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xNu aven 70 cm (430-440MHz) 20W

HF 50 144 430

x50W pa 144MHz

Mia

xSubton/CT CSS/pilotton/subton standard

MHZj

MHZj

xBelysta tangenter

MHZj

UT-106 DSP
En plug-in enhet som enkelt
monteras
i
transceiver
IC-706Mklt (ej aldre modellen
!)
och
mottagaren
IC-PCR1000. Display/program
ar forberedda och de nya DSPfunktionerna kommer efter
installationen att finnas i respektive
skarmbilder.

PHOMES.

2 ARS

ICOM GARANTI

meny och

Galler aven sluttransistor

CW MED MANGA FUNKTIONER

ANF (Automatic Notch Filter) UT-106

En elbug ingar som standard. Variabel "weight", CW-reverse
(for att reducera interferens fran narliggande signaler),
justerbar cw-pitch fran 300 till 900Hz ett smalt cw filter
kravs (tillbehor) och full-break-in (QSK).

Dampar automatiskt interferande toner, aven de som ’’forflyttar sig”.
Fungerar i SSB, FM och AM.

NR (Noise Reduction) UT-106
Denna funktion minskar vissa storningskomponenter typ brus och
innebar att man kan ’’fiska fram” en signal som ar stord. Den mottagna
analoga LF-signalen digitaliseras och signalbehandlas innan den
aterskapas och matas ut i hogtalaren. Funktionen fungerar i alia
trafiksatt.

SPEKTRUM SCOPE
En enkel spectrum visning, genom att scanna mellan tva
forprogrammerade frekvenser visas mottagen signalstyrka.
Denna funktion ar inte bara anvandbar pa VHF/FM utan
aven for att se aktiviteten pa HF.

TILLBEHOR

DOT MATRIX DISPLAY
Inbyggd i LCD displayen finns en dot-matrix del. Med
multifunktions omkopplaren kan man fa multi-funktions
handhavande. Den grafiska menyn visar tx frekvens vid
split, IF niva och spectrumscope(bandscope).

OVRIGT
HF 100W uteffekt , 5-100W (AM 2-40W)
144MHz 2.5-50W (AM 0.4-20W), UHF 2- 20W (AM2-8W)
IF shift, VOX, 107 minnen, inbyggd hogtalare
Frekvensavlasning ner till 1Hz
Digital multifunktion , S/RF miitare
Talkompressor, Variabel RF forstarkning
Separat volym och brussparr
Flerfunktionstangenter, RIT ±9.9, noiseblanker
Smal FM, bred (W)FM (endast rx)
Spanning 13.8VDC ±15%
Plats for 2 extra kristallfilter
Sub skala for enklare tillgang till RIT / andra VFO
Separat tangent for bandbyte
Crossband split, valbar AGC,
Band stacking register minns forutom frekvens och
trafiksatt aven preamp/attenuator,
installningar och tuner on/off lage
S-meny med snabbskift till 3 band
Tyst kylflakt, termostatstyrd
CI-V for datastyrning, LF uteffekt 2W
Storlek: 167B58H200D mm, vikt 2.45kg

UNIKT PA ICOM
0.1-60MHz uppdelat 9 bandpassfilter.
Aktiverade funktioner visas alltid i displayen.
CW-pitch-steg 10Hz. Samtliga uttag chassimonterade.
Justerbar friktion pa VFO-ratt
27dB Auto Notch. Dubbla mic och hogtalaruttag.
5dB DSP brusreducering. Plug-in filter, ingen lodning.
Bandscope alia trafiksatt.

91100
91101
91103
90223
90232
90282
90517
90086
92589
92598
92599
90162
90163
90165
90172
92581
92587
90102
90285
90958
90952
90203
89021
89026
91180
90928
90925
90927

PRIS

FL-100
FL-101
FL-103
FL-223
FL-232
CR-282
CT-17
CT-16
UT-86
OPC-589
OPC-598
OPC-599
MB-62
MB-63
MB-65
MB-72
OPC-581
OPC-587
UT-102
PS-85
IC-SM8
SM-20
HM-103
IC-AH2b
AH-4
AT-180
SP-7
SP-12
SP-10

500Hz CW filter
628:250Hz CW filter
841:2.8kHz SSB filter
540:629:1.9kHz SSB filter
350Hz CW narrow
690:Kristall "ugn"
1015:Niv&omvandlare PC
991:Satellitinterface
ej faststallt
Tone squelch (ing^r)
425:Adapterkabel 8pol/modular
196:ACC13 pin AT-180
368:334:ACC13 pin adapter
Mobilfaste
118:79:Mobilfaste (front)
Mobilhctllare (for MB63)
256:Barhandtag
115:371:Separationskabel 3.5m
447:Separationskabel 5m
Talsyntes
295:2949:Natdel 13.8VDC 20A, switchat
Bordsmikrofon
1388:Bordsmikrofon
1438:Mikrofon (ing^r)
291:Antennelement for AH-4
2565:Ant.tun. HF+50MHz utomhus
3495:Antennatuner HF+50MHz
4750:Hogtalare mindre
466:Hogtalare platt
250:560:Hogtalare typ mobil
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QTC Amatorradio finns aven som taltidning.
Utgivare: SSAordforande
SMOSMK Gunnar Kvamefalk
Ekhammarsvagen 45, 19631 Kungsangen
Tel/Fax 08-581 65960
E-post: smOsmk@telia.com

QTC Redaktor
SM0RGP/EmstWingborg
Trakvista Bygata 36, 178 37 Ekero
Tel/Fax 08-560 306 48
Packetradio: SM0RGP@SK0MK
e-post: nummer@bahnhof.se

SS A QTC-kontaktperson
SM0CWC Stig Johansson
Granstigen4, 137 34 Vasterhaninge
Tel 08-500 21552
e-post: smOcwc@telia.com

Prenumeration. SSA medlemsavgifter
Helar

18arochaldre
Till och med 17 ar
Familjeavgift

350:175:210:-

Framtiden for amatorradio
For att skydda vara intressen intemationellt skapades IARU (International
Amateur Radio Union) redan 1925. For manga ar denna organisation
ganska anonym, aven om nagra ibland forargar sig over bandplaner och
andra rekommendationer. Infor arets regionala IARU-mote i Lillehammer
har foreningarnas forslag presenterats i QTC, men bara nagra enstaka
medlemmar har kommit med synpunkter. Detta ar synd med tanke pa att
alia pa olika satt blir beroende av de rekommendationer och beslut som
medlemsfbreningarna kommer overens om vid IARU-moten.
Vid arets mote ar den stora fragan hur IARU Region 1 ska se ut och arbeta
i framtiden, kostnaderna har stigit kraftigt de senaste aren och det finns
forslag om att hoja avgiften fran cirka 8 kronor per medlem till cirka 12
kronor. SSA styrelse (liksom flera andra lander) har uttalat att okningen
bor begransas och att verksamheten koncentreras pa det som ar vasentligt
for att amatorradio ska kunna utovas fritt aven i fortsattningen.
Inom IARU Region 1 finns en kommitte for ’’externa relationer och
frekvensfragor” (ERC), som leds av SP5FM, Wojciech. I sin rapport till
IARU-motet sager han "Andamalet med ERC sammanfaller med det
grundlaggande andamal som var anledningen till att IARU bildades.
Koordinering av amatorradions intressen, och speciellt frekvensfragor, var
anledningen till bildandet av IARU. Medlemmama kommer att bedoma
effektiviteten inom IARU efter dess formaga att uppfylla dessa mal.
Faktum ar att de fiesta andra aktiviteter, som tavlingsverksamhet och
liknande, kan effektivt hanteras utanfor IARU”.
SSA kommer vid IARU-motet att agera efter principen att undvika
rekommendationer och beslut som inte ar nodvandiga for att amatorradion
ska leva vidare pa ett bra satt, och att de avgifter som gar till IARU
anvands till det vasentliga, att skydda vara intressen.
Amatorradio handlar mycket om experimenterande, och ansvar under
frihet. Detta aterspeglas i de svenska foreskriftema som ger oss stora
friheter att utveckla var hobby. Samtidigt behover vi intemationell samordning for att skydda vara intressen i den okande konkurrensen om frekvensutrymme.

Familjeavgiftgallerda flera i familjen pasammaadress
ar medlemmar. En familjemedlem betalar alltid full
avgift och far QTC. Ovriga betalar reducerad familjeavgift och far ingen egen QTC.

Sigge/SM5KUX

Utanfor Sverige helar 1999

Norden och Baltikum
Ovriga Europa
Utanfor Europa
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Teknik

Bygg din egen

Text och bild:
SM4ATJ Hans Sundstrom
sm4atj@hem.passagen.se

QRP-transceiver
2N2/40 - liar dr del tva i beskrivningen av
hembygget till en komplett QRP-transceiver for 40
meter. Byggd med bara 2N2222 transistorer.
Narmare bestamt 22 av dem. Samt naturligtvis litet
dioder och en hog passiva komponenter.
Den har gangen dr det dags for schemorna pa
riggen.
Jim Kortge, K8IQY, som konstruerat riggen har
gett silt tillstand att lata QTC:s lasare far ta del av
dem och hans ideer kring konstruktionen.

Del I dr ingangssteg, vfo och blandare. Ett
bandpassfilter med cirka 150 kHz bandbredd med tva
avstamda kretsar byggda kring T37-2 toroider lamnar
over signalen till ett forsta 2N2222 fiorstarkarsteg med
cirka 10 dB gain. Med en omkopplare som kopplar in
ytterligare ett emittermotstand kan man fa ytterligare
cirka 10 dB.
Signalen fran ingangsforstarkaren matas till en
hemtillverkad DBM med 1N4148 som matchas sa att
de ligger inom 1 ohm. In- och utgangstransformatorerna Hildas trifildrt pa FT 37-43.
VFO

Vcc

2N2222 40 Meter Transceiver
Designed by: Jim Kortge, K8IQY

Vfo:n ar naturligtvis aven den uppbyggd
kring en 2N2222. Induktansen har ar en
T50-7 toroid som valts for att den har den
basta temperaturkoefficienten av de nagot
sa nar vanliga toroidema pa marknaden.
Den gor att vfo:n driver nagot nedat i
frekvens med okande temperatur och detta
kompenseras genom en polystyrenkondensator, Cl2a som ger motsatt effekt.
Genom kombinationen med C12b, en
NPO keramisk kondensator blir vfo:n
relativt temperaturstabil. Alla andra
kondensatorer i vfo:n ar NPO utom redan
namnda Cl2a samt Cl3 och Cl4, de
senare ar polyesterkondensatorer med 5%
tolerans.
Med den namnda konfigurationen anger
Jim att driften skall vara mindre an 200
Hz fran kalistart.

I

N

S3

I

VW

T

&

Varactor Tuned, Buffered VFO

&

Rx Input Filter

VC

’J R9

flm

: ► ik
H Tx VFO

ntn

/rm

W /

BC14
.001 uF

nrn
Note: TC3 Is optional

Del tva

Note: Select C15 from 270-390pF for max output

C10&C11 are NPO

2N2222AE.SCH; 11/30/1998

C12a Is polystyrene; C12b is NPO

C13 & C14 are 5% polyester

2N2222 40 Meter Transceiver
Designed by: Jim Kortge, K8IQY
Vcc

Vcc

Vanable Xtal Filter 300-700 Hz T

Mixer Amp +6dB

IF Amp +50dB

8*

2*

* *

55%

o ’:

5i

-3

Product Detector

Rx Local Oscillator
V

R64

Rx Mute
R31 47K

047tiF

G41
470uF

Q11
2N2222

470

LINJAR
VFO:n skall vara relativt linjar vilket gor
att man kan ha nytta av en raknande skala
for en tiovarvig potentiometer for
avstamningen. Vfo:n laggs ratt i frekvens
med tva trimkondensatorer, TC4 for nedre
frekvens, 7000 kHz, och TC3 for den ovre
gransfrekvensen 7100.
Sa till schema tva, kristallfilter och MF,
samt BFO och LF.
Mottagaren har i originalversionen ett
trepoligt kristallfilter med tre matchade
standardkristaller pa 4,915 MHz. Det ar
en standardfrekvens med billiga kristaller,
till exempel pa ELFA, sa det ar bara att
kopa en batch och matcha dem med en
frekvensraknare och en enkel oscillatorkrets. Ett gott rad har ar att kopa kvalitetskristaller, vissa byggare som kopt for
billiga kristaller har fatt problem med for
lag aktivitet i kristallema med dalig
funktion som foljd. Aven kvalitetskristallema ar sa billiga sa att det inte svider
i planboken.

2N2222

VARIABEL BANDBREDD
2N2222BF.SCH; 05/23/1999
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Kristallfiltret ges variabel bandbredd
genom nagra kapacitansdioder, fran 300
till 700 Hz. Vill man ha ett brantare filter
QTC Nr 10 1999
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K8IQY 2N2/40
komponentlista
2N2222 40 Meter Transceiver
Designed by: Jim Kortge, K8IQY

Alternate Rx Mute Circuitry
Antal Del
R102

R104

1M
C102

C101

—{ Audio Out

HI
—
0.0027uF
| Audio In

...

2

0.22uF

To POT3, P!n1

C100
—u—
O.22uF

2

D101
1N34

Q100
2N2222

vW v

From R25/C28 Junction

1
1

1

R103

1K

gar det naturligtvis bra att plocka dit
ytterligare en eller flera kristaller i filtret,
men detta bor i sa fall kompenseras genom
att man okar forstarkningen i MF.
Produktdetektor och BFO sa. BFO ar en
Colpitts oscillator, precis som VFO:n. Den
justeras in att ligga 750 Hz under 4,915
MHz passbandet. Produktdetektom ar en
enkel balanserad mixer med tva 1N4148.

MODIFIERING
Muting och audiokretsama till sist har
forandrats nagot sedan det ursprungliga
schemat. Mutingkretsama har gjorts om
till det battre, detta redovisas i ett extra
litet schema. LF delen ar uppbyggd mycket
traditionellt med 2N2222 i en pushpull
konfiguration med en liten standard
utgangstrafo fran 1,2 kohm till atta.
Sandaren sa. Lokaloscillatom ar ater en
2N2222, helt overraskande, med ytterli
gare en billig standardkristall. Och
blandaren ar ater 1N4148 och
amidontoroid. Aterigen galler det natur
ligtvis att matcha diodema till mindre an 1
ohm skillnad i framatmotstand.
En kaskodforstarkare ger 40 dB forstarkning innan signalen gar vidare till driver
och sluytligen till slutsteget med tre
2N2222. I driver och slutsteg gar man
ifran plastmodellen av 2N2222 och

anvander platkannor i stallet - forsedda
med kulflans. Det finns inte hur mycket
reserv som heist att ta av i kapacitet i
slutsteget om man misshandlar det. Men
2N2222 ar a andra sidan billiga...

NYCKLING
Fjarde schemat till sist visar
nycklingssteg, T/R switch for mottagaren,
skyddssteg for strdmfdrsoijningen och den
lilla omkopplingen for HF-gain.
Sa langt schemor och funktion.
I nasta artikel kommer fortsattning pa den
mekaniska konstruktionen.
Tavlingen mot K5FO Chuck Adams? Jag
vet att manga har letat efter den pa hans
hemsida. Han har tyvarr lamnat walk
over, hans tid rackte inte, och darfor har
han heller inte publicerat nagra byggbilder. Inte heller mina som jag skickat
over till honom i USA. Synd tycker jag,
speciellt eftersom tavlingen var hans
initiativ. Men han har i stallet iignat sig at
att flytta tvars over den amerikanska
kontinenten, och bytt signal i samma
veva, han heter numera K7QO.

Hans SM4ATJ

Tx SB Mixer
C48

DU

1N4148

Tx Output LP Filter

Tx RF Drivervcc

*
/7777

LB 17T/T37-2

I,,
7T/FT37-43
css

J

3360 SM
C61

8 m7
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680

12

6

R1.R9.R12,

R15
R24

27

R65
R4.R54

47

R48.R55
R28

It

82

100

2

R40.R4-

150

2

R59.R61

4

R14.R20,

1

R62

4.7K

1

R8

1

R51

5.6K
6.8K

R3.R36.R38,

2
18

2
3
1
1
6
2
1
1
6
1
1
9
1
15

18

4

/7P7

1
1
4
1
1
1
1
1
1

1K

R52

4

2
1

R45

1
2

390

Antal
7
4
1
2
4
3
1
1
1
1
1
1
1
3
6
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
11

R22.R25,

33

R13

!7TrT»7-2

RF Final Amplifierts)
Note: 2N2222A Is TO18 case version

R23

270

1
1
1
1
2
5

W v*

nrn

1

R17
R44.R64

,01uF

TC6
11-70pF

10

R39

2N2222 40 Meter Transceiver
Designed by: Jim Kortge, K8IQY
Tx Local Oscillator

560

R53
R65

1
2
1

Jim Kortge, K8IQY/07091999

Varde

R5.R29

1
1
1

10K

Antal Del

2

R56.R57.R58

■AAAA-

R100

Varde

2.2

3

330

470

R2.R46

R30.R33

1.5K
2.2K
2.4K
2.7K
3.3K

Del
Varde
R7, R10, R26, R42, R47, R49, R50
10K
R27.R34.R43.R63
15K
R32
27K
R35.R37
39K
R6,R16,R21,R31
47K
R18.R19.R60
100K
R11
220K
POT4
100
POT5
1K
POT1
10K
POT3 (Includes switch SW1)
10K
POT2 (10 Turn)
20 K
C2 NPO
3pF
C11.C46.TC9 Replacement NPO
47pF
C1.C3.C20.C21,031,045 NPO
100pF
C10.C52 NPO
120pF
C17.C22 NPO
150pF
C32.C44 NPO
180pF
Cl2b,C34 NPO
220pF
C50 NPO
270pF
C12a Polystyrene
330pF
C15 NPO
330pF
C61 (Silver Mica)
360pF
C49 NPO
390pF
C65 (Silver Mica)
430pF
C24 NPO
820pF
C63 (Silver Mica)
820pF
C13.C14 (5% Polyester)
.001 uF
C48
.001 uF
C4,C5,C6,C9,C26.C33,C47,C51,
C53,C54,C55,C68
.01 uF
C37.C38
,047uF
Ct (Select to tune primary @
750 Hz)
,082uF
027,028
,1uF
C7.C8.C16.C18,C19,C23,C25,C30,
C35,C36,C42,C56,C57,C58,C59,
C60,C62,C64,C66
,2uF
C29.C39.C67
4.7uF
C40.C41.C43
470uF
TC3 (Optional)
3-1 OpF
TC4
8-50pF
TC1 ,TC2,TC5,TC6,TC7,TC8
11-70pF
L2.L4 (Molded)
39uH
L3 (Molded)
4.7uH
L8 (Molded)
12uH
L6.L7.T1 ,T2,T12,T13
T37-2
T6
FT37-61
L1
T50-7
L5,T3.T4,T5,T7.T8,T9,T1 1 ,T14
FT37-43
T10
1200CT - 8CT
D1 ,D2,D3,D4,D10,D1 1 .D12.D13,
D14,D15,D16,D17,D18,D19,
D20
1N4148/1N914B
D5 (6.2 volt)
1N4735A
D6
1N4001
1N4744A
D21 (15 volt)
D7
MVAM10S
D8.D9
MV2115
Y1 ,Y2,Y3,Y4,Y5 (Y1, Y2, Y3 matched
within 25 Hz)
4.915MHz
01 ,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,
Q11.Q12,013,O14,O15,Q16,
021,022
PN2N2222A

Q17.Q18 .Q19.Q20 (TO-18 case)
2N2222A
SPEAKER
3A Fuse
TO-18 Heatsink
Power Connector
3.5 mm Stereo Jack
3.5 mm Mono Jack
BNC Connector
Fuse Holder
SPST Toggle Switch

2N2222CE.SCH; 11/30/1998
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Mobilantenner
Av Ake/SM4SCN. Saxat ur klubbtidningen VARK 93, Vasterdalarnas
Amatorradioklubb, SK4WV och kompletterat av SM4CSN i samarbete
med SMOAQW
20m Mobilantenn model! SM4SCN

Roligare mobilakning dr det om man har en
kortvagsrigg i bilden.
Da behovs ocksa en mobilantenn, och har dr en
beskrivning pa en enkel och billig sadan for 14 MHz.
Konstruktionsiden kan anvandas aven for andra band,
men kraver kanske en del egna experiment!
Skisser for 40 och 80m har du har ocksa pa sidan.
Lindningsdata i skisserns ska ses som utgangsvarden
och kan variera med det anvanda sprotets grovlek. En
del egna experiment behovs sakert!
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For alia sproten galler: Ytterdiameter glasfiber i topp ca 7 mm och rot ca 19 mm. Anvands
grovre sprot maste huvudlindningen i topp kortas.

Antenn
Nr 1

Av Ake/SM4SCN.

Gor sa har:

1
Skaffa ett metspo med ca 3 m langd (de ar ofta
4-delade). Kontrollera att det ar glasfiber och inte
koifiber i spoet!

2

Tag bort toppsektionen - den behovs inte

3
Dra ut de tre aterstaende sektionema och vrid at
hart
4 Linda eltejp pa den smalare sektionen vid varje
skarv, sa att det blir en mjuk overgang for den tunna
antenntraden som skall lindas pa senare

5 Tag bort ev. plastoverdrag och markskyltar av
aluminium som kan finnas
6 Mat upp strackan 2200 mm fran toppen och
kapa nedersta sektionen

7 Gor ett antennfaste - det bestir av en 100 mm
lang massingstang som skjuts in ca 70 mm i nedersta
sektionen. Har du tillgang till en svarv, sa svarvar du
en 70 mm lang kona som passar i spoet. Innan du
skjuter in konan i spoet ska du borra och giinga ett
M10 axiellt hal ca 40 mm in i nedre anden av
massingstangen, sa att du far ett fasthal for antennen. Man kan ocksa linda en kona med eltejp pa en
massingstang och pressa in den i spoet. Om du
svarvat en kona kan du sedan limma fast den med
epoxylim.
8
Borra och ganga tva diametralt placerade 4 mm
hal ca 15 mm upp fran glasfiberanden. Skruva i
M4x8 med planbrickor (heist rostfria) i halen. Nu ar
det klart att linda ett universalsprot for onskat band!

6

Linda ett sprot for 14 MHz (20 m)

1

Inhandla 0,8 mm emaljerad koppartrad - ca 2 hg

2

Borra ett 1 mm hal 30 mm fran toppen av spoet

3 Trad traden igenom halet och vik den ett halvt
varv runt spoet. Tatlinda sedan 500 mm langt ned
efter spoet. Dar borrar du ett 1 mm hal och stoppar
genom traden som du klippt ca 50 mm friande pa. Vik
traden ett halvt varv igen som lasning.

Tips. Har du tillgang till kompis med svarv (han som
svarvardc konan pa fastet), sa satter du fastet i
svarvchucken och kor sakta under lindningen. Som
ersattning for svarven vid lindningen duger tva koksstolar (stavas med ett 1!) som du lagger spoet over
karmama pa. Rullen med trad stoppar du en pinne
igenom och lagger over en hink rakt under dar du
lindar. Det ar drygt att linda for hand, sa ha tejprullen
till hands sa du kan sakra lindningen varannan
decimeter och vila en stund.
4 Du fortsatter sedan lindningen med att borra en
nytt hal 5 mm vid sidan av det senaste. Borra ett hal
till 50 mm langre ned. Detta utrymme ar till for
fintrimning av hela antennen, och kan fa mellan 5 och
50 varv nar du ar klar. Du lindar inget dar an, utan
borra ytterligare ett 1 mm hal 5 mm langre ner. Till
slut borrar du det sista halet 20 mm ovanfor det lage
dar massingpluggen slutar. Fram med traden igen
och linda en spiral med ca 1 dm mellan varven mellan
de tva sist borrade halen. Tank pa att linda at samma
hall over hela antennen!

Trimma och montera
Ett grundtips infor trimningen av antennen kan vara
att tatlinda trimspolutrymmet och loda ihop den

lindningen i serie med lindningarna vid sidan. Da kan
du latt prova antennen genom att mata SVF och sen
klippa bort nagra varv i taget och prova igen tills du
far resonans vid onskad frekvens. Anslut matarledningen (52 ohm koaxialkabel, t ex RG58) med
mittledaren till lindningsanden over massingfastet
och med skarmen till en av M4-skruvama. Observera
att fastet inte ar isolerat, utan maste ’’jordas” (d v s
anslutas till bilens chassi) pa t.ex. skidstallet via en
plat med en M 10-bult som faste for antennen. Denna
plat forbinds sedan till kaross och chassi med grov
ledning (6 mm2 ledning rekommenderas - det ar
viktigt med bra forbindningar!).
Om man tanker gora flera sprot for olika band att
vaxla mellan, sa ar det praktiskt att bara ha en stump
koax nagra dm lang fastsatt pa antennen och anvanda
ett BNC-skarvdon for anslutning till bilen och
transceivem. Man kan da ha en lasmutter pa M10bulten, ganga fast antennen och ansluta kabeln.
For att skydda antennen mot vader och vind bdr du
till slut linda hela antennen med eltejp nedifran, med
en halv tejpbredds overlappning. Gor detta med ett
avbrott for trimspolen fore trimning. Tejpen kan
paverka trimningen nagot. Tata ocksa toppen av
antennen med t ex en plugg av skumgummi med en
limklick ovanpa.

Har pa sidan har du ocksa tre bilder som visar
lindningsdata for den ovan beskri vna antennen for 20
meter samt sprot for 40 och 80 meter! Du maste nog
vara beredd att experimentera litet innan du kommer
ratt! 75 de Ake /SM4SCN

e-mail adress ake.larsson@gamma.telenordia.se
Hemsida for SK4WW:
http://home3.swipnet.se/~w-39336/sk4wv
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Lasskruv

It

Plastror

c□

Q.

