse for de bada CUPerna fortsatter
vi. Du bestammer!
Har du problem att identifiera forsamlingarna hjalper jag garna till. Hor av
dig till:
SM5BDY/Evert!

!

QSL-Seg

•h

Utgaende kort skickas till
SMODJZ Jan Hallenberg
Siriusgatan 106, 195 55 Marsta
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Nostalgi - Radio Syd

Pekka Langer ombord pa Cheeta den 18 okt
1959 i samtal med en radiotekniker. Vem
teknikern dr framgar ej.

Fortyget Cheeta, hdr ombyggt till Radio
Syd.
Sicket himla liv

l«nnart "Rock CMchan* CMshanaon

’’Sicket himla liv” ar
titeln pa en bok som
skildrar radiopiratema
vid Radio Syd och
40- och 50-talets
Malmo och Limhamn. Forfattare ar
Lennart Christiansson

Boken skildrar Malmo under denna
tidsepok och 40- och 50-talets Limhamn.
Den handlar ocksa om radiopiratema pa
Radio Syd, som satte skrack i den svenska
regeringen under 60-talet.

Skanes Radio Mercur Aktiebolag
Den 3 december 1958 bildades foretaget
Skanes Radio Mercur Aktiebolag i
Landskrona. Med anledning av 50arsjubileet har en utstallning pagatt i
sommar i Landskrona.
Information om utstallningen och jubileet
finns pa en hemsida skapad av SM7DLK
Adressen till hemsidan ar: http://
home4.swipnet.se/~w-41748/.
Forfattaren skildrar ocksa en epok med
en halvkiind rocksangare pa tume till
Sydsvenska danspalats, och 60-talets
Swingin London. Ett kapitel skildrar
starten av Malmos forsta riktiga
grammofonstudio och busungen
Chrichan fran Limhamn pa hans langa
vag till aktad foretagare med glimten i
ogat.

Sandaramatdrer i Norge fick ny styrelse - NRRL

Nils-Eric Svensson, Skanes Radio
Marcurs grundare tillsammans med
Lennart Atterling.
Enligt uppgift i ’’Veckonytt” juli 1960
var ”NES” Nils-Erik Svensson forst med
piratradio i Sverige.
Nils-Erik Svensson, ”NES”, hade varit
over i USA och studerat vid teaterskola
och filmskola i tva dr. Ndr han kom
tillbaka till Sverige sokte han arbete
som producent, alternativt som regissor
vid Sveriges Radio. Men det kom inget
svar tillrackligt snabbt och darfor startade han pa kort tid en piratradiostation
i Landskrona. Det blev den forsta kommersiella radiostationen i Sverige. Skdnes Radio Mercur.
Redan under skoltiden visade Nils-Erik
en formaga att driva igenom allehanda
projekt. 1 Landskrona var hans skoldanser otroligt succeartade och populara. Tidigt visade Nils-Erik talang och
kdnsla for show-business.
Ovanstaende enligt ’’Veckonytt” juli
I960.

Boken ar tryckt i Sverige. Forlag ar Len
Art & Advertising i Australien. Distribu
tion sker genom A2 Produktion i
Simrishamn

SMOZT Lennart Larsson

SM4IM fick utmarkelsen
”Den Gyldne Nokkels Orden”.

Vid arsmotet den 15 augusti i Oslo valdes fdljande styrelse for perioden 98/99:

President/ordforande
Visepresident
Sekreterare

LA4LN Tom Victor Segalstad,
Postboks 15 Kjelsas, N-0411 Oslo
LA7EU Svein Erik Jensen,
R0sslyngvn. 28, N-1412 Sofiemyr
LAlLIAIngun Nerlie,
Ulland, N-3600 Kongsberg

Styremedlemmar:
LA8QX
Jan Thygesen, Postboks 726, N-8501 Narvik
LA7QI
Oystein Stokkeland, Alvevn. 35, N-4300 Sandnes
LA9GY
Morten Antonsen, Hallsetreina 6, N-7027 Trondheim
LA6KJ
Sven Arne Astrup, Bjprkholtet 9, N-9912 Hesseng
LA7TIA
Sverre Aarstad, Mygglivn. 31, N-2250 Roverud
Varamenn:
LA6XI
LC3NAT
LA9THA

Knut E. Heimdal, B0r0nningen 27, N-3472 B0dalen
Bj0rn Brajkke, Tverrvn. 5 B, N-1525 Moss
Turid E. Bjerke, Postboks 300, N-1361 Bi 11 ingstad
NORSK RADIO REL/E LIGA
Anne-Lise Gaards0
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Hedersuppvaktning:
SM4IM Enar dubbas
till mediem av ”Den
gyllene Nyckelns
orden ” vid NRRL:s
arsmote i Oslo.
Vid NRRL:s arsmote i Oslo fick SM4IM Enar utmarkelsen
”Den Gyldne Nokkels Orden” for sin insats for ARIM och
Morokulien - ’’landet” i granslandet mellan Norge och
Sverige.
ARIM ar forkortning for ”Amat0rRadio I Morokulien, dvs
stationen SJ9WL och LG5LG, samt ’’stugan”. ARIM
har egen styrelse och ordforandeskapet skiftar mellan SM och
LA. Vid senaste arsmotet (27.2.1998) valdes fdljande
styrelse: LA7TIA Sverre Aarstad (ordf.),
SM4IM, SM4EIM, LA3SEA, LA4GJA och SM4EEM
QTC Nr 10 1998
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Profilen

SM3FJF Jorgen intervjuade i
soinras SSA:s ordforande
SMOSMK Gunnar Kvamefalk
nar han gjorde ett besok vid
Sundsvalls aniatbrradioklubb.

Nar blev du intresserad av radio?
- Nar jag var i tolv- trettonarsaldern brukade jag
sitta med min pappa och lyssna pa kortvagsbanden. Vi lyssnade framforallt pa Radio Kongo
och Radio Kanada. Dessutom lyssnade vi aktivt
pa amatorbandet pa 40 meter och pa de amatorer
som da sande AM-modulerat.
- Jag utbildade mig till teleingenjor pa Tekniska
gymnasiet i Orebro efter liiroverkstudierna hemma
i Skovde. Sedan foljde en mer teknisk utbildning
under min militartjanst i Stockholm 1956.
Nar blev du radioamator?
1953 avlade jag datidens B-certifikat och fick
signalen SM6CVB, och jag var amator till 1965.
Under den perioden blev det bara ca 500 QSO:n.
- Men jag kan iinnu minnas mina forsta QSO:n
siiger Gunnar och fortsatter att beriitta entusiastiskt.
- Mitt forsta QSO var med SM6ASP Bertil, 3:e
QSO:et var med SM6AWI Douglas och denna
kontakt fortsatte sedan regelbundet. - Darefter
blev det ett amatorradiouppehall anda till 1987 da
jag aterupptog amatorradion. Forst med T-certifikat, sedan C-, B-certifikat foljt av ett A-certifikat.
Mina QSO:n med SM6AWI pa kortvagsbanden
upptogs ocksa igen.
- Ett QSO betyder mycket for den personliga
kontakten.
Vilken yrkesinriktning har du haft?
- Min yrkesbana kan delas in i fyra olika sjuarsperioder, sager Gunnar.
- Den forsta sjuarsperioden jobbade jag som utvecklingsingenjor. Jag konstruerade bland annat
positionsljusen pa Drakenflygplanen. - Andra pe
rioden var jag pa utbildning under ett ar i Eng
land. Sedan arbete som provningsledare for robotar pa Barkarby flygfalt.
- Tredje sjuarsperioden hade jag anstallning pa
Televerket. Diir arbetade jag med anslutning av
terminaler till tele- och datanaten. I det ingick ett
internationellt samarbete som medforde manga
utlandsresor.
- Den sista sjuarsperioden var jag produktchef pa
Televerket med arbete inom teknik och marknadsforing.

Hur kandes det att komma tillbaka pa amatorradiobanden?
Det som kanske gladde mig mest var att jag ater
kom i kontakt med SM5COP Rune Wande - nagot
som senare blev en iinnu marmare och djupare
kontakt.
Rune var pa den tiden utrikessekreterare i SSA
och eftersom jag hade erfarenhet av internatio
nellt arbete blev jag tillfragad om att bli Runes
vice utrikes-sekreterare i SSA.
- Nar sedan Rune blev SSA:s ordforande blev jag
av valberedningen tillfragad om jag ville kandidera som utrikessekreterare. Nar sedan Rune avgick som SSA:s ordforande blev jag av arsmotet
i Umea 1996 vald till den hedersamma uppgiften
att vara SSA:s ordforande.
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SMOSMK Gunnar dr en hand klubbprofil i sin egenskap som
ordforande i var riksorganisation SSA, Sveriges Sdndareamatorer.
Vi ser Gunnar som en harmonisk person, en god lyssnare,
tekniskt bevandrad och radioamator "2 ganger om".
Han dr van att arbeta internationellt tack vare de manga
utlandsprojekt han varit involverad i. Gunnar intresserar sig
for kommunala och kyrkliga fragor.
Hos Gunnar finns kombinationen; tekniskt bevandrad, lyhord
for fragor och erfarenhet som foreningsmanniska.
SM3FJF/Jorgen
SSA:s ordforande sedan 1996
SMOSMK, Gunnar Kvamefalk
Bosatt: I villa i Kungsangen.
28 km nordvast om Stockholm.
Alder: 63 dr
Gift med Inga-Britt. 2 vuxna soner Magnus
och Martin, barnbarn

Hinner du kora radio?
- Nar jag blev pensioner fick jag ater tid for min
hobby, vilket resulterade i att jag under aren
1989-1993 korde ihop till DX HONOR ROLL
- Idag aterstar fem lander, sager Gunnar.

Minns du nagot speciellt QSO?
- Mitt basta QSO ar ett ’’five-nine” med DX
expeditionen till on ’’Peter den forste” for nagra
ar sedan.
- De forsta tio dagarna var Skandinavien blockerat av norrsken. Tyvarr kunde inte pilotstationen
ON4UN forsta detta. Hans kommentar var hela
tiden, ”det gar bra att kora dem med en dipol och
QRP”. Nast sista dagen, klockan fem pa morgonen, lyckades jag iintligen kora dem pa 40 m med
en tillfallig uppsatt slopande dipol.
Hur ser det ut i ditt radioshack?
- Pa bordet star det en Kenwood TS 440S, ett
Heathkit slutsteg SB 1000 pa ca 700 watt, en
Kenwood TH205 pa 5 W for VHF och packet. Har
finns ocksa en dator som ar ansluten till Internet
- Pa tomten har jag en mast pa femton meter med
en fem-element for 10-15-20 meter samt en 3
element for WARC-banden, dipol for 40 m och en
slooper for 80 m samt VHF-vertikal.

Du har aven andra fortroendeuppdrag?
- Inom kommunen ar jag med i samhalls-byggnadsnamnden (fastigheter, gator, viigar) och i
bildningsnamnden (utbildning, fritid, bibliotek,
kultur), dar jag far bidra med min livs- och yrkeserfarenhet.
Hur tror du att amatorradion ser ut omkring
ar 2005?
- Jag tror att det kommer datorstyrda/fjarrstyrda
amatorradiotransceivrar.
Det kommer nog att bli en kraftig okning av data.
Digitalt tai torde bli en del av framtidens kommunikation. Utvecklingen pa satellitsidan fortsatter
trots att den ar bade dyr och komplicerad. Internet
blir mer forfinat och blir ett hjalpmedel for gemene amator. Tyvarr tar det tid fran sjalva radiokorandet!
Hur vill du utveckla SSA?
- Jag vill kunna engagera alia radioamatorer/
medlemmar sa att de blir delaktiga och engagerar
sig bade for de lokala radioklubbarna och for
olika uppdrag i de sektioner som finns i var
organisation. Jag vill varna om att mangfalden i
var hobby kvarstar, for det utvecklar bredden
inom amatorradion. Har galler det att ta till vara

Denna intervju, som dr hdmtad fran
SK3BG Sundsvalls-Radioamatdrers
mdnadsblad ”QRX”, dr har nagot
redigerad och forkortad.

pa det kunnande och de personliga egenskaper
som vi alia besitter. Dessutom ar det viktigt att vi
alia engagerar oss for de som ar intresserade av
var hobby.
- Organisationen inom SSA och radioklubbarna
kraver en modern organisation med malstyrning
och delegering och att sektionerna far ta mer
ansvar. Det ar jag ivrig foresprakare for, sager
Gunnar.
- Mitt valsprak ar ’’Hellre en klapp pa axeln an en
orfil”.

Vilka stora mal arbetar SSA med just nu?
- SSA:s mal och visioner ar minst 50 % nya
medlemmar av alia nya licensierade radioamatorer
och 6000 medlemmar till ar 2000.
- Ett nara samarbete med Post & Telestyrelsen
PTS gor att vi inom en snar framtid far enstalliga
contestcall.
- Vi far ocksa ett nytt band pa langvag VLF pa 135
- 137 kHz.
- Dessutom far vi foriindringar i repeatertillstand.
Juristerna pa PTS slutreviderar nu foreskrifterna
for amatorradio. Vad det exakt innebar vet vi
iinnu inte, men jag ber alia ta del av informationen
i hostens QTC eller SSA-bulletinerna.
- Vidare arbetar vi med att forbattra organisatio
nen inom SSA, vilket bifolls av SSA:s arsmote i
Vetlanda. For att den skall vinna ”laga kraft”
skall detta beslut behandlas pa ytterligare ett
arsmote, niimligen pa Gotland i april 1999.

Har du aven andra fritidsintressen?
I familjen ar vi hangivna fritidsseglare och har
sedan 1978 en nio meters Scampi. Vi seglar heist
efter Norrlandskusten och gor garna strandhugg
pa Ago utanfor Hudiksvall, Storjungfrun utanfor
Soderhamn, Angskiir norr om Forsmark.
- Ett annat intresse som jag har arjarnvagshistoria.

Nar det galler radio - vad har du for framtidsplaner och onskemal?
- Att kunna kora radio bade KV- och VHF
- Folja tekniken in i 2000-talet
- Att tillsammans med amatorer vidareutveckla
foreningslivet, SSA och engagemanget for var
hobby.
- Att nasta ar kunna segla upp till Hoga kusten
med min hustru Inga-Britt och fa kontakt med
manga amatorer via repeatrama.

Vid pennan
SM3FJF/Jdrgen
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K-TiT.T-i.Trra
Annonspris for medlemmar 40 kr for annons
om hogst 200 tecken. Darefter 5 kr for varje
p£bdrjad 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 inbetalningskort dar annonstexten skrivs pa textdelen. Tank pa att vi utnyttjar optisk avlasning
och endast erhailer en kopia av inbetalningskortet dar annonstexten kan vara sv^rlast.
Skriv darfor extra tydligt!

Kopes
□ Icom mickro 2. SM6 HFV Knut
00510-50094 efter KI 18:00
□ Transceiver Icom, Kenwood 12V
Poweraggregat, CW-nyckel, headset och
antenntuner. Gama sma matt.
SMOWBT/Hakan (2)08-384391 kvall.
□ El-bugg for inbyggnad i IC-735.
SM7VTN/Bertil 00410-330509
□ Onskar kopa mottagare. Racal 17/117 i
bra skick.
Johan Wihlander 008-6048616

Efterlysning
□ Min gode van LZ2PSP, Plamen, ar i
behov av en service-manual till Icom IC22. Mycket tacksam om nagon ar i
besittning av en sadan och skulle kunna
hjalpa Plamen genom att skanka, kopiera
eller salja den billigt.
73 de SM0UXX, Erik. E-mail:
Erik.Beckman@ekero.mail.telia.com
O 08-560 423 93
□ Efterlyser en artikeln om ombyggnad
av Comviq 450 till en 70cm HAM-station.
Kan du tipsa mig? SM2UDP Mikael
Mustonen, Box: 21, 957 21
Overtomea 0070-6996511
e-post: mustonen@ludd.luth.se
Hamannons - nasta inforande:
Text och betalning i forskott!
Skall finnas betaid senast
Mandag 12 Oktober
hos: SSA kansli,
Box 2021, 123 26 Farsta.
Postgiro 27 388-8. Bankgiro: 370-1075.
Du kan aven sanda manus via e-post:
hamannons@svessa.se
Begar svarskvittens!
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□ Kommunikationsradio mottagare
Alinco DJ-X10 Barbar 0.1-2 GHz
All modes Channelscope. Ej anvand
Nypris 3,495:-. Nu endast 3,000 kr.
Garanti. SM6VKE Linus 0033/122077
e-post: linus.olsson@emw.ericsson.se
□ TH 78 - E (2-meters och 70-centimeters transceiver) med nytt batteri. Pris kr
2.500 kr. Ring SM3TGM/Jack
0026-624984 eller 070-6730155
□ Versatower sektioner/mast. 2 st 13M20
bottensektioner. 2 st 10M20. 1 st 7M20.
1 st 5DP60 bergsfaste. 1 st P60 Rotpale.
Yupiteru scanner MVT 6000 25MHz - 1,3
GHz 800 kr. IC-255E 2m 25 watt FM
l. 000 lr. TS850SAT i nyskick CW-filter
10.000 kr.
SM4CUA/Janne 00563-30015
□ Fran dodsbon: Fritzel KV-beam FB-53
(50 elem. 20-15-10m) obeg. i originalkartong 4.500 kr. (nypris idag 6000 kr).
Yaesu laddare NC-29 + vaska till FT-23
500 kr. Drake TR-4 KV-trcvr 3,5-30 MHz
m. hembyggt natagg. 1.500 kr. Heathkit
HW-8 QRP-trcvr 80-40-20-15m 800 kr.
Riivsax Svebry 150 kr. Icom headset m.
manapp HS10SB 250 kr. Hansen FS-9A
kombinerad SWR-meter - ant.avstamning
for 27 MHz (28-30 MHz?) 10/100 W ny i
kartong 400 kr. Frakt tillkommer pa allt
utom FB-53. SM4GL Gunnar
0)0246-10513 el 51200.
□ Tokyo Hy Power HL-723D duoslutsteg
lampligt for handapparat med HF-steg
5W in ger 35W2M och 30W70cm ut.
Som nytt 1.500 kr. Kenwood RZ-1
mottagare 500khz-905mhz i UFB skick
pris 2.000 kr. Kenwood TS-690AT KV
rigg med 50mhz helt ny AT-450 monte
rad AM,SSB,CW extra filter bordsmick
MC-60A UFB skick 8.500 kr. ICOM IC706 kord ca 10 qso med ny AT-180
mobilbyglar delningskit 2 st oanviinda
och ny mobilantenn for KV,50mhz och
2M inkl magnetfot HS-15 svanhalsmick .
Allt ar i nyskick eller helt nytt garanti
12.500 kr. ICOM IC-2710H mobil 2M/
70cm av senaste modell i mycket fint
skick komplett med sub-tone dtmf-mick
mm. 4.500 kr. SM3LEI/Kjell
(2)026-290753 alt 070-3406335
□ ICOM IC-740 HF Transceiver CW/
SSB/FM inkl switchat PS-740, FM, Bugg,
FL-45 filter, bordsmik mm. 5.500 kr.
Hustler 4BTV vertikal 40/20/15/10 m.
1.000 kr. SMOMLL/Thomas
(2)08-687 07 13 eller 070-569 61 22.