Metall- eller plastbricka,
10 -20 mm tjock

Figur 3

Fastskruv och anslutning
till antennen

Antennfaste
Figur 2 - montering av forlangningsspole

Antenn
Nr 2

Av SMOLJF Roffe,
Nykvarn

Har dr en beskrivning pa en mobil
antenn som du kan tillverka for en
billig penning - sakert har du
nagot anvandbart liggande i garaget!
Att konstruera en mobilantenn for 80 eller 40 meter
behover inte bli ett komplicerat projekt. Har foljer en
beskrivning av vad du kan gora med ror- och platbitar
som du sakert har liggande nagonstans. Med avsikt har
jag inte angett nagra matt eller materialuppgifter utover
de som ar helt nodvandiga for antennens grundfunktion
(antennlangd, lindningsdata for spolen).

Antennen bestar av ett sprot, ca 2.6 m langt, med en
forlangningsspole placerad mitt pa sprotet, se skissen i
figur 1. Material valet ar inte sarskilt kritiskt - ett
aluminiumror for nedre delen och en kasserad
bilradioantenn for ovre delen kan vara en bra losning.
Antennens ovre del tillverkas av tre ror med olika
tjocklek som ’’teleskopar” i varandra. Den oversta
biten (toppsprotet) ska monteras sa att det ar justerbart
i 1 angd 10-15 cm. Den nedre delen tillverkas av ett
enda ror - sjalv anviinde jag en kasserad skidstav
(lattmetall) som ar litet konisk.
Forlangningsspolen ar forsedd med tva andbrickor, se
figur 2. Brickoma till spolen tillverkas av plast eller
metall men det senare forutsatter nog tillgang till svarv.
Om de tillverkas av plast ar det mojligt att saga och fila
till dem. Tank pa att en av de tre fastskruvama i varje
ande ska na fram till roret for att ansluta spolen pa ett
tillfredstal lande satt. I andbrickoma borras centrumhal
dar det antennroren sticks in och fixeras med
fastskruvar. Skruven ar ocksa anslutning till spolen, se
figur 2.
Bocka den ena platen till antennfastet som ett
’’kantigt” U med rak botten, se ”A” i figur 3. Den
nedersta delen av antennroret isoleras med ett 10 cm
plastror. Ta en stump VP-ror, och om det har for stor
stor innerdiameter sa sagar du en slits i roret, sa att du
kan klamma fast det om antennroret. Borra tva hal i
antennfastet, sa att antenn och isolerande plastror latt
kan stickas in. Borra och ganga hal for en eller tva
lasskruvar i antennfastet.
Bocka och borra sen den nedre delen ”B” av fastet
och sammanfoga det med ”A” med kraftig skruv och
mutter. Fordelen ar att man far ett ledat faste. ”B”
forutsatter dock ett hal i bakre kofangaren. Ar du radd
om bilen far du tanka ut en annan losning.

QTCNrlO 1999

Forkortvag 80 eller 40 m
Lasskruven i ”A” dras at sa att plastroret klammer
om antennroret. Anslut matarledningen mellan det
isolerade antennroret och antennfastet Om du vill ha
extra stod for antennen en bit upp pa roret kan du
anviinda tunna plastror som forses med sugkopp och
en klamma och pakanningen vid roten blir lag.

Justerbar del
10 cm
Toppsprot

122 cm

Lindningsdata for forlangningsspole:
•Antenn for 3700 kHz
Induktans: 118 uH
Varvantal: 88 varv av 1 mm Cu-trad med med 1 mm
mellanrum mellan varven
Spoldiameter= 50 mm, spollangd = 200 mm och
tradlangd < 18 m.
• Antenn for 7050 kHz
Induktans 35 uH. Varvantal 35 varv 1,5 mm Cu
trad. med 1,5 mm mellanrum.
Spoldiameter = 60 mm, spollangd =110 mm.
Tradlangd < 8 m

20 cm

122 cm
Har du tillgang till svarv kan du ganga spar for traden
pa spolen. Om ej sa kan du tillsammans med traden
linda en spridare som kan vara ett hart snore eller trad
av lamplig diameter. Nar traden ar pa plats, avlagsna
spridaren forsiktigt och lacka spolen ett par ganger
med batlack (polyuretan) eller annan plastlack.

Vill du ha resonans pa cw-delen av 80 m bandet skall
spolen vara nagot langre (ca 20 mm, ca tio varv).

GL es 73 de SM0LJF / Roffe
Derma artikel i en tidig version firms med i SSA
Antennkompendium

Materialatgang
• For spolstommen: en bit plastror 200 mm langt,
50 mm ytterdiameter. En stump avloppsror eller
grovt VP-ror ar bra material.
• 20 meter emaljerad koppartrad, 1 mm.

• Material for att tillverka andbrickor for spolens
andar, plast, metall, tjocklek 10-20 mm.
• En stump (ca 10 cm) plastror lampligt som
isolator mellan antenn och antennfaste. VP-ror
eller avloppsror gar bra.

• Metallror, varav nagra ’’teleskopar” i varandra,
totalt 2,5 m
• Plat, 2 mm tjock, till antennfaste samt skruv
(bult) och mutter
• Alla metalldelar bdr vara av rostbestandigt
material

Antennfaste

Figur 1 - skiss av mobilantenn
med forlangningsspole

Kommentar av
Janne/SMOAQW:
Den har antennens verkningsgrad hanger pa tva huvudfaktorer: spolens Q-varde och
jord-resistansen i anslutningen
till bilens chassi i serie med den
’’motvikt” som chassit med
underliggande mark utgor. Huvudbidraget kommer
fran Q-vardet: en 80 m spole lindad pa VP-ror far
teoretiskt ett Q-varde pa ca 150 - med andbrickor av
metall (och antennror som sticker in en liten bit i
spolen) sjunker Q till kanske 100 eller lagre, vilket
motsvarar en forlustresistans i spolen av > 27 ohm. Om
forlustresistansen i anslutningaroch ansluten
’’motvikt” kan man bara gissa att den blir 10-20 ohm.
Forutsattningama for anpassning till 50 ohm kabel blir
bra, men eftersom stralningsresistansen hos en sa har
kort antenn ar lag, blir verkningsgraden ocksa lag gissningsvis nagra procent pa 80m. Detta ar inget
speciellt for just den har konstruktionen - alia starkt
forkortade antenner behover ty varr avstamningsanordningar som slukar mycket effekt - vi ar i kloma
pa naturlagama! Bygger du en mobilantenn med
Roffes recept blir du inte samre lottad an andra med
2.5 meters mobilvippor!
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Fraktaler, kaostecri
och antenner
Kaseri av Janne/SMOAQW,
inspirerad av Kaianders
Setnplers artikel har intill...
Jag smalog nar jag laste inledningen till Kaianders
Semplers artikel i Ny Teknik 99-34. Aven om han
uttrycker sig litet elakt tycker jag att han nog har ratt
i att de forsta decenniema av antennutvecklingen var
en lang rad av planlosa experiment - vad man brukar
kalla “systematiska bondforsok”. Det var langt mellan de stora upptacktema - man kan ju fortfarande
lasa artiklar om den gamla hederliga L-antennen i
amatortidskriftema, fast den knappast har nagot
nyhetsvarde efter nastan ett sekel (aven om den ar en
bra antenn). Detsamma galler manga andra “hjul”
som uppfinns pa nytt. Men nu har det hiint nagot - jag
tror sjalv att anvandning av fraktalgeometri forantennkonstruktion ar en av de storre handelsema i utvecklingen - helt jamforbar med t ex Yagi-Uda antennens
tillkomst!
Men jag halier inte alls med Kaianders nar han
pastar att “fraktalemas praktiska anvandning har
hittills inskrankt sig till att generera vackra fargbilder
av intrikata geometriska monster”. Det ma vara riktigt att fraktalkurvoma och -ytoma sjalva hittills haft
den stdrsta kommersiella anviindningen inom datorgrafiken (t ex for att gora datorbilder till monsterfilmer och TV-spel), men de bakomliggande teoriema for kaotiska system (for vilka fraktalgeometri
ar ett oumbarligt hjalpmedel) medforde faktiskt ny
start inom manga viktiga forskningsomraden under
1970-talet och har nu gett nya insikter och viktiga
praktiska resultat, bade inom matematiken och naturvetenskapema. De finns de som sager att 1900talets tre stdrsta vetenskapliga handelser kommer att
vara relativitetsteorin, kvantmekaniken och kaosteorin!
Namnet ’’fraktal” skapades sa sent som hosten 1975
av Benoit Mandelbrot nar han arbetade med sin
forsta bok och det pastas att under de foljande aren
saldes denna bok och en forbattrad nyutgava ’’The
Fractal Geometry of Nature” i flera exemplar an
nagon annan bok om hogre matematik.

Egenskapema hos fraktalkurvor och -ytor var dock
inte okanda fore 1975. Redan 1904 beskrev den
svenske matematikem Helge von Koch den kurva
som nu kallas Koch-kurvan och som anvands i en del
fraktalantenner, se figur 1 ovan. Men matematikerkollegema var inte nadiga mot von Koch: Nagon sa
ungefar sa har: ’’Kochkurvan dr ett monster som

hanar all rimlig kunskap om former och som - det
sager sig nastan sjalvt - dr sjukligt olikt allt man kan
finna i naturen”.
Det var inte latt att vara nyskapare ar 1904 och det
var inte mycket lattare pa 1970-talet. Det ansags inte
riktigtrumsrent, varken av fysikerellermatematiker,
att syssla med kaosforskning och fraktalgeometri och
det var tur att ett antal egensinniga, modiga och
begavade forskare - B Mandelbrot, M Feigenbaum,
E Lorenz och manga andra faktiskt satte sina karria-

Fraktalantenn
i form av en Kochkurva etsad pa ett kretskort
kan byggas in i t ex holjet pa en
mobiltelefon. Resultatet blir en ejfektiv
antenn som dr i det narmaste okanslig for
mekanisk paverkan (och inte har nagot antennsprot
som sticker ut och far telefonen att fastna i fickan).
Illustration SMOAQW

’’Antennutvecklingen - en lang rad planlosa
experiment - systematiska bondfdrsok”.

rer pa spel och stod pa sig tills antligen de stora
genombrotten inom olikanaturvetenskaper(och aven
konsten!) borjade komma. En praktisk forklaring till
att man kom igang sent ar att inte forran i mitten av
1980-talet borjade man fatillgangligtill datorermed
tillriicklig berakningskapacitet for att kunna och
orka simulera och experimentera med de olinjara
differentialekvationer som finns bakom kaotiska
system. Man behovde hitta monster i oordningen och det fann man, ett var sjalvupprepningen!

Det finns en bra bok - ’’Kaos - Vetenskap pa nya
vagar” av James Gleick (utkom pa svenska 1988, se
ref 1) - som ger en lattlast och entusiastisk redogorelse for historien bakom forskningen om kaotiska
system och dess kopplingar till fraktalgeometrin. Jag
rekommenderar alia som ar intresserade av naturvetenskapens historia att lasa den - den ar lika spannande som en detektivroman!

Nu har det gatt elva ar sedan Gleick's bok kom ut och
utvecklingen har fortsatt med allt fler forskare inblandade. Man har funnit fraktalstrukturer och kaotiskt upptradande i ekonomiska system, ekologiska
system, stjamfysik, medicin, termodynamik, kemi,
elektronik, hydrodynamik och manga andra omraden. Fraktalgeometri har blivit ett ett nodvandigt
verktyg inom de fiesta naturvetenskaper och har gett
oss battre insikt i hur komplexa foreteelser i omvarlden uppstar, fungerar och kan forutsagas - t ex.
turbulens i atmosfaren, i havet och - i den lilla skalan,
i vart blodomlopp och cirkulationssystem. Ett intres
sant exempel ar att algoritmer baserade pa
fraktalgeometri anvands i overvaknings- och analysutrustningar for hjartpatienter for att vama for en
kommande infarkt. Det borde val vara en praktisk
anvandning som heter duga!
Fraktalkurvor ar ju inga nyheter; vi har alia sett dem
sedan bamsben. Nervstrukturen hos ett blad, spiralstrukturen hos ett snackskal, ytan hos ett blomkals-

huvud, en snoflinga, en kustlinje, kanten hos ett
moln eller en bergskedja eller - i dessa dataspelens
dagar - texturen hos de konstgjorda landskap och
monster som ger sa fantasieggande bi Ider pa bildskarmen nar vi spelar datorspel.
En fascinerande egenskap hos fraktaler ar att reglema for att skapa dem ar sa enkla - om man jamfor
den informationsmangd som behovs for att lagra
den digitala bilden av ett ormbunksblad med den
som behovs for att beskri va hur bladet ritas upp som
en fraktal blir kvoten mycket stor. Det ar diirfor
fraktalalgoritmer ibland anvands i programvaror
for datorspel for att ge datakompression
Jag vill namnaen tankevackande kuriositet: ett av de
hardvarumassigt enklaste kaotiska systemen finns
nog i varje hem - en droppande vattenkran! Forsoker man forklara med klassisk hydrodynamik varfor kranen ibland droppar oregelbundet - dropp,
dropp, drippdropp, dropp, droppdripp osv - sa gar
man bet! Ekvationema for droppbildningen ar
olinjara, svara att tolka och aven en triinad matematikergar vilse! Standardmetoden man lart sig for att

losa sadana problem ar ju att “linjarisera” omkring
“arbetspunkten” - men gor man det tar man bort
nyckeln till det oregelbundna upptradandet. Gor
man det inte kan man inte losa ekvationen ...

Kanske ar det den kaotiska karaktaren i droppandet
som gar oss pa nervema nar vi ligger vakna och
lyssnar pa det - vi tai ju mycket battre att hora
tickandet fran vackarklockan, for det ar faktiskt rent
periodiskt och brukar ge en sovande effekt. Vi
manniskor ar faktiskt bra pa att upptacka mikroskopiska variationer i rytmer, men vi kan inte forklara
hur det gar till - fraga en jazzmusiker vad det ar i
spelsattet som skiljer en bra “trummis” fran en
dalig! Ja, svaret ar “swing” - men vad ar det?
Kanske ar det sa att pulsen hos en bra slagverkare
innehaller sma kaotiska (nastan periodiska) inslag
med sjalvupprepning i mindre (tids-)skala) som gor
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Figur 1 Fraktal quad
- Struktur for drivet element och reflektor for
en fraktal quad enligt N1IR - diniensionerna
dr ca 1,2 x 1,2 meter!
Publiceras i QTC med tillstand av “Chip”
Cohen, N1IR. Konstruktionen dr patentsokt

att man inte sakert kan forutsaga vad som kommer
hamast - det gor ju rytmen mer spannande!

Varfdr skulle antenner med fraktalelement vara intressanta?
Hahajaha - suckar nu nagon lasare som vill att jag
iintligen ska komma till iimnet - en antenn byggd
med fraktalelement arju tydligen baraen konstruktion diir man veckar ledama pa ett sarskilt satt
(sjiilvupprepning eller sjalvlikformighet) for att
uppna vissa fordelar? Det borde ju finnas ytterligare
tusen miljoner andra satt att vika ihop antennledare
sa att man kan minska antennens utstrackning i
rummet utan att tappa for mycket i t ex bandbredd
eller forstiirkning jamfort med enkla ’’full-size”
former - och kanske vinna andra egenskaper pa
kopet? Javisst, nog kan det vara sa - faltet ar fritt for
teorier och experiment!

Det finns tva skal for att fraktalkurvor iir intressanta
vid konstruktion av antenner: Det forsta ar att en
sjalvlikformig antenn borde kunna fungera pa ett
likartat satt vid olika frekvenser (multibandegenskaper). Det andra iir vissa fraktalformers formaga att fylla upp rummet skulle medge ett battre
utnyttjande av den volym som iir tillganglig. Det
finns bade teoretiska och praktiska resultat som
forefaller att bekrafta dessa antaganden.
En viktig sak innan jag fortsiitter: aven om man med
hjiirtat accepterar de tva grundegenskapema sjalv
likformighet (sjal vupprepning) och att dimensions
talet inte ar ett heltal hos en fraktal sa kan man aidrig
i sjal v i verkligheten ritaeller bygga en iikta fraktalform. Den akta fraktalen ar och forblir en matematisk abstraktion. Aven om man veckar en antenn
trad enligt reglema for en Koch-kurva bdrjar det bl i
svart niir man kommer fram till tradsegment som
har samma langd som tradtjockleken. Diir ar det
stopp. Det finns valdsamma naturfenomen som
alstrar former som ligger nara en akta fraktal - ett
exempel ar brottsprickor vid jordbavningar, ett
annat ar askblixten - blixten ar samtidigt varldens
stdrsta fraktalantenn!
Det man kan astadkomma iir en bra approxima
tion till en fraktalkurva - och mycket gar att vinna
redan med detta. Det har ’’Chip” Cohen/NIIR
redan visat med nagra av sina konstruktioner.

Snart kommer vi forhoppningsvis att slippa den
lilla forargliga antennsnoppen som gor att
mobiltelefonen standigt fastnar i byxfickan eller i
kavajens foder. En hell ny antennteknik som
bygger pa fraktal design har utvecklats av en
professor i Boston vid namn Nathan Cohen och
hans foretag Fractal Antenna Systems.
Vi 11 man vara elak kan man pasta att antennutvecklingen genom tidema ar resultatet av en
enda obruten racka av planlosa experiment, de
fiesta misslyckade. Liksom pa Marconis tid bestar
en antenn an idag vanligtvis av en metalltrad som
spanns upp lite pa mafa. Det ar den fysiska
liingden och riktningen hos traden som bestammer
vilka vaglangder/frekvenser som antennen iir
kanslig for.

Det har emellertid visat sig att det gar att vecka
en antenntrad och darigenom pa ett litet utrymme
fa plats med en forhallandevis langre antenn. Och
veckar man antenntraden i form av en fraktal,
exempelvis en sa kallad Koch-kurva, far man en
antenn som bara tar en sjattedel av utrymmet for
en vanlig antenntrad for samma frekvens.
Dessutom visar det sig att den fraktala antennen
iir kanslig for ett brett spektrum av frekvenser.

Man kan ocksa gbra antenner i form av
Sierpinsky-trianglar och andra fraktala figurer. En
finess iir att tack vare den sjalvupprepande formen
skapas elektrisk kapacitans och induktans i
figuren, vilket gor att man slipper externa
komponenter for att anpassa antennimpedansen
och fininstalla resonansfrekvensema.
Fraktalantenner blir diirmed sma, och kan latt
byggas in i exempelvis bakstycket pa en mobilte
lefon. I oktober ska Fractal Antenna Systems
borja salja sin forsta patentsokta fraktalantenn ComCyl(r). vilket star for’’conformal communi
cations cylinder”.
- Den ar 25 procent effektivare an de som hittills
anviinds pa mobiltelefoner, sager John
Chenoweth, ingenjor pa partnem T&M Antennas.
Forhandlingar pagar just nu med tva mobiltelefontillverkare.
Eftersom de kan ta in signaler fran flera
frekvensband samtidigt gor fraktalantennema det

Koch. Patent Pending.
Illustration: Fractal Antenna Systems, Inc:
www.fractenna. com
mojligt att i framtiden enkelt konstruera flerbands
mobiltelefoner, eller kombinera telefonema med
inbyggda GPS-mottagare. Vilket kan vara bra for
den som undrar varifran han ringer.
Fraktaler ar ett matematiskt begrepp (eller
snarare ett fait inom matematiken) som bland
annat handlar om geometriska figurer med
sjalvupprepande former. Fraktaler som anviinds
till antennema kan ses som figurer som varken iir
linjer eller ytor eller kroppar, utan nagon stans
mitt emellan - som har ett dimensionstal nagonstans mellan ett och tva eller tva och tre. (Diirav
det engelska ordet fractal - av fraction, andel eller
kvot) Den klassiska Koch-kurvan har exempelvis
dimensionstalet 1,26.
Fraktalemas praktiska anviindning har hittills
inskrankt sig till att generera vackra fargbilder av
intrikata geometriska monster. Med blandat
resultat har man ocksa forsokt anvanda dem for
att skapa nya metoder for digital bildkompression.
De nya antennerna iir fraktalemas forsta verkligt
kommersiella anviindning, och skulle de bli
standard pa mobiltelefoner ligger mycket stora
pengar i potten. Nathan Cohen grundade Fractal
Antenna Systems inc 1995.1 fjol vann foretaget
tidskriften Discover Magazines uppfinnarpris.

Las mer
Fractal Antenna Systems, Inc:
www.fractenna.com
Synpunkter och kommentarer:
nyteknik@nyteknik.se
Prenumeration:
prenumeration @ nyteknik.se

Skissartat kan denna
illustration visa hur
den lilla fraktalantennen kan se ut som
finns inbyggd i en
mobiltelefon.

Illustration:
QTC SMORGP Ernst

._____>

’’Kaos - Vetenskap
pa nya vagar” av
James Gleick ger en
lattlast och entusiastisk redogdrelse for
historien bakom
forskningen om
kaotiska system och
dess kopplingar till
fraktalgeometrin. Jag
rekommenderar den
boken!
SMOAQW Janne

Forts, sid 10
QTC Nr 10 1999
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Fraktaler, kaosteori
och antenner

Kommentarer av Janne/OAQW

Forts, fran foregaende sida

Tva elements fraktal-quad for
28 MHz enligt N1IR
Nathan “Chip” Cohen, N1IR, har byggt en tva
elements quad for 28 MHz och har testat den grundligt med goda resultat. Det finns en byggbeskrivning
for antennen pa hans foretags hemsida (ref 2). Har
fojer ett kort referat av hans byggbeskrivning.
Antennen ar baserad pa tva likadana element - se
figur 1. Reflektom avstams med en kortsluten stub
eller en liten induktor. Matningspunkt i det drivna
elementet och anslutningspunkt for stub i reflektom
ar markerad med en liten ring.
Elementens formarborjan paen Minkowski-fraktal
(en ”lad”-fraktal): en kvadratisk loop har transfor
merats tva ganger med nagot olika transformationsparametrar och detta ger en slutlig omkrets hos det
veckade loopelementet som ar ca 2.3 ganger liingre
jamfort med den ursprungliga kvadraten. Noggranna
koordinater for en sida (d v s en fjardedel) av elemen
tet finns i en tabell pa hemsidan www.fractenna.com
(ham page) och dar finns ocksa en detaljerad bygg
beskrivning inklusive stralningsdiagram publicerad.

Chip uppgerfoljande data for antennen:
Sidliingd ca 1/8 vaglangd - ca 1.2 meter
Spacing mellan elementen ca 1.7 meter
Matningsimpedans nara 50 ohm
F/B kan stallas in till > 25 dB
Forstarkning (resistiva forluster
inraknade) > 3 dBd
• Bandbredd > 500 kHz pa 28 MHz for SVF < 2
• Lag vikt - ca 4 kg
•
•
•
•
•

Chip har byggt antennelementen av ganska grov
aluminiumtrad (2.5 - 3 mm diameter) som stagas
upp av kryssbommar av VP-ror med stod for elemen
ten gjorda av sma blomkrukor av plast (VP-ror borde
ocksa ga bra). For att boja aluminiumtradama sa att
de halier matten hyggligt bor man anvanda jiggar, t
ex klossar av tra.

Simulering
Chip har simulerat antennen pa en vaglangds hojd
over god jord med programmet NEC-4, jamfort den
med en dipol pa samma hojd och fatt elevationsdiagram enligt figur 2. Fordipolen representerar den
yttre ringen forstarkningen 7.8 dBi, for fraktal-quaden motsvarar den 10.8 dBi. Quaden borde alltsa
vara ca 3 dB battre.
Matningsimpedans och SVF
Matningsimpedansen for antennen ar nara 50 ohm.
Praktiska SVF -matningar indikerar en bandbredd
for SVF < 2 pa ca 500 kHz, centrerad runt 28.6 MHz.
Vill man centrera vid en annan frekvens f kan matten
proportioneras med faktom 28.6/f

Reflektor
Spacingen mellan dri vet element och reflektor ar 5.6
fot = 1.7 meter. Reflektoms resonansfrekvens ska
ligga ca 600 kHz under det drivna elementets resonans enligt de berakningar som Chip gjort, varfor
han kopplade in en induktor i reflektom och trimmade den till ratt resonansfrekvens med MFJ 259.
Man kan ocksa anvanda en kortsluten stub med
lamplig liingd. Han anviinde ocksa tva ferritkamor
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Figur 2 - Jamforelse mellan dipol och fraktalquad
pci samma hojd (en vaglangd). For dipolen
representerar den yttre ringen forstarkningen 7.8
dBi, for fraktal-quaden motsvarar den 10.8 dBi.
Publiceras i QTC med tillstand av “Chip” Cohen,
N11R. Konstruktionen dr patentsokt

Uppbyggnad: Aluminiumtrad kan vara litet
jobbig att arbeta med. Bojer man pa fel stalle
kan det uppsta brott i traden nar man
forsdker ratta till den. Grov koppartrad dr
battre an aluminium, ger litet lagre forluster
och dr lattare att arbeta med. Man borde
ocksa kunna anvanda remsor av aluminiumplat - de ger battre styvhet i sidled hos
elementen. Ett satt att snabbt tillverka
elementen dr att tillverka en sida i taget med
en “spikbrada ” gjord av en bit spanplatta.
Man borrar hal vid brytpunkterna och satter
successivt in spikar i halen allteftersom man
bojer till elementsidoma (atta sidor behovs
totalt). Sedan skruvar man ihop sidoma fyra
och fyra.
Det borde vara intressant att bygga en
version for 144 MHz - de borde bli ca 5 ggr
mindre an Chip's antenn for 10 meter. Det dr
dock tveksamt om man bara kan proportionera matten direkt fran tiometersversionen —
bast att fraga N1IR!

over koaxkabeln vid matningspunkten som
strombalun for for att balansera matningen.
Multi-bandegenskaper
Liksom alia fraktalantenner har denna antenn multibandegenskaper. Chip uppger att anviindbara resonanser upptrader t ex vid 52, 97, 125 och 141 MHz
(och aven hogre upp). Resonansen vid 125 MHz ar
intressant: dar har antennen ett F/B pa ca 10 dB och
nastan 10 dBd gain. Detta ar ganska hog forstark
ning i en sa liten antennvolym!