□ Yaesu FT 101ZD. - Yaesu Sp 901 Mic Turner 355C. - Slutsteg Yaesu FL
2100B, Defekt. - 2 st ror 572B. Ej anvanda. - Drake TR4C. - MS4 speaker. Bordsmic Drake 7075. - Bordsmic Turner+2. - Horlurar EE-51. - SWR/PWR
Handic. - SWR/PWR TTC. - Svebry
skobugg. - 2st buggar hembyggen. - 3 el
beam Made in LU.
SM5GXW Bror (2)0156-268 25
□ FT 1000+S P-5 Hogtalarlada inneh LL-5
Phone Patch och ljudfllters+MD-1 bords
mikrofon. Inbyggd BPF-1 bandpassfilter
Obs ej modell FT1000MP! Slutsteg 2kW
input. Dentron MLA 2500 (8875 2st). For
2m 500W Nagaj XLI44 (4CX350F) med
preamp, CuDee 15 el. Hogstbj. Nebo,
SM7LPJ (2)040-88836
□ IC751A i UFB skick med mikrofon
HMI4, inbyggt niitaggregat PS35 samt
servicemanual Pris 7.800 kr. SM2UBG
Bertil (2)090-133503
□ Kenwood TS-700, 2m all mode trans
ceiver. Yaesu FT-301D, alia KV band
Saknar mic. Antenn Hustler 6-BVT 10m 80m bandet. Saljes till hogstbjudande.
SM6OQX (2)efter kl. 1800: 0302-31180
e-mail hakan.nilsson@sni.se
□ IC-706 MKII med tva extra filter och
DSP-eneht. Fabriksgaranti kvar. Pris
11.000 kr + frakt. SM6DID Kenneth
(2)031-7652126 dagtid, 031-492249 bostad. e-post: ken.doer@swipnet.se
□ Vargarda mast 9 meter med 3 meters
mastror 6.000 kr. Daiwa rotor MR-750
1.500 kr. Bada ar hamtpriser.
SM5RTT/Lage (2)021-352047
□ Bencher manipulator 550 kr. UFB
skick.
SM7VTN/Bertil (2)0410-330509
□ 1 st Vargardamast 18 meter i tre-meters
sektioner. Lite defekt. Saljes for 6.000 kr.
SM6MZM/Sten (2)0430-23697

□ Drake T-4XC, R-4C. LP-filter 1000W.
Allt i fint skick. Pris 4.500 kr.
SM2-7456/Olof (2)0910-19317
□ Kenwood TS-450/AT. UFB skick
9.000 kr. (2)08-55060834
□ Signalgenerator GR1001-A, 5 kHz - 50
MHz, 800 kr. HP 606A, 50 kHz - 65
MHz, 1.000 kr. SMODIS/Gunnar
(2)08-6226979 (b), 08-6225511 (a)

□ ICOM IC-720A, IC-PS15, IC-SP3 samt
servicemanual Pris 3.500 kr. TOKYO
HY-POWER HT-180 samt Yaesu
mobilant RSE-2A, RSL-3.5 Pris 1.600 kr.
SM5KD/Egon (2)0175-61337
□ Icom 706 Mark 1. Nyskick, originalkartong, manual, komplett 8.500 kr.
SM6WBC/Janne (2)031-146963
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□ For bl a foljande dodsbons rakning:
SM4IWC,SM5PE,SM5DNA,SM0RUS.
SMOSNY och SM3LX samt ej dodsbo
SMOPVV.
- CW-nyckel SSA-typ. 400 kr.
- Uniden UBC-200 XLT handburen scan
ner. 1.800 kr.
- Daiwa LA-2035R slutsteg 30W, 2 mb.
800 kr.
- Bandspelarmikrofoner 20 kr. /st.
- Elektr.rdr 813, trol. nytt. Giv bud.
- D:o Eimac 4-125A trol.nytt. Giv bud.
- Kyoritsu KEW SNAP modell 2608 tang
meter, 600 A ac,mm 500 kr.
- Kew flat tester modell 1503 med fodral.
50 kr.
- Yufung YF-51 multimeter med fodral.
75 kr.
- Batteriprovare HB-207. 50 kr.
- Div. radiolitteratur t ex nagra CQ, QST,
Wireless World, QTC nagra argangar
mm; begar lista. Surplusmikr. HAND No
7, 100 kr.
- Yaesu FT-757 GX sandtagare 100 W
alia kv-banden. Nagot felaktig. 3000 kr.
- Mascot 7410 nat.aggr. 13 V, 5 A. 900 kr.
- Sma vaggladdare/ nataggr. 50 kr. /st.
- Icom PS-15 niitagg. 12V=, 20 A.
1500 kr.
- Saga 300 nataggr. 13 V=, 3 A. 300 kr.
- Daiwa AF-606 all mode activ filter.
500 kr.
- Tagra ME-30 SWR / PWR-meter.
300 kr. 9,5 m feeder 300 ohm med balun.
100 kr.
- Cuu-Dee Al-mast, tva mastdelar plus
toppror ca 15 m hoj-, sank- och fallbar
med 2 winchar och bottensektion (nypris
23800 kr.) 14.000 kr.
- Fritzel-beam FB-33 10-15-20 m.
3.500 kr.
- Hy-gainrotor CD-45 m. man.apparat.
2500 kr.
- Daiwa CN-550 SWR/PWR ,140 - 250
MHz ,200 W 600 kr.
- B & W FL 10/ 1500 LP-filter. 300 kr.
- Teleskopant./ PL-259 for 27 MHz .
75 kr.
- 2 st. likriktarstaplar. Ersatter roret 816.
Giv bud.
- 2 st. d:o men ersatter 866. Giv bud.
- Zodiac HMH-01 handmikrotel. med
hallare. 300 kr.
SM5KG/Klas-Goran Dahlberg
(2)arb. 08-89 65 00 bost.08-89 33 88.

Affarsannonser

SNRV
SVENSKA NATIONALKOMMITTEN FOR

RadioVetenskap
Konferens

EMB 98 - Elektromagnetiska berakningar
for analys och design av komplexa system

Svenska Nationalkommitten for
RadioVetenskap kommer att halla en
nationell konferens, EMB 98, i
elektromagnetiska berakningsmetoder.
Konferensens fokus kommer att vara pa
elektromagnetiska berakningsmetoder pa
komplexa strukturer (bade geometri och
material), metodutvecklingar (algoritmer),
numeriska metoder, datorarkitektur,
programmeringsmetoder, tillampningar,
kopplingar till experimentella metoder,
samt verifiering.
17-18 november, 1998,
pa Collegium i Linkoping
Syfte och mal: De senaste 10 aren har
uppvisat en dramatisk utveckling av
algoritmer for numeriska beraknings
metoder for elektromagnetiska problem.
Detta parat med den snabba utvecklingen
av hogpresterande datorer har gjort att allt
fler nu kan anvanda mer eller mindre
generella berakningsverktyg for elektromagnetisk design. Intemationellt har
denna utveckling manifesterat sig genom
att industrin och staten satsat mycket
resurser pa elektromagnetiska
berakningar och utveckling av kraftfulla
generella numeriska berakningsverktyg
med avancerade pre- och
postprocessningsverktyg. Medan detta har
pagatt under manga ar i USA och i de
storre landema i Europa har detta precis
startat i Sverige. Med det standigt okande
behovet av elektromagnetiska
utvecklingsverktyg ar det motiverat med
nationell samling inom omradet.

EMB 98 syftar till att samla intresserade
fran industri, hogskolor och myndigheter
till ett nationellt mote i elektromagnetiska
berakningsmetoder. Malet ar att skapa en
gransoverskridande miljo dar man under
informella former kan utbyta erfarenheter,

samt att fordjupa dialogen mellan indu
strin och hogskolans forskargrupper och
underlatta ett samlat agerande for att fa till
stand de satsningar som kommer att
kravas for att mota framtida behov.
Omraden (utan prioritetsordning):
• Antenner
• Radarmalarea
• Optiska fibrer
• Vagledarstrukturer (1-3D)
• Elektromagnetisk forenlighet (EMC)
• Blixt
• HIRF (High Intensity Radiated Fields)
• ESD (Electrostatic Discharge)
• HPM (High Power Microwaves)
• Plasma
• Mikrovagskretsar (mikrovagsteknik)
• Mikrovagsror
• Kraftelektroteknik
• Mobilkommunikation
• Statistiska aspekter (mobil, mal/bakgrund)
• Maligenkanning (invers spridning)
• Elektromagnetisk vagutbredning
• Parallellisering, datorarkitektur
• Verifiering
Exempel pa elektromagnetiska
berakningsmetoder:
FDTD, FEM, BEM, MoM, Hogfrekvensmetoder, Spridningsmetoder, Telegrafekvationsmetoder, In versa metoder,
Optimering, Hybridmetoder

Utstallning: En teknisk utstallning med
programvaruleverantorer och datorleverantorer planeras.
Kontaktadress:
Wiwianne Asp,
FOA 3, Box 1165,
58111 Linkoping

□ Bocker: The ARRL operating Manual.
320 kr. Amateur Hambook. 195 kr.
Hammarlund short wave manual. 75 kr.
The ARRL Satellite anthology. 98 kr.
Heath nostalgia. 149 kr. Shortwave
receivers. Past & Present. Commu
nications receivers 1942-1997. 340 kr.
Tekmar (2)0320-397 73, 0708-40 55 14
□ Starta eget? utoka sortimentet? Har ar
chansen! Agentur for M2-antenner
overlates mot overtagande av varulager
vart 73.000:- exkl moms.
(2)040-42 66 30, E-mail: bn@aaaaa.se
QTC Nr 10 1998
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Contest
Tavlingsnytt kortvcig
SMOTTV/Andy - Andrei R. Dulski
Ullerudsbacken 63, 123 73 FARSTA
Tel/Fax 08-942551
E-mail: smOttv@qsl.net
Cluster mail: SM0TTV@SK0AR-6

RESULTAT
SL-testen varen 1998
Klass SLSSB
1. SL5ZY
2 SL4ZYC
3. SL1FRO
4. SL3ZZR
5. SL1ZXK
6. SL7ZXW
7. SL0ZZF
8. SL5ZYM
9. SL3ZR
10.SL7ZXI
11. SL3ZZW
- SL2ZYR

756
600
533
516
396
297
280
270
115
65
39
checklogg

Klass SL CW
1. SL1FRO
SL3ZZR
3. SL1ZXK
4. SL7ZXW
5. SL5ZY
6. SL4ZAE
7. SL4ZYC
8. SL2ZYR
9. SL3ZZW
10..SL7ZXI

2

637
504
492
396
370
320
207
140
54
48

Klass SM SSB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SM3UFF
SM5CLE
SM1TDE
SM5WQ
SM3IIG
SM5TC/m
SM0BVQ

1184
1095
1072
594
506
420
108

Planerade HF Tester Oktober
Fr£n UTC
L6 3, 00:00
LG 3, 10:00
Ld 3, 12:00
Ld 3, 14:00
Ld 3, 15:00
Ld 3, 16:00
SC 4, 07:00
Sd 4, 09:00
On 7, 14:00
To 8, 01:00
To 8, 18:00
Fr9, 00:01
Ld 10, 10:00
Ld 10, 12:00
Ld 10, 15:00
Ld 10, 20:00
Sd 11, 13:00
SO 11, 17:00
LO 17, 00:00
LO 17, 12:30
LO 17, 15:00
SO 18, 07:00
SO 18, 14:00
SO 18, 15:15
SO 18, 18:00
On 21, 14:00
LO 24, 00:00
L0 24, 00:01
SO 25, 21:00
L0 31,08:00

Till UTC
08:00
SO 4, 10:00
SO 4, 12:00
16:00
18:59
SO 4, 22:00
19:00
11:00
Fr 9, 02:00
03:00
20:00
24:00
SO 11, 10:00
SO 11, 24:00
18:59
SO 11, 20:00
22:00
21:00
SO 18, 24:00
14:30
SO 18, 15:00
19:00
15:00
16:15
MS 19, 02:00
Fr 23, 02:00
SO 25, 24:00
SO 25, 24:00
MS 26, 01:00
11:00

Mode
CW
SSB
CW/SSB
HELL
SSB
CW/SSB
SSB
HELL
CW
RTTY
HELL
All
CW
CW
CW
SSB
CW/SSB
CW
RTTY
CW
CW/SSB
CW
SSB
CW
CW/SSB
SSB
SSB
CW/RTTY
CW
SSB

Regler
4-97
4-97
10-97
10-95
1-98
1-98
#
1-98

Utmaningar: De enda utmaningar som har meddelats mig Sr att SM1TDE kastade handsken
till SL1FRO. Den gode Erik visade sig vara den starkaste, bide p§ CW och SSB. GRATTIS!
Kommentarer:
-AZS: Varfor satsar inte SL-stationerna mera pa SSA portabeltester?
-TC: Jag horde flera som korde testtrafik utanfor de angivna segmenten. Skdrpning!
-UFF: Jag tycker att deklarationen som shall shall skrivas under dr onodig.
-ZYC: KG horde med en demologg. Han fick inga klockslag pd sina QSO. Yarning!
-DQ: Byt ut Ian mot forsamling.
-OY: Beklagar strulet med CW eller SSB som forsta pass. Detfina lordagsvadret var inte
mycket att gora at. Yi hors igen i host!

SM1TDE
915
SM0BVQ
480
SM5CLE
380
SM7BVO
351
272
SM3TLG
SM5DQ
192
SM5TC/m
168
SM5AZSqrp 100

JARTS WW RTTY Contest 1997
Results by JARTS Contest Manager JH1BIH

VK - ZL - Oceania Contest 1997
Callsign____ Mode______ Total Score
70
cw
SM0KV
2.750
cw
SM2DMU
Issued by Wireless Institute of Australia - WIA;
Ian, VK3DID; 22 July, 1998

Glom inte hostens stdrsta HF Test!

CQ WW DX Contest
SSB

Lordag 24 Oktober, kl: 00:00 UTC till
Sondag 25 Oktober, kl: 24:00 UTC
CW
Lordag 28 November, kl: 00:00 UTC till
Sondac 29 November, kl: 24:00 UTC
30

Contest Namn - * - OsOker information.
UCWC Contest
VK/ZL/Oceania Contest
F9AA Cup Contest
International HELL-Contest by DARC (1)
EU Sprint Autumn
California QSO Party (CQP)
RSGB 21/28 MHz Contest *
International HELL-Contest by DARC (2)
YLRL Anniversary Party *
Internet RTTY SPRINT Contest *
International HELL-Contest by DARC (3)
Ten-Ten Int. Day Sprint *
VK/ZL/Oceania Contest
QRP ARCI Fall CW QSO Party
EU Sprint Autumn
Iberoamericano Contest
Pennsylvania QSO Party (2)
FISTS CW Club Fall Sprint
JARTS WW RTTY Contest
Asia-Pacific Sprint - Fall
Worked All Germany Contest
RSGB 21/28 MHz Contest *
SSA MAnadstest nr 10
SSA Mdnadstest nr 10
Illinois QSO Party
YLRL Anniversary Party •
CQ WW DX Contest
Ten-Ten Int. Fall QSO Party *
Texas Armadillo Chase
NSA Fdrsamlingstest Hdst

SL Testen - viren 1998

Klass SM CW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mobil QSO!
Du som kor
. \ R
radio mobilt - sprid
V X/lp
information om din
Ql li \1
aktivitet pa vagama.
Du kan bidra med QSO.n Ud.
i "Forsamlingsjakten ’’
(se QTCjan).
SM5BDY/Evert

Class A - Single Operator - All Band

QSO's
1.105
968
873

Point
2.582
2.420
2.427

Multi
266
251
241

Total Score
686.812
607 420
584.907

436
39 SM4RGD
321
47 SM6BSK
308
57 SM4GVR
305
63 SM7BHM
232
72 SM0TGG
168
92 SM7ATL
162
98 SM5LNS
125 SL4ZYC
113
110
133 SM4RLD
54
165 SM5EIT
Date of info: July 13, 1998

971
729
709
711
552
392
377
259
236
138

130
140
121
105
110
92
86
74
56
42

126.230
102.060
85.789
74.655
60.720
36.064
32.422
19.166
13.216
5.796

No.

Callsign
1 UTOl
2 I4FTU
3 IUN5PR
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-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- Contest ----------------------------------

CQ World Wide
DX Contest
Date & Times:

SSB - Lordag 24 Oktober, kl: 00:00 UTC till
Sondag 25 Oktober, kl: 24:00 UTC
CW - Lordag 28 November, kl: 00:00 UTC till
Sondag 29 November, kl: 24:00 UTC
I. Objective: For amateurs around the world to contact other amateurs
in as many zones and countries as possible.
II: Bands: All bands, 1.8-28 MIIz, except for the WARC bands.
III. Type of competition (choose only one): For all categories, Tx and
Rx must be located within a 500 meter dia. circle or within the property
limits of the station licensee’s address, which ever is greater. All
antennas used by the entrant must be physically connected by wires to
the transmitters and receivers used by the entrant. Only the entrants call
sign can be used to aide the entrants score. All entrants must operate
within the limits of their chosen category when performing any activity
that could impact their submitted score. /Added July 23, 1997/
A. Single Operator Categories: Single band or all band; only one
signal allowed at any time; the operator can change bands at any time.
1. Single Operator High: Those stations at which one person performs
all of the operating, logging, and spotting functions.
2. Single Operator Low: Same as 111. A. (1) except that the output power
shall not exceed 100 watts (see rule XI. 11).
3. Single Operator QRPp: Same as III.A. (1) except that the power
output must not exceed 5 watts (see rule XI. 11).
4. Single Operator Assisted: Same as III. A. (1), except the passive
(nonsoliciting) use of DX spotting nets are allowed.
B. Multi-Operator Categories (all band operation only):
1. Single Transmitter: Only one Tx and one band permitted during any
10 min period defined as starting with the first logged QSO on a band.
Exception: One-and only one-other band may be used during any 10
min. period if-and only if-the station worked is a new multiplier. Logs
found in violation of the ten-minute rule will be automatically
reclassified as multi-multi.
2. Multi-Transmitter: No limit to Tx but only one signal and running
station allowed per band.
C. Team Contesting: A team consists of any five (5) radio amateurs
operating in any single op. category. A person can be on only one team
per mode. Competing on a team will not prevent any team member from
submitting his personal score for a radio club. A team score will be the
sum of all the team member scores. SSB and CW teams are totally
separate. That is, a member of a SSB team can be on a totally different
CW team, A list of a team’s members must be received at CQ HQ by the
time the contest begins. Mail or FAX the list to: CQ, Att: Team Contest,
76 North Broadway, Hicksville, NY 11801, USA; FAX 516-681-2926.
Awards will be given to the top team on each mode.
IV. Number Exchange: Phone: RS report plus CQ zone.
CW. RST report plus CQ zone.
V. Multipliers: Two types of multipliers will be used. A multiplier of
one (1) for each different zone contacted on each band. A multipier of
one (1) for each different country contacted on each band. Stations are
permitted to contact their own country and zone for multiplier credit.
The CQ WAZ definitions, DXCC country list, WAE country list, and
WAC boundaries are standards. Maritime mobile stations count only for
a zone multiplier.
VI. Points: 1. Contacts between stations on different continents are
worth three (3) points. 2. Contacts between stations on the same
continent but different countries, one (1) point. 3. Contacts between
stations in the same country are permitted for zone or country multiplier
credit but have zero (0) point value.
VII. Scoring: All stations: The final score is the result of the total QSO
points multiplied by the sum of your zone and country multiplier.
QTCNr 10 98

VIII. Awards: First place certificates will be awarded in each category
listed under Sec. Ill in every participating country and in each call area
of the United States, Canada, European Russia and Japan. All scores
will be published. To be eligible for an award, a single op. station must
show a minimum of 12 h of operation. Multi-op. stations must operate a
minimum of 24 h. A single-band log is eligible for a single-band award
only. If a log contains more than one band it will be judged as an all
band entry, unless specified otherwise. In countries or sections where
the returns justify, 2nd and 3rd place awards will be made. All certificates
and plaques will be issued to the licensee of the station used.
X. Club competition: The club must be a local group and not a national
organization. Participation is limited to members operating within a
local geographic area defined as within a 275km radius from center of
club area. To be listed, a minimum of 3 logs must be received from a
club and an officer of the club must submit a list of participateing
members and their scores, both on phone and CW.
XI. Log instructions: All times must be in GMT. All sent and received
exchanges are to be logged. Indicate zone and country multiplier only
the FIRST TIME it is worked on each band. Logs must be checked for
dupes, correct QSO points and multipliers. Submitted logs must have
dupes clearly shown. Disks: Please send us your computer disk. IBM,
MS-DOS compatibles are required: The format we want is your CT.Bin
file, for example HS0AC.BIN or your N6TR.DAT file or your .DBF
files. Please name the appropriate file as: your call.extension. If you use
a different program than mentioned above, the generic format we want
is a separate file, for each band, containing a vertical single column of
calls in chronological order. The committee REQUIRES a disk for any
possible high scoring log, provided that the paper log or dupe checking
material as originally submitted was a computer printout. The outside of
the disk should be labeled clearly with the Call of the entrant, the files
included, the mode (SSB or CW) and the category. Disks must be
accompanied by a paper log satisfying all logging instructions. Use a
separate sheet for each band. Each entry must be accompanied by a
summary sheet showing all scoring information, category of
competition, contestant's name and address in BLOCK LETTERS and a
signed declaration that all contest rules and regulations for amateur
radio in the country of operation have been observed. Sample log and
summary sheets and zone maps are available from CQ. A large SAE
with sufficient postage or IRC's must accompany your request. All
entrants arc required to submit cross-check sheets (an alphabetical list of
calls worked) for each band on which 200 or more QSOs were made.
All other entrants arc encouraged to submit cross-check sheets. Dupes
and broken calls penalty: up to 3% - three (3) additional contacts
removed; over 3% is grounds for possible disqualification. QRPp and
low power stations must indicate same on their summary sheets and
state the actual maximum power output used, with a signed declaration.
XII. Disqualification: Violation of amateur radio regulations in the
country of the contestant, or the rules of the contest; unsportsmanlike
conduct; taking credit for excessive duplicate contacts; unverifiable
QSOs; or unverifiable multipliers will be deemed sufficient cause for
disqualification. Incorrectly logged calls will be counted as unverifiable
contacts. An entrant whose log is deemed by the Committee to contain a
large number of discrepancies may be disqualified from eligibility for an
award, both as a participant operator or station, for one year. If an
operator is disqualified a second time within 5 years, he will be
ineligible for any CQ contest awards for 3 years. The use of non
amateur means such as telephones, telegrams, etc., to elicit contacts or
multipliers during a contest is unsportsmanlike and the entry is subject
to disqualification. Actions and decisions of the CQ Contest Committee
are official and final.

Deadline & Address:
1st December for the Phone section and
15th January for the CW section.
Indicate Phone or CW on the envelope.
Mailing Address:

CQ Magazine
76 North Broadway
HICKSVILLE, NY 11801
USA
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Distrikt o klubbar

Fran distrikt och klubbar
Teorikurs i Taby
Taby Sandaramatdrer kor, for 14e aret i
rad, igang sin populara kurs i radioteknik.
Forsta delen av kursen syftar till ungdomscertifikat. Darefter fortsatter den med
fordjupningar som skall leda till CEPT 2.
Varje skollovsfri tisdag i klubbstugan
Sjoflygvagen 4 i Taby (f d F2-omradet,
Hagemas).
TSA och kursledaren
SMONEJ Thomas, onskar alia
valkomna genom SMOKCR Robert
Aktiviteter i Taby
Inom ramen for initiativet "Kompetensuveckling for radioamatorer" har TSA
dragit igang en byggkvallsserie enligt
principen ”lara genom att bygga”.
Byggkvallama anordnas torsdagar kl
1900 - 2100 i TSAs klubbstuga.
Just nu bygger vi ett litet packetmodem,
enkel repeaterlogik, en digital signal
processor och antenner for VHF och
UHF. Intresserade kan ansluta sig under
gang till dessa projekt med egna byggobjekt.
Valkomna onskar TSAs programkommitte genom SMONBJ Danny
Hemsida med lankar till amatorradioklubbar
i Sverige samt reklam for alia storre evenemang i Sverige/Norden. Adress:
http://hem.passagen.se/sm7jqb/index.htm
Valkommen att skriva i gastboken!
SM7JQB/Bengt
e-post: sm7jqb@hem.passagen.se

TACK!
Vi vill framfora ett stort tack till arrangorema av Backamo-traffen.
Det var ett mycket bra valt stalle, bra
forlaggning och trevligt mote.
Vi hoppas pa fortsattning nasta ar.
SM6CCD med flerafran Goteborg.