Overdriv inte fordelarna!
Det finns alltid en risk att nyskapande ideer “hypas”
av medier darfor att man inte riktigt fattat
grundprincipema i en nyhet utan tror att den ar
losningen pa alia problem. Darfor citerar jag nagra
kommentarer av N1IR som man bor tanka pa innan
man blir for entusiastisk:
• En fraktalantenn kan inte ha mycket liten storlek
samtidigt som den har mycket stor bandbredd.
Fraktal former medger att att man bygga resonanta,
krympta antenner, men deras resonanser blir ofta
(inte alltid) smalbandiga, d v s hogt Q-viirde. Vid
hoga frekvenser kan bredbandsresonanser upptrada och det ar ocksa mojligt att astadkomma
resonanskluster (manga resonanser tatt tillsammans) vid laga frekvenser.
• En fraktalantenn kommer inte att samtidigt ge
hogt gain, mycket sma dimensioner och stor band
bredd samtidigt. Liksom for alia andra antenntyper
finns det alltid trade-offs mellan dessa egenskaper.
• En fraktalantenns faltstyrka ar inte “forbluffande
hog” eller “otrolig”. Den kan vara hog jamfort med
andra antenner, men den egenskapen kan forklaras
med ganska enkla fysikaliska resonemang om fasliigen och stralningsresistans hos antennelement
med kontrollerad induktans.
• Det finns inga bevis for att fraktalantenner ar
frekvensoberoende. Detta betyder dock inte att
vissa typer av fraktalantenner inte kan goras
frekvensoberoende.
• En fraktalantenn kommer inte att bli en effektiv
stralare om den elektriskt gors mycket liten. Men
detta galler for alia antenner. Men i nagra intres
santa fall ar dock fraktalantenner “mindre daliga”
an andra konstruktioner!

Chips amatorprofil
N1 IR “Chip” Cohen ar ingen dununge som
radioamator - forst licensierad 1966 som
WN1HBX, sedan WA1JHQ 1968 - 1976.
Han ligger pa DXCC Honor Roll, har 8B
DXCC. Chip ar fysiker med Ph.D. fran
Cornell University och ar utbildad radioastronom. Numera ar han Chief Technical
Officer (motsvarar val “teknisk direktor”) pa
Fractal Antenna Systems, Inc., som bildades
1995 for att vidareutveckla Chip's ideer

Slutord
Sjalv tror jag att fraktalantenner kommer att bli
ett starkt framtida konstruktionsaltemativ for
VHF-, UHF- och mikrovagsutrustningar.
Fraktalantennemas geometri lampar sig bra for
att byggas upp med litografisk teknik (etsade
monster pa substrat av plast, glas eller glasfiber
samt keramik). Med sadana byggsatt kan man
halla sma toleranser och far hog reproducerbar
het. Utover mobi Itelefonomradet finns det manga
tillampningar (t ex “remote sensing” med mikrovagor, korthallskommunikation) dar man behdver bade sma dimensioner, god effektivitet och
ett (mycket) lagt pris. Dar kan fraktalantenner
vara mycket intressanta. Daremot forblir de nog
en kuriositet pa de lagre kortvagsbanden. Med
litet god vilja kan man visserligen tanka sig att
skala om Chip's tiometers quad till 14 MHz och
man kan nog tanka sig en fraktalvertikal for 7
eller 3.5 MHz ocksa. Fordelarna for kortvag
skulle i forsta hand vara mindre fysisk storlek
och kanske multibandegenskaper. Det finns sakert de som kommer att prova!
Forresten - vilka tycker lasama att de tio viktigaste handelsema inom antennvetenskapen och
-tekniken ar sedan Hertz' dipol? Yagin och
helixantennen ar kanske tva av dem - vilka
skulle de andra vara? Kom med forslag!
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Faktaruta:
Definitionen pa “kaotiska system” i det har sammanhanget ar: ’’dynamiska system, vilkas upptradande ar kritiskt beroende av begy nnelsevillkoren”.
Exempel pa system som visar eller kan tidvis kan
visa kaotiskt upptradande ar vadersystemet, turbulens i strommande vatskor, olinjara elektroniska
kretsar (de sjal vsvanger ibland - det kanner vi minsann till!), system inom genetiken och medicinen
och manga andra foreteelser. Med “kritiskt bero
ende av begynnelsevillkoren” menas att en liten
andring av startvarden for systemet medfor en stor
iindring av systemets upptadande i tiden - det uppstaren “prediktionshorisont” i tiden bortom vilken
man inte kan forutsaga vad som ska handa. Ett bra
exempel ar vadret - aven med superdatorer i massor
blir gransen for vad man spa ca tva veckor.
Det markliga med kaotiska system ar att de kan visa
uppett beteende som forefaller helt slumpartat trots
att sambanden mellan systemvariablema ar fullt
determiniska, d v s man behover inte anta att det finns
nagon bruskalla i systemet. Vi fick ju lara oss i
elektronikundervisningen i skolan att oscillatorer
startar darfor att “det al It id finns litet brus i kretsen”.
I manga fall behover detta faktiskt inte vara sant!

For den som vill rakna litet och prova sjal v finns det
en enkel differensekvation (iteration) som kan uppfora sig kaotiskt. Ekvationen kallas “logistisk avbildning” och dyker t ex upp i genetiken nar man
studerar hur en dj urpopulation varierar fran ar ti 11 ar:

X

= KX(1-X)

Efterlysning
-kufisk
antenn
Fran ett dodsbo har jag overtagit en KVbeam av bade ovanlig och kufisk konstruktion. All dokumentation saknas och inget
fabriksmarke finns.
Den har 3 element (mojligen 4, eftersom
det pa bommen finns marken efter 4
fasten) pa en bom, 2,4 meter lang, bestaende av tva parallella, fyrkantiga alu-ror.
Flera element ar avbrutna men det verkar
som om 3 element skulle vara av storleksordningen 10 meter, alltsa for 20m-bandet
och ett element 5 meter langt. Av fotot

|L

u>)

X ar en variabel som kan anta diskreta varden X,, X2,
X,... osv, och K ar en konstant. Ekvationen lampar
sig bra forbehandling med ettenkelt Basic-program
eller en programmerbar raknedosa - det nya vardet
Xn+1 hos variabeln X bestams med hjalp av det gamla
vardet Xn instoppat i formein i hogra ledet. Prova t ex
att berakna de tjugo forsta vardena i talfoljden Xp
X,, X3.. .med K = 3.8 och X! = 0.5; andra sedan x1
till 0.5005 (en promille, bara) och jamfor de bada
talseriema! Surprise, surprise!

SMOAQWJanne
e-mail: jan. smOaqw @ swipnet. se

Gunnar, SM4GL,
Tel 0246-10513

tjS,
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SSA:s arsmote - Malmo ar 2000
SSA 75-ars jubileum! 14- 16 april

Oresundsregionen i
Malmo - Sveriges mest
expansiva region.
Med en bro som
forbinder tva lander.
Foto: Pia Sjoholm
Med tillstand av Sundlink

Referenser
Bocker och tidningsartiklar
1. James Gleick “Kaos - Vetenskap pa nya vagar”
Bonnier Fakta Bokforlag 1988
En lattlast, spannande och detaljrik berattelse om
hur en helt ny vetenskap har vaxt fram! Innehaller
manga litteraturreferenser for olika vetenskapsomraden.
Internetadresser:
2. Fractal Antenna Systems, Inc. http://
fractenna.com/
3. Theory of fractal antennas http://
roselott.gsfc.nasa.gov/people/valdivia/
fractal antenna/fra.html
4. Home Page of Fractal Antennas!! http://
www.crhc.uiuc.edu/~kutter/thesis/
5. Koch Curves http://www.cs.colostate.edu/
-denton/fractals/Koch.html
6. FRACTINT - ladda ner ett gratisprogram for att
rita fraktaler, mycket instruktivt! http://
spanky.triumf.ca/www/fractint/fractint.html

framgar ocksa att det finns en sorts
’’matchning” bestaende av 2 parallella 12
mm alu-ror, 175 cm langa, samt tva, 80
cm langa, alu-ror, som pekar snett uppat
fran det (formodligen) matade elementet.
Kan nagon hjalpa mej med dokumenta
tion eller atminstone information om den
har beamen vore jag tacksam.

• Hotell arpreliminarbokade.
• Hotell Hom, ett bra hotell i turistklass.
• Hotell Skyline, ett bra hotell i
mellanklass
• Malmo Vandrarhem.

• Banketten halls pa Hotell Skyline.
• Foredrag, och arsmotet star bl.a. pa
programmet
• Servering av 61, lask och kaffe med
diverse tilltugg.
• Arsmoteslotteri

Arsmotet arrangeras i samarbete med Malmoe Amateur Radio Club (MARC) och
Sydvastra Skanes Radio Amatorer (SSRA), under mottot ”SSA Oresund 2000”
For fortlopande information, lyssna pa SSA bulletinen, titta i kommande nr av QTC
och surfa in pa SSRA:s och MARC:s gemensamma hemsida:

http://hem3.passagen.se/ssa2000
Efterhand som pusselbitama faller pa plats uppdateras hemsidan.

OBS! Foreningar som onskar lokal och audiovisuell utrustning till sina foredrag,
ska sa fort som mojligt ta kontakt med Lasse, SM7FYW, tel 040-54 87 14
QTC Nr 10 1999
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Titanex V80E
Portabel vertikalantenn for
40/80/160m
Av Sigge/SM5KUX
Titanex dr kanda for starka signaler pa de laga banden och har anvants
av flera DX-peditioner, exempelvis VK9CR, VK9XY, P29VXX, K7K,
9M0C och 3B7RF. Titanex V80E dr en antenn med en del starka sidor,
men ocksa en del svagheter i utfdrandet och dokumentationen, och nar
det galler att uppjylla specifikationerna.
Det ty ska foretaget Titanex Antennentechnik har speciali
cerat sig pa antenner i full storlek, utan traps, och ar de
forsta som anvander en legering av titan och aluminium.
Denna legering ar starkare an stal, men samtidigt latt som
aluminium. I sortimentet ingar framfor allt vertikalantenner och log-periodiska antenner for kortvag.

Konstruktionen
Vertikalantennen V80 bestar av en rormast som ar 20.5
meter hog, alltsa en kvarts vaglangd pa 80m, och finns i
tva versioner, V80S for stationart bruk (sektioner pa 6 m)
och V80E for portabelt bruk (sektioner pa 2 m). Jag har
tittat narmare pa modellen V80E. Foretaget har en
hemsida, www.qth.com/titanex, men en del av uppgiftema i specifikationerna ar gamla. Andringar i
konstruktionema gor att man bor lasa katalogen, som
man kan fa om man skickar $6 i sedlar.
Enligt katalogen ar V80E avsedd for 40/80/160m, ar
20.5 meter hog och vager 8.5 kg utan bottenfastet. Den
har SWR battre an 1.8:1 over hela bandet 3500-3800
kHz, och stagas pa tre nivaer. Radialer far man ordna
sjalv. Storsta langd pa nagon rordel ar 2 meter. For 80m
kan den matas direkt, vill man anvanda ovriga band finns
det ett par avstamningsenheter som tillbehor, V80 AF5
for 80/40 m (5kW) kostar 885 DM och V80 AF2 for 160/
80/40 m (2kW) kostar 795 DM . Antennen levereras
komplett (enligt katalogen) inklusive staglinor av Kevlar
(2 mm, klarar 160 kp), linstrackare och forankringspinnar. Priset for antennen ar 1075 D-mark, exklusive frakten.

Leveransen
Vid en begaran om ytterligare information fick jag uppgift om att antennen skulle kosta 1425 DM inklusive
frakten till Sverige (det finns inga aterforsaljare). Rutinema for att handla fran Titanex ar nagot klumpiga, en
bankoverforing till deras konto fungerar som bestallning,
men det kommer ingen bekraftelse pa mottagen order
eller att pengama har natt mottagaren, man har bara
bankens kvitto pa inbetalningen. Tva veckor efter attjag
ordnat inbetalningen kontaktade jag Titanex for att kolla
att allt stod ratt till, och efter ytterligare en vecka kom en
avi fran en fraktfirma. I katalogen star det ’’shipping
length” 2.1 meter, darfor blir man nagot forvanad nar en
storre lastbil stannar utanfor dorren, och lamnar en mindre kartong samt ett pappror som ar 6 meter langt! Det
visar sig att antennen delvis ar hopmonterad, i sektioner
om tre rordelar. Forsta atgarden blev darfor att hamta
vertyg och montera isar antenndelama, sa att den gick in
i hissen och i lagenheten (i vantan pa slutforvaring ute pa
landet).
Monteringen
En genomgang av antennens delar, och manualen, visar
att det kravs en del fantasi och ytterligare arbete innan det
kan bli aktuellt att transportera ut den till sommarstallet
for uppmontering. Manualen ar en blandning av sidor pa
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engelska och tyska, med delvis olika uppgifter sa det
galler att beharska bada spraken. Utover listan over de
olika detaljema, finns det bara nagra extremt korta
anvisningar och en mycketenkel handritad skiss over en
hopsatt antenn. Det saknas uppgifter om hur man bast bar
sig at for att fa upp antennen i luften, det kan ju vara
i ntressant for en antenn som ar over 20 meter hog och helt
beroende av stagning. Det finns inte heller uppgifter om
hur linstrackama ansluts i stagfastena (utforandet har
andrats och stammer inte langre med bilden i katalogen),
eller hur en koax ansluts till antennen. Det finns ingen
skruv eller annat for att ansluta koaxen, om man bortser
fran en 8 mm bult som fixerar antennen vid bottenfastet.
Man maste hitta nagon annan losning, exempelvis genom att borra i den understa rorsektionen, ganska dal igt
for en portabel antenn att inte ha forberett detta eller
atminstone ha klara anvisningar i manualen.
Antennen har tre olika tjocklekar pa roren, de forsta 6
metema har diametem 60 mm, darefter kommer cirka 8
meter med dimensionen 40 mm, och de sista 5.3 meter
har dimensionen 20/18 mm. Stagningen sker pa hojdema 5.80,9.70 och 11.60 meter, med stagfastena 5.5
meter ut fran antennen. Montering av radialer behandlas
p& en (1) rad i den engelsk delen av manualen: ”Vi
rekommenderar 20 radialer ungefar 20 m langa, men du
kan aven anvanda fler och langre”. I den tyska texten far
man dessutom radet att ansluta radialema till skruven i
balken som utgor bottenfaste. Det later ganska fantasilost for att komma fran en firma som saljer ’’High Tech
HF Antennas”, speciellt med tanke pa att antennen ar
avsedd for portabelt bruk si hade det varit lampl igt att
tipsa om altemativa radialsystem (Butternut har en imponerande manual till sin HF6V), och att upphojda
radialer kan ge battre verkningsgrad aven om man bara
har ett fatal radialer nagra meter over marken. Valjer
man denna losning ar det viktigt att inte ansluta radiale
ma till bottenfastet eller marken.

Ytterligare nagra overraskningar vantar. Nar man klippt
till staglinor enligt anvisningama(totalt 99.9 m), saardet
inte mycket kvar pa den 100-meters rulle Kevlar som
ingar. Av ren tur blev det en dryg meter kvar, och det
rackte med ett nodrop for att fixa nagra anslutningar av
linstrackama, hur detta ska ske framgar inte riktigt av
manualen, min tolkning av hur det kan se ut framgar av
bilden. Man kan ocksa fraga sig hur mycket ett kilo
egentligen vager, antennen skulle enligt katalogen vaga
8.5 kg utan bottenfaste. En kontroll visade att enbart
rordelama (med nagra bultar) vager cirka 12 kg, Ubalken som slas ner i marken vager 3 kg, det isolerade
fastet med vinkelanslutning vager 2.5 kg och stagfastena
tillsammans med linstrackare vager 2 kg.
Instailationen
Naval, efter en del funderande sa bestamde jag mig for att
gora en mer permanent installation, utan staglinor. Jag
monterade antennen intill en gran och kunde fixera roret
(nagon decimeter fran tradstammen) pa nagra punkter

Antennen dr inklamd mellan grenama, bara nagon
decimeter fran tradstammen.

Den nedre delen av antennen, med bottenfastet och
den grova delen av roret som gdr upp langs
tradstammen.

,4‘A

Antennens isolerade bottenfaste och den hemmagjorda anslutningen for koax och de upphojda
radialema.

Linstrackaren med anslutning till forankringspinnen.
Vredet dr forsett med ett jjaderbelastat las som gor
QTC Nr 10 1999

med remmar runt tradstammen. Anlednmgen till denna
variant var dels att det behovde vara en diskret installa
tion, och dels finns det ibland radjur pa tomten vilket kan
vara forodande med en antenn som ar helt beroende av
staglinoma. Nu klarade jag mig undan bada dessa pro
blem.
Eftersom det finns gott om trad runt det som valts ut som
stod for antennen, sa gick det inte att resa en hop
monterad antenn. Tre sektioner gjordes i ordning, en
undre och en mellansektion pa vardera 6 meter, och en
toppsektion pa 8.5 meter, och dessa stalldes intill trad
stammen. Efter att ha klattrat upp pa en stege hojdes
toppsektionen (mellan grenama och nara intill stammen) 6 meter sa att den kunde monteras ovanpa mellansektionen, och darefter hojdes bada dessa upp de 6 meter
som behovdes for att kunna monteras pabottensektionen.
Antennen nar drygt 3 meter over toppen pa granen.

Den viktigaste fragan ar givetvis om antennen fungerar,
och hur bra. Att jamfora antenner ar alltid svart, men
antennen fungerar som vantat mycket bra. Eftersom den
ar ’’full size” fangar den upp en stark signal, och dessutom innehaller den inga extra komponenter som kan ge
forluster eller pa verka anpassningen. I likhet med andra
vertikalantennerliggerstralningslobenrelativtlagt, och
pa korta avstand (upp till 200-300 km) blev signalema
battre pa en lagt hangande horisontell dipol. Vertikalantennen vinner daremot pa storre avstand. Titanex har
stor bandbredd, lite beroende pa hurden installeras, men
i mitt fall blev det nastan hela bandet utan att anvanda
nagon som heist anpassning och trots att den star intill ett
trad. Tack vare hojden sa befmner sig en stor del av
antennen ovanfor stomingskallor i naromradet. Den
enkla konstruktionen gor att det knappast gar att misslyckas, det finns inget att trimma och inga delar som ar
frekvensberoende. Det ar bara att montera ihop anten
nen, resa upp den och ansluta nagra radialer, sedan kan
man kora utan att oroa sig for anpassning eller forluster.
Den stora fordelen ligger val i att antennen fungerar
nastan utan forluster over hela bandet om man installerar
den enligt anvisningama, och man behover inte anvanda
nagon avstamningsenhet eller SWR-meter, om man
nojer sig med 80 meter. Kor man portabelt kan det vara
skont att slippa ta med sadana extrapry lar, och iinda vaga
lita pa att det kommer att fungera direkt. Erfarenhetema
hittills ar goda, och nasta steg for min del blir att mata
antennen via en automatisk anpassningsenhet (AT-11,
beskriven i QTC 6/98) for att kunna kora ovriga band.

Titanex haradressen: TITANEX, Burgstall, D-94339
Leiblfing, Germany. Telefon +49 9427 902180 och
telefax +49 9427 902181. E-mail adress ar titanex @tonline.de och hemsidan finns pa www.qth.com/titanex.

Hemgjorda GP'n - favoriiantenn pd kortvag
Vid mina resor inom och utom landet packar jag standardvaskan i aluminium, inredd
med fack, som passar mina radiogrejer. . .
Utrustning: IC-706 (2.5 kg), perfekt, liten och latt och har nastan allt man behover. Dartill kommer
forstas det latta, tillhorande, switchade ndtaggregatet (ocksa 2,5 kg), antennavstamningsenhet,
dubbelvisande SWR-meter (underlattar i hog grad avstamning), klocka, hortelefoner, cw-nyckel,
mikrofon, kopplingssladdar och loggbok. Allt detta gar ner i min vaska! Min hemtillverkade GP gar in
pd diagonalen i resvaskan. Ingen del dr langre 65 cm och aluminiumroren gar i varandra. Om
bagagevikten tillaterfoljer ocksa dipoler med for 3.5 och 14 MHz..

■

Erfarenheter
Av praktiska skal valde jag att satsa pa upphojda radialer, eftersom ett par sadana kan ge battre effektivitet an
manga nergravda. Forst satte jag upp en enda radial, 20
meter lang, forsta biten diagonalt upp till en hojd av 2.5
meter och sedan horisontellt pa denna hojd. Vardena for
denna installation, uppmatta med en HF-analysator,
Autek RF1, blev inte sa bra (lagsta SWR 1.6 vid 3575
kHz och en bandbredd pa 160 kHz med SWR<2, och
impedans cirka 73 ohm vid 3500 kHz). Med ytterligare
en radial, i motsatt riktning, blev det narmast en fulltraff
med lagsta SWR 1.1 vid 3700 kHz, SWR battre an 2.0
fran 3570 till 3800 kHz, och en impedans pa 42 ohm
(narheten till tradstammen bidrar delvis till ett lagt
varde) vid 3650 kHz. Eftersom en kvartsvags vertikal
vid ideala forhallanden har lagre impedans an de 50 ohm
den matas med sa intraffar lagsta SWR respektive resonans (lagsta impedans) vid lite olika frekvenser. Den
uppmatta impedansen ar ungefar densamma som man
kan vanta sig fran ett system med 20-30 nergravda
radialer, vilket visar att nagra upphojda radialer ger ett
mycket gott resultat.

SM5XW Goran Eriksson

Hemgjorda GP 'n, dr min favoritantenn pd kortvag. Forsta bilden dr tagen pd Herrfallet utanfor
Arboga vid sjon Hjalmaren just ejter islossningen i april. Min xyl tycker att bilden dr ett konstverk, trots antennen! Har vid Herrfallet finns ett 40-tal mycket bra och prisvarda stugor att hyra.
Idealiskt radiolage och en underbar natur. Instiftama till “Fagersta-ringen ” pd 80 m, drar hit
med xyl's som sed under en varlig veckoanda varje dr.
Bild nr 2 dr jag QRVfran EA8, San Agustin, Gran Canaria febr -98: Vi fick ”lana” ett hus har
av slaktingar. Idealidgen for GP 'n och soldyrkan. Soder- och vasterut var det fritt fram over
havet med goda rapporter fran bdde Sydamerika och USA.
Solande xyl har lart sig att uppskatta antenner sedan vi sag ett antennliknande konstverk
utanfor entre 'n till Museum of Mordem Art i London for nagra dr sedan.
Pd bild nr 3 dr GP 'n pd plats pd min svagers balkong i radhuset i Valencia. Pd grund av
huskroppar runt om detta qth valde jag att fa upp antennen sa hogt som praktiskt var mojligt.
Aven hdrifran gick det utmarkt med bdde Skandinavien och dx.
Mitt speciella minne fran La Canyada, som fororten heter, var den dag da jag upptackte en
beam pd ett av hustaken i det lilla kopcentret. Har maste det bo en sandaramator sager jag till
min svager, som trodde att det mojligen kunde vara jamhandlam. Vi stegade in i hans butik och
mycket riktigt stod dar EA5CWJ, Jose Penades Casanova framfor oss. Han introducerade ocksa
sin dotter EB5DMQ, som var medhjdlpare i jamhandeln och sonen EA5FFO, innehavare av
videobutiken intill. Naturligtvis ville han gama visa sitt shack for oss ett par trappor upp fran
butiken. Annu en fin kontakt, min forsta i Spanien var darmed etablerad.
SM5XW
I en bildserie ”Med amatorradio i bagaget - radioupplevelser” kommer QTC-lasarna i nagra nummer
framover att fa en reseskildring av SM5XW Goran Eriksson.
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Diplom

SM6DEC Bengt Hogkvist Harenegatan 11 A, 531 34 Lidkoping

._______________________________________________________ *

Den som gillar IOTA kommer att fa det fdrspdnt nasta
ar. Den svensk som sjdlv bor
pa en IOTA-d far dessutom
ett gyllene tillfalle att dra pa
sig piles up under hela juni
manad!

IOTA 2000
RSGB IOTA Millennium

samma manad som den raknas for en premium

The IOTA2000 Program administreras av the
Chiltern DX Club (CDXC) pa uppdrag av RSGB
IOTA Committee. Syftet med diplomet ar att
celebrera det nya millenniet, beframja IOTAaktivitet och sist men inte minst att vi ska ha
roligt pa amatorradiobanden!
Det utges for kontakter med olika IOTA-dar
under kalenderaret 2000 enligt foljande.

i~>

Jorden har indelats i tolv zoner.
Den forsta borjar vid datumlinjen och stracker
sig till long 150 grader Ost. Diir lar zon nr
vid, som stracker sig till 120 grader Ost, osv.

Varje kalendermanad under ar 2000 ar kopplad
till en sadan geografisk zon ( se tabellen).
Rent allmant skall man kontakta sa manga
IOTA-dar som mojligt under hela aret.
Det finns dock tva typer av kontakter:
Premium contact och Normal contact.
Endast en premium och en normal contact far
raknas for varje forekommande IOTA-d, oavsett band och trafiksatt.
Premium ger 3 poang och raknas nar en o
tidsmassigt befinner sig i sin geografiska zon
(se tabellen).
Normal ger 1 poang och raknas alia ovriga elva
manader.
Man kan inte kora en normal contact med en o

contact.

Exempel: Gotland (EU-020) ger 3 poang i juni
och 1 poang alia andra manader (dock endast
en en-poiingare).
Alla band (160 - 10 m) far anvandas. Kontakt
via satellit raknas inte.
Om en o-grupp befinner sig i flera geografiska
zoner, raknas den till den zon i vilken den har
den storsta arealen eller flest antal enskilda
oar.

For att i god tid kunna presentera en permanent
lista over giltiga o-grupper har man fryst den
ordinarie IOTA-listan per den 31 dec 1998.
Nytillkomna o-grupper efter detta datum rak-

chiltern dx club
The I'K DX Foundation

Certifikatet ar iinnu inte
framtaget. Det beraknas
bli klart i samband med
o
arsskiftet.

IOTA2000 Record Book
Foljande certifikat utges:
Gold Certificate
Silver Certificate
Bronze Certificate
Participation Certificate

-

900 poang
450 poang.
225 poang.
50 poang.

IOTA-manad

Zon

Exempel pa premium contact

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

datumlinjen - 150E
150 E- 120 E
120E - 90E
90E - 60E
60E - 30E
30E-0
0-30W
30W - 60W
60W - 90W
90W - 120W
120W - 160W
180W - datumlinjen

Campbell (OC-37)
Honshu (AS-007)
Singapore (AS-019
Kerguelen (AF-048)
Madagascar (AF-013)
Sardinia (EU-024)
Ascension (AF-003)
Newfoundland (NA-027)
Cuba (NA-015)
Easter I (SA-001)
Vancouver I (NA-036)
Tokelau (OC-048)
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Man kan fa pateckning (endorsement) for enskilt band och trafiksatt, men man kan endast
ansoka om ett diplom. Multi-band diplom (t ex
5-bands) utges inte.
Sjalva diplomet ar gratis men avgift tillkommer
for porto.
Kontakterna behover inte vara verifierade med
QSL-kort. Ansokan skall ske i form av ett
loggutdrag, skri vet pa det officiella ansokningsformularet och verifierat av tva lie radioamatorer. Heist ser man att diskettversion anvands.
Ansokningsadressen ar CDXC, c/o Further Felden, Hemel Hempstead, Herts, HP3 0BN, Eng
land.

* fullstandig d-forteckning
* plats for egen uppfoljning
* ansokningshandlingar.

40 kr

D:o som databas (W95/98

40 kr

Bestalles genom sedel i kuvert eller
pg 449 62 91 -8 (Bengt Hogkvist).

70th Anniversary
California Highway Patrol
Trafikpolisorganisationen som patrullerar Califor
nia Highway fyller 70 ar.
Om man kontaktarUS-IPARC bada klubbstationer
N6SP (Northern California) och W7CHP (Southern
California) nagon gang under perioden 1999-07-01
till 2000-07-31 sakanduansdkafordetharjubileumsdiplomet.
Avgiften ar 5 USD. Ansok med loggutdrag till Ro
bert Faulkner W6RF, 15733 Rancho Ramon Drive,
Tracy, California 95376, USA.
Robert meddelar att han kan ordna sked om du har
svart att fa klubbstationema pa kroken.
QTC 10 1999

Trans-Canada Highway Award
Diplomet utges till lie radioamatdrer for verifierade kontakter med stationer i orter langs
Canadas Highway #1.
Minst 42 av 77 mojliga skall kontaktas. Alla
band och trafiksatt far anvandas.

RADIO AMATEURS OF GHENT
AWARD
Special edition to commemorate
the 500th anniversary
of the Emperor Charles V's birth.

’ -KEIZERfei
KAREl
f^DE1NGBNT

Foljande orter raknas:
British Columbia (9 orter behovs):
Victoria, Duncan, Nanaimo, Vancouver,
North Vancouver, West Vancouver, Abbots
ford, New Westminster, Chilliwack, Hope,
Boston Bar, Cache Creek, Kamloops, Chase,
Salmon Arm, Revelstoke, och Golden.

Alberta (5 orter behovs):
Lake Louise, Banff, Canmore, Calgary (3
kontakter behovs), Brooks, Medicine Hat,
Strathmore och Bassano.
Saskatchewan (4 orter behovs):
Maple Creek, Swift Current, Moose Jaw,
Regina (2 kontakter behovs).

This is to certify that

SPECIMEN

Quebec (4 kontakter behovs):
Montreal (2 kontakter behovs), Laval, St
Hyacinthe, Drummondville och Riviere du
Loup.

New Brunswick (3 kontakter behovs):
Edmunston, Hartland, Woodstock, Frederic
ton, Sussex, Moncton och Sackville.

El
Prince Edward Island (1 kontakt behovs):
Charlottetown och Borden.

Nova Scotia (4 orter behovs):
Amherst, Truro, Pictou, New Glasgow,
Antigonish, Port Hawkesbury, Baddeck och
North Sydney.
Newfoundland - (4 orter behovs):
Port Aux Basques, Stephenville, Comerbrook,
Deer Lake, Windsor, Gander, Grand Falls
och St John's.

Avgiften ar 2 USD. Ansok med GCR-lista till
Neil Sutherland - VE8CQ, 203-5012 48th
St., Yellowknife, NT XIA 1N3, Canada.

Aword n:

Dote :

Awad manooor: ON6ZV

Emperor Charles V Diplom

Belgien firar nu 500-arsminnet av kejsar en
Charles V's fodelse.
I Ghent anordnas en mangd festligheter.
Radioamatdrema bidrar med det har korttidsdiplomet, vilket utges till lie radioamatdrer och
SWL for verifierade kontakter genomforda under
perioden 1999-09-01 till 2000-06-30.

ACHiicvfj|r<s
t
_______
CALL LBTTCBK

QTC10 1999

50 MHz!
IRA utger det har diplomet till lie radio
amatdrer och SWL for kontakt med tva islandska stationer pa 50 MHz.
Endast bofasta stationer raknas.
Avgiften ar 10 DM, 5 USD eller 8 IRC.
Ansok med loggutdrag till IRA Awards Ma
nager, Brynjolfur Jonsson, TF5BW, P.O.Box
121, IS-602 Akureyri, Island

15 poang behover man samla ihop till.
* En av klubbstationema ON6MS, ON7GL,
ON5UB eller ON7ZT ger 5 poang.
* En medlem i en av ovanstaende klubbar ger 2
poang.
* En av conteststationema OT-T eller OT-R ger 5
poang.
Specialstationen fran the UBA Congress den 27
maj dr 2000 ger 10 poang. Ingen annan station ger
poang den har dagen.

Avgiften ar 6 EURO (eller 242,04 Bfr, 6,0585
US$). Ansok med GCR-lista till ON6ZV, Eddy
West , Kweepeerstraat 16, B9940 Evergem,
Belgien.
Kommentar:
Tva uppgifter i regiema gor mig fundersam.
1. GCR-lista brukar/bor man inte krava for ett
korttidsdiplom av den har typen. I det har fallet
kan det lika gama vara att utgivaren inte harklart
for sig vad GCR betyder. Man kanske menar
loggutdrag. Jag undersoker.
2. Diplomavgiften. Det dr endast EURO som
gdller, menar man. Skulle man inte ha tillgang till
Euro-sedlar (!), sa kan man fa betala med 6, 0585
dollar! Jag undersoker.

Altai Award Pennant
ow

Diplomet utges av UU5JFY till lie radio
amatdrer och SWL till minnet av aposteln
Paulus mission.
Verifierade kontakter skall genomforas med
de lander och stader han besokte, namligen:
Libanon, Turkiet, Grekland, Cypem, Kreta,
Malta, Sicilien, Jerusalem, Damaskus och
Rom.
Avgiften ar 10 DM, Ansok med GCR-lista
till ombudet Hermann Wameke, Feuerwehrstr
ILD-28857 Syke, Tyskland.

Iceland on Six Meters Award
Has submitted satisfactory evidence of having met tbe requirements for the award,
by contacting / monitoring the required number of stations in the Ghent area during
the anniversary period, September 1999 - June 2000.

Manitoba (3 kontakter behovs):
Brandon, Portage la Prairie och Winnipeg (2
kontakter behovs).
Ontario (5 kontakter behovs):
Kenora, Dryden, Thunder Bay, Nipigon,
Wawa, Sault Ste Marie, Sudbury, Cochrane,
North
Bay,
parry
Sound,
Orillia,
Peterborough, Pembroke och Ottawa.

Great Mission of
Paul the Apostle Award

Den har vimpeln utges till lie radio
amatdrer och SWL for verifierade
kontakter med 6 olika stationer fran
det asiat-ryska oblastet Altai (UA9Z
och UA9Z).
En av dom kontaktade stationema
skall vara medlem i den ryska
sektionen av tyska DIG.
Alla band och alia trafiksatt far
anvandas.
Ansok med GCR-lista och 10 IRC
till Award Manager, P.O.Box 860,
656015 Barnaul, Ryssland.

Tatarstan Award
Diplomet utges tilll lie radioamatdrer och
SWL for verifierade kontakter fran 1972-01 01 med 5 olika stationer fran Tatarstan.
Omradet omfattar UA4P, och UA4Q.
Alla band och trafiksatt far anvandas.
Ansok med GCR-lista och 5 IRC till Award
Manager, POB 19, Kazan, 420045 Ryssland.

I ndsta nummer.

SSA75ar!
Allt om

* Jubileumsdiplomet SSA75.
* HQ och distriktens
jubileumsanropsignaler.

SSA75
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Allmant

Solformorkelsen live via SSTV

Oldtimers med
HAM-intresse - ”De 3 A:na
Foto: SMILF/Sdren ex-

Eclipse du 11 Aout 1999

UX'ALTME l2.29Utt

Formorkelse och skordetider!
Liksom andra media agnade vi som ar aktiva med
SSTV, nagon timme at solformorkelsen den 8/11.
Flera stationer i ’’totalbaltet” hade aviserat live
sandning och jag valde att folja
Ungem HA5DW, Lajos (Bild 1) och
Frankrike F6EAK, Marcel (Bild 2).
SSTV tester 1999.
Det pagar vid vissa tillfallen SSTV-tester. JA-land
arrangerarexempelvis arligen ett antal. Under tiden
1999-08-01 tom 08-31 pagick JASTA (Japan
Amateur SSTV Association) akti vitets test. Den ar
popular och all varldens SSTV stationer vadrar da sina
stationer. I mars testtranade jag infor min favorittest;
I VC A WW SSTV. Jag deltog i JASTA SSTV New
Face Contest (HI) i april och fick en ordentlig
genomkorare som resulterande i en WW seger med
statyettetc.
Den stora IVC A testen var i ar mycket hard. Av
tillgangl iga 48 timmar satt jag ca 43 timmar i sadeln.

Resultat:
1.SM5EEP
2775 p
2.OM5XX
2660 p
3. 3W6BWH
2175 p op JA2BWH
Bland 10 i topp finns 6 firan Europa. Detta var min
attonde (8) seger i I VC A testen vartill kan laggas fyra
(4) andra och en (1) tredje placering av tretton (13)
mojligalVCA tester.
SSTV DXA A awards samt nya SSTV lander.
Sedan 1994 har det delats ut ca 20 st awards.
Verifierade 50 lander 5 i topp ar:
SM5EE
150 lander (ytterligare 8 ar
konfirmerade)
ON4VT
108 lander
103 lander
SP4KM
JA2BWH
101 lander
87 lander
W5ZR
Bland nya SSTV lander kan namnas: A6 - E4 - HP SV5 - T8 - ZP -4S7 - 5X - 9X5 - R1 (Sydpolen).
Bild 3 kommer fran Palestina och E41/OK1FHI
Radek ar operator.
SM5EEP Nils-Gustav

Vid ett spontant SM3 oldtimermeeting i
juli sammanfordes foljande gentlemen
kring AT:s antennmast. Fran vanster:
SM3AT Per-Erik, SM3AU Olle, SM3AF
Sten. I pausen mellan minnenfran 40 &
50-talets amatorradio och goda sockerkakor, passade vi pa att mata igenom
Per-Eriks antennpark med gott resultat.
SMILF/Sdren ex- 3AQD

Populart par

SM6DGF Bo Christiansson
Nar SM6DGF Bo Christiansson far sommarlov fran sittyrke som dr liirare i matematik och fysik lamnar
han sin ordinarie QRN-storda bostad i Molndal och flyttar till silt sommar-QTH i Lerum, 2 mil oster om
Goteborg. Dar stortrivs han med XYL Ann-Charlotte, svarmor Elsa och Golden retrievern Hanna. Och
givetvis med mojlighet att agna manga timmar at att kora Radio!
Han har ofta horts vara QRV runt 3750 kc/s i sommar och bl.a. delat ut forsamlingen P6-01. Han dr ocksa
en alskare av CW. Sin handpump behandlar han med storsta vardighet.
- Att kora nya lander pa de hogre DX-banden kanns ocksa bra, tycker han
- Da vetjag att antennerna fungerar bra aven dar.
SM6DGF Bo erholl sitt B-cert 1963. Efter ett ar blev
det A-cert. Han ar aktiv i SK6AW som kassor, ett arbete
som skots med ”M VG” om skolans betygssattning
skulle tillampas. Bo presenterar skamtsamt sin anropssignal ibland som SM6 ”Den Gamle Farbrom”.

Utrustning:
Rigg: Kenwood TS-520. Tre antenner; med sin MFJ
901B avstammer han 2 long-wirar, di gar de pa
samtliga band (dragna i olika riktningar, 48 meter
langa). En dipol har han for 20 meter.
Med jordplanssystem och jordspett fungerar anlaggning
”gobr-bra”.
Han har aven en DX-60 med VFO och en Drake 2B.
Till sin hjalp med antennerna har han en MFJ-259
S WR-analyzer. Sina antenner plockar Bo ned efter vaije
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avslutad sommarledighet.
Forutom CW ar RTTY det som ligger varmt om hjartat,
men som han sager:
- Ett och annat sommar QSO pa SSB kan ocksa sitta bra!
2-meter kor han, da med handapparat, men det ar
kortvag han gillar mest.

Forst teoretiskt - sedan praktiskt
Infor ett radiobygge eller konstruktion har Bo som
princip: ’’Forst skall allt - aven antenner - fungera i teori/
pa papper”. Sedan kan det byggas och eventuellt justeras.
Bo loggar alia sina QSOn och han svarar pa de QSL
hanerhaller.
Tack for en fin dag i Lerum,
de SM6IQD/Rolf

Paret SM4VPZ Lily och SM4AI0 Emfrid
har blivit intemationellt uppmarksammade tack vare en utmarkt bild dar paret
finns med. Bilden har valts som omslagsbild i flera intemationella amatorradiotidskrifter och prydde bl a den tyska CQDL i juninumret. Dessutom forekom
bilden pa omslaget till programbladet for
HamRadio i Friedrichshafen - en broschyr
som tryckts i jatteupplagor. Forutom paret
SM4VPZ Lily och SM4AI0 Emfrid Finns
TA2DS med pa bilden. Vem som ar
fotograf till den lyckade bilden och nar
den togs framgar tyvarr inte.
SMORGP Ernst
QTC10 99
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Millenniumskiftet-dr du redo!
Infor arsskiftet. Sa har sker samarbetet mellan Kristianstads
Radioamatbrer, Goinge Sandaramatorer och myndigheter nar det gdller
radiokommunikation infor de kritiska Y2K-tidpunkterna med bl a
passning pa de frekvenser som anvands for samverkanstrafik.

XiT- Gorin Svensson

k

ICOM-stationen i sambands
bussen

Med anledning av budskapet pa
ledarsidan i QTC 8-99 lamnas harmed
en redogorelse for hur vi inom klubbama
Kristianstads Radioamatbrer och Goinge
Sandaramatorer deltar i Y2K - arbetet
och den samverkan vad gdller radio
kommunikation som vi har med berorda
myndigheter.
Eller for att citera en kand skald :
I herreman resen icke safort
ty, vad som goras skall dr redan gjort.. .
Redan 1993 startade vi med en samver
kan med Raddningstjansten, avdelningen
for civilt forsvar inom kommunema Kristianstad och O. Goinge. Detta innebar att
vi i klubbama ar redo och ovade for att
stodja samhallets kommunikationsbehov i
handelser av fredstidskatastrofer eller
andra tillbud som fordrar insatser utover
vad den normala verksamheten klarar av.
Raddningstjansten har bekostat den utrustning for samverkan som ar placerad i
den kommunala Raddningscentralen av
typ RC 90. En imponerande anlaggning
som innehaller EMP - skyddade kommunikationsutrustning och datorer, en 54
meter hog radiomast, UPS - och reservelverk, egen vattenforsoijning, gas - och
radiaktat byggnad som har ett mycket gott
fysiskt skydd mot vapenangrepp, kylanlaggningar, kok, forlaggning for perso
nal, mm.
I denna RC 90 finns en sandare IC
2350H FM, 50/35 W for 144/430 - MHz
- banden stromfdrsoijd med ett Mascot
nataggregat som far reservkraftsQTC 10 99

Duobandsantennema 2m och 70 cm
sitter hogst upp i den 54 meter
hoga masten.

uppbackad primarkraft. Antennen, en X
300 rundstralande med 6,5 resp. 9dB gain,
ar placerad overst i RC 90: s 54 meters
mast. Detta ger tackning inom de berorda
kommunema for dubbelriktad trafik med
handapparater pa de platser inom kommu
nema som ar avsedda som sambandsplatser for civilt forsvar.
Vidare Finns samma utrustning, aven den
betaid av raddningstjansten, i den sambandsbuss som ar placerad i Kristianstad
for bruk inom hela region Skane.
Om RC 90 av nagon anledning skulle bli
utslagen har vi som en altemativ stationsplats var klubbstuga i Asumtorp dar vi har
en hygglig antennfarm. Planering for forbattring av var slagkraft pagar med bl.a.
forslag hur laddning av batterier for hand
apparater kan ske i de lagen da insatsema
blir langvariga och da elnaten ar utslagna.
Vidare behovs battre fasta antenner vid en
del av civilforsvarets skyddsrum.
For bemanning av utrustningen vid RC
90, i sambandsbussen och vid de mobila
enhetema och under fredstidsforhallanden
disponeras 30 sandaramatorer inom de
bada klubbama. De mobila enhetema anvander amatdremas egna radioutrustningar. For katastrof - beredskaps - och
krigslagen ar 12 sandaramatorer krigsplacerade vid RC 90. Denna gruppen kommer sannolikt att utokas ytterligare. Plane
ring pagar med utvidgning av antalet kommuner i samverkansgruppen for raddnings
tjansten och den kommer sannolikt inom
kort att omfatta totalt sex kommuner. Motsvarande radioklubbar kommer da att involveras i gruppen och med placering vid

Katharina dr larmoperator och second
opr. vid SK7BQ under sambandstrafik

resp. RC 90 - anlaggning.
Vi har haft dvningar vad galler samver
kan inom civilt forsvar och aven utfort
kontroller vad galler radiotackningen
inom kommunema.
Under tva dagar har dessutom samverkangruppen deltagit i dvningar med
polis och hemvam. Ovningen gallde att
skota radiokommunikation mellan
hemvams - polispatruller och ledningscentralen vid eftersokning av forsvunna personer. En storre ovning med
hemvam, militar och polis planeras att
bedrivas under aret.
For Y2K - problematiken ar sambandsgruppen representerad av undertecknad i
den arbets - samverkangrupp som Finns
inom kommunen och jag har deltagit i
sammantraden med denna grupp dar
raddningstjansten avdelningen for civilt
forsvar ansvarar for kommunens Y2K arbete. Preliminart kommer
klubbmedlemmar att vara i beredskap i
hemmen vid de kritiska Y2K tidpunktema med passning pa de frek
venser som anvandes for samverkanstraFik. En amator kommer da att Finnas
vid RC 90 vilket aven innebar att denne
kommer att Fira millennium - nyarsafton
med personalen vid raddningstjansten
och larmoperatorema vid RC 90.
Vid dvningar av fredstidskaraktar far
klubbama viss ekonomisk kompensation
med en valkommen pafyllning av de
magra klubbkassoma.
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Allmant

i

SM7BUA tillsammans
med ett par norska
scouter
SM7UDX Margareta
kor 80 meters riggen.

Radioscoutganget framfor radiotalt och antenner fr. v.
SM7VKR, SM7URS,SM7WUS,SM6SMY,SM7UDX AnnaMarie,SM7TZK,SM7NDX SM7BUA. I bakgrunden syns
antennparken utanfor radiotaltet

HAM meeting i radiotaltet hos 7S5T

7S5T - Scoutlagret Trerixoset
Drygt 8000 scouter samlade under en
veckas lager, villken chans attfa
demonstrera amatorradio! Tilljallet
gavs under forsta veckan i augusti, da
tre scoutforbund inbjod till ett
rikslager med deltagare fran 40 talet
lander, darav namnet Trerixoset,
QTH var Olstorps Herrgard strax
norr om Eksjo,
Lagret som planerats under tre ar skulle
sjalvklart ha med en amatorradiostation,
och SM7TZK Marcus samt SM7NDX
Janne fick uppdraget att genomfora
projektet. Flera intresserade scoutledare/
radioamatdrer var villiga att hjalpa till och
nar lagret invigdes kunde ocksa amatorradiostationen med specialprefixet 7S5T
komma i luften.
Ett motestalt inrymde ett antal kortvagsstationer och VHF stationer och utanfor
taltet reste sig tre antennmaster mot skyn.
Med scouterfarenhet fran livlinekast fick
man ocksa upp en G5RV mellan ett par
bjorktoppar, ett kalaslage for att kora 80
och 40 meter.En 50 MHz station med
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antenn fanns ocksa pa plats, men tyvarr,
kondxen var inte de basta under veckan.
Under veckan besokte ett 30-tai scoutpatruller radiotaltet for att fa veta mer om
amatorradio, ravjakt men ocksa for att
trana morsealfabetet med en enkel
visselpipa. Vid vaije patrullpass berattade
SM7BUA Mats om sina erfarenheter fran
amatorradio och missionsarbete i olika
delar av varlden. Hans vandringsstav med
2 meters antenn och mini-telegrafinyckel
hjalpte till att fanga scoutemas uppmarksamhet.
Radiokontaktema med hundratals
svenska radioamatdrer pa 80-metersbandet
samt kortvags-kontakter med 91 lander
gav ett slutresultat av 1500 korda QSO:n
under veckan. Hojdpunkter var nar de
utlandska scoutema fick kontakt med sina
resp. hemlander, som nar t.ex den japanska flickscoutpatrullen fick snacka
japanska med en radioamatdr i Tokyo eller
de italienska scoutema kunde fa fotbollsresultatet for hemmalaget fran en italiensk
radioamatdr.
Forutom gruppen som jobbade med
radioscouting under lagret fanns totalt 34
radioamatdrer pa lagret, inte bara svenskar
utan ocksa fran England och Portugal. En

2E1HEK David, 13drig radio
amatdrfran England i QSO med
en engelsk radioamatdr.

Komplett logg fran 7S5T samt bilder
fran Trerixoset finns pa

http ://home.swipnet.se/sm7ndx
kvall arrangerades ett HAM-meeting i
radiotaltet och da dok 2E1HEK upp,
David 13 ar och nybliven radioamatdr fran
England.
Att amatorradiotaltet var populart for
manga scouter kunde man inte ta miste pa,
och i regel fanns det en eller flera som satt
runt oss nar vi aktiverade de olika
banden.Att fa vara med och logga pa
datom, hjalpa till att kalla CQ eller beratta
om lagret var spannande!

Ett varmt tack till er alia svenska radio
amatdrer som under veckan ropade in pa
3740 och gav oss mojlighet att fa demon
strera en heIt fantastisk hobby for dessa
scouter.
73 och scouthalsning fran
patrull 7S5T:

SM7TZK Marcus, SM7NDX Janne,
SM7UDX Margareta. SM7BUA Mats,
SM6SMY Per-Olof, , SM7URS Anders,
SM7VKR David, SM7WUS Lennart
samt Anna-Marie, blivande SM7X?
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Nyheter for

Varldsradiolyssnare
<.__________________________________________________________________

SM1WXC Christer Wennstrom
Box 94, 62016 Ljugarn, Tfn/fax 0498-49 32 03
e-post: sh1aaj@telia.com

I augustinumret skrev jag en del om kommunikationsmottagare. Las mer om detaijer pa Radio Nederlands
hemsida www.mw.nl
Har finns mycket bra specifikationer for Dig som star i

begrepp att kopa nagot nytt. Aven SDXFs hemsida har en

HANNOVER

del om mottagare, ”gula sidor”, allman nyborjar

Idag den 12 sept skriver jag kladden
sittande i gassande sol, svag vind och
skon varme vid Koviks Fiskeldge/museum
ca 3 mil S Visby. Stora stenar halier fast
pappren pa det vindpinade bordet in vid en
lika vindpinad fiskebodsvagg. Undrar hur
det ser ut i oktober ndr vi laser detta
nummer av QTC?

q

information. Adressen ar www.sdxf.org

nil
http://listen.to/the.world.Tyvarrharmangjort om
engelsksandarlistan och kranglat till den sa att det vid en
utskrift gar at en himla massa papper, annu mer svart farg

Hannover^^
Messegelande

och atskilligt med annan farg. Onddigt!

30. Oktober, Hannover
NorDX 1999

(OBS att jag inte hemfaller till det max-uttjatade ’’milleniets

INTERRADIO

sista”)

NorDX genomfors 15-17 oktober med Dansk DX Lytter Klub
somarrangdr.

SWL 28 MHz Challenger

Under ARRL 10 test kor franska SWL-aama
sin ”28 MHz Challenger” till vilken Du inbjuds
att delta.
REGLER
Tid: 991211 kl 0000 UTC till 991212 kl 2400
UTC.
Regler:_Lyssna efter 1 (endast en) station per
DXCC-land och 1 (endast en) station fran varje
stat i USA och varje provins i Canada.
Mode: Enbart SSB.
Log: Skall innehalla datum - tid i UTC/z hord stations call (ej nodviindigt att ange
motstaionen) - RS i Ditt QTC - land/USA-stat/
Canada-provins.
Ex pa log: 991211, 1725z, W2UN, 58, USA
NY 1728z, LU2RC, 57, Argentina
1730z, VE2AA, 59, Canada QUE
Det skall inte vara svart att identifiera de olika
staterna eller provinsema da dessa anges i varje
QSO fran stationer i USA och Canada.
Poang: 1 poang per DXCC-land. OBS att
Alaska, Hawaii och District of Columbia
raknas som DXCC-land och stat i denna
tavling!

Anm utgick den 1 oktober men vi har amnalt den i SS AB u 1 letinen t va ganger.