NSRA.
Nordvastra Skanes Radioamatorer
Nordvastra Skanes Radioamatorer har dppet hus pa tisdagskvallama kl 1900 i klubblokalen. Styrelsen halsar alia gamla och nya
medlemmar hjartligt valkomna genom
Svante, SM7TXZ

SSA-HQ-Nat
SSA HQ-Nat kors regelbundet varje
jamn vecka pa lordagar kl 0900 SNT
(om ej annat meddelats i SSAbulletinen).

Frekvens: 3705 kHz + - QRM Mode:
SSB Tid: 0900 Svensk tid.
32

Sodertornsklubbarna
RADIOKLUBBEN LASER
NYNASHAMNS RADIOAMATORER
Lopande information genom
’’Laserringen” varje mandag kvall
kl 20.00 pa 145.425.
73 de Goran, SM5XW och SM0BVI
Radioklubben
Laser i Haninge, SKOQO, i samverkan
med SK0BJ, Nynashamn och SKOCC,
Telia
PROGRAM HOSTEN 1998
Lokal och tid for manadsmoten ar om ej annat
anges: Kvambacksskolan, Mostensvagen 4,
Jordbro, kl 19.30. Programstart kl 20.00. Alla ar
valkomna! Inlotsning pa 145.425 MHz. Latt att
aka kommunalt med pendeltag till Jordbro sta
tion och darifran anslutande buss nr 837, kl
19.27. Hallplats precis utanfor entren till Kvam
backsskolan.
NYHET: Vi kor tester tillsammans med Teliaklubben fran SKOCC i Haninge enligt programmet nedan. Aven shacket i Nynashamn beriiknas
vara klart for anvandning for behoriga
operatdrer. F. 6. information genom “Laser
ringen”, SKOQO, varje mandag kl 20.00 snt pa
145.425 MHz.
• Tisdag 6 okt, SKOCC, test
Ovriga programpunkter faststallda, men publiceras i QTC i kommande nummer.
73 och VALKOMMEN halsar
SM5XW Goran, SM5BVI Arne,
SM0EPU Carl-Einar och SM0GSZ Bosse
RADIOKLUBBEN LASER, SKOQO
Sekr Goran Eriksson, SM5XW, Nedergarden
218, 136 53 HANINGE. Tel 08/500 288 18 alt
010/290 1202

SM6-mote
Hylte Ham Clubb
Valkomna till SM6-mote hos Hylte Ham
Clubb den lordagen den 24 oktober.
SM6-mote och visning av en pappersmaskin pa STORAS pappersbruk i samhallet.
Viktigast: Att vi traffas och umgas!
Program
9:00-10:00
Morgonfika
(ost/skinka och kaffe )
10:00-13:00ca SM6-mdte.
13:00-13:45
Paus med fika (ev. besok
pa ett matstalle).
13:45Videofilm, presentation
av STORAS pappersbruk. Besok pa bruket kan ocksa ordnas (Vi tar upp intresseanmalan i borjan av motet pa morgonen).
Utstallare kommer! (Men vi har inte
plats till manga).
Inlotsning via SK6 QB:s R7 (Startas
endast med biirvag. Ropa nar ni kommer
i narheten av Hyltebruk - den har inte lang
rackvidd).
Skyltat fran Nissastigen! (Hyltebruk
ligger ca 5 mil nordost Halmstad mot
Jonkoping pa R 26).
73 de SK6QB genom ordforanden
SM6FCV Bertil
e-mail: rcibj@algonet.se

(Old (Linirrs (flub
Hostens OTC-mote kommer att aga rum
onsdagen den 14 oktober 1998 kl. 19.00
och efter onskemal den italiensk-svenska
restaurangen Trattoria-Romania, i deras
vackra och stamningsfulla 1700-talsvalv.
Malaratorget 15, mittemot Gamla Stans
T-banestation. Det gar att parkera pa
Malaratorget.
Restaurangen onskar bekraftelse pa antal deltagare
och mat och vi ber om anmalningar senast mandagen
den 12 Oktober. till: Borge SM0EBP, tfn 08-864587
eller Ulf SM5BBC tfn 08-52035595
Meny:
Pasta Fatta In Casa - hemlagad Pasta
Delizie Del Campidoglio - Pastaraullar fyllda med
skinka, Zucchini och Ement-thalerost, gratinerade
med tomat och gradde.
Pesce - Fisk
Sogliola All Italiana-Grillad sjotunga med skirat
smor, citron och persilja. (Kokt Poatis-potente
Bollite.)
Came- Kott
Filettini Di Manzo Al Pepe Verde - Oxfilemedaljonger med gronpepparsas.

Valkomna SM5BBC Ulf Swalen
SM3-mdte i Sundsvall
DL3 och Sundsvalls Radio Amatorer inbjuder till SM3-mdte lordagen den 10 oktober
1998. Platsen ar Skanskas sammantradeslokal hogst upp i huset, Sodra Jarnvagsgatan
37 i Sundsvall.
Inlotsning via kanal R5.
Samling kl 1030. Motet borjar kl 1100.
Det Finns mojlighet att besoka Sundsvallsklubbens nya klubblokaler efter motet.
Lyssna pa bullen sa far du reda pa vilka
amnen och diskussioner som dyker upp pa
motet.
Valkomna onskar Sundsvalls
Radio Amatorer och DL3

SM4-mote
Valkomna till hostens SM4-mdte i
Karlskoga. Lordagen den 3/10.
Plats: Hembygdsgarden Aggerud i
Karlskoga.
Tid: kl 10.00. Samling fr kl 09.00 med fika.
Inlotsning via R6.
Valkomna halsar Karlskoga Radioklubb. SM4PGL Olof och
SM4CQQ Lennart DL4.
Orebro Sandaramatdrer - OSA
SK4BX halier auktion lordagen den 10
oktober, klockan 11.00. pa Lundagardsv.
6 i Adolfsberg
Vi traffas, umgas, fikar och ater varm
korv.
Tag med din junkbox. 10 % av forsaljningspriset gar till OSA.
Valkommen, gor ditt livs affar.
Info tel. 019 - 294680.
73 OSA, gm SM4LLP
QTC Nr 10 1998
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Taby Sandaramatorer
Varje skolovsfri tisdag, fram till den 15
december, halier Taby Sandaramatorer
(SKOMT) oppet hus. Vi avslutar med loppmarknad och luciafirande.
Pa klubben kan du prata radio, hamta QSLkort, lasa HAM-tidningar, kopiera artiklar
ur vart omfattande bibliotek, umgas med
likasinnade etc.
For senaste nytt, lyssna pa vara lokaltrafiknat pa sondagar kl 2130 pa 145.525 MHz.
Dessa kan ocksa avlyssnas pa Internet via
hemsidan med adress ham.te.hik.se/~skOmt.
Vagbeskrivning till SKOMT:
Plats Klubbstugan Sjoflygvagen 4, Taby
(fd.F2-omradet, Hagemas).
Kommunala fardsatt:
-Buss 629 fran Danderyds sjukhus via Hagernas mot Akersberga.
-Buss 627 fran Kista via Sollentuna och
Hagemas mot Aminge.
-Buss 617 fran Taby Centrum mot Hagernas. Hallplatsen heter Flygkarsvagen.
OBS! Buss 617 stannar vissa turer pa andra
sidan av motorvagen och kor alltsa inte
direkt till klubbstugan.
Vdlkomna onskar styrelsen genom
SMOKCR Robert

Boras Radioamatdrer
Repeater SK6RBS pa 70 cm ater QRV
Boras Radioamatdrers repeater SK6RBS pa
RU384 (ex Ru8) ar ater QRV.
SM6DHD Borje
Vinnare - lotteriet
Horrs Nygard 1998
#7

#2

#3
#4
#5
#6

#7

#8
#9
#70
#77

#72

#73
#74
#75

S/V77VOV
FT-50R

NR:433

SM6NAK
MFJ 9017

NR:798

SM7EYW
SWEDISH KEY
SM7PNO
MAGN ANTENN TRAFO
SM5UFB
DUMMY LOAD
SM7EXA
NOTCH FILTER
SM7VSE
POWER & SWR METER
SM7DEZ
KULFASTE HF
MOBILANTENN
SM7VAX
KOAX SWITCH
SM7OYE
BALUN HF
SM7VOV
MOBIL MAGN ANTENN
70-2 METER
SM7AAC
GP 433 Mhz
SM7VOV
KAFFETIMER
SM7DEW
QSL KORT HANGARE
SM7FMX
BOK HINTS & KINKS

NR:491

FRO-forbund
Utbildning hosten 1998
Utdrag ur kursprogram: Hostens utbildning.
Utbildningsledare
Bengt Vegraeus, fax: 754 66 56 elier per post:
Runbov 14, 192 48 Sollentuna
Oktober 10-24—25
Grundkurs FRO 1, skede 2 - Telefoni
Materieltjanst rep RA 140. Materieltjanst Hogantenn 1 S
och 2. Materieltjanst RA 175. Materieltjanst Tfn m/37 och
Vaxel 10DL. Sambandsexpeditionstjanst Grunder. Stabstjanst. Kursen planeras som internat, men transport ordnas
mellan Stockholm - Kungsangen
November
11-07

Datakurs grunder
Grundliiggande kunskaper om persondatorns uppbyggnad.
Grunder DOS och Windows 3.11. Sakerhetskopiering och
sakerhetskrav. Office 4.2 - Word 6.0 och Excel 5.0.
Orientering om ovriga Office produkter. Orientering om
Windows 95/NT
PLATS: Bagartorp
11-07—08
Grundkurs FRO 1, skede 2 - Telefoni
Materieltjanst rep RA 140. Materieltjanst Hogantenn 10S.
Materieltjanst RA 175. Materieltjanst Tfn m/37 och Vaxel
10DL
Kursen planeras som internat, men transport ordnas mellan
Stockholm - Kungsangen

11-14
Instruktors- sambandsbefalskurs
Kursen genomfores av instruktorer med godkiind
instruktorsutbildning och sambandsbefal.
11-28—29
Grundkurs FRO 1, skede 3 Telefoni
Kursen planeras som internat, men transport ordnas mellan
Stockholm - Kungsangen

December
12-05 — 06
Antenn och vagutbredning
Antennkunskap UK. Antennkunskap KV. Vagutbredning
UK / KV samt teoretiska rackviddsberakningar.
Exprimentiell praktisk antennbyggnad. Radiorek UK for
kontroll av teoretisk rackviddsberakning.
Kursen planeras som internat. Transport ordnas mellan
Stockholm - Kungsangen

NR.639

NR:452

09-25—27
Ungdomskurs FRO,
’’VADDOOVNINGEN”
Tillampningsovning i telefoni, mm
PLATS: Lv-byn, VADDO (omedelbart fore kasemvakten
LvC, VADDO)
Forlaggning i talt. Transporter samordnas med gemensam
avfard fran Kl, kasernomrade i bestallda patrullbilar (VWbussar elier motsv.)

NR:574

November

NR:782

11-21—22
Ungdomskurs FRO,skede 5 - Sambandstjanst

NR:438

Amatorradiotrafik pa Bagartorp
Kan anordnas om intresse finns

NR:812

Ovrig verksamhet 1998

NR:412

Under aret
T-nat kortvag
Ovningstillfallen varje vecka
Traningsnat for telegrafister, som sander med egna elier
lanade radiostationer fran: Bostaden, FRO-foreningslokal,
Annan lamplig stationsplats. Anmalan och fragor till:
Lars Nordgren, 08- 754 76 47

NR:658
NR:538
NR:763

NR:465
NR:769

Ett stort tack till:
Bejoken, Bilservice Hyllie kyrkovag,
CAB, ELFA, FRO MALMOHUS,
Limmareds Hamcenter, Pryltronic,
SMOOGX, SM7WIL, SSA Hamshop,
Swedish Radio Supply, Telecom Lund
samt Vargarda Radio.
QTC Nr 10 1998

Stockholms Ians

Under aret
Sambandsservice
Anmalan och fragor till:
FRO kansli 08-664 28 08 elier utbildningslokalen
Bagartorp 08-624 04 97
OBS! Detta ar enbart ett utdrag ur utbildnings-

SSA-BULLETINEN
Bidrag till bulletin! i ska vara
redaktoren tillhan i senast
tisdagar kl 19.30, i >m privatbrev,
tel elier fax, till
SM6LBT, Anders Schannong

Basenvagen 30,471 31 Skarhamn
Tel/Fax:
0304-67 44 77 (ej efter kl. 21.30)
e:post: lbt@swed.com

W
Sandningsschema:
SeQTCnr l 1998 sid 4
Bulletinen sands aven pa rtty, sondagar kl 0930 pa 3590 kHz med signalen SK5SSA.
Bulletinen aterfinns aven i mailboxar
pa packet radio samt pa SSA:s
hemsida pa Internet:
http://www.svessa.se

Valberedning - SM7
Valberedningen for val av DL7 utgors av
foljande medlemmar:
John-Ivar, SM7CRW, sammankallande, tel
0485-30473 samt Arne, SM7BB, och Erik,
SM7FUE.
Ovriga valberedningar finns i QTC 9/98.
SM0SMK Gunnar

SM-5 mote samt MC-museet
Gyllene Hjulet i Surahammar.
Hostens SM-5 mote halls i Surahammars
Radioamatorers klubblokal i Ridhuset
lordagen den 17 oktober. Start kl 11.00.
Sedvanligt mote med bl.a information fran
senaste styrelsemotet, aktuella fragor
inom distriktet mm. Motet blir vad ni
medlemmar gor det till.
Kl 14.00 far vi tillfalle att besoka motorcykelmuseet Gyllene Hjulet dar man har
en stor samling av gamla motorcyklar. Ett
gyllene tillfalle att fa se dessa klenoder.
Under lordagen oppnar de for var skull.
Kostnad 20 kr/person.
Surahammarsganget saljer fika till bra pris
sa vi behover ej vara hungriga under mo
tet.
Vagbeskrivning: Kommer ni Rv 66 sa ta
av vid norra infarten mot Surahammar
(vid golfbanan). Ak rakt fram tills ni ser
ridhuset pa hoger sida. Kommer ni fran
Rv 252 svang mot Surahammar vid kyrkan, ak over tva broar darefter vanster i
fyrvagskorsningen. Ak ca 500 m sedan
hoger over jamvagen. Svang sedan van
ster, da ser ni ridhuset.
Inlotsning finns ocksa pa 145,550 Mhz.
Vdlkomna onskar DL-5 Hakan,
vDL-5 Janne och
Surahammars RadioAmatdrer.
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Silent Keys

SMORU - I5HEJ Erik Hedborg
Annu en viking . . .
Den 23 juli avled plotsligt var van
SMORU - I5HEJ Erik Hedborg, Lidingo
vid 84 ars alder.
Han foddes i Gudmundra, Angerman
land, ooh gick, tillsammans med sin tvillingbror, genom Hamosands Tekniska
Laroverk 1932 och omedelbart darefter
foljde militartjansten dar han blev reservofficer vid davarande Falttelegrafkaren.
Forsta anstallningen var vid Nensjo Fabriker i Sprangsviken men redan 1936 anstalldes Erik vid Svenska Tiindsticksaktiebolaget, STAB, dar han blev kvar, i stort
sett till sin pensionering. Arbetsplatsema i
Sverige var Stockholm, Tidaholm och
Jonkoping och i utlandet Belgien. Alger,
Frankrike och Italien.
Efter nedlaggningen av Vastra Fabriken i
Jonkoping anlitades Erik av FN for
konsultativa uppdrag i bl a Nigeria,
Rwanda, Laos och Afghanistan. Han var
en sprakbegavning och genom sina upp
drag utomlands byggde han upp en gedigen ’’sprakbank”.
Under tiden i Italien forvarvade familjen
ett hus i Pietra Santa, nara Pisa, dar han,
tillsammans med hustru Stina, vistades
halva aret. Dar skaffade han sig aven
amatorradiotillstand och fick (begarde?)
signalen I5HEJ.
Eriks stora intresse, forutom arbetet, var
segling och amatorradio. Sin segelbat
byggde han sjalv pa ett inkopt skrov och
seglade den sedan ner till Italien dar han
foretog manga veckolanga turer pa Medelhavet
Intresset for amatorradio vacktes redan
under militartjansten dar han larde sig
telegrafera och redan 1934 forvarvade han
sin forsta amatorradiolicens med signalen
SM4YW. I samband med krigsutbrottet
och utlandstjanstgoring slappte han sitt
tillstand men intresset fanns kvar och efter
kriget ansokte han om nytt till stand och
Tick signalen SM5RU (senare SM6. SM7
och SMORU). Efter pensioneringen var
Erik mycket aktiv dels fran familjens hem
pa Lidingo och dels fran deras hus i Pietra
Santa. De sista tio aren hade han praktiskt
taget daglig kontakt med sina vanner har
hemma i Sverige i olika gang. Det var
34

mest pa den s k Gubbhyllan och OFFRO
och da alltid pa CW. En gang i veckan var
det dessutom ett nat med norrlanningar pa
SSB. Vid vistelsema i Italien korde han
varje morgon med bil upp pa det narliggande berget Capezzano Monte dar han
riggade upp en provisorisk antenn for att
kunna prata med vannema hemma i SM
och annorstades.
Erik var en akta radioamator som heist
inte kopte fardig utrustning utan byggde
den sjalv i storsta utstrackning eller ateranvande nagot som var agnat for andra
andamal. Jag minns t ex hans operationsbord som var ett kasserat dorrblad dar
stommen utgjordes av tandsticksaskar.
Med Erik har vi forlorat en av de verkligt
gamla sandaramatorema - pionjarema,
som byggde upp radioamatorrorelsen i
landet. Vi saknar honom uppriktigt men
har kvar minnet av hans oppenhet, spontanitet och glada leenden.
Vara tankar gar till kara hustru Stina och
bamen, varav Elisabeth ar den mest bekanta, efter sina ar som reporter for SVT i
Moskva.
SM4GL Gunnar - med vannema pa
"Gubbhyllan " och OFFRO

SM2GGF Evald Karlsson
SM2GGF Evald avled sondagen den 9
augusti 1998.
Evald hade bara en manad kvar till 53arsdagen men kunde trots detta blicka
tillbaka pa manga aktiva radioar. Sarskilt
under 7O-8O-talet nar vi kampade med
SSA-Bullen pa kortvag varje sondag un
der flera ar. Vi deltog ocksa i 2-metersjakt
och agnade oss at var hobby under
vardagskvallar och natter.
Aurora och manstuds och sa manga db
som mojligt i antennforstarkning ...
Dessutom ’’nagra” extra-wattar ur PAstegen som Evald konstruerade. En gammal dammsugare kampade utomhus for
att via ett stort hal i vaggen halla allt un
der kontroll i slutsteget som hade tillaggstillstand (tror jag)...
En resa till och genom USA for att studera sina motstationer och sa smaningom
ett nytt yrke inom kabel-tv innebar langa
resor men fortfarande bara 24 timmar per
dygn varfor amatorradion stalldes ’’lite pa
sidan”. Och 1995 kom sjukdom in i bilden.
Nu ar kontakten bruten och i tomrummet
efter Evald gar vara tankar till den drabbade familjen.
SM2BC1/Ragnar, SM2JCP/Hans

Silent Keys

SMOILT
SM2GGF
SM4TQG
SM5GXA
SM7OH

Steve Engbom, Stockholm
Evald Karlsson, Pitea
Rune Hedlund, Linghed
Nils Mattsson, Vasterfamebo
Christian Lingen, Hollviken

SM5BXP Bo Tidesten
En god van har gatt bort och lamnat ett stort
tomrum efter sig. Bosse avled 66 ar gammal
den 26 augusti efter en langre tids sjukdom.
For mig, som kant Bosse sedan bamsben
kanns det mycket vemodigt att konstatera, att
han inte fick njuta av pensionarstillvaron
nagon langre tid. Jag ar dock glad att ha haft
formanen att raknas till Bosses nara vanner i
mer an 60 ar. Forsta gangen vi traffades var
1937 pa en julgransplundring. Otaliga ar de
mestadels glada minnen som dyker upp fran
skoltiden, da vi hangde ihop som ler och
langhalm. Vi kunde ha hyss for oss men
aven mera seriosa aktiviteter, inte minst nar
vi kom upp i tonaren och bdijade intressera
oss for radioteknik. Nar vi smaningom blev
licensierade radioamatdrer kunde vi uppratthalla kontaktema trots att vi tidvis bodde
langt fran varandra.
Det var alltid stimulerande att diskutera med
Bosse, som alltid hade synpunkter och goda
rad att komma med, inte minst nar det var
ffaga om antennmaster, som var hans yrkesmiissiga problemomrade. Manga av vara
amatorkolleger kan vittna om hur villigt han
stallde upp med forklaringar, berakningar
och annat nar sa behovdes.
Under manga ar var Bosse en hangiven ravjagare, aven om han pa senare ar saknades
ute i ravjaktskogen - och nu for alltid.
Saknaden och sorgen for Bosses hustru
Lisbeth och sonema Magnus och Jonas med
familjer ma vara svar, men det kan kanske
underlatta att veta, att vi ar manga, som deltar i sorgen och saknaden.
SM5CLE Lennart Gustafsson

SM7OH Christian Lingen
Efter lang tids sjukdom har SM7OH Chris
tian Lingen, Malmo, avlidit i en alder av
nara 78 ar.
Han var fbdd i Malmo och vaxte upp i
Stockholm. 1938 blev han student, 1945
med. kand och 1949 med. lie.
Christian Lingen disputerade 1958 pa en
avhandling om en ny substans som hade
effekter pa infektioner och cancer. Doktorsavhandlingen var ett resultat av forskning
som han bedrev vid Wenner-Gren-institutets
biofysiska avdelning i Stockholm.
Han arbetade pa Karolinska i Stockholm
fram till bdijan pa 1960-talet, varefter han
flyttade till Falkenberg. Dar tog han over
ansvaret for fadems fbretag Christian Olsson
AB som verkstallande direktor och stannade
dar till 1964.
1964 oppnade han privatklinik i Troingeberg och senare i Malmo dar han fortsatte att
driva privatklinik.
Christian Lingen hade sandaramatorlicens
sedan 1937 och var en av initiativtagama till
fbreningen Falkenbergs sandaramatorer.
Narmast soijande ar hustru Britta samt bam.
Information hamtad bl a
genom Hollands Nyheter
SMOZT
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SSA Medlemsnytt