I organisationskommitteningarStigHartvig Nielsen och Bjarke

Vestesen.
Nu skall det saxas friskt ur ETER-AKTUELLT nr 8 som kom
mig tillhanda i forra veckan.
Nederlanderna har kommit pa den lysande iden att avskaffa
Radio/TV-licensen! Man skall skattefinansiera hela kalset i

framtiden. Tank om lilla ankdammen Sverige kunde ta intryck

av de stora aktorerna pa kontinenten!
VoA stanger sin anlaggning i Porooch flyttar over till Tinang
ellerSaipan.Troliigeni slutet av September!

Deutsche Welle anvander inte osthy vel, de kor med
det verkligen vara mojligt?)

Kristna DX-Ringen (KDXR) i Sverige planerar f n att starta
manatliga programinslag i Radio HCJBs engelska sandningar i

syfte att varva medlemmar i Norden samt att inspirera andra
lander att starta kristna DX-klubbar. Forhandlingar pagar med
Allen Graham pa Radio HCJB.

Israels Radio kan Du hora pa foljande tider och frekvenser.
0500-0515

9435,11605,17535 kHz

1130-1135

15650,17535 kHz

1500-1530

15650,17535 kHz

2000-2025

11605,15640,15350,17545 kHz

New Zealand brukar stundtals ga bra har i Norden. Nytt schema
fran September ser ut sa har.
1650-1850 11675 kHz tisdag-lordag

1850-1950 11675 kHz sondag-mandag
1950-0705 17675 kHz(fredag-lordag start 1958)

provinser.

0705-1105 9700 kHz

lander x 30 stater/provinser = 2700 poang.
Kategori: Endast singeloperator! Hjalp via
packet, web eller cluster tillatet.
Priser: De fem basta erhaller pris (vad for
slags pris ar okant f n)
Loggen skall vara arrangoren tillhanda senast
000131 un adress:

FRANCK PARISOT (F 14368)
B.P 6, 92173 VANVES CEDEX, FRANCE
Lycka till!

1105-1500 6100 kHz oregelbundet
1500-1650 6145 kHzoregelbundet

Merlin Network International i England sander pa foljande
’’Europafrekvenser”

0000-0100
1300-1700
1600-1700

6015,7325,9720 kHz
9750,12035,15235 kHz
6175 kHz

2100-2300

6140,7325,9720 kHz

2300-0000

6015,7325,9720 kHz

Enligt EA sa sander man endast om man har nagon som betalar

programmet! B BC da?

Centralafrikanska Republiken har fatt igang sin Radio
Minurca igen pa 9900 kHz. Som alia (?) afrikaner horbar

kvallstid.
Jugoslavien KFORs station kan vid bra konditioner horas pa

1270 kHz.

Turkiet Voice of Turkey sander pa engelska kl 1230-1325 pa

9825 kHz.
Libanon High Adventure Radio hors pa 6280 kHz och 945
kHz. Se deras hemsida www.highadventure.org for

’’Nederlanderna har kommit pa
den lysande iden att avskaffa
Radio/TV-licensen! Man skall
skattefinansiera hela kalaset i
framtiden. Tank om lilla
ankdammen Sverige kunde ta
intryck av de stora aktorerna pa
kontinenten!”
QTC 10 1999

Hammassan "INTERR ADIO” ager rum den
30 oktober i Hannover.
Oppet 09.00 - 17.00. Intrade DEM 10.
Intradesbiljetten utgor en lott dar priset bl a
ar antenner och UKW-radio. Forsta pris ar
en resa till Hamvention i Dayton, nasta ar.
Klubbstationen DF0IR ar igang for incheckning. Flera seminarier och foredrag med bl
a foljande tema: Ravjakt, RMNC-Flexnet,
TheNet-TNN.m och OSCAR-Amsat-DL.
Loppmarknad med ’’hamprylar”.
Ytterligare upplysning:
ehmprager@t-online.de

slaktarknivar.Nulaggerdenersinaengelskasandningar!(Kan

Multipliers: Alla USA-stater plus alia Canada-

Slutsumma: totalpoang x multipliers. >EX: 90

Fachmarkt

Engelsksandarlistanochsvensksandarlistanaterfinns pa:

programdetaljer.

Radio Thailand sander pa engelska till Europa kl 1900-2000 pa
7195 kHz.
Cuba Radio Habana Cuba sander pa franska och engelska kl

2000-2200 pa 13660 kHz USB.
Ecuador Langesedan det fanns nagra nyheter om Radio HCJB.
Nu har de andrat sin Europafrekvens till 11735 kHz och sander
kl 0700-0900.

God Jagdt pa banden!
73 de SM1WXC Christer

Nya problem tornar upp sig!
Radioamatorkollektivet och boverket
har under lang tid ansett att det i
K prinicip ar fritt fram att satta
I upp antennmaster pa sin tomt.
i' Man har hanvisat till Plan - och
?; byggnadslagen PBL 8 kap. 2 § 2
!; st. Nu visar nya rattsfall att sa
,! inte ar Pallet.
j! Det som hant ar att kammarj6 ratten godkiint grannars klagan
J * med hanvisning till PBL 3 kap §
2.1 korthet star det att ’’byggnaIder skall placeras och utformas
sa att de eller deras avsedda
anvandning inte [...] pa annat
satt medfor [...] betydande
olagenheter for omgivningen”.
kap 3 § 1 star vidare att
’’byggnader skall placeras och
utformas pa ett satt som ar
lampligt med hansyn till stadseller landskapsbilden och till
natur- och kulturvardena pa
platsen. Byggnader skall ha en
yttre form och farg, som ar
lamplig for byggnadema som
> J
saudiid
sadana otn
och gci
ger cn
en gvu
god
| i helhetsverkan.
“J
Observera att detta galler
oberoende om det behovs
bygglov eller ej.
Mer om detta och annan
amatorradiorelaterad juridik
finnas att lasa i Taby
Sandaramatdrers juridikblad pa:
http://ham.te.hik.se/juridik/
iuridikindex.htm.

=:

73 de Danny Kohn
Tel: 08-540 624 68
Ordf. i Taby Sdndaramatorer,
SK0MT

19

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

Sandningsschema
Telegraferingslektioner fran SLOFRO
Frekvenser och tider (LJTC):

Onsdagar
3650 kHz

Lordagar
7090 kHz

1900
1700

1100
1100

September
Oktober

sen. Adress enligt nedan eller E-post till
”telegrafi@fro.se”. Licensierade radioamatorer (med minst amatorcertifikat
klass 1) kan ropa upp och ge rapport
direkt, nar SLOFRO anger att dagens
lektion ar slut. Forsta-rapport (per band)
beldnas med QSL-kort.
Beskrivning av lektionsstrukturen Finns i
QTC nr 7, 1999, sida 26.
Detaljerade anvisningar for grundkursen
kan mot sjalvadresserat kuvert, frankerat
for 100 g, rekvireras fran
FRO Centralkansli, Telegrafi,
Box 5435, 115 93 STOCKHOLM.
Kontaktpersoner:
SMOOY, Lars Nordgren
Lindvagen 19, 192 70 SOLLENTUNA
Tfn 08-754 76 47
SM5BLC, Bo Lennart Wahlman
Yngvevagen 12, 182 64 DJURSHOLM
Tfn 08-755 99 05.

Styrd sandning (se QTC nr 4, sida 7 och
nr 5, sida 24):
09-22, 09-25
MA13:3
09-29, 10-02
SI
10-06, 10,09
MA6:1
10-13, 10-16
MA8:l-3
10-20, 10-23
BM9
MAL8-1
10-27, 10-30

Sekvenserna enligt rutan har intill sands
om och om igen under nagra minuter, dock
SI bara en gang.
Lyssnarrapporter (sa ofta som mojligt)
mottas tacksamt som underlag for eventuella justeringar av vagutbredningsprogno-

Periodens ramsor:
X2X2X2X2X2X2X2X2X

OS v

99999 22222 99999 22222
99229 92299 22992 29922
55667 72255 99447 72255
52254 79245 56792

o s v

och om igen
och om igen
och om igen
och om igen
och om igen
och om igen
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SI

66449

CD

BM9
MA1:8
MA1:9
MA1:1O
MA1:11
MA6:1
MA8:1
MA8:2
MA8:3

Solprognos
Rullande 12-mAnadersmedelvarden enligt augusticirkularet 1999 fr£n ITU:s Radiobyret:
solflacktal R12, utraknat av Sunspot Data Index Centre i Bryssel, Belgien resp National
Geophysical Data Center i Boulder CO, USA samt brusflddet <b12 vid 2800 MHz kl 2000
UTC (uttryckt i enheten 10~22 • W • m-2 • Hz-1) utraknat av National Research Council
invid Penticton, Canada. <I>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 brusflddet finns i QTC 1995 nr 12.
Utrdkning med historlska data:
ArmSnad 708709710711 712 801 802 803804 805 806 807 808 809 810 811 812 901
Flacktai
25 29 32 35 39
44 49 53 57 59 62 65 68 70 71 73 78 83
Brusfldde 84 87 90 93 96
99 105 108111 114 118 122 126 127128 132137 141

Prognos:
Arm^nad
SDIC
NGDC
NRC

902903904905906 907 908
82 85 88 92 95 99 103
85 88 92 96 99 103 105
144146148149151 151 149

909 910
107110
107110
151 154

911 912 001 002 003 004
112 113 113 112 110 109
113115 116 117118118
154 154 152 150 150 151

005006
107105
118118
152153

007
103
118
153

SM5BLC Bo Lennart Wahlman Yngvevagen 12 182 64 DJURSHOLM Tfn 08-755 99 05
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Den nohla C W-konsten.
Manga har fragat mig hur jag, i egenskap av
redaktor for telegrafispalten, ser pa CW. Jag
instiimde ju del vis i SM5BDY :s insandare.
Jag anser att telegrafin for oss radioamatorer ar
en TILLGANG och en skon KONST som vi skall
sla vaktom.. Amatorradion skulle nog bli atskilligt
fattigare som hobby, om kravet pa telegrafikunnighet togs bort. Visst kan man lara sig
telegrafi pa egen hand, aven om kravet tas bort,
men hur manga kommer att gora det? Ty att lara
sig telegrafi aren PRESTATION som erfordrar en
betydlig insats som manga tydligen inte ar beredda
att utfora. Att lasa in kunskaper i teknisk teori och
bestammelser for att avlagga prov kan vilken
liiskunnig som heist ganska latt klara av.
Jag skulle har kunna lamna atskilliga beskri vningar pa situationer da telegrafin vida overtraffat
telefonin nar det galler att overfora meddelanden i
oforvanskat skick. Men utrymmet i spalten tiHater

inte detta just nu. Jag far val aterkomma.

73! - (en telegrafihdlsning som telefonin ocksd
anammat -hi!) SM3BP/Olle
The noble art of CW
Det verkade som jag trampade pa en massa omma
tar nar jag skrev positivt om CW och samtidigt
befarade den utveckling som jag tror ar oundviklig.
I stort sett var det ju CW-hatare och/eller VHFamatdrer som svarade och da kan man inte vanta
sig annat. Jag far trosta mig med de positiva
kommentarer jag fatt, bade i QTC och framfor allt
pabanden.
Om man nu en gang har lart sig CW sa ar det val
ganska korkat att kasta bort den kunskapen, eller
hur? Har man aidrig provat pa sa vet man ju
egentligen ingenting och har heller aidrig kunnat
upptackatjusningenmedCW.
Jag far intrycket att man tror att alia CWkontakter inskranker sig till att bara byta rapport.
Det ar helt fel, aven om manga QSO, speciellt pa
SSB men ocksa pa CW bestar av bara rapportbyte.
Det gar alldeles utmarkt att kora rag-chew pa CW.
Jag har ett flertal rag-chew-QSO i min logg, med
2H39M paCW som toppnotering. Bland svaren
namndes sprakforbistringen och da underlattar det
naturligtvis att man korett standard-QSO, antingen
det nu ar CW eller SSB, och det kan inte bli mer.
Vid rag-chew pa CW maste man aven beharska
stavningen och med en nyckel kan man varken
stamma eller humma. Eftersomjag anses vara
tresprakig har jag beslutat att inte efterkomma
rekommendationen att ga en sprakkurs.
Det var mycket intressant att lasa om ’’The
Enforcer” i augusti och de radema starker mig i
min uppfattning att jag har ratt. Forslappningen
har idag gatt for langt och till raga pa allt sa
fortsatter den. Det blir latt sa, nar kraven hela
tiden sanks. Vi far val se nar det blir dags for mig
att omprova beslutet att kvarsta som medlem i
SSA.
Vad som oroar mig ar att inget av de svar som
inforts i QTC tar upp det verkliga problemet. Ju
lattare det blir att skaffa en licens, ju fler oseriosa
amatorer kan vi fa in och nar CW-kravet ar helt
borttaget blir amatorbanden precis som PRbanden. Det racker med ett fatal oseriosa
amatorer for att svarta ner hela amatorradion och
om/nar det sker ar det bara en tidsfraga hur lange
vi farhallapa. Ar det den utvecklingen ni vill ha?
Eller handlar det bara om att PTS vill ha in mera
licenspengaroch SSA fler medlemsavgifter?

Fran min sida satterjag harmed punkt.
SM5BDY/Evert
QTC 10 1999

Telegrafisignaler med vanster jot!
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Inte bara en spik...

Jag heter Claus, SMOWXV, och aren nyinflyttad
(juni -98) radioamator fran Tyskland och SSAmedlem. Jag laste insiindaren "The Noble Art of
CW" och de foljande och tiinkte forsoka att
bidraga i temat pa mitt satt, genom att uppmana till
tolerans och lite "view from a distance”.
Den dar diskussionen om CW-kravet till CEPT 1 certifikatet pagar inte bara i Sverige. Den har
forekommit i Tyskland i manga ar. Jag trottnade pa
den redan langt innan jag flyttade hit. Om detta
fortsatter pa sa satt blir den inte bara forsta spiken i
amatorradions kista.
For att kunna beddma situationen bat t re skulle
man kanske svara arligt pa foljande fragor:
Gar det verkligen inte att kora kortvag nufortiden
utan att kunna CW?
- CW har ingenting med intelligens att gora utan
med triining och en viss musikalisk-rytmisk
begavning. Skulle KV inte bli rikare om manga
specialisteroch/ellertrevliga, erfamaoch/eller
ambitidsare radioamatorer, som bara inte klarar
CW eller bara vagrar, vore med? Eller tvartom,
finns det mojligen inte lika manga otrevliga
manniskor bland CW-folket som bland de andra?
Kan man, om man sa vill, inte uppna gentlemannaliknande eller legendarisk status utan att ha varit
gnist i manga ar, veteran eller HSC-medlem? Ar
det inte lika viktigt att hedra de som i manga ar
skapade de nuvarande forhallandena och anda ge
en chans till de som har nya ideer och asikter och
ny”energi”?
Har inte manga driftsatt pa hog teknisk niva
tillkommit de senaste aren som kraver atm instone
samma niva som CW-koming? Ar det inte sa att
CW fortfarande ofta favoriseras av QRPsupportraroch folk som kor standardutrustning
meddaligaantennforhallanden,DX,Tropo-DX,
QTC10 1999

Att forkortningen
QLF starfor ”QSO
left foot” (Kommunikation med vanster
fot) vet de fiesta som
beharskar den adla
telegrafikonsten.
Forkortningen
namns da telegrafttecknen dr svartolkade - det later som
operatoren vid signalnyckeln anvdnder
vanster fot for att manovrera den kdnsliga
telegrafinyckeln.
Nu skall man inte alItid ta for givet att
signalerna dr svartolkade pa grund av att
telegraftsten har starkt sig med nagon
uppfriskande dryck. Det kan ju vara sa att
telegraftsten dr ostadig pa hand eller ben
av annan orsak - som har pa bilden dar
nyblivna pappa, SM5HJZ Jonas, forsoker
fa dottern Nike att lara sig skota telegrafi
nyckeln - just med vanster fot!

SF

SMOJSM Eric

F|J> ISLANDS

EME, MS, aurora och dylikt? Tycker inte
fortfarande radioamatorer oavsett aldern helt
enkelt om CW (som jag t.ex.) och ar beredda att
lara sig den eller trana aven utan nagot krav i
provet pa samma satt man lar sig t.ex. att kora
SSTV?
Dessutom harnostalgin samma existensberattigande som stravandet efter ny teknik. Detta galler
aven sjalva”nya tekniken”. Annars skulle det
kanske racka att skicka QSL och bilder via e-mail
eller kora QSO via mobiltelefon, vilket rent
tekniskt sett oftast gar smidigare och blir billigare
om man tar hansyn till det ideella arbetet och
kopet av utrustning. Tack vare de lonsamma och
brasubventionerade kommersiellautvecklingama
inom kommunikationen star amatorradion inte
liingre automatiskt i forsta ledet, som forr, inom
detta omrade nar det galler innovation! Vart
kapital arentusiasm, nyfikenhet, improvisationsformaga, uthallighet och t.o.m. PR-arbete som
vacker intresse och dessutom en bra del tradition,
som alltid maste betraktas kritiskt - men inte
likgiltigt.
Om man kan styra en Concorde ar det kanske
lika roligt att kunna cykla fortfarande... Aven
dagens ungdomar tycker om att bevara och
restaurera femtiotalsbilar... Kommerdriftsattet
telegrafi, som ar ett unikt "seriellt manskligt
granssnitt" verkligen att forsvinnasa smaningom
utan CEPT 1 -krav eller ska de ovan namnda CWentusiastemaoch CW-alskama inte kunna halla
telegrafibanden i liv sa lange de tycker att detta
behovs?
Jag anser att vi kunde sluta den har lojliga
debatten snart och koncentrera oss pa hur vi kan
sakra framtiden for var hobby. Darute finns det en
mangd kommersiella och annorlunda intressegrupper, som bara vantar pa att vi blir oense och
forsvagade. Vara frekvenser ar mycket omtyckta

och efterfragade. For att vara starka ar vi inte
bara tvungna att tolerera varandra. Vi maste ocksa
respektera varandra!
Arrogans och trangsynthet oss emellan ar det
mest destruktiva inom var verksamhet. Som en
grupp av indi vidualister med helt olika asikter har
vi kanske svart att saga: "Amatorradio betyder
mangfald och tolerans" i stallet for att fora det dar
onodiga, i ntema, gnall iga driftsattskriget och
bygga upp personliga eller kollekti va profilneuroser.
Det som amatorradion behover for att finnas
kvar ar att "attrahera och rekrytera folk utifran”
och "lyfta kunskapen" for att kunna representera
och utova var hobby framgangsrikt och underliitta
att bevara den i ytterligare manga ar. Provet ar
mojligen ett av flera verktyg att paverka
utvecklingen. Darfor tanktejag sluta med ett
forslag:
Ersatt det uteslutande CW-kravet genom flera
altemativa tillaggsprov till CEPT 1, varav ett eller
tvaarobligatoriska:
Avancerade kunskaper i digitala trafiksatt.
A vancerade tekniska kunskaper som underlattar
hembygge (gama med praktiskt prov). Avance
rade trafikkunskaper med inriktning KV (QSOteknik, vagutbredningm.m.) Avancerade
kunskaper om antenner. EMC, avstoming.
Avancerade specialkunskaper inom ett valfritt
driftsatt sasom CW-kunskaper i minst 60-takt.
Som sagt, detta ar bara ett ofullstiindigt forslag
som gama kan tas upp och diskuteras. Jag hoppas
att vi snart lamnar den har meningslosa CWkravdebatten och iignar oss at sjalva utmaningen amatorradion.
Jdrfdlla 1999-08-08.
73 de Claus/SMOWXV !

(e-mail: feldhase @ telia. com)
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Satelliter
4-k

Amatorradiokontakt via satellit

SM0DZL Anders Svensson

Astronaut om amatorradio:

BiSbarsvagen 9

761 63 Norrtalje Tel 0176-198 62

Nu finns fakta om alia
amatorradio-satelliter
pa AMSAT-SMs
hemsida.
Om du vill veta mer om
en speciell satellit finns
lankar till satellitens
egen hemsida. Adressen
dr: www.amsat.org/
amsat-sm
Lars SMOTGU

l-'licka pa satellitnamn for info
Fork lan ng

■>
*
LO-19

3© 1

AO-16

O

Oscar-11

32

FO'29

KO-25

UO-22

Satellit-nytt!
MIR #16609Under augusti skeddeen kraftig
dkning av amatorradioaktivieten ombord pa MIR.
SSTV/Packet/FM pa 145.985 men ocksa andra
frekvenser utnyttjades for att hitta en ledig atoll i
brushavet. Tyviirr kunde man konstatera genom att
lyssna pa trafiken att trafikdisciplinen nar M1R
befann sig over Europa lamnade mycket ovrigt att
onska, medan amerikanerna genomgaende lovordades. Och man korde amatorradio in i det sista.
Nu ar MIR’s saga i det narmaste all. Den 28 au
gusti landade SOYUZ TM29 nara Arkalyk i
Kazakstan med Jean-Pierre Heignere (6 man),
Viktor Afanasyev (6 man) och Sergei Avdeyev (1
ar. Totalt har han vistats over 2 ar i rymden)

MIR kommer nu att flyga vidare i en nedatgaende
spiral for att i februari 2000 bemannas med nagra
’’staderskor”. Nar de lamnar MIR kommer man att
ge den da 14 ariga rymdstation en ordentlig knuff sa
att den faller ner och forbranns i jordatmosfaren. De
bitar som klarar intradet kommer forhoppningsvis
att hamna i nagot glest befolkat omrade i detta fall
blir det stillahavsomradet.
AI It detta under forutsattning att ingen mecenat
visarsig.
Under de 13 ar som gatt har over 100 manniskor
vistas ombord pa MIR, som snurrat over 77000
varv runt jorden, haft over 1600 incidenter ombord
varav en all varlig nar man nastan krockade med en
PROGRESS farkost.

QSL kort kan skickas till: Sergej Samburov
PO Box 73, g. Korolev-10, Moskva oblast
RU 141070, Ryssland
(Sergej har brist pa kort men det lar vara pa gang).
QSL till FX0STB kan ga via:
Radio Club F5KAM, QSL manager Mir
22 rue Bansac, F 63000 Clermont Ferrand
Frankrike
#24744 Endast fyren pa 435.504
MHz ar igang pa CW. Den hors alldeles utmarkt,
men sa befinner sig RS-16 endast pa 350 km hojd
och beraknas intrada i jordatmosfaren i slutet av
oktober.
A-transponder lyckades man inte akti vera.
ZEYA RS-16

93-06lCUpp: 145.850
MHz FM, Ner: 436.795 MHz FM
Fran September startar ”J transpondern” 17 minuter
efter att satelliten blir solbelyst och stangs av 18
minuter senare.

- How important is amateur radio for
keeping in touch? What do you ask people?
What do they ask you?
SUNSAT SO-35 #25656 99-008C

Upp/Ner: 145.825 MHz FM ’’papegojrepeater”.
Upp
145.950 MHz FM Ner
436.250 MHz
SUNSAT har aktiverats 4 varv under lordagar och
sondagar i september da satelliten passerat Australien, Afrika, Europa samt USA. Men verksamheten ar
inte helt buggfri utan massfall forekommer.
Mottagaren har AFC vilken klarar minimum +/- 3
KHz. Pa nerlanken har man ett dopplerskift pa +/- 10
kHz. Hoppas man fortsatter med helgaktiviteten.
SUNSAT kommer mojligen ocksa att aktiveras under
AMSAT-NA's meeting i San Diego 8-11 oktober
1999
NEW LAUNCHES

Tidigast 15 oktober mellan 1230 och 1630 Z kom
mer man fran ett flygplan att slappa ivag en Minotaur
fran Orbital Sciences. Barraketen arspackad med
satelliter: JAWS AT, FalconS AT, ASUSat 1 och
OPAL. OPAL i sin tur kommer att skicka ut 4
picosat: STENSAT, MASAT1, DARPA och Artemis.
Foljande satelliter har forsetts med amatorradioutrustning:

-I’m not a radio amateur, but I have been
using the radio professionally since the age
of 21. I have difficulty understanding most
radio amateurs, these people who stay up
all night becuse they like hearing their call
sign repeated by the Mir station. But, of
course, there are many nice radio amateurs.
I am in regular contact with about ten,
including a young Italian woman -you
don’t find many women on the airwaves.
You can talk about everything -everything
except politics, of course! For us, it’s
uplifting to be able to exchange our ideas
on life with people living in Johannesburg,
Buenos Aires, Venice or Houston.
Klippt av
SM3VDX /Len

ASUSatl

Microsat med FM transponder med uppfrekvens
145.820 MHz och ner 436.500 MHz. Mojligen
digital 145.990 >>436.700 MHz.
STENSAT

Picosat 6 cm i sida. Den har en FM repeater med
uppfrekvens 145.840 MHz och ner 436.625 MHz.
Aven telemetri med 1200 baus AFSK.
MASAT1

Osiiker om den kommer med, men enligt uppgift ska
denlikna STENSAT.

Banan for samtliga satelliter i detta skott blir 550 km
cirkular, polar och solsynkron.

AMSAT-SM’s hemsida pa internet finns pa: http://

www.users.wineasy.se/amsat/Detfinnsmassorav
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
Satellitbulletinen pa 3740.000 kHz vanligen med
Henry SM5B VF som operator.

AMRAD AO-27 #22825
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Den franske astronauten och testpiloten
Jean-Pierre Haignere som varit ombord
pa rymdstationen Mir i 6 manader bar
intenjuats av New Scientist’s Charles Seif
(New Sceintist 4 Sep 1999).
En av ett tjugotal fragor var;

AMSAT-SM’s hemsida:
http://www.users.wineasy.se/amsat/
Lankar och information uppdateras varje
vecka.
Postadressen: AMSAT-SM c/o Lars
Thunberg, Svarvargatan 20, 2tr 112 49
Stockholm.

Forstahandsinformation
AMSAT-SM har en mailinglista. Skicka
mail till:
amsat-sm-subscribe @ onelist.com
Gor sedan en ’’reply” pa svaret som
kommer och du ar med i listan.

Anders SM0DZL

QTC101999

rapid access to space for a variety of internatio

nal customers in several plannedfuture
missions".