Uppgifter om andringar

Medlemmar med ny licensklass bor meddela detta till
kan aven lamnas via e-post till
SSA: s kansli dar registrering sker i medlemsregistret.
SSA kansli:
Tel: 08-604 40 06 eller fax 08-604 40 07. E-post: hq@svessa.se
QTC-redaktionen erhaller darefter uppgifterna 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.
BINGO

hq@ svessa.se

Var ambition dr att fa ett sa komplett register som mojligt over alia
svenska sandareamatorer och lyssnaramatorer som dr medlemmar i SSA
Nya medlemmar/aterintraden
Lyssnaramator
Cept 2
C + Cept 2
Cept 2
Cept 1
Cept 2
Cept 1
Cept 1
Cept 1
Cept 1
Cept 1
Cept 2
Lyssnaramator
Lyssnaramator
Cept 1
N-licens
Cept 2
Cept 2

SM0-8029
SMOKON
SMOSRS
SMOUNE
SM1LF
SM2HEI
SM2KQW
SM3CDW
SM3COU
SM5DGE
SM5DXJ
SM5WRX
SM7-8030
SM7-8031
SM7TUG
SM7VEJ
SM7WPH
SM7WWX

Gunnar Fagerberg
Olle Nilsson
Anders Rengart
Daniel Zajd
Soren Strand
Lars Petersson
Erik Lundstrom
Herbert Gran
Bo M&nsson
Jan-Olof Ericson
Mats Andersson
Toivo Nilsson
Bertil Vadenbring
Anders Isaksson
Hans Ostnell
Kjell Back
Bjarne Handl
Mohsen Soliman

St Goransgatan 96
Skiftesvagen 102
Bergbostigen 7
Master Simons vag 16
Jungmansgatan 528
Hammarvagen 11
Jonsgatan 3
Solumshamn 29
Sodra Sjobovagen 368
Linkopingsvagen 10 B
Drevkroken 58
Box 42
Kvarnkroken 5
Faregatan 8 B
Ronnebyv 77, PL 1001
Sm&landsgatan 13 B
Lycke 123
Von Lingens vag 76

112 45 STOCKHOLM
187 31 TABY
163 46 SPANGA
170 66 SOLNA
621 52 VISBY
952 50 KALIX-NYBORG
941 42 PITEA
871 93 HARNOSAND
827 93 LJUSDAL
591 36 MOTALA
163 54 SPANGA
744 02 MORGONGAVA
226 47 LUND
280 63 SIBBHULT
370 12 HALLABRO
293 36 OLOFSTROM
264 93 KLIPPAN
213 71 MALMO

FRO Askersund

SlSttervagen 185

694 30 HALLSBERG

Sten Hedin
Rune Nasman
Folke Reinedahl
Sara Bruun
Martin Edofsson
Dennis Modigh
Ales Matousek
Filip Matousek

Tegvagen 90
Orrspelsvagen 12
Aslidsgatan 5 A
Naresbyn Brann&sen
Prastvagen 735
Lbvhagsvagen 16
Tradg&rdsgatan 54
TradgSrdsgatan 54

175 53 JARFALLA
155 30 NYKVARN
660 50 VALBERG
672 92 ARjANG
442 91 ROMELANDA
542 32 MARIESTAD
265 36 ASTORP
265 36 ASTORP

Olivia Holm
Goran Vikner
Lars Larsson
Patrik Persson
Marlene Westman
Mats Johansson
Veronica Konigsson
Kjell Lindqvist
Stefan Olsson
Michael Bielicke
Marianne Hultgren
Bengt Hultgren
Peter Lindblom
Daniel Plagwitz
Jan Andersson
Christer Wald&ker
Magnus Hagmark
Thomas Sjonnebring
Ronnie Andreasson
Mohsen Soliman
Ola Olsenius
Rikard Bjarnevik

Sandhamnsgatan 42 A
Sandstensvagen 62 nb
Buntmakargatan 43
Lyckselevagen
Lingonstigen 10
Tomnas 27
Finnjans Gata 2
PL 142 A
Granrisvagen 3 D
Rathausallee 107
Lyck^svagen 21
Lyckcisvagen 21
Mossgatan 1
Hjelmarbrsgatan 5 B
Oxelvagen 12
Norra Sjobogatan 73
Lievagen 11
Tarby LarsagSrden
Isa-Gcird
Von Lingens vag 76
Barrvagen 15
Sodertorpsvagen 51

115 28 STOCKHOLM
136 51 HANINGE
621 53 VISBY
920 40 KRISTINEBERG
892 43 DOMSJO
781 94 BORLANGE
784 75 BORLANGE
692 92 KUMLA
702 35 OREBRO
D-22846 NORDERSTEDT
560 42 SANDHEM
560 42 SANDHEM
524 32 HERRLJUNGA
521 45 FALKOPING
513 35 FRISTAD
506 47 BORAS
513 50 SPARSOR
513 96 FRISTAD
312 94 LAHOLM
213 71 MALMO
340 36 MOHEDA
215 65 MALMO

Ny militar medlemsklubb
SL4ZAE

Nya licensklasser
SMOHDN
SMOWTE
SM4SCL
SM4WWQ ex SH4ACV
SM6WSB
SM6WXO ex SH6ACS
SM7VUZ
SM7WA

Cept 1
Cept 1
Cept 1
Cept 2
Cept 1
Cept 2
Cept 1
Cept 1

LOTTO
Vi har nu fatt
anvisningar om
hur forsaljning
och rekvirering
av lotter ska ga till.
Representanter for de klubbar som vill
prova pa att fa in pengar till klubbkassan
ska ringa mig eller Cristina. Ni kommer
da att fa ett kodnummer och namnet pa
den person ni ska kontakta pa narmaste
servicecentral.
Klubbarna maste utse en person som ar
ansvarig infor SSA. Utnamningen av
denna person bor vara undertecknad av
klubbens ordforande och kassor och
skickas in till kansliet. Den ansvarige bor
ocksa pa samma dokument skriva under
att han har accepterat. Vill ni ha hjalp
med formuleringar eller om ni har andra
fragor sa ar ni valkomna att ringa mig pa
kansliet.
Eric SMOJSM

Nya anropssignaler
Cept 2
SMOWWU
SM0WXR
Cept 2
SM1WXE
Cept 2
SM2WIP
Cept 2
SM3WRF
Cept 2
SM4WWP
Cept 2
SM4WWV
Cept 2
SM4WWY
Cept 2
SM4WXD
Cept 2
SM5WXF aven DG9LAS Cept 2
SM6WWR
Cept 2
SM6WWS
Cept 2
SM6WWT
Cept 2
SM6WWZ
Cept 2
SM6WXA
Cept 2
SM6WXB
Cept 2
SM6WXH
Cept 2
SM6WXI
Cept 2
SM6WXK
Cept 2
SM7WWX
Cept 2
SM7WXG
Cept 2
SM7WXJ
Cept 2

Med trumpetfanfarer saluterar vi
foljande standiga medlemmar:
SM#15
SM#16
SM#17
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SMOKZZ Borje Ekstrom, Tiiby
SM7LHE Carl-Eric Ericson, Lomma
SM5AM Arne Sonnergaard, Runmaro

Den beromda pizzan dr tagen med digital
kamera. Pizzabagare dr SM3GHN.
Foto SM3CVM.
Jemtlands Radioamatdrer har infort en ny
variant av ’’Dagens pizza”, unik for
Ostersund. Den kallas ”DX-pizzzan” och
ar en verklig hojdare som forvantas bli 5stjamig i Mat-Guiden.
- Framfor allt kor vi DX fran SK3JR
under vara klubbtraffar halsar man fran
klubben. Men efter en stadkvall sitter det
bra med en egenhandigt bakad pizza som
sedan graddas i den egna bakugnen i
klubbstugans kallare.
SM3CVM Lars

Betala in 4.200:- om du ar under 65 ar
och 2.800:- om du ar 65 och aldre sa blir
du SSA-medlem for resten av ditt liv!
Bland fordelama marks:
• 10% pa alia varor i HamShop.
• QTC resten av livet.
• Inte behova bry sig om att betala in arsavgiften nagonsin mera.
• Plus diverse tillfalliga erbjudanden i framtiden!
Vill du ha nagot speciellt nummer (eller undvika nagot!) sa
skriv det pa inbetalningskortet eller ring! Eric SMOJSM (SM#1)
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Insandare
DX-redaktor: SM6CTQ/Kjell Nerlich,
Parkvagen 9,54633 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 SM510/Stig

Pa grund av andringar i
DXCC-reglerna dr det nu
331 lander pa DXCC-listan.
I manadens spalt kan du Idsa
mer om de nya landerna.
I manadens spalt redovisas
ocksa WARC-toppen, dar
manga har uppdaterat och det
drframst oppningarna pa
24 MHz som varit intressanta.
Manadens storsta handelser
har varit:
SV2ASP/A Mt. Athos aktiv
genom gastoperatoren
Dominik.
• 3D2DX aktiv fran Rotuma
samt redovisade Caribean
tripp med holldndska
operatdrer

Arets DX-mote!
Karlsborg
3-4 oktober
Pris for dessa tva dagar med foredrag,
overnattning, middag, vickning pa
lordagkvallen samt frukost pa sondag:
400 kr. Som dagsbesokare kan du delta
lordag elier sondag for 100:- (Bada
dagarna 150:-).

Denna notis i QTC hinner kanske komma ut till
i tid fore DX-motet. Da har du eventuellt
chans att fa en sista plats!
Gor ett forsok - kontakta DX-redaktoren!
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DX-klustret och VUSHF-aktiveten
i Sverige

For er som inte tagit del i den debatt
angaende DX-klustrets funktion som forekommer pa olika e-mail reflektorer i SM gor jag har ett sammandrag av de manga
intrycken som aktiva VUSHF (VHF, UHF,
SHF) radioamatorer har uttryckt.

Backgrund
Ett antal svagheter i nuvarande DXklustrens funktion i SM, och i Skandinavien, ar upphovet till den debatt som forsiggar via olika VUHSF media. Svagheterna i DX-klustren framtrader vanligtvis
vid de manatliga Tisdags aktivitetstesterna
pa de olika VUSHF banden samt vid de
ovriga aktivitetstesterna som ar arrangerade mestadels under helgerna. Tanken
med anvandandet av ett DX kluster ar att
erbjuda mojligheten att oppna upp en informationskanal. Via denna kanal kan se
dan olika typer av tips och information
vidarebefordras till sa manga anvandare
som mojligt i syfte att just oka aktiviteten.
Sedan lang tid tillbaka har en informationskanal, s.k talror, anvants i samband
med VUSHF-aktivitetstesterna, aven vid
KV-tester, och da garna pa 144 elier
432MHz i form av vanligt FM simplex
telefonitrafik. Nackdelen med talroren ar
att tips och information dyker upp narsomhelst och vid de tillfallena stannar
testen av och istallet lyssnar man pa vad
som sags.
Fordelen med DX-kluster ar att man kan
operera ostort och sedan ta del av tips och
information nar man sjalv vill via datorns
skarm. Fordelen med DX-kluster baserad
pa paketnat ar att en vidare spridning kan
goras mer effektiv i jamforelse med t.ex
en telefonilosning av typen Mittlanken/
Dalalanken.
Visst kan man anvanda telefon for direktkontakt men det gagnar fel malgrupp,
teleoperatorerna gagnas istallet for VUSHF
operatorerna.
Problem
VUSHF-tisdagsakti vitets-testerna har i forsta hand varit en nationell foreteelse men
med aren har aven de Nordiska och Baltiska landerna synkroniserats att intraffa
pa samma dag och tid - allt i syfte att oka
aktiviteten pa banden. Det ar med andra
ord onskvart att ett DX-kluster finns pa sa
manga lokala orter som mojligt och att

tips och information sprids via DX-klusternatverket till och fran dessa lokala
anvandarna.
Med aren har VUSHF aktiviteten okat
och da aven pa de allt hogre mikrovagsfrekvenserna. Majoriteten av befintliga DX kluster ar val foreberedda att ta
emot kortvagsfrekvenser i indata, problemet idag att mikrovagsfrekvenser som
t.ex 1296.200, 2304.180, 10368.100MHz
inte accepteras i indata. Det ar med andra
ord onskvart att ett DX-kluster kan hantera de frekvenser som finns i IARUs
bandplaner. Som ett exempel accepteras
inte detta kommando: DX 1296.185 SM6EAN QRV NU! hos t.ex SKOAR-6 pa
grund av den angivna frekvensen.
Vad galler kapaciteten pa DX klustret bdr
det inte bli nagra problem eftersom majo
riteten av VUSHF aktivteten i Norden
finns pa tisdagarna.
Under sommaren tillkommer givetvis ett
antal helger dar VUSHF aktivteten ofta
sammanfaller med nagon kortvagstest.
Att losa dessa problemen ar bade enkelt
och svart pa samma gang, men det gar nar man vet vad som skall losas! Idag
finns ju bade Telnet och paketradio, bade
Telnet och paketradion fungerar som en
bra barare pa langre distanser och som
accesspunkt men med lite olika nackdelar som kostnad och prestanda.
Summering
Jag vill anvanda DX-klustret eftersom
det ger mig en massa vardefull informa
tion under de Tisdagarna jag aktiverar
VUSHF banden. Jag vill anvanda DXklustret eftersom det ger mig mojligheten
att rapportera en massa vardefull infor
mation till andra VUSHF aktiva i Nor
den.
Jag vill anvanda DX klustret nar jag kor
kortvag hemma i shacket av samma skal
som for min VUSHF aktivietet.

Ar det nagon av er som gor skillnad
mellan VEM, NAR, VAR elier VARFOR
man far anvanda DX klustret ? Inte jag det beframjar ju inte en okning av aktivi
teten pa banden!

73 Christer SM0NCL, Tdby
email :sm0ncl@taby.mail.telia.com

QTC Nr 10 1998

DX
Debatt:

Forts, frdn debatt i QTC nr 9 (sid 26)
Allt fler onskar att vi instiftar ett svenskt
DXCC.
Sam, SM3PZG tycker att forslaget som
SM7CQY hade, att man skulle borja om
frdn noli, var bra.
Jan-Eric, SM4TRE berattar om klubben
SK4BX dar man arrangerar en ”tavling ” som gar ut pa att alia star pa noil
da det galler antal korda lander. Man
blir ju lite krasen da man kort radio ett

tag, och inte dr sa villig att kora Italien,
Spanien, England m fl, men i en sadan
har aktivitetstavling, kor man sa myeke t
man bara kan. Resultaten laggs ut pa en
hemsida och i klubbtidningen.
Tavlingen har blivit en sporre for medlemmarna, och det tisslas och tasslas om
hur manga lander man kort.
Vad ett svenskt DXCC skall ha for klasser for att framja alia radioamatorer,
tror Jan-Eric dr ett problem, men for att

aktivera fler bdr alia starta frdn noli
enligt SM7CQY's linje.
Vi har ju nagra manader pa oss innan
vi fattar nagra beslut.
Kommentarer som flutit in bdr det starta
den 1 januari 1999.
Skall det vara en arstavling?
Skall kontakterna vara confirmerade?
Hur manga klasser?
Hur ofta skall redovisning ske?

Det har nu blivit en foljetong i DXspalten att onskemal finns om ett
svenskt DXCC. Naturligtvis kan nagon
starta ett diplom for enbart Sverige och
anvanda sig av ARRL's landlista, men
nagot
DXCC kan det inte bli, DXCC ar namnregistrerat och far bara anvandas av
ARRL. For ovrigt ar det egentligen inte
ett diplom, utan vad som sker nar Du
sander in Dina forsta 100 QSL till
ARRL ar att Du blir medlem i DX
Century Club som ar vad DXCC betyder.
Det syns mig mest vara amatdrer av
’’nyare argang” som inte tycker att de
har mojlighet att hinna ikapp oss aldre,
men var inte oroliga, naturen har gjort
sa att vi obonhorligen kommer att forsvinna fran listorna nar Var Herre sa
vill. Det tog mig 17 ar att komma pa
DXCC Honor Roll och 29 ar att komma
pa DXCC Top Honor Roll, har yngre
amatdrer inte det talamod som vi aldre
haft/har ?
Forsok med diplom liknande DXCC
har gjorts men dessa faller snart i glomska, och skall vi forvanta oss att stora
DX-peditioner skall fortsatta att resa till
svartillgangliga platser sa ar det viktigt
att vi verkligen deltar i DX Century
Club, tro inte att nagon bekostar
en expedition till exempelvis Heard
Island bara for att gynna vissa sarskilda
landers egna diplom. Tyvarr har det
blivit betydligt dyrare
att soka och uppdatera DXCC men det
far vi leva med, jag tror nog att manga
nyborjares stationer kostat betydligt mer
an DXCC-avgifterna. Dessutom, om Du
vill komma hogt upp pa DXCC-listor,
anvand ett udda
trafiksatt, det finns just nu t.ex. bara tva
svenskar som har DXCC
for sattellittrafik.
Skall DX-topplistan finnas kvar i QTC
sammanstalld av mig sa ar det DXCC
som galler, men for att fa en tavling till
stand dar bara arsvisa kontakter raknas

sa kan ju den gamla "DX-cup'en” startas upp igen, nagon som vill ata sig att
vara arrangor? Men borde dock raknas
som en contest och inte hora hemma i
DX-spalten? DX-topplistan startade jag
1980 och da fanns inte ens 50 svenskar
som hade DXCC, listan tillkom for att
oka intresset for DXCC och om Du tit
tar i forra QTC sa kan Du se att den i
detta avseende gjort nytta.
DXCC har funnits sedan 30-talet men
en omstart gjordes efter andra varldskriget, och for DX'are varlden runt sa ar
DX och DXCC synonymt, oberoende av
vad ett fatal amatdrer i Sverige tycker.
Jag vidhaller att DX-topplistan skall
bygga pa uppgifter fran ARRL, och en
utokning av antalet listor/tabeller i QTC
ser jag enbart som nagot som tar plats
pa sidor dar viktigare information skulle
kunna finnas.
Ovanstaende ar min hogst personliga
asikt, men den har betydelse for om jag
skall fortsatta med DX-topplistan eller
inte, sa hor garna av er med brev, email eller meddelanden via packet-ra
dio. Jag har INTE tid att sitta och diskutera detta i telefon.
The mysteries of DX and DXCC are
understood only by the deserving, DX
IS ! (Hugh Cassidy, WA6AUD).

SM-DXCC. QTC 9/98 sid 26.
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Osten B Magnusson / SM5DQC
Post: Osten B Magnusson,
Nyckelvagen 4, 599 31 Odeshog
e-mail sm5dqc@algonet.se
Packet-radio: SM5DQC@SM6JZZ

Jag har alltid tyckt att det basta med var
hobby amatorradio, ar friheten att kunna
agna sig at den gren av verksamheten som
man sjalv ar mest road av. Man kan ha
den dagliga pratstunden om ditt och datt
med amatorgrannen runt hornet, skicka
snabba signaler mot manen eller anvanda
en apparat som man byggt sjalv, eller . . .
Manga agnar sig at att samla diplom for
att pryda vaggama. Jag var sjalv en hangi
ven diplomjagare i min ungdom, men
trottnade nar utbudet blev alltfor stort och
diplomkostnadema blev hoga.
Trakigt nog blir det ganska dyrt att tapetsera vaggama med diplom. Speciellt nu
nar avgiftema for det mycket populara
DXCC har hojts kraftigt. I majnumret
vackte Figge darfor ett forslag om ett
svenskt diplom med i huvudsak samma
regler som DXCC.
Om jag har raknat ratt sa finns det mojlighet att ansoka om 15 olika DXCC. For
egen del kan jag ansoka om minst tio
olika. Med de avgifter som redovisats av
ARRL kommer det att kosta mig minst en
par tusen kronor till att borja med. Om jag
sedan vill uppdatera mina diplom varje ar
tillkommer ytterligare - uppat en tusenlapp. Personligen tycker jag att det finns
battre satt att anvanda pengar an att skicka
mina vardefulla QSL-kort fram och tillbaka over Atlanten!
For att spara pengar skulle ett SMDXCC kanske inte vara sa dumt. Men
genast uppstar fragor.
- Vem ska administrera diplomet?
For att ge det en officiell status bdr landets IARU-representant d v s SSA, sta
som utgivare. Vad sager man i SSA om
det? Ska SSA:s Diplom-manager, Bengt
SM6DEC, granska ansokningama? Vad
sager Bengt om det? Ar det nagon som
fragat honom?
-Vem ska fa ansoka om diplomet?
Alla svenskar? Hur gor stationer med SK-,

forts, nasta sida
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SL- eller SH-signal? Hur gor svenskar
som anvander en amatdrsignal som inte
kan kopplas ihop med Sverige, t ex
svenskar bosatta utomlands. Det finns
massvis!) Ska endast medlemmar i SSA
fa ansoka? Alla oberoende av medlemsskap i SSA?
Los problemet pa annat satt
Ja, det finns manga tier fragor att stalla
sig, men om vi kommer langre i plane
ringen for en svenskt ”DXCC” kommer
vi sakert att losa dem alia.
Med risk for att framsta som en reaktionar sur gammal gubbe vill jag bestamt
avrada fran att skapa ett SM-DXCC (eller
vad det nu skulle fa for namn).