Visst ar det skoj med allt de gor men det bdr
betecknas som kommersiell verksamhet och
darfor otillaten anvandning av amatorradiofrekvenser1.
Nar det galler myndigheter och LPD sa ar nog
situationen sa, vilket PTS allt id har sagt, EU som
tvingar fram godkannanden. PTS har vid flera
ti 11 fallen understrukit att man tycker frekvens valet
ar dumt men att man ar bunden vid frihandelsregleringar. Om SSA inte tyckt detta var korrekt
kunde man haoverklagatforfattningstexten.
Tyvarr aker vi nu an en gang dit pa 2 GHz dar
bade LPD-liknande utrustning och PTS overenskommelse med forsvaret gjort att vi blivit
nedklassade, kanske till oanvandbarhet.
Danny Kohn, SM0NBJ

1 Att finansieringen inte ar kommersiell innebar i
sig ingen ratt till nyttjande av vara frekvensband.

2m-jakt
2m-jakten pa sondagen, forlagd ca 20 km
norr om Gran med start pa en campingplats, startade kl 1000 i stralande solsken
och den blev inte lattare an gardagens jakt,
snarare tvartom med en banlangd pa ca 7
km.
Vi sprang over stora gungande my rar,
som i slutet av jakten gav kramp i benen,
langa sugande sluttningar med kalhyggen
och inte en stig i narheten. Det enda som
fanns var tva kraftledningar, som gick over
kartan i V-form, men de var vi inte hjalpta
av. Detta blev en verkligen svettig jakt.

Sen
Sen
OT

Vet
Sen
OT
Vet
Sen
OT
OT
Vet
OT
OT
OT
Vet
Dam
Sen
Jun

1.00.23
5 rav
1.02.55
1.18.52
1.19.20
1.26.57
1.31.57
1.35.35
1.35.55
1.37.34
1.40.37
1.40.39
1.41.07
1.41.55
1.48.22
1.53.35
1.57.16
2.01.50
2.16.23
2.28.23
1.05.46 1 rav

Resultat 2m-jakten
1)
SM5VMU/Bengt
2)
OZIFSM/Allan
3)
LA4XT/Ragnar
4)
Gunnar Svensson
SM5SVM/Hans
G Fagerberg
0Z9VA/Ame
LA50M/Steinar
SM’BGU/PA
OH2NWM/Hannu
LAlKPAvind
OH2MD/Juhani
SM5FUG/Jan
LA3QG/01e
OZ6KH/Villy
OH2JKU/Kimmo
LA6AIA/Jan
LA8UW/Karin
■_zi

Totalt deltog 20 jagare; atta fran Norge,
sex fran Sverige och tre fran vardera
Danmark och Finland.
80m-tavlingen, forlagd ca 20 km soder
om Gran, startade kl 14 pa lordagen i
stralande solsken och vi forstod nar vi fatt
kartan att detta skulle bli en svettig jakt.
Gott om stigar i nord-sydlig riktning men
vi sprang mest i ost-vastlig riktning och
passerade stigama utan att kunna anvanda
dem.
Terrangen var smakuperad, stundtals tat
och med ett flertal kalhyggen med mycket
ris. Tungt for benen. Dessutom flockar
med kor eller far, anforda av ett
bjallerforsett djur, som vi forsokte undvika
att skramma upp. Banlangd ca 6 km.
Vi gratulerade Nordiska Mastaren pa
80m-jakten Bengt/SM5VMU, diskuterade
ban val, taktik, kartan och forsokte overtyga de andra varfor inte just jag vann.
Men snart tog trottheten ut sin ratt och
John Blund behovde inte mycket sand for
att fa oss att sova.

Resultat 80m-jakten
1)
SM5VMU/Bengt
2)
OZIFSM/Allan
3)
SM5SVM/Hans
4)
LAlKPrivind
5)
0Z9VA/Ame
6)
()H2NWM/Hannu
7)
OH2JKU/Kimmo
8)
LA5OM/Steinar
9)
Gunnar Fagerberg
10)
LA9NGA/Jon
11)
LA4XT/Ragnar
12)
SM5FUG/Jan
13)
SM’BGU/PA
14)
OH2MD/Juhani
15)
Gunnar Svensson
16)
OZ6KH/Villy
17)
LA3QG/Ole
18)
LA8UW/Karin
19)
LA6AIA/Jan
20)
LB8ME/Havard

O'

Prisutdelning vid NM i Norge. SM5VMU
Bengt tar emot vandringspokalen av
arrangoren LA2RR Ole

Resultat NM

-J

o

4- W

NMiRPO 1999
Arets Nordiska Mdsterskap i
’’ravjakt” avgjordes i Norge,
narmare bestamt i Gran, en liten
ort ca 70 km norr om Oslo.

o

intent to continue to provide inexpensive and

SM0BGU PA Nordwaeger,
Gravlingsvagen 59,167 56 Bromma
Tel: 08-26 02 27

Pokaler - nasta Danmark!
Efter dusch, vila och lunch (tillsammans
med Mohedasangkoren) delades pokalema
ut till vinnama pa de bada jaktema.
Aterigen gratulerade vi Bengt, som blev
Nordisk Mastare pa 2m-jakten, vi tackade
arrangdrema med Ole/LA2RR i spetsen
for ett i alia avseenden utmarkt genomfort
NM och stallde darefter kosan hemat.
Nasta ar ar det Danmarks tur att arrangera
NM.

O'

RadioPejl Orientering "Ravjakt"

X

Det ar bra att vi nu, i region 1 :s grasrotsled, far
igang en debatt over frekvensutnyttjande och
bandplanelaggning.Situationen,attfleraavdagens
IARU-krater (utlases JARU-krater), ’’valtrarsig” i
motionsskrivandeochdetaljregleringstravanden.
IQTC nr. 7 havdar Anders -DZL amatorsatellitemas intressen. Menamatorsatelliterarinte
alltoch intresseinriktningarinom hobby n inga
tjanster. Bandbreddsbehovet hardkat pa manga
nya experimentomraden och kommer att fortsatta
oka. Niir bandgransema for satellittrafik
sattes fannsinte dessa.
Vi hor ofta att amatorradion halier pa att
forsvinna. Pa IARU:s webbplats, underen sektion
om amatorradions framtida spektrumbehov, kan
man lasa att amatorradion okar med 7% per ar
och har gjort sa under artionden. Om fem ar skulle
vi da vara over 4 miljoner (till vaxten verkar dock
de allra senaste aren ha avstannat).
Men argumentet, att det kommer upp tier satelliter
och att bandbredden darfor behovs, racker inte for
aberopande avexklusivitet. Viss
amatdrsatellitverksamhet har ocksa under aren
narmat sig det kommersiella. Sa nara att det ibland
ar svart att se skillnaden. Baserad pa sin egen
presentation, har satellitbyggama i Surrey helt
overgatt till att anvanda amatorradiosatelliter som
reklam for sin kommersiella verksamhet och ar nu
kommersiell rakt igenom. Nagraexempel:
- Bildema i QTC 8 medjattelogon SURREY
SPACE CENTRE alt. SSTL. SSTL ar ett
kommersiellt foretag. SSC, forskningsdelen, har
ingen radioverksamhet pa sitt forskni ngsprogram
annat an GPS.
- SSTL:s webbplats vander sig enbart till den
kommersiella sektom. Att ens forsoka hitta lankar
till amatorradio fran SSTL ar som att leta efter en
nal i en pase elektroner (det verkar finnas en till
AMSAT-NA val gomd).
- KITS AT 1 beskri vs som ”a collaborative
research mission, encompassing the installation of
a groundstation in South Korea, participation of
Korean engineers in the UoS AT-5 mission,
technology transfer and training of students on the
MSc courses at Surrey, and the involvement in a
engineering and flight microsatellites.”
- Pa_http://www.ee.surrey.ac.uk/CSER/UOSAT/
missions/^// man lasa att "UoSAT & SSTL

X 'J

((^RPO

Insandare

RAVKALENDER
Goteborgs Ravjagare, GRJ
Nr Dag/datum
8

9

Startplats/Banlaggare

Tele 1999

StreteredsIP/Tulebo
47C5
Tomas Svensson,
tel. 031-872398
NATT-DM Samlingkl 18.30, start 18.58
ma 25 okt. Billdalsvagen, se telekartan 49E1
Bengt Lindberg, SM6BLT,
tel. 031-911418
solOokt.

Samiing kl. 18.00 dar annat ej anges. Kolumnen
’’Tele” anger startplatsen enl. 1999 ars telefonkatalogkarta (Goteborgsdelen). Startavgift 10:- plus karta till
sjalvkostnadspris. Med tag penna, kompass och
visselpipa. Utlaningssaxarfinns.
Introduktion / Demo for intresserade vid ALLA jakter,
alltsa aven DM och Natt.
Jagmastare ar Ingvar L. Nilsson, SM6FHI,
Kallbacksrydsgatan 11 b, SE-507 31 BRAMHULT
Tel. bostad 033-230405, tel. arb. 031-7761663,
mobiltel. 0705-878462, fax arb. 031-7763757
E-post: ingvarl.nilsson@teleia.comeller
ingvar.nilsson@hassle.se.astra.com

Veil mott! /Ingvar
QTC Nr 10 1999
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DX-redaktor: SM6CTQ/Kjell Nerlich,
Parkvagen 9,546 33 Karlsborg.
Tel 0505-12000 Fax 0505-131 75
e-post:ctq@algonet.se
Bitr. red. SM40LL Roland
DXCC-information: SM5DQC Osten
QSL-information: SM6FKFFredy
Radioprognos S M510/Stig

TOPP SM Allround DX-are
Alla trafiksatt och band

SSI
Division
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SM6CTQ Kjell Nerlich i shacket med bl a den nya
riggen Yaesu FT-1000.

Nu startar en liandelserik manad
med manga aktiviteter. Forutom den
svensk organiserade DXpeditionen
"Double Trouble" till Tokelau och
Kanton Island blir det en mangd
andra aktiviteter fran riktigt rara
platser.
I manadens spalt redovisas "Topp
SM Allround DX-are " dar Sveriges
mest aktiva DXare redovisas i tva
olika divisioner.

1
Anropsignal
SM0AJU
SM6CVX
SM0DJZ
SM6CTQ
SM4CTT
SL0ZG
SM6CST
SM5AKT
SM7CNA
SM4DHF
SM6DYK
SM6BGG
SM4EMO
SM6AOU
SM0KRN
SM4OLL
SM6CUK
SM5JE
SM6CCO
SM5CZK
SM7BAE

Total
2339
2212
1958
1954
1892
1883
1857
1701
1694
1633
1590
1559
1555
1520
1408
1403
1386
1371
1362
1290
955

Foni
365
353
343
347
343
336
344
302
330
346
332
330
339
341
301
144
235
252
172
246
201

CW
341
341
338
338
336
335
340
340
331
333
335
318
329
336
322
330
322
302
330
277
160

Rtty
319
311
284
209
221
242
213

Division II
Nr
Anropsignal
SM5AQD
1
2
SM5DQC
SM5CAK
3
4
SM4BNZ
SM6DHU
5
SM0CCM
6
7
SM7HCW
SM4CTI
8
9
SM5FUG
SM5ARL
10
SM6TEU
11
12
SM5CSS
SM7TE
13
14
SM3PZG
15
SM4BZH
SM5DAC
16
17
SM0BSB
18
SM0BNK
19
SM7NAS
20
SM0DSF
21
SM3LGO
22
SM7CQY

Total
1523
1475
1430
1406
1371
1368
1360
1264
1256
1186
1153
1152
1117
1112
973
934
889
866
814
779
773
772

Foni
336
352
341
335
350
328
336
325

CW
335
336
328
333
328
334
331
316
327
293
314
307
224
281
333
302
325
251
236
157
285
204

Rtty

341
295
326
339
283
183
132
121
257
235
210
118
260

Sat
107

160
232
242
153
238
144
158
124
174

279
271
118
129

265
202
139
156

136
106
172
109
110
115

177

302

Sat

160

80
308
305
230
257
254
234
261
269
193
171
240
263
123
143
176
155
192
207
223
123
125

40
336
337
300
297
296
295
298
314
260
230
280
277
205
225
242
224
252
256
303
172
104

10
331
323
310
268
298
283
277
302
301
282
285
242
294
273
228
258
279
182
225
185

80
244
160
224
230
171
202
171
153
207
125
169
114
162
141
127
118
106
103
103
112
110
102

40
305
314
281
295
242
253
260
190
218
171
206
163
161
201
173
190
148
139
131
129
136
101

10
303
313
256
213
280
251
262
280
202
256
169
242
231
206
157
192
189
116
109
171
124
105

6

2

123

127

6

2

Listun publiceras
o

o

en gang per ar.

Uppdelad i tva
divisioner:

Division I =
Minst 6 trafik-

satt/band.
Division II =
Minst 5 trafik-

satt/band.
Sammanstalld av
SM6CST 1999-09-07

VP2MBT & VP2MGL
Aktiva fran Montserrat
MertaiMTWt

Prognos:
1999-09
1999-10
1999-11
1999-12
2000-01
2000-02
2000-03
2000-04

maj
91
94
96
97
97
96
95
93

juni
99
102
104
105
105
104
103
101

'-:Cr 1*4-.

juli
107
110
112
113
113
112
110
109

Det verkar rada en viss osakerhet
eftersom vardena skruvas uppat varje
manad. En sak man borjar kunna se ar
att maximum for den aktuella cykeln
kommer att intraffa i borjan av ar 2000.
Vill du se aktuella data sa finns de pa
Internet. Adressen ar:
www.oma.be/ksb-orb/sidc/index.html
Prognosen goms under ’’other data” i
filer med namn som borjar pa
’’mailO..”!
SM51O, Stig
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...

Solflackstal, en kommentar
Sa har ser den prognos ut som SIDC i
Bryssel gett ut for manaderna maj, juni
resp. juli, 1999.

Den 22 oktober startar Josep EA3BT
och Nuria (YL) EA3WL aktivitet fran
den vulkaniska on Montserrat!
Josep och Nuria har tidigare varit
aktiva fran Maldiverna, Mexico och
Martinica. I ar blir det aktivitet fran on
Montserrat. Det blir aktivitet till den 30
oktober pa alia band 10 till 80 meter
CW, SSB och RTTY.
Utrustningen blir en Yaesu FT-900,
AL-811 slutsteg till en Cushcraft R7000 vertikal antenn. Du som lyckas fa

kontakt kan kontrollera deras loggbok
pa internet dar dom lovar att varje dag
redovisa vilka stationer de haft kontakt
med. Deras hemsida finner du pa
adressen http://www.qsl.net/ea3bt/
QSL skall sandas via EA3BT
DXred
QTC101999

’’Double Trouble” DXpedition!
Canton Island

Canton hade tidigare varit en amerikansk militar flygbas. 1982 fanns fortfarande manga
installationerkvarfran den tiden, somt.ex. byggnader, antennmasteroch bilar.
16 soldater var rekryterade pa ett ar fran Tarawa Kiribati och deras
huvudsakliga uppgift var att uppratthalla livhanken!
Pa kartan syns US-Air Force landningsbanor uppe i NW-homet av
on. Mitt pa vastsidan finns en oppning in till lagunen och dar
Finns en bra kaj. Inne i lagunen syns uppmarkta landnings
banor, som pa 30-talet var i drift. Da hade Pan
American AirTranspacific flyglinjer, med sina
Flying Clipper, flygbatar. Da fanns det t.o.m.
hotell forovernattande passagerare.

SMOAGD, Erik i aktion under expeditionen 1982. Pa vaggen satt en

Den svenskorganiserade
expeditionen startade redan
i mitten av September.

skylt med anropsignalerna T31AR resp SM0AGD/KH1 som han vande

vid midnatt, varje dag.

Nostalgi

T31/KH1 for 17 dr sedan!
1982 var Erik SMOAGD har forsta gangen.
Totalt blev det da 19000 QSO pa 2 veckor. Pa
den tiden stavades on med C (Canton) och
Eriks operation var lite speciell. Erik kunde
vara aktiv fran 2 olika
DXCC-lander samtidigt namligen T31 och
KH1. Bada prefixen
var ok tor DXCC. Vid
midnatt GMT bytte
Erik prefix och land.
Hur kunde da Erik
ensam ha 19000
kontakter pa 2 veckor?
En dalig luftmadrass ’’funkade” som en
vackarklocka. En pumpning rackte namligen
bara nagra timmar, da vaknade Erik och
kunde da, lika gama borja kora radio igen.
Pa den tiden fanns inte WARC-banden och
intresset for 80 och 160 meter var inte sa stort
som idag. PC-datom var inte uppfunnen, sa
det var nastan omojligt att medfora RTTYutrustning.
Nu 17 ar senare, ar Erik, SMOAGD ater pa
on, som operator i den svenskorganiserade
DXpeditionen ’’Double Trouble”. Nu blir det
aktivitet pa WARC-banden och RTTY.
Loggning och CW-trafik blir med datorer.
DXred, SM6CTQ

Steve G4EDG och Nils SM6CAS traffas pa Pago Pago American Samoa
och var ddr aktiva som KH8, Samtliga medlemmar anslot den 17
September och ndr du laser detta befinner de sig pa Kanton Island Central
Kiribati,
Den 3 oktober liimnar man Kanton med bat

och darefter blir det 5 dagars aktivitet fran

Tokelau. (7-12 oktober).

Nu 1999
7-12 oktober!

For att ta sig till den ensligt beldgnci on
har man bl a hyrt derma segelbdt vars
skeppare for sallskapet ut till on.
Expeditionen dr forenad med stora
kostnader for operatdrerna!
Sdllskap 1982!
Nej, ingen skorpion, en vanligt sinnad
krabba!
- Krabban tyckte om squeeze-keying,
men blev aidrig riktigt duktig, sager
Erik

Operatdrer ar Mats SM7PKK, Nils
SM6CAS, Erik SMOAGD, Erika SM6WYN,
Steve G4EDG, samt Lech LA7MFA
Anropsignaler: Kanton T31T, T31K och
T31YL. Tokelau ZK3DX
QSL T3IK och T31T skull sandas via
SM6CAS Nils-Gdran Persson, Box 2050, 436
02 Hovas
ZK3CW och ZK3DX via SMOAGD Erik
Sjolund, Vestagatan 27, 195 56 Marsta
T31YL och ZK3YL via Ulrika Persson,
Jammyntsgatan 7, 4 tr 414 79 Goteborg
Frekvenser: SSB 3795, 7045, 14145, 14245,
18145, 21245, 24945 samt 28445 kHz.
CW: 1825, 3505, 7005, 10125, 14005, 18075,
21005, 24895 samt 28005 kHz.
RTTY: 14080, 21080 och 28080 kHZ
DXred, SM6CTQ

Sponsring T31/ZK3
Denna expedition ar forenad med stora
kostnader for operatorema.
Vill du stodja expeditionen kan du satta in en
slant pa postgiro 431 4767-7.
Skriv sponsring T31/ZK3 pa talongen.
Redovisning sker har i spalten!
Eftersom det dag Iigen kommer in pengar pa

kontot sa vantar jag med redovisningen till
novembernumret. DX-red

Bilden dr hamtad fran gruppens hemsida ddr

du kan folja expeditionen.
Adress http://www. as I. net/t311/
QTC10 1999

25

Y M
I L I

W

Koaxialdipol for 14 MHz

Vi som opererade (radiostationema) var:
Yngve SV8/SM7BCX, Mats SV8/SM7GIB
med YL Anna och overtonen Magdalena,
Mats SV8/SM7DXQ, Tore SV8/SM7MPM
samt Bengt SV8/SM7EQL.

DX-expedition
Grekiska d-varlden - SV8
Text och bild: SM7EQL Bengt

SSRA pa charterresa till Santorini EU-067

Nytt - annorlunda

tillsammans forstas. - Vi dr sju personer. 7 x 20 =

Sydvastra Skanes Radioamatorer, SSRA - SK7DX
har sedan 1993 plikttroget deltagit i IOTA testen
fran Hand EU-167 och Ven EU-168. Sa varfor
inte prova nagot nytt, en annorlunda klubbaktivitet. YES! Vi skulle aka pa var forsta ’’riktiga
DX-pedition” langt utanfor Sveriges granser.

140 kilo. Det dr lugna puckar! Inga problem! Vi
kan ta med hur mycket radioprylar och antenner

som heist!

(GIB's lag)

Provpackning

- Min resvaska vager faktiskt redan 25 kilo, utan

Nej, det gar inte att
packa ner en massa ”bra att ha prylar” nar man
skall pa DX-pedition. Har galler det att lamna
hemma allt som inte ar direkt livsavgorande. In i
det sista filades det pa vikten. En tung Bencher
manipulator, 0.6 kg ersattes med en hembyggd
dito, modell bagfilsblad och tva bockade spik. Ny
vikt 50 gram. En rulle RG213 byttes mot RG58.
Tva vanliga 220 V natkablar noterades for 0.7 kg
tillsammans. Klipp, klipp och ytterligare 500 gram
var borta. Efter en del kreativt arbete i samma stil
kom vi ner strax under den magiska gransen 20 kg
per man, inklusive allt handbagage. Vi hade
egentligen inte behovt offra nagot viktigt forutom
kladema forstas, som fick reduceras till nagra
supertunna T-shirts och vandbara lattviktsshorts.
Precis som Tore faktiskt tidigare skamtsamt
foreslagit.
klader. 15 kg for mycket har.

Hotell med hbgt och fritt lage

Tore som kommit med forslaget utsags med viss
automatik till DX-peditionens ’’team-leader
general manager” Flera olika resealtemativ
undersoktes. For oss viktiga parametrar som ”bra
antennlage” och ’’stomingsfri mottagning” stod ju
inte att utlasa ur resekatalogema.
Efter mycket om och men, fick Tore i alia fall
napp. Ett litet familjeagt hotell i byn Oia pa
Santorini.
No problems!

Tva veckor kvar till avresa. Mote hemma hos
SM7DXQ. Som charterresenar far man ta med
totalt 20 kilo bagage per man. Det ar lugnt, inga
problem, sa SM7GIB, ivrigt pahejad av
SM7MPM. - Nej, vi behover bara en(l) T-shirt
per man, och sa kreditkorten forstas. Sen klarar

Tre IC706:or plus
nagra traddipoler och GP-antenner vager
ingenting. Lap-Top datorema for loggningen och
11 meters glasfibermasten blir kanske 10-15 kilo
vi oss hur lange som heist.
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antennmast omsorgsfullt inpackad i brunt
wellpapp pa axeln. Vilken syn!
- Wow! You must be the radio amateurs from

Sweden!

Christina, hotellfamiljens dotter, tog emot oss med
oppna armar och hiilsade oss hjartligt valkomna
till byn Oia och deras hotell. Allt var ordnat. Tre
fina ’’radiorum” - hogt och fritt belagna.
Antenntillstand? Javisst, satt upp sa mycket
antenner ni orkar och kan sa hon. - Hey, what is
amateur radio? Aha... Interesting... But what
are you talking about? IOTA EU067???...599?
Hmm, very strange hobby, it is... eh! However,

enjoy your stay on the island!
QRV

Femton minuter senare, Forsta QSO pa CW. En
UA3:a pa 14 MHz, 599. Nastan inga lokala
stomingar. Lovade gott. Resten av dagen
tillbringades i nagot lugnare tempo. Uppsattning
av fler antenner varvat med behaglig avkylning
och dopp i poolen.
Resultat

Trots ihardigt badande och avbrott for saviil
batutflykt som god mat och dryck kordes 4100
QSO med 100 lander. En sak ar saker. Aven om
var expedition kanske inte kan mata sig med stora
killamas sa hade vi i alia fall otroligt kul
tillsammans och det finns nog en viss risk for ett
eller annat aterfall i framtiden. Forresten, du som
undrar hur det kanns att trampa barfota pa en
glodhet lodkolv - kontakta Mats, SM7GIB sa
berattar han mer.
Vi som opererade (radiostationema) var:

Ankomst till Oia

Yngve SV8/SM7BCX,

Antligen malet: Olympic Villas hotell i Oia. Mot receptionen! Yngve SM7BCX i taten, iford
shorts, stor knallrod resvaska och 11 meter

Mats SV8/SM7GIB med YL Anna och overtonen
Magdalena, Mats SV8/SM7DXQ,

Tore SV8/SM7MPM samt Bengt SV8/SM7EQL
QTC101999

Nyheter
3C0R Annobon. Nar du laser detta ar expeditionen
avslutad om allt har fungerat enligt planerna. Du som har
tillgang till internet kan besoka deras hemsida som finns
pa adressen http://web.jet.es/lynx/annobon/annobon.htm
QSL skall sandas via EA5FVY, Angel Garcia Mendoza,
P.O. Box 3045, 03080 Alicante, Spanien
5Z4RL Kenya. Robbie hors ofta pa 21325 kHz 18-19z.
QSL via GOIAS.
5W0GD Western Samoa. Gerard, PA3AXU blir aktiv
till den 11 oktober. QSL skall sandas till PA3AXU
G.A.M.C Djikers, Dokter P.A. Cornethof 3, 6669AZ
Dodewaard Holland. Loggen kan kontrolleras pa
hemsidan http://www.qsl.net/pa3axu
7Q7 Malawi. Edwin, ZS5BB0 hoppas kunna bli aktiv
fran Malawi 19-26 december. Han har ansokt att fa
anvanda anropsignalen 7Q7BB och med en IC-706 blir
han da aktiv pa 10, 15 och 20 meter SSB.
8Q7.. Maidive Island. Mike DH3MIT och Heinz
HB9KOC blir aktiva fran Maidive Island 26 oktober- 2
november. I CQ WW SSB DX Contest kommer de att
anvanda anropsignalen 8Q7IT. QSL skall sandas via
DH3MIT
8R1AK Guyana. Esmond finns dagligen pa 28450 eller
18125 kHz SSB.
9M6PWT East Malaysia. Phil, G3SWH blir aktiv 3-12
november fran Sabah.
9X/RE3A Rwanda. Operator ar Vladimir Legoshin
som vi tidigare hort aktiv som 5H/R3ARES. Vladimir
arbetar for UNHCR.
A35.. Tonga. Klaus, DJ4SO och Manfred, DJ7RJ
befinner sig pa Fafa Island (OC-049). Klaus anvander
anropsignalen A35SO och Manfred A35ZL. Det ar
aktivitet pa alia band CW, SSB och RTTY. Eventuellt
blir det aven aktivitet fran ZK2 Niue. QSL skall sandas
via respektive hemma anropsignaler. Aven A35TU Tony
hors aktiv runt 14160 kHz. QSL via KI LU
FK.. New Caledonia. Dany F5CW (ex FT5ZB och
J28EI) ar nu aktiv som FK/F5CW. Eventuellt kommer
han fa anropsignalen FK8V??. Han skall stanna pa on i 2
ar och redan nar detta skrives hors han aktiv pa 17 meter.
QSL via F5PED.
FOODEH French Polynesia. Marcel, ON4QM ar aktiv
till i slutet av november. I planerna finns att fbrsoka att bli
aktiv fran olika IOTA-oar. QSL via ON4QM.
FO5QG Marquesas Island. Jose var i September
mycket aktiv pa 20 meter SSB. QSL via XE1L
FO5QS French Polynesia. Patrick (ex FO5DT,
FR5CE, F6ESW) befinner sig p<i Huahine Island (OC067). Han aterfinns pa 14120 eller 14150 kHz nastan
dagligen 05-08z. QSL skall numera sandas till Patrick
Freys, Box 643, F-98731 fare, Huahine, french
Polynesia.