Jag ar tveksam, darfor att;
- Varfor?
Enbart for de hoga kostnadema? (Sok losa
problemet pa annat satt!) Svenskar reser
ofta over till USA. Aven svenska radioamatdrer . . .
Ar det for dvrigt endast SM som tycker
att det blivit dyrt? Samgaende med NRAU
vore kanske en losning? Skulle t ex ARRL
kunna overlata kontrollen av QSL till
SSA?
1 borjan av 80-talet hade vi nagot liknande i SSA, DX-CUP. Det var en ”DXtavling” som Jan-Eric, SM3CER (SSA:S
davarande testledare drog igang under ett
par-tre ars tid. Reglema andrades under
tiden vi holl pa. Forsta aret skulle vi vid
varje kvartal redo visa antai lander pa de
olika banden som vi kort. (Vi hade inte
10, 17 och 24 MHz da). Det var val uppenbart for var och en att t ex John
ZB2EO (som var nastan ensam om att
kora CW fran ZB2) fragade sig vad vi SM
holl pa med nar han blev uppropad av
SM-stationer som fyra ganger per ar pa
fem band ville ha en kontakt, utan att de
egentligen ville nagot sarskilt. Inga QSL
behovdes Man litade pa vars och ens uppgifter precis som man nu gor i WARCtoppen.
Jan-Eric CER, har sakert manga erfarenheter att dela med sig! Har nagon diskuterat fragan om ’’SM-DXCC” med honom?
Ja, det finns mycket mer att orda om
detta, men . . .

Ron, PA3EWP och Rob, PA3ERC vid stationsplatsen pa Jamaica

DX-rapport:
Carribean Tripp med
holldndska operatdrer
Efter 6Y5 gick fdrden vidare till
ZF9 Cayman Island. Dar man
kande sig mycket valkommen.

Ganska primitiv stationsplats pa
Cayman Island. Heir dr riggen
som tillhor ZF2WP/ZF9.

I September uppmarksammades Dxpeditionerna
till 6Y5 Jamaica och ZF9 Cayman Island.
Operatorerna Rob, PA3ERC och Ron, PA3EWP
hade verkligt flyt pa trafiken. Pa internet kunde
vi folja handelserna och samtidigt kontrollera
deras logg.
Ifran Jamaca kordes totalt 10.494 forbindelser
och i skrivande stUnd pagar operationen fran
Cayman Island.
Operatorerna hade mycket enkel utrustning;
Yaesu FT-990 samt ICOM IC-706 till 2stycken
Cushcraft R-7000 vertikaler.

C

lc

Jag foreslar:
1. Inget diplom ’’SM-DXCC” (eller vad
det skulle fa for namn).
2. Utoka WARC-toppen till att omfatta
alia band och trafiksatt. Inga krav pa QSL.
Den som vill ha ett diplom av SSA, far
skicka in en bestyrkt forteckning pa sina
QSL.
Krangligare behover det inte bli!
(Och inte dyrare heller)..)
SM5AHK Curt/Isa
PS. Sjalv tycker jag battre om ett diplom
dar inte pengar, munvader eller annat kan
paverka. Kor alia 324 fait i varlden! Da
har inte Scarborugh Reef sa stor betydelse!
- Alla /MM och /AM kan betyda mycket,
mycket mer! DS
38

QTC Nr 10 1998

Bildsvit fran en

Av ZL1RS Bob Sutton

DX-expedition till
Kermadec Islands - ZL8RS
I slutet av juni 1998 reste jag till
Raoul Island i ogruppen
Kermadec Islands, ca 1000 km
NO om Nya Zeeland. Jag arbetade dar pa uppdrag for Depart
ment of Conservation. Under min
fritid horde jag forstas radio.

1

Nar jag anlande landsattes var
grupp vid Fishing Rock fran
marinfartyget "Resolution ” fran
Nya Zeeland. Var utrustning lossades och transporterades via linbana upp till den 40 meter hoga
klippan som on utgors av.

Tva kilometer vaster om Fishing
Rock ligger "byn". Den utgors av
ett hus dar personalen inkvarteras
samt byggnader for den meteorolo
giska stationen. Vid den meteoro
logiska stationen installerade jag
mig for mitt meteorologiska arbete. Har satte jag ocksa upp
amatorradioutrustningen.

rooul island nature reserve
entry by permit only
III epartmentjy conservation
WA A’; W $
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Kermadec Islands
dr ett naturreservat.
Aven havet, ut till
12 km fran kusten,
dr ett marinreservat.
Naturreservatet
administreras av
Department of
Conservation.

Personalen har pa on gor vaderobservationer for Nya Zeelands
metereologiska service vilket bl a innebar att en vatgasfylld ballong forsedd
med radiosond dagligen sands upp.
Radiosonderna sander data for temperatur, luftfuktighet, lufttryck samt vindinformation till mottagningsutrustningar i den meteorologiska sta
tionen. Informationen sands darefter
vidare till Meteorological Service i
Wellington via radio.
Gasen till ballongerna framstalls med
en vatgasgenerator med hjalp av natriumhydroxid och aluminium.

Under 1800-talet
inplanterades frammande vaxter da man
forgaves forsokte bebygga den isolerade on.
Men nu arbetar perso
nalen och tillssammans
med en grupp frivilliga
med ett program dar det
galler att fbrsoka aterstalla den naturliga
floran pa on.
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------------------------------------------ DX

QSL-information
CALL

VIA

3W6DXI
3W6JJ
3Z0I
4L/0N4CFI
4L1QX
4L1RK
404AE
4X/K4YT
4X/SM7PKK
4X500E
4X500X
4X50VB
4Z5GV
5B4/RZ3BW
5B4/RZ3BY
5B4/RZ4HF
5T5WW
5W0BF
5W0HP
5V7HR
6Y5/PA3ERC
6Y5/PA3EWP
7J1A0E
7J2ADX/JD1
8P6FI
8Q7BB
8Q7CC
8Q7HA
8Q7LI
8Q7US
9G1AA
9G100
9H3UG
9H3XJ
9M6HX
9V1XX
9V8BG
9V80K
A45XL
AH2U
AH4/WA6FGV
AJ2U/VP9
AM3GW
BI4M
BI5P
BV5BG
C21JH
C56/DL7UBA
C6AJR
C9RJJ
CN2IB
CQ4S
CQ5A
CT98BNW
CT98B0H
CT98B0P
CT98BWW
CT98CBI
CU3T
CX2EW
DL4YT
EA5/JI6KVB
EA6/JI6KVR
EA7BQC/P
ED1BEY
ED1IP
ED2MGB
ED5SMA
ED8CMT
EF5SSC
EG1ITD
EG1ITU

DL4DBR
JA3ART
SP6ZDA
0N4CFI
RW6HS
RW6HS
YU1FW
W2TK
SM6CAS
4Z5DW
4Z5DW
4Z4DX
RW6HS
RZ3BW
YL2KL
YL2KL
0N5NT
DL6DK
DL1SDV
DL7VR0
PA3ERC
PA3ERC
K3DI
K1N0
KD60HJ
JR2KDN
JR2KDN
JR2KDN
JR2KDN
JR2KDN
PA3ERA
PA3ERA
DJ4UP
DL7JF
DJ9HX
7K3CKK
JL1MWI
9V10K
G4LVQ
W9QA
WA6FGV
AJ2U
EA3RCL
W3HC
W3HC
IK7JTF
VK2GJH
DL7VR0
W8GEX
N5FTR
0M1APD
CT1DTE
CT1EDG
CT1BNW
W3HNK
CT1B0P
CT1BWW
CT1CBI
CU3URA
EA1CQJ
W2TK
EA5KB
EA5KB
EA70H
EA1BEY
EA1BLX
EA2URV
EA5URR
DL7VR0
EA5DDK
EA1GA
EA1EG

CALL

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

VIA

EG7ITU
EG8DIT
EI2IM
EJO/EA3BOX
EK1X
EK88L
EL2PP (cw)
E05QB
E05WL
ER1AAZ
ER8C
EX7MK
F5KGF
FBC5CC0
FBC5CWU
FBC5EMP
FBC5IQA
FBC5KKL
FBC6CNE
FBC6CTL
FBC6CUK
FBC8CH0
FG5PV
FK8VHT
FM/EA3A0K/P
FM/EA3BT/P
FM5JV
FM5UH
FOOYAM
FS/K7ZUM
FS/N7KG
FW/Y31X0
FW/Y58IO
GB4MD
GB4MDI
GB5HQ
GI6YM
GM3DCZ/P
GU7D
H44IQ
H44X0
H76C
HBO/DLOHUN
HB50K
HC2TV
HC5/HC1MD
HG4I
HI/DL7DF
HI3FVA
HJ6PQI
HL9KLT
HL9TG
HR6/F2JD
HS0/JA6GIJ
HS0/JR3XMG
IA1/IK2DUW
IA1/IK8PGM
IC8/DL2DX
II4T
II7DX
IR2B
IR7A
IU7G
J3/N1FVR
J3/NK4N
J3/YU1FW
J3/YU1RL
J48KEF
J6/KF80Y
J68BW
J79EKH
J79GMV

EA7GZT
EA8URT
W4ZYT
EA3B0X
RV6LAH
IK2DUW
I8NHJ
US4QWX
UT1WA
LA2T0
ER1DA
IK2QPR
F5IYJ
F5CC0
F5CWU
F5IIH
F5IQA
FF6KKL
F6CNE
F6CTL
F6CUK
F8CH0
F5PV
F6AJA
EA3BT
EA3BT
F5LNV
F5UHE
JK1FNN
K7ZUM
N7KG
DL7VR0
DL7VR0
GW3VVC
GWOANA
GM3W0J
K1WY
G3DCZ
G3LZQ
DL7VR0
DL7VR0
HR1RMG
DLOHUN
HB90K
I0WDX
K8LJG
HA5LN
DL7DF
KG8JK
HK6RVS
AC7DX
W7NTF
F6AJA
JA6GIJ
JG3AVS
IK8PGM
IK8PGM
DL2DX
IK4MHB
IK7MCJ
IK2XDT
I7ALE
IK7RWD
0E3GRU
N4LZL
YU1FW
YU1FW
SV1BRL
KF80Y
KF80Y
KD4WW
KD4WW

CALL

VIA

J79UGF
JT1JA
JT1KAI
JW/DJ3KR
JW6VJA
JX2FL
K3DI/KL7
KC6KW
KH0/DU4CX
KH0/N1KS
KP3/W0BV
KP4/EA3NY
KP4/W40C
KP6AL
KP6BD
L40A
LP4F
LP4H
LU5D0F
LX/DF6VI
LY3JY
LY98DR
LY98DS
LZOB
LZ2M
M8X
MU0/W7MAE
MWO/ON5FP
MXOADU
N5VL
N9KX/KH4
NP3U
0F5LF
OHO/LB1NE
OHOBCI
0K5T0P
0L2M
0L5Y
ON50MNS
0T8A
0Z1LFA
0Z1SKA
P29BT
P40DS
P40N
P40P
P43H0T
P43R
PJ8/K4LMY
PJ8/W3EH
PJ8/W8DVC
PJ9I
PUOF
PU2LCD
PX2X
PYOZSH
PZ5YY
RI10A
R06/RB5FF
RZ6YF
S790Y
SM6CNS/DU7
SNOQTC
S08ZH
SV5/G40BK
SV8/DK1RP/P
SW8LTI
SV9/LA4XFA
SV9/SV2CWY
SV9/YU1FW
T21X0
T94EU

KD4WW
VK4MZ
JT1BV
DH3MG
LA6VJA
LA2FL
K3DI
W9QA
DU4CX
JA1FUI
WOBV
EA3NY
W40C
K9ECE
K9ECE
LU5CW
LU5CW
LU5CW
LU9EV
DF6VI
F6EYB
LY1DR
LY1DS
LZ1KCP
LZ2KMS
G3NAS
W7MAE
0N5FP
GOLII
W5IJU
DK9KX
WP4U
0H5LF
LB1NE
0H3BCI
0K1MG
0K1MG
0K1MG
0N4TG
0N7LR
0Z7DAL
0Z7DAL
N5FTR
WB6SFA
KW8N
N4PN
P43ARC
P43ARC
K4LMY
W3EH
W8DVC
0N4CFD
PP1CZ
PY2FFW
PY2ZX
DK9KX
AE4YY
IK2QPR
UXOFF
RW6HS
KF80Y
SM6CNS
SP2FAP
LA9ZH
G40BK
DK1RP
SV1ATV
LA4XFA
SV2CWY
YU1FW
DL7VR0
W6MD

CALL
TA1ZL
TA3ZM
TF/KE8R0
TF3/DL2DQW
TF7/DL2DQW
TK/F6FGY
TK/F6HMQ
TMOTWA
TM5FRA
TM9SRA/MM
T08B
TZ6DX
UA9C/RW9QA
UA9SP
UE3DXZ
UE3Z0R
UI9ACQ
UJ9SWE
UK2RDX
UK8ZAB
UM8AWP
UN7FK
U050AQ
UR6F
UT6I
UVOEX
UW9QK
W2T
W4WX/HP3
VB3K/50
WH4/K6SHJ
VK2ITU
VK8VJ
WP3A
VP5/N8LGP
VP8CRB
VQ9VK
VU2HLX
VY1JA
XE1KIW
XK3NJ
YB9/0H2KI
YB9QV
YC8DEZ
YE8SUN
YJ10Y
YN9/TI4SU
YT4G
YT6A
YU1FW/5B4
YU1RL/5B4
YZ6X
Z31JA
Z38/NN6C
Z38/N06X
ZAOIS
ZB2/DL5JAN
ZF2JM
ZK100Y
ZP50P
ZP6CW
ZS4S0A
ZS6CEV
ZS75SIG
ZWOORF
ZW2F
ZW2ST
ZV3C
ZW40SD
ZW4SM
ZW5B
ZY2FG

VIA
RW9WA
DL5ABL
KC8CDS
DL2DQW
DL2DQW
F6FGY
F6HMQ
F5UMP
F5FL0
F6GPE
EA3BT
K4DX
RW9QA
DJ7DZ
RK3DXZ
RK3ZZM
AC7DX
AC7DX
AC7DX
RW6HS
RW6HS
W3HNK
AC7DX
UXOFF
UT2IM
AC7DX
RW9QA
K2SMA
W4WX
VE3XN
K6SHJ
VK2PS
DL8YR
W4DN
N8LGP
K4QD
N1T0
VU2VIT
KB5IPQ
DF7UW
VA3NJ
0H2KI
0H2KI
YB1XUR
YC8TXW
KF80Y
TI4SU
YU1FW
YU1FW
YU1FW
YU1FW
YU1FW
N06X
NN6C
N06X
ZA1K
DL5JAN
KD3YK
KF80Y
ZP1AB
ZP6CU
ZS4BS
IK7WDX
ZS5BB0
PY20RF
PY20RF
PY2AE
PY3CK0
PY5AWB
PY4SM
LU5CW
PY3FG

QSL-information, adresser
P. O. Box 121, Ho Chi Minn City, Vietnam
Yuri Frolov, P. O. Box 1, 374311 Mingechevir,
Axerbaijan
7J6AAK
Zbigniew Frank Murdzia, 8-4, Nakasugahigashi,
Beppu, Oita 874, Japan
Mamoru Endo, 102-83-2 Kizuki-Omachi,
7N1RTO
Kawasaki 211-0031, Japan
7X4AN
Mohamed Boukhiar, P. O. Box 30133,
E-08080 Barcelona, Spanien
Louis Gatt, 77/1, St. Julias's St.,
9H1DF
B'Kara, BKR
14, Malta
9K2SS
Ali M. Belal, P. O. Box 12388, Shamiea
71654, Kuwait
A71CW
Chris Dabrowsky, Box 2038, CPO 111, Oman
BD4DW
David Y. J. Zhou, P. O. Box 040-088,
Shanghai, Kina
BG6JW
P. O. Box 74, Luoyang 471000, Kina
BV4QW
Calvin Lin, P. O. Box 922, Taichung, Taiwan
C6AFN
Edwin Griffin, P. O. Box 73, Governor’s
Harbour, Eleuthera, Bahamas
CN8YR
Agayr Mohamed, P. O. Box 1762,
Casablanca,
Marocko
CT3HF
Duarte, P. O. Box 40, P-9126 Canico,
Madeira, Portugal
DL1HCM
Michael Peters, Moislinger Allee 72,
D-23558 Lubeck, Tyskland
DL2ZAD
Judith Willand, Leipziger Ring 389,
D-63110 Rodgau, Tyskland
DS2CYI
Kwon, Dae-Geun, P. O. Box 67, Suwon,
Kyonggi, Seoul, 440-600, Sydkorea
DS5VGA
Choi Byung-Seok, P. O. Box 36, Kyeongju
780- 600, Sydkorea
DU4DX
Jun Agapito, 308-309 J. Hernandez
Avenue, Naga City 4400, Filippinerna
DU9/W3PID John Griffing, Hubangon-Mahinog, 9101
Camiguin, Filippinerna
EK6AD
Evgeni Kurgin, ul Tamanceneri 18-56,
375000 Erevan, Armenien
EU1AB
George U. Grishuk, Ul. Aerodromnaya,
55-1, 220065 Minsk-65, Vitryssland
EW9M
P. O. Box 59, Lisichansk 349900, Ukraina
Bruno Desailly, No 182, Bat L3, Camp Robert,
F5OYM
F-83600 Frejus, Frankrike
Berger Phil, 10 Rue de L’Embellie, F-56100
F5PHW
Lorient, Frankrike
John, The Oaks, Main Road, Gilberdyke,
G3LZQ
Brough, HU15 2UP, England
HB9FBG
Mauro Santus, CH-6998 Termine di Monteggio,
Schweiz
HL1OUX
Hwang Young Su, 515-105 Do Si Gae Bal Apt.,
Gayang Dong, Seo Gu, Seoul, Sydkorea
HL1SWT
Kim Pil Sik, 515-105 Do Si Gae Bal Apt.,
Gayang Dong, Seo Gu, Seoul, Sydkorea

3W6EA
4J3M
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Miguel Gomez, "Los Gauchos”, Barrio El
Centro, Copan Ruinas, Honduras
HSO/G3NOM Ray, PO Box 1300, Nana, Bangkok 10112, Thailand
HS0/G4JMB Phil Weaver, Box 7, Bangkok 10506, Thailand
HS0GBI
Cherdchai Yiwlek, P. O. Box 9, Maptaphut I.
E., Rayong 21151, Thailand
IK3BPN
Patrizia Rossi, PO. Box 98, 1-30100 Venezia (VE),lt
IK3RIY
Martino Rizzi, Via 4 Fontane 3/B, 1-30126
Lido Venezia (VE), Italien
JD1YBJ
Radio Club, 2-14-10 Miyazaki, Choku-ku,
Chiba-City, 277 Chiba, Japan
JH1BSE
Masa Yamamura, 2-10-6 Arai, Nakanoku,
Tokyo 165, Japan
JI6KVR
Yukihiro Deguchi, 4796 Takashima Yatsushiro,
Kumamoto 866-0014, Japan
K4HQ
Andrew Lewis, 7612 Justin Place, Chapel Hill,
NC 27514-9708, USA
K4ZW
Ken Claerbout, 10 Clover Hill Drive, Stafford,
VA 22554, USA
LU6KBX
F. Sehringer, P. O. Box 16, 4107 Tucuman,
Argentina
N5XG
Donald R. Simmonds, 5709 Azteca Drive,
Fort Worth, TX 76112, USA
OH2MAM
Jukka Kulha, Tilkankatu 6 F 69, FIN-00300
Helsinki, Finland
RN2FA
Alex, Box 23, 236000 Kaliningrad, Ryssland
SP5INQ
Zenon Kuciak, 08-460 Sobolew, Polen
SV1CQH
George Staikos, Solomoy 13,
GR-30100 Agrinio, Grekland
SV1EET
Takis Papakiriakopoulos, 7-13 Laodikias Str,
Vironas, GR-16232 Athens, Grekland
TA2FM
Ottay Erturk, Box 6, Kadikoy, Istanbul, Turkiet
UA0FS
Victor, Box 29, Sakhalin 693013, Ryssland
UK8AXA
Fedor Petrov, P. O. Box 58, Tashkent 700000,
Uzbekistan
UX2MM
Vady, P. O. Box 59, Lisichansk 349900, Ukraina
W6MD
Stephanus Busono, 5235 Fiore Terrace #410,
San Diego, CA 92122, USA
W6RW
Mike Mitchell, 5271 Turquoise Avenue, Alta
Loma, CA 91701, USA
VP6DB
Dave Brown, P. O. Box 13, Pitcairn Island
VU2XO
M. R. Patel, 501 Giriraj Apt, Race Course
Circle, Baroda 390 007, Indien
YB4JIM
Akhmad Ferdinand Lubis, 1027 Basuki Rahmat,
Palembang 30126, Indonesien
YC8TZR
Jusuf Maringka, P. O. Box 205, Lirung 95871, Indon.
YI1ZN
Dr. Ahmed A. Razaq, P. O. Box 916, 12112
Baghdad, Irak
YT4D
P. O. Box 99, 74000 Doboj, R.S., Jugoslavien
ZP5ERC
Esteban Rabery Caceres, C. C. 2045, Asuncion,
Paraguay

HR5MAG

DX och
Internet!
Sedan forra QTC har New Jersey DX
Association fatt e-mail adresserna
till de som var prenumeranter pa det
som forr var ”DX-reflektorn”
och startat upp denna igen. Vill Du ansluta Dig sa kan Du gora det antingen
via NJDXA's hemsida
http://njdxa.org/dx-news
eller genom att sanda ett meddelande
med tom iirenderad till
listserv@jerseycape.net
och i meddelandet skriva:
subscribe dx-news fornamn efternamn
Det finns alltsa tre DX-reflektorer igang
f.n. men den som sands fran qth.net
verkar vara pa utdoende. Du kan i
arenderaden se vilken reflektor meddelanden kommer fran:
• (DX) = qth.net
• (dx-list) = KH2D
• (REF) = NJDXA

Den adress som jag angav i forra QTC
for prenumeration pa 425DXNEWSbulletinen hann i presslaggningen bli for
gammal, nu prenumererar Du genom att
skriva ett vanligt meddelande till:
• i 122171 @ amsat.org
Sannolikt skots prenumerationerna f.n.
manuellt av Mauritzio.
Tank pa att om Du ansluter Dig till en
reflektor sa far Du saviil OPDX-bulletin
som 425DXNEWS den vagen,
425DXNEWS kommer lordagar
och brukar innehalla 7/9 A4-sidor och
det ar ju onodigt att ladda detta flera
ganger.

Prenumeration pa ARRL s DX-bulletin
(som man dock lika garna kan vara utan
eftersom nyheterna i denna tas mest fran
OPDX eller 425DXNEWS) gor Du fran
deras hemsida:
http://www.arrl.org
Den finns ocksa en daglig bulletin (ej
lordag/sondag) som dock ej ar gratis,
den kostar 28 dollar pr halvar och vill
Du ha information om denna sa skriv till
bernie@dailydx.com
eller besok hans hemsida
http://www.dailydx.com

DAILYDX utges av Bernie, W3UR,
som numera ocksa ar redaktor for
’’How's DX?” i QST.

Forfragningar betr Internet och DX till:
sm5dqc@algonet.se

73/DX de SM5DQC Osten
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Manadens
DX-information
5V7A Togo. Infor 1998 5V7A Contest
DXpedition kan du som har internet lasa
mer om West Africa VooDoo Contest
group som leds av inte helt okande
G3SXW. Sidan hittar du pa http://

voodudes.com/

8Q..Maldives. Berlin-DX-Group med
20 medlemmar ar aktiva 19 oktober-4
november. Nastan alia storre expeditioner halier sig med en egen hemsida pa
internet och denna grupps sida finner du
pa http://www.qsl.net/8q7io

Niir expeditionen anlander till on kommer loggen att uppdateras dagligen pa
samma adress.

vara i luften

i

slutet av oktober.

E3..Eritrea. Bruce, WD4NGB har en
langre tid arbetat med att organisera en
expedition till denna rara plats som aterfinns som nummer 5 pa listan "Mest
onskade lander”. Formodligen blir
anropsignalen E31DX.. 12 operatorer
kommer att ha tre stationer aktiva samtidigt och man raknar med att vara aktiva
3-18 november Bland operatorerna kan
namnas Bill/W4WX, Bob/W6RJ, Rob/
W6KR, Zorro/JHl AJT, Nellie/XEICI,
Vince/K5VT och Vance/N5VL Deras
hemsida finner du pa http://qsl.net/
eritrea
FS5PL Saint Martin. I den just avslu-

A35 Tonga. Klaus, DJ4SO och

tade CQWW RTTY Contest var Eddie,
EA3NY aktiv fran denna station

manfred, DJ7RJ blir aktiva 1-19 oktober. Aktivitet pa alia band utlovas pa
CW, SSB och RTTY.
A5..Bhutan. Skall Jim lyckas med

bedriften att fira sin 70-arsdag med akti
vitet fran Bhutan? Jim riiknar med att

FW5XX Futuna Island. Marcel,
ON4QM ar just nu aktiv pa SSB. QSL
via ON4QM
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o. .

ZD9 Tristan da Cunha. Bud, ZS1B
var aktiv den 9-10 september som ZD9/
ZS1B. QSL via ZS1B

000011111222

...oo..
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YN Cardon Island Nicaragua.

HR1RMG och YN1RFV planerar att bli
aktiva med anropssignalen H76C fran
Cardon Island.6-11 oktober.

000011111222

KH6

...

SV2ASP/A Mount Athos Dominik,
DL5EBE var i September pa besok och
hjalpte till med antennbyggnad. Det
blev en hel del aktivitet pa olika band.
QSL via SV2ASP/A
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JA
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N1V Navassa. Dan, K8RF planerar en
expedition till Navassa i november eller
december. Redan anmiilda operatorer ar
K8RF, Wa4DAN, AA4NC, W4WX,
K7BV, DJ9ZB och KG4CQ.

000011111222
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HR..Honduras. Joe, VE3BW blir ater
aktiv som VE3BW/HR6 fran Roatan
Island 18 oktober - 2 november. QSL
via VE3BW
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Tabellen visar sannolikheten att f& forbindelse for alia amatorband p& kortvSg (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.
ISM5IO. Stig
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TOPPSM Allround DX:er
AUa trafiksatt och band

1998-09-10

Topplistorna har i spalten skall i forsta hand locka till storre aktivitet. Osten, SM5DQC
som normalt gor topplistorna var lite kritisk till denna utformning. Vad tycker du? Skr.v
nagra rader till SM5DQC och tyck till om denna topplista!
Division

1

SMOAJU

2

SM6CVX
SMODJZ
SM6CTQ
SM4CTT
SL0ZG
SM6CST

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SM7CNA
SM5AKT
SM4DHF
SM4EMO
SM6AOU
SMOKRN
SM6CUK
SM6OLL
SM5JE
SM5CZK
SM7BAE

Division

TOTAL FONI

cw

RTTY

SAT

160

80

2315
2187
1918
1894
1841
1836
1791
1663
1660

340

317

106

220

305

335

330

339

311

228

302

334

323

335

270

138

230

296

309

336

192

230

246

286

260

333
333

196

139

251

286

296

230

149

222

289

280

181
270

117
-

249

290

183
263
169
123
143
176
192
148
198
121
125

252

274
301

308
228

300
280

205

294

225

273

242

228

244

279

209

254

40

10

1602
1553
1520
1408
1362
1318
1303
1174
835

362
350
340

344
340
333
342
328
289
345
339
341
301
235

338

329
337

163

329

251

327

265

-

336

202

-

322

139

306

106
130

128

327

238
224

290

122
-

258

147

164
108

201

160

-

-

247

166

160

156

104

-

II

1

SM5AQD

1523

336

335

305

303

2

SM5DQC
SM6DYK
SM5CAK
SM4BNZ
SM6BGG
SM6DHU
SM0CCM
SM7HCW
SM5FUG
SM5ARL
SM4CTI
SM5AQB
SM6TEU
SM5CSS
SM6CCO
SM3PZG
SM0BZH
SM7TE
SM5DAC
SM0BSB
SM0BNK
SM7NAS
SM0DSF
SM3LGO

1464
1458

349

333

160

309

313

332

334
326
333
306
328
332
331
324
293
307
314
314
307
319
281
333
112
294
325
243
236
157
285

235

272

285

219

278
295

251

269
242

242

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1413
1406
1397
1371
1363
1360
1205
1173
1165
1154
1153
1152
1143
1105
973
901
891

339
335
330
350
325
336
328

322
350
295
326

149
276

183
339
131

889
858

121
257

814
779
773

235
210

118

244

230
250

171
202
291

DXCC NEWS

P.g.a av den andring i DXCC-reglerna
som tradde i kraft 1998-04-01 har
Temotu Islands. H40, blivit godkant
som nytt DXCC-land fran detta datum.
QSL for detta nya land far dock ej vara
ARRL tillhanda forran efter September
manads utgang, annars returneras de
obehandlade. Hittills aktiva stationer
fran Temotu har varit H40AA och
H40AB.
Regelandringen bestod bl.a. av andring
av avstand mellan oar, tidigare skulle
en 6 ligga minst 225 miles fran moderlandet for att raknas separat, nu andrat
till 350 kilometer som ar nagot mindre.
Finns tva oar/ogrupper som ligger mer
an 350 kilometer fran moderlandet
maste avstandet mellan dessa vara
minst 800 kilometer. Detta, samt
andringen att som moderland kan
raknas ett land med egen IARUforening, gjorde att DX-peditioner
snabbt kom igang fran Austral och
Marquesas Islands i Franska Polynesien,
FOOFI, FOOFR m.fl. Dessa bada
eventuellt nya DXCC-lander ar dock
annu ej, nar detta skrives, godkanda for
DXCC da reglerna sager att det skall
vara oppet vatten mellan en d som kan
raknas som separat DXCC-land och
moderlandet. ARRL DX Advisory
Committee har darfor begart in detaljerade sjokort for omradet i fraga och
kommer forst efter en noggrann genom-
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6

2

WARC9E
TOPPEN

I

253

171
189
125

260

114
118
169
114
177
141
127
122
117
106
103
103
112
110

213
280
251

200

262
201

171

256

142

280

155

217

206

169

163

242

273

225

201

206

173

157

121

207

187

162

148

189

139

116

131

109

129

171

136

124

125

120

KOMMENTAR:
Listan kommer att
publiceras en gang
O
per ar.
Den dr uppdelad i tva
divisioner:
Division I med minst
6 trafiksatt/band
och
Division 2 med minst
5 trafiksatt/band.
Hor garna av dig
med synpunkter via
post, e-mail eller
packetradio.
Adress:
Se annan
plats i DX-spalten.

gang av dessa att avge sitt yttrande till
ARRL Membership Committee som
fattar det slutgiltiga beslutet.
Jag har ovan genomgaende anvant
ordet "DXCC-land”, enligt de nya
reglerna ar det officiella uttrycket
"DXCC-entity", oversatt till svenska
kommer det att lata lite konstigt....
Skall vi anvanda ordet "DXCC-enhet"
istallet for "DXCC-land"??
Just nu finns alltsa mojlighet att
komma upp i 328 aktiva lander for
DXCC, aven om inte manga gor det p g
a de fa kontakter (tror det var 16) som
kordes fran P5, Nord-Korea av P5/
OH2AM. Jag har fatt fragor om varfor
jag inte andrade fran 328 till 327 lander
i forr Honor Roll listan eftersom STO,
South Sudan, nu ar "deleted entity",
detta kunde jag gjort bland kanske de
som hade 328 eller 327 lander, men hur
skulle jag gjort langre ned, kanske
nagon som har 325 lander for Honor
Roll INTE har kort STO..... Uppdateringar av Honor Roll listan sa att den
blir helt aktuell kommer inte att kunna
goras forran ARRL publicerat ny lista i
QST, att sa annu inte skett beror pa att
man overgatt till nytt datasystem som
inte ar i overensstammelse med tidningens datasattning. Nog var det enklare
forr nar Don Search, W3AZD, skotte
allt pa egen hand utan dator !
SM5DQC Osten B Magnusson

10

MHz
1
SM5AKT
2 SM3EVR
3 SMOAJU
4 SM6CMR
5 SM2AQT
6 SM6A0U
7 SMODJZ
8 SMOKRN
9 SM5AHK
10 SM6CST
11
SM3NRY
12 SM4CTI
13 SM5HV/HK7
14 SM30KC
15 SM6CTQ
16 SK7AX
17 SM3QJ
18 SM4ARQ
19 SM5CEU
20 SM6LQG/PA
21
SM7CQY
22 SM6AHS
23 SM7CNA
24 SM7BHH
25 SM60LL
26 SM3PZG
27 SM1TDE
28 SM5AQD
29 SM6T0L
30 SM2BQE
31
SM7WT
32 SM6DIN
33 SM7CZL
34 SM7EH
35 SM3VAC
36 SM4CQQ
37 SK4BX
38 SM6CTC

39

SM7GIB

40
41

SM6BWQ
SM6MCX
SM4RIK
SM6NJK
SM3WMU
SM7AST/CT
SM2RI
SM6MSG
SM4ATE
SM7TGE
SM5CCT/qrp
SM7TE

42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
18 MHz

1

SM3EVR

2

SMOAJU

3

SM5AKT

4

SM2AQT

5

SM6A0U

6

SM3NRY
SM6CMR
SM6CST
SMODJZ
SM4ARQ
SM5AHK
SM5AQD
SMOKRN
SM6AHS
SM6CTQ
SM5CEU
SM7EH
SM6DIN
SM4CTI

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

SM5HV/HK7

SM7CNA
SM3PZG
SM3QJ
SM3TLG
SM7BHH
SM60LL
SK4BX
SM7CZL
SM6LQG/PA
SM6T0L
SM6NJK
SK7AX
SM7TE
SM6CTC
SM7CQY

ill',

301

286
277
271
260
258
254
249
229
221
194
190
189

182
181
174
170

155
155
149
147
146
145
142
136
130
129
125
122
121
113
109
107
104
101
94
92
93
86
72
66
62
60
51
46
43
42
33
7
7

36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
24 MHz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

SM6BWQ
SM6MSG
SM7WT
SM1TDE
SM6MCX
SM7GIB
SM7RDT
SM5JPG
SM2BQE
SM4CQQ
SM3VAC
SM6SLC/qrp
SM6HRR
SM3WMU
SM7AST/CT
SM6SLF
SM4ATE
SM4RIK
SM2RI
SM7PGH
SM5CCT/qrp
SM7TGE
SM5LNS

70
67
65
61
59
59
45
42
41
40
20

SM3EVR
SMOAJU

SM5AKT

SM3NRY
SM6A0U
SM5AQD
SM2AQT
SM6CMR
SM5AHK
SM4ARQ
SM6DIN
SMODJZ
SM6CST
SM3TLG
SM6LQG/PA
SM5HV/HK7
SM6AHS
SMOKRN
SM7WT
SM5CEU
SK4BX
SM5JPG
SM3QJ
SM6CTQ
SM6BWQ
SM7BHH
SM1TDE
SM6NJK
SM6T0L
SM7CQY
SM7CZL
SM4CTI
SM7EH
SM60LL
SM7TE
SK7AX
SM6CTC
SM7CNA
SM7PGH

40
41

SM3RDT
SM6MSG

42

SM2BQE

43

SM6MCX

44

SM7CNA

45
46

SM3WMU
SM7GIB

47

SM7AST/CT
SM3PZG
SM4RIK
SM5KUX
SM6SLF
SM6SLC/qrp
SM4CQQ
SM7TGE
SM2RI
SM3GBA
SM4ATE
SM5LNS
SM5CCT/qrp

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

180
177
164
160
155
148
142
139
120
113
101
72

Uppdatering/nyanmalning gor du till nagon
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
QTCNrIO 1998

KENWOOD
KENWOOD

5
s*"

CHI

CH2

[53

mnn

2

3
FINE

5

6

4 element
9 dB, bom 0,7 meter
210 kr.

AGC/fONE REV

8

9

M/V

F.LOCK

cm

2 meters antenner.

CH3

REC

7

Antenner

N.R.O

PRE-AMP

LLUU

1
4

ANTQ

---------

ANT

NB

DSP SLOPE
HIGH
LOW

HF TRANSCEIVER TS-570P

0

SCAN

ent

TS-570D

A=B

9 element
13 dB, bom 3,85 meter
340 kr.

IkAF

M>VFO

MIN

160m - 10m
SSB, AM, FSK
100 watt RF (SSB, CW, FSK och FM)
Pris 15.106:-

Cushcraft anten
ner saljes av oss.
Rekvirera deras ka
talog fritt.

Tradantenner mm.
Band
Matarledning
Langd
G5RV JR 10-40 m
2x8 m
5,2 meter
415:
G5RV
10-80m
2x16rn
9,5 meter
475:
G5RV M 10-160 m 2x32 rn 19,5 meter
700:
All-dipol 10-160 m 2x21 m 30,0 meter
460:
Bandkabel 450 ohm flertr&dig. Rulle 30 meter 310:

G5RV ar forsedd med matar
ledning av 450 ohms bandkabel
Avslutad med balun 1:4. Fr&n balunen till stationen
anvands koax 50 ohm.
All-dipolen ar likadan fast utan balun varfor en
matchbox med balancerad utg&ng behovs.

T?EW50U
•

•uro
AOTCH

•

MAT
CAJWOCL

*

•

TMCQ.

CW/-R

I

FSM
/-f»

TS-870S

160m - 10m
SSB, AM, FSK
100 watt RF (SSB, CW, FSK och FM)
Pris 21.322:Generalagent for KENWOOD i Sverige

Box 120, 541 23 Skovde
Besoksadr. NorregSrdsv 9
QTC Nr 10 1998

Li

Rekvirera
datablad!

Tel 0500-480040

Fax 0500-471617
http://home3.swipnet.se/~w-31771/
e-post: svebry@svebry.se

_____ ______ >
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- SATELLIT-BOCKER Satellite Handbook
Satellite Experimenter’s Handbook
Satellite Anthology. (1994)
Weather Satellite Handbook

225:330:230:420:-

- PACKET-BOCKER Your Packet Companion
Your Gateway to Packet Radio
Practical Packet Radio

190:190:210:-

- VHF/UHF-BOCKER UHF/Microwawe Experimenter’s Manual.
330:Your VHF Companion.
180:Beyond Line of Sight, a History of VHF 250:- HANDBOCKER FOR NYA

kortvAgsamatorer

-

Novice Notes W1FB.
50:Help For New Hams av W1FB
50:The Complete DX:er.
Grundlaggande om s£val utrustning som
operationsteknik for DX-trafik.
180:The DXCC Companion. (1990)
90:(1993)
150:Ham Radio Made Easy
210:-

- BOCKER FOR NYA & GAMLA KORTVAGSAMATORER ARRL Operating Manual
Den mest kompletta bok om amatorradio
”on-the-air-ODeratina” som n^gonsin
publicerats. 6:e uppl.
400:RSGB Amateur Radio Operating
Manual
325:DXingon the Edge ’’The Thrill of 160 Meters” InnehAller
CD-skiva med bl a historiska QSO
380:-

120:-

- KARTOR & LISTOR Radio Amateurs World Atlas (kartbok 20
sidor)
160:Lokatorkarta Europa.DK5PZ. Farg.
Bredd 97 cm. Hoja 67 cm.
Vikt i plastfodral.
100:Lokatoratlas. SM5AGM
(32.400 lokatorrutor)
30:Radio Amateur’s Map of The World. DK5PZ.
Farg.
Bredd 97 cm. Hojd 67 cm.
Vikt i plastfodral
100:North American Repeater Atlas
220:DXCC Countries List sept 1997
25:ARRL Countries List april 1998
40:- DIPLOM-OCH LOGGBOCKER mm
SSA Diplomhandbok
SM6DEC
Inbunden - 1632 diplom fr&n 118
lander

351:-

SSA Diplombok VHF
127:Bestalles direkt fr&n Diplomfunktionaren
postgiro 449 62 91-8 Bengt Hogkvist.
Record-bok for SSA:s diplom
WASA/HASA-HF.
Record-bok for SSA:s diplom
WASA/HASA-VHF/UHF.
Record-bok for SSA:s diplom SLA.
FIELD AWARD.
Record-bok for SSA:s diplom
MOBILEN.
Loggbok A4.
Limmad med 50 hcilslagna blad.
Tryck p2 en sida for 50 x 25 QSO.
Med omslagsparm.
Blad kan samlas i A4-parm.
Loggbok A5.
Haftad med omslagsparm.

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

Radiogram
1 block med 50 st.
5 block. (5x50 st.).
10 block (10x50 st.).

12:12:12:20:-

20:-

50:40:20:20:-

*■

220:140:160:280:-

200:250:-

i

- QRP-BOCKER QRP NoteBook W1FB
Your QRP Operating Companion.
QRP Power
QRP Classics

- OVRIGA BOCKER LF Experimenter's Source Book
Transmitter hunting
Thanks to Amateur Radio av
SM7WT

i

400:150:160:210:210:-

160:250:450:210:-

330:-

■

ENGELSKSPRAKIG litteratur
- ANTENNBOCKER ARRL Antenna Book
Antenna NoteBook W1FB
Antenna Compendium, Volume 1
Antenna Compendium, Volume 2
Antenna Compendium, Volume 3

Your Ham Antenna Companion
HF Antenna Collection
HF Antennas for all locations
Practical Wire Antennas

280:-

pocn

SVENSKSPRAKIG litteratur
Koncept for radioamatorcertifikat
Forfattare: SM7KHF Lennart Wiberg
Format: S5 (165x242 mm)
370 sidor, 297 illustrationer.
Linnetr^dshaftad
280:Bli sandaramator. SM0MAN:s
kursbok
med teknik, reglemente o
ovningar.
350:Mot varlden genom etern.
Kursbok for amatorradiolicens
med provisorisk kursplan och
komplementhafte. Omfattar SSA:s
utbildningscertifikat klass
UCochUN.
190:Antennkompendium. Artiklar samlat
ur 30 cirg^ngar av QTC. Sammanstalld
av SM5BRW. Format A4
Med gedigen parm
210:Utan parm
170:Post- och telestyrelsens foreskrifter
om innehav och anvandning av amatorradioanlaggningar m.m
20:UC och UN. Handbok for
provforrattare
40:Radiosamband - r2d och
anvisningar
15:SSA:s Q-koden (valda).
Diverse trafikforkortningar,
rapportkoder och bokstavering
25:-

330:230:390:-

250:190:170:220:195:140:-

COLD—

DETTA AR EN FORTECKNING
OVER ALLA BOCKER
VI HAR I LAGER 980916.
NASTA KOMPLETTA
LISTA KOMMER I
DECEMBERNUMRET!

Antenna Compendium, Volume 4
Yagi-Antenna Design W2PV
Antenna Impedance Matching
Reflections Transmission
Lines and Antennas av W2DU.
Antennas and Techniques for
Low-Band
DXing av ON4UN

i

OBS - NYA SM
CALL BOOK 98
KOMMER I NOVEM
BER!
Till dess saljer vi
SM-CallBook
ut den gamla for
endast
40 kronor styck!

- TEKNISKA BOCKER Solid State Design. Grundlaggande
teknik av W7Z0I och W1FB.
Electronics Data Book W1FB
RF Exposure
Design Notebook av W1FB.
Interference Handbook
Your RTTY/AMTOR Companion

■

r

OCD

SSA
HamShop

Hints and Kinks for the Radio Amateur
12:e uppl
14:e uppl
Morse Code. Allt om morse.
180:CD CO

Sveriges Sandareamatorers forsaljning
SSA, Box 2021, 123 26 Farsta.
Besoksadress:
Ostmarksgatan 43. (Baksidan av nr 41).
Vid bestalining: Satt in beloppet p£ 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.

QTC Nr 10 1998

FILTER
Auth hogpassfilter
(Ansluts ex-vis till antenning&ng p& 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 pS stord TV-app.
Kontakt IEC DIN 45 325, 75 Ohm)
SF145-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 mJ
sparromr^de 3-870 MHz
380:-

Information finns aven i SSA:s SM Call Book
och p& SSA:s hemsida http://www.svessa.se

TELEGRAFIKURSER
SSA Grundkurs i morsetelegrafering. 32
ljudkassetter. (30 for mottagning, 2 tor sandning).
Kursbok med tacit och anvisningar.
800:SSA:s CW-kurs p3 diskett. For PC.
150:Ovningsoscillator i byggsats med kretskort,
komponenter, hogtalare och volymkontroll och
varierbar tonfrekvens.
For 9V, exkl. batteri.
210:-

SSA medlemsmarke
Sticknai inklusive naistopp.
Clutch med l&s.
Halskedia.
Slipshailare.