FOOSAL Marquesas Island. Hordes i September aktiv
pa 20 meter SSB. QSL via EA5XX.
HI3K Dominican Republic. Julio, AD4Z planerar att
bli aktiv med start den 26 november. Under CQ WW
CW DX Contest blir anropsignalen HI3K och fore och
efter tavlingen kommer han att anvanda anropsignalen
HI3JH. Stor aktivitet pa WARC-banden utlovas men det
kommer aven bli aktivitet pa 160 meter. QSL via AD4Z.
JA...Uji Archipelago. (AS-067) JA4PXE, JI3DST
och JF6WTY blir aktiva fran denna rara IOTA.
Anropssignaler blir de egna med tillagg av /6. QSL via
respektive egen anropsignal.
KH2 Guam. John K4ANA ar nu aktiv som KH2/
K4ANA. Han skall stanna pa on i tre ar. Gus KH2/
K4SXT befinner sig ocksa pa on och han meddelar att
nu borjar han att lyssna efter Europa pa 160 meter.
Forra aret hordes han vid flera tillfallen pa 1824 och da
lyssnade han 1-2 kHz upp fran sin sandningsfrekvens.
KH4..Midway Island. Dick. W4ZYV blir aktiv 3
manader fran on. Formodligen blir anropsignalen KH4/
W4ZYV. Nagon gang i borjan av januari blir han aktiv
fran East Kiribati med anropsignalen T32DA.
P99BH (Pirat). Denna station har horts aktiv pa 20
och 40 meter! Det har nu i efterhand konstaterats att det
var en PIRAT!
PJ2/PA0VDV Curacao.. Joeke PA0VDV blir ater
aktiv fran denna 6 7-15 oktober. QSL via PA0VDV.
R1 AND/A Antarctica, Mike planerar att vara aktiv
fran den Indiska basen Martti (AN-016) i november och
december. QSL skall sandas via RW1 Al Mikhail I.
Piskizjov, P.O. Box 2, St Petersburg, 195009 Russia.
R1ANF/A South Shetland. Operatoren Oleg har horts
aktiv i september. QTH ar den Kinesiska basen Great
Wall. QSL via RK1PWA
S21YJ Bangladesh. Ar rapporterad pa 21 MHz SSB.
QSL via SM5VZS.
T24DX Tuvalu. Roberto var mycket aktiv i September.
QSL skall sandas via EA4CP.
T32BI East Kiribati. Operatoren heter Tuck och i
September hordes han aktiv varje morgon runt 08z pa
14245 kHz. QSL via KH6DFW.
V47NS Nevis Island. Doc W9NY ar aktiv fran den 28
oktober till 2 november. Han utlovar aktivitet pa 10 till
80 meter I CQ WW SSB Contest blir det aktivitet pa 10
eller 15 meter single operator single band. QSL via
W9NY.
V85SS Brunei. Denna station har horts aktiv i
September. Senast ar han rapporterad pa 21262 kHz 1618z. QSL viaJA4ENL.
VP2M.. Montserrat. Den 22 oktober startar Josep,
EA3BT och Nuria, EA3WL aktivitet. Besok deras
hemsida http://www.qsl.net/ea3bt/ for mer information.
VP6BX Pitcairn. Ar nu liven rapporterad pa 28485
kHz 20-2 lz
VP8LP Falkland island. Bob hors ofta runt 28500
kHz.
XE.. Mexico. Bela N8SHZ ar aktiv med anropsignalen
XE1/N8SHZ till i mitten av december. QSL via N8SHZ.

3C0 - Annobon Island
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3C0R-Teamet bestod av foljande operatorer: Ramon
3C1GS, Roberto 3C1RV, Elmo EA5BYP och Vicente
EA5YN. Nar du laser detta skall expeditionen just vara
avslutad om allt gatt enligt planerna.
Annobon aterfinns pa sjunde plats pa listan over mest
onskade lander och forvantningama har varit stora pa
denna aktivitet. Huvudsponsorer for denna DXpedition
ar Clipperton DX Club och Lynx DX Group men
frivilliga bidrag ar mycket valkomna.
1998 var teamet aktiva fran Equatorial Guinea med
anropsignalen 3C5DX och ni som lyssnade da, minns
sakert att det var mycket rutinerade och duktiga
operatorer!
QSL-information finner du under rubriken DXnyheter. Glom inte att bifoga en sponsring i samband
med att du sander efter QSL!

TOPPEN
10 MHz
1

SM3EVR

317

8

SM6CMR

283

5

SM6A0U

254

2

SM5AKT

316

9

SM4ARQ

279

6

SM4ARQ

246

3

SMOAJU

302

10

SM5AHK

275

7

SM5AQD

246

4

SM6CMR

277

11

SMODJZ

271

8

SM2AQT

245

5

SM2AQT

271

12

SM5AQD

269

9

SM6CMR

245

6

SM6A0U

267

13

SM6AHS

260

10

SM5AHK

244

7

SMODJZ

258

14

SMOKRN

257

11

SM6CST

8

SMOKRN

254

15

SM6CTQ

247

12

SM6CTC

226

9

SM3NRY

252

16

SM7EH

242

13

SM6DIN

214

10

SM5AHK

250

241

17

SM3QJ

236

14

SM3QJ

207

11

SM6CST

240

18

SM7TE

234

15

SMODJZ

206

12

SK7AX

210

19

SK7AX

231

16

SM7TE

198

13

SM6CTQ

204

20

SM7CNA

229

17

SM3TLG

196

14

SM3QJ

199

21

SM7BHH

227

18

SM5CEU

15

SM4CTI

194

22

SM6DIN

226

19

SM6AHS

193

16

SM4ARQ

192

23

SM5CEU

224

20

SM6LQG/PA

184

17

SM5HV/HK7

190

24

SM7CQY

221

21

SM7CQY

183

18

SM30KC

189

25

SM4CTI

222

22

SM5HV/HK7

182

19

SM5CEU

185

26

SM5HV/HK7

220

23

SM7BHH

20

SM7CQY

181

27

SM3PZG

219

24

SM1TDE

171

21

SM7BHH

168

28

SK4BX

212

25

SK7AX

169

22

SM6AHS

162

29

SM6CTC

211

26

SMOKRN

169

23

SM3CBR

159

30

SM3TLG

210

27

SM6CTQ

168

24

SM4DHF

157

31

SM40LL

210

28

SK4BX

158

25

SM7CNA

157

32

SM7CZL

209

29

SM7GIB

149

26

SM3VAC

156

33

SM6NJK

202

30

SM7CZL

148

27

SM6LQG/PA

155

SM7WT

147
145

193

176

34

SM6LQG/PA

200

31

28

SM60LL

145

35

SM6T0L

199

32

SM3VAC

29

SM1TDE

143

36

SM7GIB

193

33

SM6MCX

30

SM7GIB

140

37

SM1TDE

192

34

SM7WDS

138

31

SM3PZG

136

38

SM3VAC

185

35

SM3WMU

137

32

SM6T0L

131

39

SM6MSG

183

36

SM7EH

137

33

138

SM5AQD

129

40

SM3CBR

182

37

SM6T0L

34

SM2BQE

122

41

SM6MCX

181

38

SM6TEU

133

35

SM7WT

121

42

SM6BWQ

180

39

SM6NJK

131

36

SM6TEU

120

43

SM6MSG

177

40

SM7CNA

131

37

SM7CZL

118

44

SM7WT

164

41

SM3CBR

130

38

SM7EH

115

45

SM7RDT

154

42

SM5JPG

130

39

SM6DIN

113

46

SM4DHF

147

43

SM40LL

129

40

SM6CTC

111

47

SM7WDS

141

44

SM6BWQ

127

136

41

SK4BX

102

48

SM5JPG

139

45

SM4DHF

121

42

SM4CQQ

101

49

SM6TEU

122

46

SM4CTI

111

43

SM6BWQ

86

50

SM2BQE

120

47

SM6MSG

109

44

SM6MCX

83

51

SM4AI0

120

48

SM7PGH

91

SM3WMU

115

49

SM7RDT

45

SM3WMU

72

52

46

SM6NJK

67

53

SM4CQQ

113

50

SM2BQE

83

47

SM4RIK

66

54

SM7NGH

111

51

SM4AI0

82

48

SM6WT

64

55

SM6WT

96

52

SM7CNA

78

53

SM7AST/CT

73

87

SM5CCT/qrp

54

56

SM7T0G

80

50

SM7AST/CT

51

57

SM6SLC/qrp

72

54

SM3PZG

51

SM7T0G

51

58

SM6HRR

70

55

SM5DAC

70

52

SM4AI0

49

59

SM7AST/CT

65

56

SM4RIK

68

53

SM2RI

46

60

SM5CSS

63

57

SM5KUX

54

SM6MSG

43

61

SM4VPZ

61

58

SM7T0G

56

55

SM4ATE

42

62

SM6SLF

61

59

SM6WT

52

56

SM7TE

42

63

SM6UM0

61

60

SM5CSS

46

49

57

70

oo

SM7RDT

41

64

SM4ATE

59

61

SM6SLF

43

58

SM7TGE

33

65

SM4RIK

59

62

SM6SLC/qrp

40

59

SM7NGH

30

66

SM5CCT/qrp

47

63

SM4CQQ

38

60

SM5CSS

29

67

SM2RI

45

64

SM3GBA

33

61

SM4VPZ

1

68

SM7PGH

42

65

SM7TGE

30

69

SM7TGE

40

66

SM2RI

28

70

SM5LNS

20

67

SM4ATE

25

71

SM7SEL

17

68

SM4VPZ

23

69

SM7NGH

22

18 MHz
1

SM3EVR

326

2

SM5AKT

319

3

SMOAJU

316

70

SM5CCT/qrp

4

SM2AQT

298

1

SM3EVR

315

71

SM5LNS

14

5

SM3NRY

298

2

SMOAJU

303

72

SM7GXR

12

6

SM6CST

290

3

SM5AKT

296

7

SM6A0U

288

4

SM3NRY

269

24 MHz

16

Uppdatering/nyanmalning och ev. rattelser gor du
till ncigon 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
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ssa lander har ingen fungerande QSL-byra och ddrrned
man tvingad att anvdnda en manager som kan ta emot
h sanda ut QSL-korten.

QSL-information
CALL

VIA

2A/DJ6AU
2SQGNK/P
2S0PNS
2S3EEO/P
2S3ZBI/P
3A/IK1SLP
3B8/PB0AIT

DJ6AU
MM1AUF
G3LWM
G30CA
G30CA
IK1SLP
PAOVHA
EA5FVY
VK3TZ

^ral
3D2DM
3E1AA
3W6KA
3W6LI
3Z0MDL
3Z4N
3Z9JPG
4J53RI
4K49V
4K500DWZ
4L4AJ
4M5V
4N0X
4S7AB
4X0F
4Z0A
5A30
5B4/EW1AR
5B4/F5S

EA2URV
EA3AIM
EA5GMB
EA7AJM
EC8AAM
EA5GMB
EA3BOX
RW6HS
UT2UB
UT7ND
ER1DA
K4NAN
DJ1SK0
F6DJB
PA5ET
PA5ET
PA5ET
F5PED
F2VX
LU3HAK
EA5XX
LA9VDA
DL8AAV
F5PAC
GM0AXY
GOEMK
GW3SB
GOKRL
K1WY
GOIFM
G3HNU

NOJT
IK2DUW
IK2DUW
SP2UUU
SP4HKB
SP9KAG
4J9RI
4J9RI
4J9RI
IK7JTF
W1AF
YU7KMN

800BRC

.R!
.U!
.U(

$RGJH

M6A
MM/W9DC
MMO DJ6AU
N2TK/NP2
N4B
NHOK
NHOL
NHOM
NHOP
NH7/NE8Z
NP3WS
»6XA

G3SDC

QE4A
0G6YF
OHOCO
HOLIZ
HONRV
H6X

I

HB0/DL1FDH
HBO/DL40CM

H6Y
JO/LAOCX
JO/LA1SJA
JO/SMONJO
JORJ
1K7DX
M3Z

HI3/K4ZLE
JA1RST
IZ5AXA

9A3RE
9H3KI
9H3ZJ
9H8/9H3GI
9M2JI
9M2XA
9M6PWT
9M6XA
A43SF
A9/ON4CFI
AA4HU/D2
AL7KC
AM8ZS
AN1DMQ
AR5N
ATODJQ
AX4SJ

®HQ

cm/p
CE0/W9FW

CG1AL
CM2VK

j^LXlKO
DL1?K§/HI3

DK2GP
IK2DUW
JA1NAQ
F6FNU
KB6NAN
EA7AJM
9A4KK
EA9AZ
EA1CCW

DS5WKW
E30l^AA1HBC
EA7ERI/P
EA8/9A4KK
EA9BW
ED1URB

Z3W
PT9/PY1QN
WiXP
PZ5RA
R1W
PA/DJ1YFK
R3R
RA3RCL
RK9AYY
RK9KWB

JT1FAJ
JT1FAK
JW/DL40CM
JY4NE
K2KRZ/5
K9AW7DU6
KC4/KL7RL
KHQ/JJ1QXG
KH0/JR1LZK
KHOHX
KH2/JA3QGI
KH3/W5RXP
KH4/SM6FJY
KH6/KJ7LY
KH8/G4EDG
KL7IYD
KP2/N5TJ
KP2/W6XK
KP4/KE3Q
L21DK
L21D0W
L21ECZ
L21HK
L38EZU
LD4KF

BY4RSA
BY4RSA
JA1JKG
0N4BAM
DL2NCY
DL6DQW
W3HC
V01TX
VE1AL
AD4Z
AD4Z
CT1AXS
CT1EWA
LX1KQ

BG4RAR

PB7CW
M9A
N7SUN

J6/AA7X

OM2DX
ON4LCV
IV3TIQ
ON7LR
W3HNK
V

DJ1YFK
PA5ET
ON4ALW
PA3ERL
W1AF
0H6YF
PP5LL
PP5LL
PY1QN
PB7RK
PAOKHS
RW3RQ
7L1MFS
UA9AB
DL8KAC
RW3RN

^^e
RxC
IG9/IK2MRZ
1110

JK1AJX
JF4WPQ
G3SWH
JF4WPQ
A47RS
0N4CFI
W3HC
KL7FBI
VE3HO
EC1DMQ
SP5DIR
VU3DJQ
VK4SJ
a

KB6NAN
IK2MRZ
WF5T
K4MZU
XG
ZK
JH7WKQ
JA3QGI
W5RXP
SM6FJY
DJ40A
G4EDG
KB5IPQ
N5TJ

JA1WSX
XW
YP
IK3ERN

F6FNU
LU1APG
LU1ECZ
LU3HAT
LW8EZU
LA4KF

VIA

CALL

VIA

CALL

VIA

CALL
ED2URV
ED3TCP
ED5GMB
ED7NFC
EF8AAM
EGOURD
EI/EA3B0X
EK8WV
EM5U/P
ERON
ER200P
EW/K4NAN
EY1100
F/KCOARG
FG/PA3BBP
FG/PA3ERC
FG/PA3FQA
FK/F5CW
FK/F6BUM
FOOCAB
FOOSAL
FP/LA9VDA
FR/DL8AAV
FY5FU

TI8/PA5VW
TK/PA3DQW
TMOKCA
TMOSEF
TMOY
TM2A
TM4W
TM5CF
TU2/F4ATM
TU2KC
TU2ZA
TX8LH
UA9QGR
UA9RH
UA9RQ
UA9WZ
UA9YLI
UD859DWZ
UE4HCI
UE4HIF
UE9AWA
UE9AZA
UE9TRN
UI8/UA9AN
UK9AAN
UP54P
UR5NX
UR5U
UT5NR
UZ9AYA
V26SZ
V26YR
V31KX
V47JVG
V47LIQ
V63EC
V73RX
VAOXN/P
VF3EJ
VK5IO/M
VK8AV/3
VP2E/PA3EWP
wr

PA5VW
PAOKHS
F5HKL
F5FLO
ON4AMM
F5BJW
F8KLW
F5SIE
F4ATM
W2KA
TU2CI
VK4FW
RW9QA
RW9QA
RW9QA
RW2™
IN
RW3RN
4J9RI
RK4HYG
RW4HO
UA9AB
UA9AB
RA9ST
UA9AB
UA9AB
UN5PR
UR4NWW
UX1KA
UR4NWW
UA9AB
KM5SZ
W2YR
W5FKX
G4JVG
W8LIQ
JK1FNN
W6WRX
VE3XN
VE3EJ
DK5I0
VK4AAR
PA5ET

VP2E/PA4WM
VP2E/PA5ET
VP2E/PA7FM
VP2ECV
VP2EET
VP2EWP
VP9/N0ED
VX3HU
W1L
W7W
XE1/SMOOUG
XF4L
X06RH
XO6VK
YBOECT
YJOACF
YJOAFL
YN1SW
YO3APJ
YS9/KE4LWT
YV3DEH
YV5/DL2GG
YZ75ACR
YZ75AJM
YZ9A
ZA1A
ZC6A
ZF2ZX
ZF2ZZ
ZK1AAN
ZK1CRR
ZK1MGS
ZL4IR
ZM1OSJ
ZS1ZSL
ZW7SC

PA5ET
PA5ET
PA5ET
PA5ET
PA5ET
PA5ET
NOED
VA3HU
W1KSZ
W5DX
SMOCCM
OH2BU
VE6XK
VE6VK
K5ZE
JA1JCF
VK4FL
W3HNK
N2AU
KE4LWT
RW6HS
DJ7AQ
YU1ACR
YU7AJM
YU1BFG
HB9BGN
KB6NAN
SM7DZZ
SM7DZZ
F6FNU
F6FNU
JJ8DEN
W8WC
ZL1OSJ
ZLKwv
ZS1WA
PR7RT

QSL-information, adresser

4L3Y
4Z5AV
5B4MF
9A3B
9H1BL
9K2TO
9M2RI

9V1JA
A45XM
BD8SN
BV/JH3GCN
CE3ESS
CX1JJ
DJ9IN
DS5SME
DS5WSA
DU1/DL5VJ
E20GJW
ER1AN
EU5R
F5OIU
F6DJB
F05QS
G3ZEM
GM3YTS
HA9PP
HK6D0S
HL5F0P
HL5YAW
HR1RMG
HS9EQY
IK2DUV
J73UE
JAOSC

JA2BDR
JQ1USM
JT1BE
KG6AR
KH2/K4SXT
KH2/WH6ASW
KY7M
LA7YJA
LU7EE
LZ/OK1DF

NG7S
OH1EH
OK1JR
ON5UE
PA5ET
PY1LVF

RX3AEX
SQ5DAK
SV1AMH
T88GN
TF3IRA
UA9LP
UA90W
UYOMF
VE3BW
VK2PS
VU2JBK
W1ZT
XX9ARM
YC3DX
YC9XOI
YU1AVQ
Z31FK
ZP7BIA

Boris, P. 0. Box 1, Tbilisi 380002, Georgien
Michael Krimer, Box 2288, Eilat 88122, Israel
Spyros Stavrinides, Box 9129, Nicisia, Cypern
Radio Club "Belisce”, P. 0. Box 7, Belisce 31551, Kroatien
Silvio Migneco, Morden Flats, Main Street, Mosta, MST 06, Malta
Mosad A. Mohsen P. 0. Box 915, Farwaniya 81020, Kuwait
Raia Iskandar, P. 0. Box 1200, Jalan Pantai Baharu,
59700 Kuala Lumpur, Malaysia
Naoshi Oinuma, 43 Jurong East Avenue 1, # 18-02,
Singapore 60778, Singapor
Samir Azzawi, P. 0. Box 1331. Seeb 111, Oman teller A47RS)
J. J. Sheen, 22 Min Hang Lu, Kunming, Yunnan 650041, Kina
Kiyohiro Yuge, P. 0. Box 73, Taipei, Taiwan
Miguel Gelerstein Rosier, Mirasol 2410, Las Condes, Chile
Mariana Thevenet, P. 0. Box 68164 50000 Salto, Uruguay
Karl-Heinz Harms, Deichstrasse 7, D-26548 Norderney, Tyskland
Shin Sang Jae, P. 0. Box 21, Dalseogu 704- 600, Sydkorea
Jong Jik Jeong, P. 0. Box 4, Ponghwa 755- 800, Sydkorea
Claus J. Karthe, P. 0. Box 3771 MCPO, 1299 Makati, MM, Filippinerna
Pornchai Olarikded, P. 0. Box 1090, Bangkok 10903, Thailand
Sergei Pyatygin, Str. Roz 31/2 ap. 5, MD- 2038 Kishinev, Moldavien
Igor, P. 0. Box 57, Minsk 220036, Vitryssland
Jacky Gargot, 21 Allue Cabernet F-33140 Cadaujac, Frankrike
Claude Bonne, Gardres Trois Valles, Monlezun,
F-32110 Marciac, Frankrike
Patrick Freys, P. 0. Box 643, F-98731 Fare, Huahine Franska Polynesien
Bob Henderson, Whitwell House, Whitwell-on- the-Hill,
North Yorkshire, YO6 7JJ, England
Robert Ferguson, 24 Braemar Avenue, Dunblane, Perthshire,
FK15 9ED, Scotland
Istvan Szecsi, P. 0. Box 81, H-3523 Miskolc 23, Ungern
Oscar A. Gaviria, P. 0. Box 3055, Pereira, Colombia
P. 0. Box 97, Kyongju, 780-600, Sydkorea
Euljae Lee, 105-501, Daeyoung APT, Yongju 750-053, Sydkorea
Rene Mendoza Garay, P. 0. Box 3245, Tegucigalpa, DC, Honduras
Nongyao Wongmongkoldej, P. 0. Box 33,IVluang Trang 92000, Thailand
Giorgio Tosi, P. 0. Box 83,1-21052 Busto Arsizio (VA), Italien
Ricky Esprit, Castle Bruce, Dominica
Hirotada Yoshiike, 722-1 Shiba Matsushiro- Cyo, Nagano-City,
381-1214,Japan
Kazuo Yoshikawa, 4249-4 Shimo-Ebicho, Yokkaichi 510-1203, Japan
Hiroyuki Tobata, 2-31 -54-3 Jindaiji, Mitaka- city, Tokyo 181 -0016, Japan
R. Timur Ochir, P. 0. Box 639, Ulaanbaatar 13. Mongoliet
Chris Williams, 1117 S. Del Mar Avenue, San Gabriel,
CA 91776-3034, USA
Capt. J. Gostel, 5 Sherman Circle, Asan, 96922 Guam, USA teller K4SXT)
Ray Fabre, 37 turner Road, Nimitz Hill, Asan, Guam 96922, USA
Lee Finkel, 1011 W. Las Palmaritas Drive, Phoenix, AZ 85021, USA
Roman Szymanski, Greisdalslia 30, N-8028 Morkved, Norge
Arnoldo Corda, P. 0. Box 41,1897 Gonnet, Buenos Aires, Argentina
Frantisek Pubal, Czech Embassy, blvd Janko Sakazov 9,
1504 Sofia, Bulgarien
Mike Sharp, P. 0. Box 3773, Flagstaff, AZ 86003, USA
Ari Korhonen, Kreetalank. 9 As l, FIN-29200 Hariavalta, Finland
Stan Matejicek, Moskevska 1464, Praha 10, Tjeckiska Republiken
Casier Danny, August Beernaertstr. 17. B-8400 Oostende, Belgien
Rob Snieder, Vanleeuwenstraat 137, NL- 2273 VS Voorburg,
Nederlanderna
Jose Luiz Vieira Fernandes, P. 0. Box 18.009, Rio de Janeiro,
RJ 20722-970, Brasilien
Aleksandr Vybornov, P. 0. Box 39,109337 Moscow, Ryssland
Zbyszek Nawrocki, P. 0. Box 7058, 32-091 Hawally, Polen
Dimitris Verrios, K. Theotoki 2, GR-11141 Athens, Grekland
George Ngirarsaol, P. 0. Box 18, Koror 96940, Palau
Islenkir Radioamatorar, P. 0. Box 1058, IS-121 Reykjavik, Island
Serge S. Abyshev, P. 0. Box 698, Tyumen 625000, Ryssland
Serge, Box 82, Novosibirsk 637000, Ryssland
George V. Sobolevsky, P. 0. Box 135, Lugansk 348042, Ukraina
Joe Adams, 5 Romko Court, St. Catharines, Ontario L2N-7A1, Canada
Stephen Pall, P. 0. Box 93, Dural, NSW 2158, Australien
Jagdish Kumar, Amateur Radio Club, D.E.A.L., Raipur Road,
Denradun 248001, Indien
George Johnson, 30 Washington Street, Beverly, MA 01915, USA
Associacao de Radioamadores de Macau, P. 0. Box 6018, Macau
S. Faisal, Argopuro 88, Tulungagung 66261, Indonesien
Frans Renwarin, P. 0. Box 175, Fak Fak, Irian Jaya 98611, Indonesien
Zemun PPS RC, P. 0. Box 73, YU-11080 Zemun Jugoslavien
Dinitar Jordanov, P. 0. Box 45, 92300 Kocani, Makedonien
Tito Codas, P. 0. Box 20, 3300 Coronel Oviedo, Paraguay

LX1N0

Radioprognos Oktober 1999 SSN = 114 (november 116, december 117, januari 117)
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Tabellen visar sannolikheten att f3 forbindelse for alia amatorband p& kortv^g (1.8-28 Mhz) och varannan timme (02-24) GMT. Sannolikheten anges procent. ”9” betyder 90-100 %,
”8” 80-89 %,..., ”2” 20-29 %, ”1” 10-19 % och ”o” 5-9%. Mindre an 5 % markeras med
(”:” for timmarna 08 och 18).
Vidare forklaring finns i QTC nr 1 1995 samt notis i QTC nr 4 1995. /SM5IO. Stig
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Saxat

Hemsida for Dxare

Gunnar Jonsson
Lekgrand 8, 945 33 ROSVIK
Telefon 0911-206752
Pactor: SM2CTF @ DLFAK
E-post: gunnarjo@mail.bip.net

Ham Radio on the • /»»<

Member cf the eHam Neto ork
W4AN, Bill Fisher, introducerar en hemsida for
radioamatiirer i allmanhet och for dxare i
synnerhet.
Den heter http://www.eHcun.net och som Bill kallar
"ett vdrldsomspannande samhalle med radioamatorer. ” Start 1999-09-01. En intressant sak dr
integrering av "spots and chats".. Du kan valja ut
160 meters-spots i ettfonster och snacka med
toppbanders fran hela varlden i ett annat fonster
utan de stor varandra. Man skulle aven kunna kalla
det ett DX-Torg ddr en massa sakerfinns tillgdngliga sdsom:
Callbook, inte bara de vanliga uppgiftema, utan en
mangd andra personliga uppgifter i den man man har
valt att mata in dem; foto, familjeforhallande,
klubbtillhorighet,etc.