SSA-dekaler
5,5 x 2,5 cm. Sjalvhaftande. Per set om 5 st
Rattvand
12:do spegelvand.
12:-

9.5 x 4,5 cm. Sjalvhaftande.
Rattvand
do spegelvand

10:10:-

12.5 x 9 cm. Ellipsformad.
Sjalvhaftande. Spegelvand.

5:-

Figurdekaler
75x78 mm.
Guldvinyl med biatt tryck
- sjalvhaftande.
Foljande alternativ finns:
I- RPO 2-RTTY 3-VHF/UHF 4-CW 5-Satellit
6-Fone 7-ATV 8-Mobil 9-SWL 10-Field Day
II- Repeatertrafik och 12-DX. Ange nr.
Pris/st
5:-

35:-

OTC medlemsnSI

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

Ovrigt fran Auth
HFT-2, mantelstromsfilter, 2-870 MHz.
Kombineras med sparrfilter.
Kontakt IEC-DIN 45 325, 75 Ohm.
370:-

Video-film
For forsaljning och uthyrning.
Begar v&r separata fortecknmg.

TBA 302 for forstarkaring^ng till skivspelare,
radio, kassettspelare m m.
Kontakt, 5-polig IEC-DIN 41 424.
235:TBA 302 C, se TBA 302.
Stickpropp/hylskontakter

Telegrafinyckel
Fornicklad massing. Silverkontakter

EM 702, antennvaxel for sandare
2m/70cm. 100 W PEP. 50-75 Ohm. 600:-

235:-

■

oo

i

eno

no

50:50:10:25:15:-

Auth lagpassfilter
(Ansluts till antennutg^ng p& sandaren
UHF-kontakter PL 259/SO2>39, 50 Ohm)
TP 30 (KV), sparromr^de 47-870 MHz.
1000 W PEP
530:TP 2 A 2 m, sparromr^de 200-870 MHz.
200 W PEP
600:TP 70 A (70 cm) sparromr^de 500-870 MHz.
200 W. PEP
590:-

Telegrafikursdator i
byggsats av SM0EPX.
Se QTC 1994 sid 40-43. 25-199-takt,
97 lektioner, inbyggd sandningsoscillator,
inbyggd elbugg med minne och printerutg^ng
1200 Baud
690:-

580:-

SSA Prylar
SSA-duk. 40 x 40 cm.
SSA-vimpel 16x25 cm.
SSA reklamvimpel ca 5 x 12 cm.
SSA blazermarke. 5 x 10 cm.
SSA tygvaska

Illi

Magnetskylt med anropssignal.
Vit text p£ bla botten. Langd 35 cm. Hojd 8
cm.
Lamplig for exempelvis bilen.
100:-

WCY-transceiver
Funktions- och bygabeskrivning
Kretskort med byggbeskrivning

oooo

Information avsedd i forsta hand for SSA
provforrattare, SSA utbildningsstallen och
klubbar
SSA 1995:2, om kunskapskrav for erhcillande
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.
Ansokningsblankett som provforrattare for
SSA-certifikat.
Blankett for ansokan om SSA-certifikat.
Avsedd for provforrattare.
Blankett for ansokan om SSA-tillstSnd. Av
sedd for lokalt radiotrafikansvarig hos
SSA-utbildningsstallen.
Mediakontakt - handledning for klubbar.

SKYLTAR (Viss vantetid forekommer)
Namnskylt 80 x 24 mm. SSA-logo.
BI3/vit text, en rad
40:-,
tv£ rader
Namnskylt 62 x 15 mm. Silver/svart text
en rad
tvS rader
Namnskylt 62 x 15 mm. Valnot/vit text,
40:en rad
tva rader
60:Max 20 tecken per rad.
Vid samtidig bestalining av M eller
flera lika skyltar utg^r T0% rabatt p&
totalsumman.

co co co

INFORMATION GRATIS
TvS program om amatorradio fr&n R Stock
holm ocn R Jonkoping
(skicka C-60 eller C-90 kassett s2 kopierar vi
over programmen)
Att bli radioamator 10 punkter om hur det g3r
till att fa ”Cept-licens”.
SSA-tillstSnd 10 punkter om hur det g&r till att
fa SSA-tillstlnd.
Kunskapskrav for radioamatorcertifikat klass
Cept 1 och Cept 2 enligt PTSFS 1994:5
Kunskapskrav i morsesignalering.
Information om medlemsavgifter i SSA,
avgifter for SSA-amatorradiotilIst^nd och om
avgifter for amatorradiotillst^nd Cept 1 och
Cept 2
SSA:s anvisningar om SSA-certifikat och
SSA-tillstand (SSA 1995:1)
IARU Monitoring System. Introduktion till
bevakning av amatorbanden och rapportering
av inkraktare.

QTC-parm, A4, for en SrgSng

i^bi
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SSA HamShop
tar nu kort!

VISA tg?

Vi accepterar de fiesta betal- och kontokort (ej
American Express). Forutsattning ar att du
handlar for minst 200 kronor och att du skickar in
nedanstSende kupong med bestallningen.
Ange tydligt alia uppgifter
Glom inte din underskrift.
\_____________________________ ______________ J

Harmed bestalles:
Belopp:

PORTO
Belopp:
BETALT
Belopp:

Belopp:

.

Kontokort:

Kontonummer:

Namn:

SSA HamShop

Adress:

Svarspost

l_l_ l_ll_l_l_ I—I—l_l_I—I—I—I—I—I—I
Giltigttill:
Namnteckning:
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l_lIJJ_I

Kundnummer 120 077 700
Postnr: l_l_l_ll_l_lI

Tel.nr

I

I

I

I

I

I

Ort:
I

I

I

I

I

I

I

123 20 Farsta
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Vill Du Annas
med i denna
annonsdrforteckning
iQTC?
Boka nu!
Information:
Tel/Fax
08-56030648
Kurser: Kommersiell radio
STF-kurser
Introduktion till radiokommunikation.

STF arrangerar ett flertal kurser under
hosten i amnesomradet radio
kommunikation
Kursema ar bl a:
• Introduktion till radiokommunikation
• Radiokommunikation I
• Vagutbredningsmodeller
• Digital radiotransmission
• Mikrovagsteknik
• Radioantenner
• Radiolank - System
• Radiolank - Projektering - Workshop
• Radionat
• Mobila datakommunikationssystem
Dessutom arrangeras en ’’Preparanddag i
radioteknik”.
Introduktion till radiokommunikation ger
en oversiktlig beskrivning av de tekniska
fenomen som styr radiokommunikation.
Forelasare ar bl a SMOMAN Per
Wallander. Man gar igenom grundbegrepp for vagutbredning: Radiostraining,
Nar stralar det? Hur undviker man
straining?, En effektiv stralare. Antenner,
Vilka vaxelstrommar kan anvandas vid
radiokommunikation? Hur kraftig blir
signalen vid fri sikt? Vagutbredning nar
det inte ar fri sikt.
Kursen ’’Antenner” leds aven den av
SMOMAN Per Wallander.
Exempel pa kursinnehall ar: Nar stralar
det?, Varfor ser antenner ut som de gor?,
Halvvagsantenner. Bandbredd. Korta
antenner, langa antenner. Antennvinst:
Yagi, LP-antennen, parabol. Antennkabeln, matning av framatgaende och
reflekterad effekt. Finns det skillnad
mellan sandar- och mottagar-antenner?
Ytterligare uplysningar lamnas genom
Gunilia Englund, STF Ingenjorsutbildning
08-613 82 17
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Vill du finnas med i denna
forteckning?
Ring/faxa:08-56030648
eller e-post:
nummer@bahnhof.se
for information.

Leverantdrer - amatorradio/data/ elektronik - utbildning

SSA QTC Annonsdrer

A.F.R Electronics
T ungatan 9,853 57 Sundsvall
Tel 060-17 14 17 Fax 060-15 01 73
http://www.afr.se
e-post: afr@afr.se
Bejoken AB
Box 9503,200 39 Malmo
Tel 040-22 78 00 Fax 040-94 99 00
http://www.bejoken.se
e-post: info@bejoken.se
CAB-ElectronikAB
Box 4045,550 04 Jonkoping
Tel 036-16 57 60 Fax 036-16 57 66
ELFAAB
17117Solna
Tel 08-735 35 00 Fax 08-73010 40
http://www.elfa.se
e-post: ham@elfa.se
Ericsson Electronic Services
Box 719,194 27UpplandsVasby
Tel 08-7575100 Fax 08-7575100
http://elektronikkatalogen.ericsson.se
Hastrups
Guddastad 258 242 91 Horby
Tel-Fax 0415-61218
www.torget.se/ftg/hastrups
e-post: hastrups@swipnet.se
Instrumentcenter AB
Box 67,732 22 Arboga
Tel 0589-19250,19350
Fax 0589-16153
e-post: ic@instrumentcenter.se
http://www.instrumentcenter.se
Klingenfuss Publications
Hagenloher Str 14, D-720 70
Tubingen, Tyskland
Tel 00949 7071 62830
Fax-600849
http://ounvorld.compuserve.com/
homepages/klingenfuss/
Leges Import, Sam Gunnarsson
Nordanas 1048,
891 92dmskoldsvik,
Tel 0660-293541, Tel+fax 0660-293540
Mobil 010-2171872
http://www.algonet.se/~leges
e-post: leges@algonet.se
L.H. Musik & Audio AB
Sickla strand 63,131 34 Nacka
Tel 08-718 0016 Fax 08-718 59 70
http:/www.lh-musik.se
Marinens Overskottsforsaljning
Finnboda Varv, Stockholm
Tel 08-6433184 Fax 08-6433189
Microware Software s.n.c., Italien
EasyLog4.5
http://www.easylog.com
Lev.i Sverige: Bengt Svahn SM5YY
Tel 08-732 59 54
e-post: m-16122 @ mailbox.swipnet.se
Nitech Scandinavia
VGrevie22,23594Vellinge
Tel: 040-42 66 30 Fax: 040-426633 e-post:
bn@aaaaa.se
Organsand Electronics
P.O. Box 117, Lockport,
Illinois, 60441 USA
Post- och Telestyrelsen
Ostra Tillsynsenheten

Pryltorget
SM7VHS Martin Rask, Tingsryd
www: http://pryltorget.just.nu
Pryltronic Komponenter AB
Box 11,52321 Ulricehamn
Tel 0321 -12686 Fax 0321 -16280
e-post: pryltronic@swipnet.se
Radex
Kopingevagen9
252 47 Helsingborg
Tel/fax 042-141530
Radiomuseet, Goteborg
Radiohistoriska Foreningen
Anders Carlssons gata 2
417 55 Goteborg
Tel031 -7792101,010-2341518

Sanco
Sportlovsvagen 7,91832 Savar
Tel 090-52226 Fax 090-196467
http://www.sanco.se

Svebry Electronics
Box 120,541 23Skovde
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 0851
http://www.srsab.se
e-post: srs@srsab.se
Scandinavian TADCOM AB
Box 606,135 26 Tyreso
Tel 08-7125525, Fax 08-7426652
V£rg£rda Radio AB,
Besoksadress:
Hjultorps ind.omr.
Skattegardsg.5
Box 27,44721 Vargarda
Tel 0322-620500, Fax 0322-620910
http://www.vargardaradio.se
e-post: sales@vargardaradio.se
PLATSANNONSER
Westermo Teleindustri AB
64040 StoraSundby
www.westermo.se
Ericsson Radio Access AB
Stockholm
www. e ricsson. se/S E/
Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Stockholm
UTBILDNING och OVRIGT
Komvux, Enkoping/
Upplands Signalregemente.
Inriktning motsignalteknik. Ger behorighet till
hogskola.
http://www.enkoping.se/wgy/
Kontaktpersoner: Hans Sandin 017125021,25345, Adam Jansson 0171 -25359
e-mail:
adam.jansson @ wgy.enkoping.se
Co-jot Ltd,
P.O.Box51 FIN-02201 Espoo, Finland
Tel +358 9 452 2334 Fax+358 9 4523696
e-post: info@cojot.com

Internetsurfare.
Utnyttjaadres.rnapaden^as.da^^
surfa. Stor chans an
produktnyheter

nnandelankar.
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YAESU
uo.uuu

^0800

FT-1000MP

FT-1000MP/AC
FT-1000MP/DC
FT-847
FT-920

23600:-

ROTORER

20800:- G-800SDX

4900:-

17900:- G-1000SDX

5200:-

17500:- G-2800SDX 12900:-

Fullstandiga Garantier. Fullstandig Service.
DIAMOND CP-5 VERTIKAL 80-40-20-15-10 meter. Liingd 4.5 meter.
Radial langd 1.8 m. Vikt 4.9 Kg Max uteffekt 200 Watt PEP Pris: 2995:

W735 Dipol for 80-40 meter L 26 m. Max ut 1200 W PEP Pris:1200:LEGES IMPORT Nordanas 1048. 89192 Ornskoldsvik Tel:0660 293541
Fax 293540 Mobil 010 217 18 72 e-mail: leges@algonet.se
Internet: www.algonet.se/~leges Postgiro 408 34 08-7 Bankgiro 5838-8760
Alla priser inkl moms. Foretaget innehar F-skattsedel.
Solprognos
Rullande 12-m£nadersm©delvarden enligt augusticirkularet frAn ITU:s RadiobyrA: solflacktai
utraknat av Sunspot Data index Centre i Bryssel, Belgien resp National
Geophysical Data Center i Boulder CO, USA samt brusflodet O12 vid 2800 MHz kl 2000
UTC (uttryckt i enheten 10—22 • W • m—2 • Hz—1) utraknat av National Research Council
invid Penticton, Canada. d>12 anvands for berakningar i E- och F^regionerna, och R12 i
F2-regionen.
En kort beskrivning av bakgrunden till prognosen gavs i QTC 1994 nr 12, och informa
tion om brusflodet finns i QTC 1995 nr 12.
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Utrakning med historiska data:
Armeinad 608609610611 612 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 801
Flacktai
Brusfl6de2
907
140
143
143

QTC temanummer
digitala moder.

Novembemumret av QTC blir ett temanum
mer om modema digitala moder.
Delta gama genom att skriva artiklar om
hur man kommer igang med exempelvis
GTOR, Clover, PacTor och SSTV pa kortvag eller packet med hogre hastigheter pa
VHF/UHF.
Du kan ocksa skriva om fordelar och nackdelar med olika utrustningar, olika modulationstyper och protokoll eller om erfarenheter och problem.
Skicka material till QTC-redaktoren senast den 10 oktober.
SM5KUX Sigge
SSA tekniksekreterare.

SM5BLC Bo Lennart Wahlman Yngvevagen 12 182 64 DJURSHOLM Tfn 08-755 99 05
QTC Nr 10 1998
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NSBA_ Nordvastra
Skanes
=]^ Radioamatdrer
kopieservite

vanner

livet

NSRA - Nordvastra Skanes Radioamatorer lamnar har information om
speciellt intressanta artiklar, varav
kopior kan bestallas.
Oversattning:
SM7PXM: Tysksprakiga artiklar
SM7SWB: Fransksprakiga artiklar
SM7EJ:
Engelsksprakiga artiklar
SM7ANL: Artiklar ur 07. och norska
NRRL Amatorradio.
Bestallning av kopior:
2 kr per kopiesida. Porto och expedition: 10 kr per
max 15 kopiesidor, 20 kr per max 30 sidor etc, (dvs
10 kronor per varje 15-tal kopiesidor).
Betalas till: Nordvastra Skanes Radioamatorer,
postgiro 44 6825-2. 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.

Om stallet dr roligast en sommar, so dr det kanske scoutkaren som galler sommaren darpa. Foreningslivet dr

en motesplats dor vanskap fods och frodas, dar aktiviteten i sig dr mindre vikiig. Forra aret kunde vi bidra med
nastan en och en halv miljord kronor till Sveriges foreningor. Vanner for livet?

Choosing Coaxial Cable
av Paul Balaam, G4LNA. En kortfattad handledning
till val av coax for mer eller mindre kravande
tillampningar.
Radcom 98-07-44/1, en s.

The Peg Leg Gripper
av Ken Craven, G4LKP. Ett hiindigt kontaktdon for
transistorbenen vid provning av transistorer. Material:
Kladnypa av tra + litet mera.
Radcom 98-07-46/1, en s.
Good VHF Portable Sites (In Practice)
av Ian White, G3SEK. Hur viilja stationsplats for
VHF-riggen, om jag vill na maximalt. Toppen av
kullen ar inte sjalvklart det biista valet. Las sjalv den
instruktiva artikeln! Rikt illustrerad.
Radcom 98-07-48/2, 2 s.
Soldering and Dry Joints (T.T.)
Flera tips angaende apparatfel pga daliga lodningar,
hur de lokaliseras och kureras.
Radcom 98-07-56/1, en s.

Finesse Voltage Regulator Noise (T.T.)
Tips rorande stomingar fran spanningsreglerade
nataggregat inklusive en nyttig Intemetadress.
Radcom 98-07-57/1, en s.
High Level Mixers (T.T.)
En genom gang av ett antal nyare IC:n, som ger
mojligheter till konstruktion av utmarkta blandare for
HF och aven for VHF. Namnda ar bla AD381,
74HC4066. Ett par schema-forslag.
Radcom 98-07-58/2, 2 s.

Bidirectional Antennas for Field Day
av Chip Margelli, K7JA. De har antennema tillverkas
med fordel av trad, och deras anviindbarhet begransas
sannerligen inte till portabel/fieldday-bruk. Foljande
antenner beskrivs: Bisquare, Kraus Flat Top/W8JK,
stackade dipoler, Lazy-H. Figurer, matt, prestanda
med horisontal/vertikalstralningsdiagram ger perfekta
anvisningar for antennbygget.
OST 98-06-30/5, 5 s.
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Foreningslivets bdsta van
Representanter for de klubbar som vill prova pa att fa in
pengar till klubbkassan kan kontakta SSA:s kansli.
Ni kommer da att fa ett kodnummer och namnet pa den
person ni ska kontakta pa narmaste servicecentral.
Klubbama maste utse en person som ar ansvarig infor SSA.
Utnamningen av denna person bor vara undertecknad av klubbens ordforande och
kassor och skickas in till kansliet. Den ansvarige bor ocksa pa samma dokument
skriva under att han har accepterat.
Kontakta SSA kanslifor information!

The OCR Receiver
av Dan Wissel, N1B YT. OCR star for ’’optically
coupled regenerative receiver”. Hjartat i mottagaren
ar en linjar optokopplare, som overfor fotoner,
modulerade av antennsignalen, till en bipolar
transistor, vilken ar kopplad som en Colpitts
oscillator. Alltsa: ingen paverkan pa
oscillatorfrekvensen fran antennen, ingen straining
utat via antennen samt regiering av aterkopplingen
enbart medelst fotonema fran optokopplarens LED
(regleras med en pot i serie med batteri). En intressant
konstruktion.
QST 98-06-35/4, 4 s.

Clean up Your Signals with Band-Pass Filters,
del 2
av Ed Wetherhold, W3NQN. Denna del av artikeln
behandlar montering och avstamning till korrekt
frekvens. Vidare illustreras filtemas egenskaper med
diagram samt visas exempel pa utrustning for
uppmatning av filtemas dampning.
QST 98-06-39/4, 4 s.
Alinco DX-77T MH/HF Transceiver
av Joe Bottiglieri, AAIGW. En sedvanligt noggrann
provning av riggen redovisas med bla tabeller over
kanslighet, dynamik etc samt med diagram.
QST 98-06-52/4, 4s.

Autek Research RF5 VHF Analyst
av Mike Gruber, W1DG. Instruments, som anvands
vid konstruktion av antenner inom frekvensomradena
35-86, 132-300 och 255-532 MHz. beskrivs ingaende
i den har rapporten.
QST 98-06-56/3, 3 s.

The Top-Loaded Delta Loop Revisited (Hints &
Kinks)
av Walter Schreuer, KI YZW. Intressant beskrivning
av hur man, utgaende fran en quad-loop,
astadkommer en val fungerande DX-antenn for, i
detta fall, 80-metersbandet.
QST 98-06-59/2, 2 s.

An HF Polarimeter (Tech Corr)
av Eric P Nichols, KL7AJ. Forfattaren konstaterar, att
en hf-signals polarisation andras vid paverkan av
jonosfaren mil media. Han har konstruerat en
Polarimeter, som, kopplad till ett oscilloskop, ger
mojlighet att betrakta resultatet av
polarisationsandringama. I princip bestar
konstruktionen av ett par matchade direktblandade
mottagare matade i fas-kvadratur.
QST98-06-61/1, ens.

A Combined 2m and 70cm Signal Source
av John Brown, G3DVV. Forfattaren upptackte, att ett
antal kristalloscillatormoduler till lagt pris ar
QTC Nr 10 1998

Yaesu FT-847 13 Band All Mode Transceiver
En sedvanligt noggrann bedomning och uppmatning
gjord av Peter Hart, G3SJX. Beledsagas av
informativa tabeller och diagram.
Radcom 98-08-33/4, 4 s.

Internet * Navtex - Radiofax * Radiotelex!

En 10GHz lank mellan packetnoder - Eurotek
av Jurgen Martens, DF5TY, hiimtat fran tidningen
Connect. Forfattaren beskriver hur man successivt
byggde upp den har lanken, till en borjan en billig
simplexlank, slutligen med bistand av andra amatorer
i Tyskland, till en duplexliink kapabel till 1,28
MBaud.
Radcom 98-08-52/2, 2 s.

The Terminated Receiving Loop
av Gary Breed, K9AY (fran QST 1997). En
beskrivning av enkla men effektiva vertikala loopar,
som har uttalad riktningsverkan med upp till 40 dB
dampning at ryggsidan vid 20 till 55 graders
elevation.
Radcom 98-08-57/2, 2 s.
Variable Bandwidth CW Filter (Technical Topics)
Tva aterkopplade steg i foljd med LC-kretsar, vars
frekvenser skiljer sig at med nagra Hz. Bandvidd vid
6dB ner till 5Hz.
Radcom 98-08-60/2, tva s.

H-Mode Mixer with FST3125 (T.T.)
Har beskrivs testresultat vid anviindning av Fairchild
Quad Bus Switch FST3125 sasom superlinear
blandare. Exempel: Blandningsforlustema var 4,85
dB, intercept IP3 +44 dBm.
Radcom 98-08-60/2, 2 s.
QRP
en spalt, redigerad av George Dobbs, G3RJV,
innehaller korta beskrivningar av tva byggsatser, den
ena kallad Super Transceiver (SST), den andra K2.
SST ar en en-bandstransceiver 40, 30 eller 20 meter,
har VXO och kri stall filter och ger c:a 2W output. Pris
$85 plus frakt. K2 narmar sig en modem kommersiell
transceiver ifraga om utrustning men sags vara
relativt lattbyggd och har inbyggda instrument for
trimning. Output 10W. Pris for grundversionen $550.
Radcom 98-08-74/1, en s.

Data
en spalt redigerad av J Cooke, G3LDI, innehaller en
beskrivning av PacTOR, dess prestanda,
systemdetaljer etc.
Radcom 98-08-75/1, en s.
Forts.
QTC Nr 10 1998

Eighteenth Edition

While many radiofax and radiotelex services continue to transmit on
shortwave, today's primary source for global weather information is the
fantastic Internet. This comprehensive reference guide lists meteoro-logical
information sources from all over the world. The cheapest and most up-todate handbook on the very latest worldwide meteo data. Includes hundreds
of sample charts, diagrams, graphics, and images!

HI

Skr 290 or DM 60 (worldwide postage included)

RADIO DATA CODE MANUAL

Klingentuss

RADIO DATA CODE MANUAL |

state-of-the-art digital data analyzing and decoding!
Sixteenth Edition

788 pages

Skr 390 or DM 80 (worldwide postage included)

The most up-to-date and comprehensive reference book available today!
Covers aeronautical and meteorological codes and telecommunications,
modulation types, teleprinter alphabets, modem digital data transmission
systems, cryptology, intelligence and secret services, and the great new
Unicode global standard for all exotic scripts worldwide. This unique
book includes many fascinating Internet websites and dozens of superb
screenshots taken with equipment on the cutting edge of technology!

An Introduction to Mixers
av Ian Poole, G3YWX. En kortfattad och enkel
redogorelse for blandningsbegreppet, vidare en
redogorelse for blandningsproduktema i obalanserad,
balanserad respektive dubbelbalanserad blandare.
Radcom 98-08-42/2, 2 s.
Loop Security Alarm
av Steve Ortmayer, G4RAW. En liten gimmik, som
larmar ifall nagon obehorig forsoker lagga beslag pa
nagon pryl som du exvis staller ut vid en hamauktion. En tyristor och en piezo-summer plus litet
smatt ar vad som behovs.
Radcom 98-08-44/1, en s.

Internet ■ Navtex ■ Radiofax ■ Radiotelex

. I
■* I

420 pages

Klingentuss

1998/1999 GUIDE TO WORLD
WIDE WEATHER SERVICES

.

Balanced Line ASTU & Current Indicator, del 2
av Ted Garrot, G0LMJ. 1 denna andra och sista del av
beskrivningen redogores for konstruktion av bla
spolama, vidare justering av ASTU:n, dar bla lagges
stor vikt pa att astadkomma samma stromstyrka i de
bagge dipolhalvoma.
Radcom 98-08-29/3, 3 s.

1998/1999 GUIDE TO
WORLDWIDE WEATHER SERVICES

‘ •I

tillgangliga - pris c:a £4. Kring en sadan modul plus
forstarkare/multiplier och Toko-filter for 144 resp 432
MHz har han byggt en kristalloscillator for dessa
frekvenser. Output 10 mW resp l mW pa 2 resp 0,7
m.
Radcom 98-08-14/3, 3 s.

Plus: 1998 Guide to Utility Radio Stations = Skr 390. 1998 Shortwave Frequency Guide = Skr
250. 1998 Super Frequency List on CD-ROM = Skr 290. Double CD Recording of Modulation
Types = Skr 490 (cassette Skr 290). Package deals available! Sample pages and colour screen
shots can be viewed on our extensive Internet homepage (see below). We have published our
intema-tional radio books for 29 years. Payment can be made by cheque or credit card - we accept
American Express, Eurocard, Mastercard and Visa. Dealer discount rates available on request.
Please ask for our free catalogue with recommendations from all over the world! ©

Klingentuss Publications • Hagenloher Str. 14 • D-72070 Tuebingen ■ Germany
Fax ++49 7071 600849

Phone ++49 7071 62830 • E-Mailklingenfuss@compuserve.com

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

Datakommunikation

Ny bok om datakommunikation.

Magnus Ewert, som sedan 1985 arbetat
med kommunikation, sakerhet och drift av
datasystem har kommit ut med en bok:
’’Datakommunikation. Nu och i framtiden”.
Nagra av de
Magnu» Ewert '
;
teknologier som
Datakommunikation
utvecklas snabbast inom
datakommunikations4*
Teiekomrnunikation.
omrade ar forutom
Internet, tradlos kom
munikation (radiolank),
bredbandsnat och
integreringen av datorer
och telefoni. Aven den
konvergens mellan data, telefoni, ljud och
bild som multimedia innebar.
I den nya boken beskrivs dessa omraden,
fran de enklaste kablama, via lokala nat,
globala nat, telenat, bredbandsnat till
tillampningar som Internet, Java, CORBA,
EDI och DCE/RPC. Dessutom presenteras
GSM och satellitkommunikation. Boken
avslutas med ett ganska omfattande avsnitt
om kryptering och sakerhet.
Boken ar skriven for att ge en overblick
over alia dessa omraden utan att for den
skull svava allt for hogt ovanfor tekniken.
Pris 696 kr. Forlag: Studentlitteratur. ISBN
91-44-00568-7.

Intensivkurs for SSAcertifikat.
24-25 oktober
Lordag/sondag
Samkvam och ovemattning
for kursdeltagarna.
Kurskostnaden, inklusive kurskompendie:
150:-. Mojlighet till ovemattning.

Logi 75:-/person i fyrbaddsstuga, frukost 25:och lunch 40:-. Maltidsdryck, kaffe, lask eller
kaka kostar 5:-/st. Lordagskvallens grillparty
sker i form av knytkala.
Efter kursehelgen maste elevema studera en del
sjalva. Darefter kan eleven kontakta
provforrattare pa hemorten for certifikatprov.

Kurskompendie ingar i kurspaketet.
Kursanmalan, samt eventuell bokning av logi:
SM5UKP/Mikael. Postgiro 111094-9.

Ytterligare information om vara
amatorradioutbildningar, liksom den nu
aktuella kursen finns pa Internet:
”Kurs for SSA-certifikat” pa www.svessa.se.
SM5UKP/Micke, telefon 0150-15497.
SK5UM/FIens Radioamatorer
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FAX480 and SSTV Interfaces and Software
av Dennis Bodson, W4PWF, och Steven Karty,
N5SK. FAX480 ar en ny nationell standard for fax
over radio, antagen av NCS, en federal organisation
(USA). Artikeln innehaller bla en beskrivning med
schema pa ett interface samt intemetadress, dar man
kan hamta mjukvara.
QST 98-07-32/5, 5 s.

A GPS-Based Frequency Standard
av Brooks Shera, W5OJM. Konstruktoren utgar fran
de signaler, i detta fall sekundangivelser, som sandes
via GPS-systemet. Alltsa kravs en GPS-mottagare.
Vidare kravs en VCXO, en fasmatande krets, en CPU
och en DA-konverter. Resultatet blir en
frekvensstandard med en noggrannhet av kanske
nagra delar av 10 upphojt till 11 (ett hundra
miljarder).
QST 98-07-37/8, 8 s.
A Voice-Balancing Audio Peak Clipper
av Robert Burger, WB6VMI. Denna klipper ger
individuell kontroll av de positiva och negativa
peakama i talet. Den ar byggd kring tva stycken IC
741 och skall kopplas mellan mikrofon och station. I
klippem tjanstgor den andra 741 som lagpassfilter for
att eliminera de overtoner, som ar ett resultat av
klippningen.
QST 98-07-45/2, 2 s.

The Clothesline Antenna
av Robert Victor, VA2ERY. Satt dig ner med ett rutat
papper och en penna och rita diagram pa
spanningsfordelningen over en antenn som matas
med ex vis 7, 14, 21 MHz och inte bara fran
mittpunkten utan fran andra lagen pa antennen. Gor
sedan samma sak med en vikt dipol, sa forstar du hur
den har geniala multibandantennen funkar. Alltsa: En
vikt dipol, dar antennwiren gar genom isolerande
block, sa att du kan flytta matningspunkten!
QST 98-07-56/3, 3 s.
ICOMIC-PCR1000 Computer-Controlled
Communication Receiver
uppmatt och provad av ARRL lab. For dem, som inte
vet det, kan berattas, att detta ar en "liten svart lada",
som ansluts till datom, fran vilken man sedan
opererar det hela.
QST 98-07-62/4, 4 s.
Protection for '723 Series Voltage Regulators
(Hints and Kinks)
av Bob Schetgen, KU7G. Forfattaren refererar till ett
vanligt schema till ett niitaggregat, dar han menar, att
spanningsregulatom LM723 loper risk att forstoras
vid kortslutning pa utgangen. Han skissar en
revidering och redovisar provresultatet.
QST 98-07-68/2, 2 s.

Mike Master - A Microphone Preamplifier with
Noise Gating and Compression
av Marv Gonsior, W6FR. En mikrofonforstarkare,
byggd huvudsakligen kring ic:n Analog Devices
SSM2166 plus kringkomponenter. Forstarkaren,
vars IC ar konstruerad for storande omgivningar, har
reglerbar stordampning och d:o kompression.
Distorsionen ar mycket lag, och IC:n uppges dra
endast 7 mA. En 78L05 spanningsreglerare ingar
ocksa i schemat.
QST 98-03-33/4, 4 s.
Make Your Own ’’Rubber Duckies”
av Paul Stump, NOLRF. Material till dessa
gummiantenner ar bla BNC-konnektor, PVC
vattenror, en stump koaxkabel, isolerad trad och
krympslang. QST 98-03-37/2, 2 s.

Build Efficient, Short Vertical Antennas
av Thomas Kuehl, AC7A. En 6-sidig artikel, som pa
ett pedagogiskt satt visar hur man med
forlangningsspolar och kapacitiva ’’hattar” kan fa
forkortade antenner att fungera med god effektivitet.
Artikeln innehaller en liten smula teori men ocksa
manga konkreta exempel pa atgarder.
QST 98-03-39/6, 6 s.
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A Reduced-Size Half Sloper for 160 Meters
av Don Kirk, WD8DSB. Den slopande delen av
antennen anges till 68,3 fot plus en forlangningsspole och den vertikala delen (antennmast eller triid)
till c:a 40 fot. Radialer kravs.
QST 98-03-54/3, 3 s.
Compact and Portable Antennas Roundup
en bedomning av kommersiella antenner av Rick
Lindquist, N1RL. Antennerna ar Alpha Delta
Outreach/Outpost System (vertikal, helical), Bilal
Isotron 40 (40 meter), MFJ-1788 (liten loop 7-21,5
MHz), Force 12 ZR-3 (vertikala dipoler), Traffie
Hex Beam II (20 och 17 meter, 2-element-antenn).
QST 98-03-72/7. 7 s.
Paiomar Model AN-7 HF/VHF Mobile Antenna
en bedomning av Steve Ford, WB8IMY. En helikal
med toppsprot, tacker 80, 40, 20, 15, 10, 6 och 2
meter och ar forsedd med uttag for alligatorklamma.
Bedomaren var tveksam till en borjan, men resultatet
blev godkiint, sarskilt snabbheten att QSYa.
QST 98-03-78/2, 2 s.

The "Backpacker" QRP Transceiver, del 1.
av Peter Grigson, G0TLE. En transceiver for 1399514070 kHz med bla RIT/XIT, Colpitts VFO, MFbandvidd 250 Hz, kanslighet (MDS) -148 dBm, 2tons dynamik 99 dB och uteffekt variabel till max 5
W. SAlunda en hogst kvalificerad radio. Denna
forsta del av beskrivningen ger dels en oversikt, dels
bla detaljer rorande sandarkortet.
Radcom 98-09-14/6, 6 s.
EZNEC2 Antenna Modelling Software
granskat av Peter Dodd, G3LDO. Provrapporten
beledsagas av foton av skarmbilder.
Radcom 98-09-24/2, 2 s.

Eurotek - Long Yagis for 435MHz
fran Radio-REF, av Noel Hunkeler, F5JIO. Han
beskriver dels en 23-elementsyagi, som ger 16 dBd,
dels en 12-elements "lattviktsyagi", som ger 13,2
dBd. Vidare beskrivs en 4:1 balun gjord av coax.
Radcom 98-09-32/2, 2 s.

A Spectrum Analyzer for the Radio Amateur
av Wes Hayward, W7ZOI, and Terry White,
K7TAU. Instruments ar i princip en dubbelsuper
for omradet 50 KHz till 70MHz med forsta och
andra MF 110 MHz resp 10 MHz. I den senare MFen ligger switchbara filter pa 300 resp 30 KHz
(resolution filters). Den svepta lokaloscillatom har
frekvensomfanget 110 till 180 MHz med en
kommersiell VCO-modul. Instrumentet har utgang
till oscilloskop. En analyzer for hogre frekvenser
kommer att presenteras i ett senare nummer av
QST.
QST 98-08-35/9, 9 s.
Build a Portable Antenna
av Robert H. Johns, W3JIP. En antenn for
portabelbruk, sammansatt av aluminiumror med
variabel langd samt belastningsspolar med
variabelt varvantal. Alla band 40 till 5 meter.
QST 98-08-44/3, 3 s.

A PTT Repeater Box You Can Build
av Dave Miller, NZ9E. Det handlar om en push to
talk box, som ger dig mojlighet av switcha till resp
fran flera olika enheter samtidigt, da du trycker
eller slapper switchen i mikrofonen. I konstruktionen anvands erforderligt antal relaer med tva
slutningar.
QST 98-08-60/3, 3 s.
Yaesu FT-847 HF/VHF/UHF Transceiver
en noggrann provning och uppmatning av Steve
Ford, WB8IMY, i ARRL lab. Text, tabeller,
diagram.
QST 98-08-64/6, 6 s.

ICOM 1C-T8A Multiband Hand-held
Transceiver
en noggrann provningsrapport med data av denna
handapparat, vars sandare tacker 50-54, 140-150
och 430-450 MHz. QST 98-08-69/3, 3 s

Current and Voltage on Antennas (In Practice)
av lan White, G3SEK. En forklaring till hur faltet
bildas kring en antenn och hur man lattare kan forsta
detta genom att rita upp strom/spanningsfordelningen over antennen. Radcom 98-09-34/2, 2 s.

An introduction to Q
av Peter Martinez, G3PLX. En grundliiggande
forklaring till begreppet Q-viirde for kretsar och
komponenter. Figurer och diagram hjalper till.
Radcom 98-09-40/2, 2 s.

G3SBI's H-Mode FST3125M Mixer Constructional Details (Technical Topics)
Ref Radcom 98-08-60/2 rorande ovanstaende
blandare. I denna innehallsrika artikel lamnas
forslag till forbattringar samt en rattelse rorande
konstruktionens IP3-prestanda.
Radcom 98-09-58/2, 2 s.
Fighting Coax Pollution (T.T.)
Roger Gould-King, ZS6QL, ger synpunkter pa hur
man kan skydda koaxialkablar mot fuktintrangning i
anslutningar - mot antenner, andra koaxialkablar etc.
Radcom 98-09-60/l,en s.
Replacing the SL6270 (T.T.)
Rubric. IC ar borta ur marknaden, varfor John R
Hey, G3TDX, har gjort en krets for audio AGCsystem med bla en FET och tva op-amp. Input
signaler 4mV till 4V ger en utspanning av c:a 200
mV. Schema inkluderas. Radcom 98-09-60/1, en s.

Crystal Oscillators and VXOS (T.T.)
Ref Radcom 98-06-60/2 om Super VXO. I denna
nya artikel lamnas av Mike Hall, G3USC, ytterligare
information om rubricerade med tonvikten lagd pa
olika kristallers lamplighet i VXO-tillampningar.
Radcom 98-09-60/2, 2 s.

Nasta nummer
Temanummer:
"digitala moder"

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 d&
ocksci vara erlagd.

Nr |Man
11
NOV

Stopp
15 okt

’’Sista minut"

16

Okt

QTC Nr 10 1998

SOLFLACKSMAX KOMMER NU!
Gor dig beredd nu sa kan du surfa pa
topp nar konditionerna kulminerar!
Vi kommer tydligt ihag tidigare
solflackstoppar och vad alia
de sade som inte "kom med”!!
De ar nu sakerligen garderade, men hu
ar det egentligen med dig ??

- den

/

/

Var MAST-HISS ar en n
losning som for manga '
I
blivit
helt genialiskoch
fallbara masten
ger full underVargarda
TELE-Mastprodukter
ar
hallsfrihet pa all
/
mastelektronik
teleskopiska fallbara aluminiummaster som kan tippas over
och ditt antennsystem!
Las
basfundament. Levereras komplett
mycket mera i
med vajrar och vinchar monterade.
Sektionerna ar hjullagrade.
om detta i var
mast-katalog’iEr

Det sjalvklara valet av
satellitantenner ar
VARGARDA-ANTENNEN

< HOGdprstarkning
STORibandbredd
KRAFTIG mekaniskt
BRED bppningsvinkel
MYCKET god anpassning
till ett LAGTPRIS!
Bestall var ANTENNKATALOG!

[Rekvirera var\
\^Mast-katalog!J

Efterfoljaren till FT-736R
5EL6-5el 50MHz

ErTantenn i mycket
kraftigt utforande med
dubbla bommar och vikt
dipot " Med
balun.
Rekvirera var antennkatalog och las mera!

Satellitduplex

•ATtUjTS

MEM/VFO CH
REV
SCAN

Vi kan eventuellt byta in din gamla station om du vill
anvanda den som delbetalning. Aven vid kreditkop.

PRl

▼ BAND a
7
8

For kredit: V£rg£rda Radio AB i samarbete med G E Captial Finans. Ring oss for information. Vid
oppnande
snabbkredit lamnas tre m|a^der betal- och rantefrihet. fngen fast avbetalningstid.

VARGARDARA

I Postadress:

1 Box 27
| 447 21 V£rg£rda

Besoksadress

Hjultorps Ind.omr.
SkattegSrdsgatan 5

Telefon:

0322-620500

Telefax:

0322-620910

Postgiro:

Bankgiro

Web:

Oppethallning:

492734-9

894-9794

www.vargardaradio.se

vardagar 8-17

ADRESSUPPDATERING

Posttidn ing A
y

120 077 700

SSA, Box 2021
123 26 FARSTA

y

|

Vid defenitiv avflyttning eller felaktig adress sands •
forsandelsen vidare till nya adressen. Rapportkort med nya
adressen sands till Postkontoret

\

123 20 FARSTA

Pa hosten ar det byggtid!

TEN-TEC byggsatser
1208 - Trans verterbyggsats for 50 MHz/14 MHz

Koppla den till Din 14 MHz transceiver (input 3 - 5 w) och Du
ar QRV pa 50 MHz med 8 watt.
Enkel oinkoppling pa frontpanelen me Ilan HF och 50 MHz.
Snabb tyst PIN-diod T-R-switchning for QSK-trafik.
12-15 VDC, 3 A yttre spanningskalla.
1.355,1209 - Trans verterbyggsats for 50 MHz/144MHz

Som ovanstaende, men for 144 MHz transceiver.

1.355,-

1253 - Mottagarbyggsats - 9 band, 1,8-22 MHz

En klassisk "forsta radio'-byggsatsen. Ingen triinning nod
vandig
895,-

s'
Vi saljer alia marken.
{ Vi by ter garna in Din utrustning,\

Vi tar emot till forsaljning.

/

HF+ 50 MHz+ 144 MHz
•Alla trafiksatt*Mottagarefor30kIIz-60MIIz saint 108-174
MHz • 100 w output pi alia band • DSP i mellanfrekvensen ger
stomingsbegriinsning, automatiskt notchfilter saint valbar APF
(3 bandpassbredder: 80,160 samt 320 Hz) • Upp till 3 extra filter
kan montcras • Automatisk antennavstamning
•
19.500,-

ICOM IC-706 II
HF+ 50 MHz+ 144 MHz
Den lilla, lilla riggen med de storamojlighcterna. Alla trafiksatt.
Ger lOOw output pa HF och 50 MHz, 25w output pi 144 MHz.
En rig som ar ytterst flexibel och har all 11
•
13.500,-

Handapparat 2m/70cm

Valkommen!

£/

ICOM IC-746

Kenwood G71

I (beg. mot nytt eller beg. mot beg.) )
\

ST13ULU
Andersson David
Bjdrkbergsvagen 21
SE-824 51 HUDIKSVALL
SVERIGE

Ger 6w VHF, 5,5w UHF, 200 minnen, 290 g.

V.

AD
E3

•

3.415,-

Box 4045, 550 04 JONKOPING
tel. 036 - 16 57 60, Nils (SM7CAB)
036 - 16 57 61 (automatisk ordermottagning)
036-16 57 66 (telefax)

Sveriges Sandaramatorer
SSA Box 2021
^AnmtdrradicTl
123 26FARSTA
^InternafaoneU^
Tel 08-604 40 06
Fax 08-604 40 07
Hemsida: http://www.svessa.se