Det bor observeras att alia SM som vill vara med i
eHam Callbook maste mata in sina data.

Augusti manads skord om intressanta bidrag i olika
amatortidskrifter.
RADIOAMATOORI (SRAL, Finland)

Till en borjan maste har namnas det langa reportaget
fran SRAL:s sommarlager (den 15-18 juli) med bl a
manga festliga bi Ider (tyvarr finns ingen forfattare
angiven). Sedan foljeren artikel om antenner, m m for
VLF, av OH 1TH/OH5TA. Sedan kommeren
beskrivning av en tvarors (!!!) sandare av OH 1 SM.
OH 1 SM harocksa skrivt den darpa foljande artikeln,
som handlar om slutroret 813 (manga amatorers gamla
bekanting!). Fran referatet fran SRAL: s styrelsemote i
juli kan bl a namnas att SRAL den 16 juli hade 5069
medlemmar.
AMATORRADIO (NRRL, Norge)

Tyvarr massfall den har gangen, norrmannen kor med
hopslaget nr 7-8.

DX Spots och med ett klick QSL-manager och

Callbook-info.
Annonser, kop och salj prylar med fri annonsering
Ham News, informativa artiklar som du kan
kommentera d i rekt
Chat, snacka med amatdrer varlden over. Halla
klubbmoten, bestalla skeds, etc
Exams (galler cndast US). Test av kunskaper med
fragorfranFCC.
QSL Managers
Propagation. Varfor vanta pa WWV nar du kan
uppdatera dig sjalv i realtid fran NOAA
Survey. Svar pa dagens fraga.
Speak Out. Ett livligt forum for diskussion av
amatorradio
eHam Detective. Sok alia webarkivis mailing lists.
Ham Spotlight Varje gang man tittar pa hemsidan
presenteras en profil fran amatorradiovarlden.
Links Det finns over 2500 olika amatorradiolankar,
den storsta samlingen i varlden pa Internet. Det finns
ett rankingsystem dar liinkarna bedoms fran 1 till 5
stjamor.
Friends Remembered En plats att minnas SKviinner. Bill tyckeratt anropssignalen i QST-tidningen
inte ar tillrackligt.
Product Reviews. Granska har dina egna produkter
eller las om andras nar du star infor ett kop.

Sjalv har jag kollat hemsidan och tycker att den ar
intressant. Det finns en hel del godsaker som ar
anviindbara. Som vanligt nar det galler radioamatorer
’’over there” sa ar hemsidan amerikaniserad men ar
till gladje for hela varlden eftersom dxare ju ar ett
intemationellt slakte.
Om alia intresserade och verksamma dxare uppdaterar med sedvanliga data och ex. foto och mera
personliga uppgifter samt tekniska uppgifter om
riggen, m.m. sa kan eHam.net bli en fomamlig
hemsida.

Sarskilt da med tanke pa all relevant dxinfo man kan
fa dar.

SM4OLL
Korrigering av uppgift i foregaende QTC:
SMOOUG Arne aktiv i Mexiko

SMOOUG Arne har under ett ar
framover signalen XE1/SMOOUG
QSLgenom SM0CCM

SM0CCM Lars
QTC 10 1999

Saxat ur finska tidningen Radioamatoori
Oversattning: SM0WKA Teemu

OZ(EDR, Danmark)

Forst kommer en 10 sidor lang, detaljerad beskri vning
av en analog AC/DC-voltmeter, av OZ4NL. OZ1M Y
kommer sedan med en artikel om TVI fran amatorsandare, och han ar bl a kritisk till CE-markningen av TVapparater, grundat pa flera undersokningar fran
Finland och Tyskland.
Sedan foljer en artikel av OZ6B om den nya FT-100
och hans personliga erfarenheter av den.
RadCom (RSGB, England)

Forst i augustinumret kommer en artikel av G0DEH
om persondatoms historia fran 1960-talet och framat.
Sedan foljer den andra och avslutande delen av
G8KBB:s kortserie om en digital effektmeter.
Manadens tester borjar med en artikel av G3SJX om
AlincoDX-70TH.
Som vanligt finns det en hel del godbitar pa de olika
spaltema i RadCom. Har kommer nagra:
In Practise (av G3SEK)
- multiband dipol med lagohmig matning. W6RCA har
kommit fram till en konstruktion dar han kopplar in
olika langa hogohmiga matningar och slutar med en
1:1 -balun mot sandaren
- om kvartsvags monopole, och dess egenskaper

1999 Borneo DXpedition!
En 3 veckors DXpedition planeras med start i
november. Operatorer ar Bob, N2OO/
9M6OO, Jani YB0US/NM6US/9M6US,
Mike N6MZ, Tom N4XP och Paul N4PN.
Foljande platser kommer att besokas:
7-11 november 9M6AAC Hillview gardens,
Sabah, East malaysia.
12-18 november 9M6OO Layang- Layang
island (Spratly Islands)
18-21 november kommer teamet besoka
Seanet Convention i Brunei.
21-25 november blir det aktivitet fran
Brunei. Nar detta skrives ar ej anropsignalen
faststalld (V8?)
25-29 november ar man aktiva i CQ WW
CW Contest som 9M6AAC fran Sabah, East
malaysia.
QSL for 9M6AAC och 9M6OO skall sandas

Eurotek (av G4LOI)
- om T2FD-antennen (egentligen for 7, 14 och 28
MHz, och forbattringar av DK5IQ
Down To Earth (av GOAEC)
- en testare for natjord, av David Clark
- introduktion till transformatorer(avG3YWX)
- del 2 av G3WCE:s serie om en lattbyggd
transceiver for 80 m

Technical Topics (av G3VA)
- om korta dipolantenner av bl a G2QM och W8JK
- om upprustning av gamla Yaesu transceivers, FT101, FT-200, m fl med bl a nya slutror
- om nya batterityper och bransleceller, av WB8HQS,
mil
- om antennkopplare for hogohmiga stegar, av
G4DUC
QST(ARRL,USA)

Forst kan vi uppmarksamma IK3OIL:s beskri vning
av en CW-dekoder, som ar uppbyggd med en IC
PIC 16F84, som huvudkomponent. WB8IM Y bidrar
med intresanta kommentarer om en rad program, som
tillsammans med DSP visar spektrogram over vad
som finns pa aktuellt band. En test finns ocksa, det ar
A A1 GW, som mycket detaljerat gar igenim
Kenwoods lilla ’’handheld” TH-D7A, for 2 m och 70
cm och max 5 W ut.

via N2OO Bob Schenk, PO Box 345,
Tuckerton, NJ 08087—0345 USA.
Du som har tillgang till internet kan under
operationen se fotografier fran platsema de
besoker. Hemsidan finns pa http://
www.qsl.net/n2oo

Pacific Operation med Ron ZL1AMO
Ron har enligt forhandsplanema just avslutat
aktivitet fran Fiji med anropsignalen 3D2RW
samt Samoa med anropsignalen 5W1CW. Nar
du laser detta ar Ron pa vag med bat till
Nukunono Atoll ZK3 dar han skall stanna 4
veckor.
Ron utlovar aktivitet pa 160 meter och
kanske det finns en liten mojlighet for oss har
uppe i norr att fa forbindelse. QSL som
vanligt via ZL1 AMO
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Homannonser
Annonspris for medlemmar 40 kr for annons
om hogst 200 tecken. Darefter 5 kr for varje
pSborjad 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 45,191 21 Sollentuna.
Postgiro 2 73 88-8. Bankgiro: 370-1075.
Det gAr utmarkt att utnyttja postgirots inbetalningskort dar annonstexten skrivs p&textdelen. Tank p& att vi utnyttjar optisk avlasning
och endast erh^ller en kopia av inbetalningskortet dar annonstexten kan vara sv^rlast.
Skriv darfor extra tydligt!

OBS! Ny adress
SSA, Box 45,191 21 Sollentuna
Tel 08-585 702 73 Fax 08-585 702 74
E-post: hq@svessa.se

Hamannonser SSA
E-post for hamannonser:
hamannons@svessa.se
Postgiro 27388-8, Bankgiro 370-1075

Kopes
□ Kopes.
Jag onskar kopa en Yaesu 757 GX,
heist typ II i gott skick. Svar med begart
pris och de tillbehor och utrustning som
Finns med i riggen.
SM6LMH Mats Stromberg
0)035-12 28 32, mob 070-62 77 120
E-Post:
sm61mh.mats@mailbox.calypso.net
□ Kopes.
Manipulator Vibroplex eller Brown
BTL.
SM3WCE Hakan 0)060-153752
□ Kopes.
EDDYSTONE COLLECTOR in U.K. is
looking for a 909 rx. This is a 2 band
AM set covering 1.6 - 4.7 mHz for
m.f. marine use and nearly all were
sold to Sweden. Good price offered and
shipping paid by Anthony, GW4RYK, or
he would exchange for Eddystone EA12
amateur bands rx or Eddystone 840C
general coverage rx, cash either way if
necessary. He can be contacted on
O)(44) 1686 630 255 (telephone) or (44)
1686 630 586 (fax) or
E Mail: Forwyn@AOL.com.
His address is Castell Forwyn,
Abermule, Montgomery, SY 15 6JH, UK.

□ Kopes:
Gammal telefon.
SM7SHM 0)0492-13765
30

□ Kopes:
Antennforstarkare Rohde & Schwarz.
1,6-30 NV4/50Z1.
SM0EXP Lars 0)070-6804123
e-post: Lars.o.Lundstrom@telia.se
□ Kopes: Radioror
• PP5-400 radio bulb Valve-ElecCV1040. Code nr 470091. Military nr
CV 1040, MAZDA typ UK made.
• Electronic valve Type 4019A
• Type 4020
• Type 4021, Made in UK
Bjorn Schoon, Kalvgrand 36,
17545 Jarfalla
0)08-58014443 bost. 08-7646060 arb.

Saljes
□ Saljes
• Yaesu FT-1000MP i perfekt skick.
230V AC / 12 V DC. Collins 500 Hz
filter. Kord endast ett fatal QSO. Ej
direktimporterad, kopt hos Vargarda
Radio. Rolf 0)036-300642
□ FT-1000 i fint skick. 12000 kr eller
hogstbjudande for hamtning.
SM2BH (Kalle) 0)0921-19125
□ Transceiver TS-520, VFO-520s,
mikrofon, 2 st 6146, 1 st 12BY7A,
manualen. 2000 kr.
SM7VIK 0)0371-18881
□ Saljes:
• Heathkit HD-1250 Solid-State Dip
meter.
• Heathkit Cantenna, Dummy RF Load
• Heathkit HM-15 Reflected Power
Meter and SWR Bridge.
• Transmatch byggd efter ARRL Hand
book. I platlada. Rullinduktans och fina
vridkondensatorer
• YAESU FT 470, 2m, 70 cm, laderetui,
laddare, reservpac vanliga batterier
• Vibroplex, helt fornicklad
• DRAKE - C-line
• FD 4,2 kW, multibandantenn, anvand
14 dagar
OBS! Enbart avhamtning
SM7BSR, Bjorn Forssell 0)040-918040

□ Saljes
• Audio Analyzer Heathkit IM-48, 200:• Kommunikationsmottagare TRIO ER202 0,5-30 MHz + 142-148 MHZ.
Bandspr. pa amatorbanden, 800:• LF-generator, Philips PP 6050 SK,
300:• Oscilloscope Philips PM 3221 0-15
MHz dubbelstrale. Ror E10-130-GP
1000:Hamtpriser.
SM5FTH 0)0171-446179 kvallstid.

□ Saljes:
•2m allmode transceiver YAESU
FT290RII med slutsteg FL2025/25W i
nyskick. Originalemballage Pris 4.500:• Digitalt minne DVS-2 passande bl a
YAESU FT990 och FT 1000. Saljes pg av
iindrade forhallanden. Nytt. Pris 2.000:SM2UBG Bertil 0)090-133503
□ Saljes
IC-78E barbar 50/144/
□ Saljes
• Kenwood TS 430S inkl. vertikalantenn.
4.000:-.
SM5TYI Mats 0)018-386863
□ Saljes
Transceiver Kachina 505 DSP (helt
datorstyrd) med inbyggd antenntuner.
Senaste hard varan och uppdatering av
mjukvaran. 1 ar gammal, i skick som ny.
21.000:-.
SM6BGA Hans Johansson 0)039231621. e-post: sm6bga@mail.bip.net

□ Saljes
• KV Transceiver IC 761 + SP820 hogt
med LF-filter 8000:• 2m allmode FT 480 + PWR FP 80 +
mike + mobilfaste 2.800:-.
• IC-2E + IC-4E + laddare BC 30 + HM9
+ CP 1 + De 1 + 5 st batterier. Endast
odelat 1800:• Ny Bencher manipulator. Svart 600 : • Cluster monitor 12" Amber + Ericsson
8088 + tangentbord 300:Hamtpriser Fax-svar 08-6231188
□ Fran bl a foljande dodsbons rakning:
SM4IWC,SM5PE,SM5DNA,SM0RUS
och SM0SNY plus 3 st. som halier pa att
sluta med amatorradion.
• Hy-Gain CD-45 rotor med manoverbox.
2000:• Yaesu FT-757 GX sandtagare 100W.
6000:• Yaesu FC-757 AT automatisk
antennavst.enhet. 2000:• Yaesu FP-757 GX switchat nataggregat.
1200:• Fritzel GPA-30 vertikalantenn for 10-1520 m. Med 3 motviktslinor m. isolatorer
och 8,5 m RG-58-kabel . 600:• Fritzel FD-4 super multibandantenn typ
Windom, 1,4 kW. Med 13,5 m RG-58kabel. 800:• Turner M+3 forstarkarmikrofon utan
batteri. 100:• CW-kurs med 27 kassetter. 300:Se aven min annons i nr 9 av QTC.
SM5KG Klas-Goran Dahlberg,
0)08-89 65 00 arb., 08-89 33 88 bost.
e-post sm5kg@telia.com

□ Saljes:
• Kenwood TR-9500 70cm allmode.
• Kenwood TR-9130 2m allmode.
•21-element Tonna. 70cm.
• PS lOamp.
• KV-steg Yaesu FL-2100z alia band.
Mycket fint skick.
SM2OXB Henrik 0)090-127053
QTC Nr 10 1999

□ Saljes
• Icom AT-180 automatisk antenntuner,
passande till IC-706 m fl. Priside
2.500 kr.
• Koper aldre CW- nyckel i massing.
SM0HJV Johan 0)0708-266038.
□ Saljes
• DENTRON slutsteg DTR-2000L med
8877 (1.5 kW anodforlust!). Helt Nytt i
original tralada!! Aidrig anvant!!
18.000:• IC-735+ PS35 + CW-filter + Elbug
7900:• IC-701 med IC-701 PS 2800:• ICOM AT-150 automatisk antenntuner
2500:• IC-4SE 70cm handapp komplett 1600:• FT-7 10-80m trcv 20W SSB/CW
2200:• FT-290 2m barbar 1W, FM/SSB 1700:• HP-80V 2 m slutsteg 80W FM/SSB
1200:• Heath HD-15 Hybrid Phone Patch
800:• Mosley beam 3-el 10, 15, 20 tai lkW
1200:• Beam 17 el 2m 350:• Kenpro antennrotor 1200:• Butternut HF6VX vertikal all KV-band
850:• Richter RTTY-enhet med oscilloscope
900:• Heathkit SB-101,extra VFOI, PS+Hogt
2300:• Unisys Laser M-37 10 sid/min
SNABB! 1200:SM7CJP/ Eskil
(3)040-456673 eskil@epcom.se
□ Saljes:
• MFJ 207, SWR analys. l,8-30MHz.
700 kr.
• MFJ 208, SWR Analys 142-148MHz.
500 kr.
• Ant. omk. motordr. 12 lagen. Nkontakt 600 kr.
• Ny koax RG58C/U. L=10 meter, + 2 st
BNC 60 kr.
• PA 2m. 50W ut. Nastan nytt. 700 kr.
• Nataggg. Switch. Yaesu PF 757GX,
nastan oanvant. 13,5V, 20A. Mycket
litet. 1000 kr.
• IC-2340, FM 2/70. 10W. Demokord,
som ny. 2.000 kr.
SM5CQT Alf (3)0155-287235 eft. 18.00.
Dag 0155-292310
□ Saljes
Ett antal trafikmottagare typ Collins,
Hallcrafters, National m fl.. Dessutom
stereoprylar, CD-spelare etc. Kontakta
SM3MTQ Dan Andersson (3)065316983 bost, 0650-36155 arb. e-post:
dan.andersson@eca.ericsson.se
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Efterlysning
Du som var pa loppisen i Backamo och
fick av misstag med dig en IC-R1.
Om du har problem med att skota den, sa
fortar jag det, du glomde laddare och
manual.
Oturligt for dig sa sag nagra personer
tillgreppet och har efterat givit sig till
kanna.
Jag har aidrig varit taskig utan du far
mitt Pg sa du kan satta in pengama och
jag skickar manualen. Andra altemativet
ar att du skickar tillbaka den. Du valjer.
Postgiro: 1812459-4 och summan ar
1500:-.
Om DU valjer att inte hora av dig inom 3
veckor sa kommer jag att gora en polisanmalan. Jag har vantat med att ga till
polisen for detta medelande har ocksa gatt
ut pa Internet. Jag vet inte om du har en
dator annu. Jag ger dig chansen nar du
laser detta i QTC att hora av dig.
Kjell Zajd, Lojovagen 8, 18147 Lidingo

Affarsannonser
□ Begagnat och nytt.
• MFJ-16010. Matchbox. 1,8-30 MHz.
200W. Mkt fint skick. 550 kr.
• Gunnplexer. X-band transceiver. 10
GHz. 5-10 mW ut. 1200 kr.
• VC300DLP. Matchbox. 1,8-30 MHz.
300 W. Inbyggd dummy load. Demo.ex.
1850 kr.
• AC adapter. In 220 VAC. Ut 15 VDC /
1 A. Nya. 20 kr.
• ’’Wall adapter”. In 220/230 VAC. Ut 12
VDC / 65 mA. Nya. 75 kr.
Priser inkl moms. Res. for slutforsaljning.
Tekmar 0320-39773, 070-3373518
http://home.swipnet.se/~w-90664

Stoppdatum 1999

EEsa

□ Saljes
IC-T8E barbar 50/144/432MHz med
manual, laddare etc. Pris 2.700 kr.
SM2KXX Soren 0)0950-66013
e-post: snilse@telia.com

Stopp

Mein

OKT
NOV
DEC

"Sista minut

14 sep 99
12 okt 99
10 nov 99

16 sep
14 okt
11 nov

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 mAnaden fore inforandet. Betalningen
skall d& ockset vara erlagd.

Uppdaterad katalog
Swedish Radio Supply AB - SRS. har
kommit ut med forsta hostupplagan av sin
produktkatalog. Den
utgors framst av ett 60tal annonssidor som
uppdaterats och reprodu
cerats i praktiskt A5format. Dessutom finns
kompletterande blad och
en separat prislista.
Utover hela amatorradiosortimentet fran Icom sa
finns har antenner,
slutsteg, programvaror, rotorer, telegrafinycklar, elektronikkomponenter etc.
Katalogen kan bestalias fran SRS i
Karlstad. Tel 054-670500.
SM0RGP Ernst

PLANERAT
FOR
o
AR DU SOM SANDARAMATOR REDO?
SE LEDAREN, QTC NR S SID 3

SAMT DETTA NUMMER SID 17

□ AMATORRADIO KOPES
Jag behover fylla pa mitt beg. lager.
Du har sakert nagot fungerande i dina
lador.
Jag soker: modern, slutsteg VHF-UHFHF, riggar VHF-UHF-HF. Duo, All
mode och FM.
”Hela dodsbon med mastdemontering”
Produktcentrum
(3)08-767 41 30 Fax 08-767 28 00

QTC K0MMANDE NUMMER:
NOVEMBER 1999
DECEMBER! 1999
JANUARI2000!

Viktiga aterstaende datum infor

milleniumskiftet:
31 december 1999. Den verkliga

millenniebuggen.
29 februari 2000. Ar 2000 ar ett skottar,

men inte alia ar ar delbara med 100. Nagra
program kan rakna fel.

Hamannons - nasta inforande:
November -QTC
Text och betalning i forskott - senast
Mandag 11 Oktober
SSA kansli, Box 45 191 21 Sollentuna
Postgiro 2 73 88-8. Bankgiro: 370-1075.
e-post:
hamannons@svessa.se
Begar svarskvittens!

Amatorradioklubb till

kommunens forfogande

Enligt uppgift i Raddningsverkets tidskrift
’’Sirenen” har Kristianstads kommun
upprattat femton sa kallade trygghetspunkter om el - se sarskild artikel i detta
nummer av QTC - sid 17!

SM0RGP Ernst

31

Sektronsledare SM5KUX Sigge Skarsfjail
Tel/fax 011-167087, ska@algonet.se
Testledare HF SM3CER Jan-Eric Rehn
Testspaltred. SMOTTV Andrei Dulski
Tel/fax 08-942551, smOttv@qsl.net
cluster mail SM0TTV@SK0AR-6
DX-redaktor SM6CTQ Kjell Nerlich

Contest-spalten
byter namn och
andrar profilfor att
ge mer information
fran sektion HF

SM3LWP - Portabeltest - vid tjarnen
Sitter, liksom i
varas, nagra
kilometer utanfor
Soderhamn och kor
portabeltest vid en
liten tjarn.
Fem minuters
gdngvag med
packning pa cykeln
frdn mitt hemma
QTH.
Har finns en fin
bank dar man kan
ha riggen - bara
nagon meter frdn
vattenbrynet.

Som du kanske markt sa ar det en ny vinjett pa spalten i
detta nummer. Det ar en anpassning till hur sektion VHF
sedan lange har presenterat sitt material. Avsikten ar att
pa liknande satt ha en fast punkt for information fran
sektionen, med inledande nyheter fran sektionsledaren,
foljt av materialet om contest. DX-spalten fortsatter som
tidigare under egen rubrik.
Vid SSA styrelsemote 4 September beslot man att
tillforordna mig som sektionsledare HF fram till nasta
arsmote, da ett vanligt val kommer att ske. Jag kommer
alltsa att leda sektion HF, men utan att inga i styrelsen,
daremot deltar jag vid styrelsemotena som representant
for sektionen.

Riggen dr en Ten-Tec Argonaut 515, kopt
1983 och den fungerar fortfarande fint.
Extra CW/Notch filter och hembyggd
minnesbugg med en Bencher manipula
tor.
Kraften tar jag fran 2st 12V 6.5Ah
VARTA batterier parallell kopplade.

NRAU-motet

Helgen 21-22 augisti holls detta nordiska mote en bit
norr om Gardermoens flygplats. Motet var till stor del en
forberedelse infor IARU-motet i Lillehammer, sa att de
nordiska foreningarna kan prata ihop sig om en gemen
sam syn pa de olika arenden som kommer upp pa IARUmotet. Dessutom diskuteras en del andra gemensamma
intressen, inklusive contest.
For NRAU-testen har det blivit nodvandigt med en del
justeringar eftersom vara lan har iindrats pa senare tid. I
listan over lan for multipliers i denna test gjordes darfor
dessa andringar:
Stockholm stad (SM) stroks. Kopparberg (KO) andrades till Dalarna (DA). Kristianstad (KS) och Malmohus
(MA) ersattes av Skane (SE). Al vsborg (AB), Goteborg/
Bohus (GB) och Skaraborg (SK) ersattes av Vastra
Gotaland (VD). Anledningen till att det inte alltid blev
de inledande bokstaverna ar att vissa kombinationer
redan ar upptagna av de andra landernas motsvarigheter.
De nya reglerna for SAC (Scandinavian Activity Con
test) godkiindes efter att Finland (SR AL) redovisat bakgrunden till andringarna. Mera information om detta
kommer i nasta QTC, da vet vi ocksa hur de nya reglerna
har paverkat deltagandet.
IARU-motet

Detta skrivs nagra veckor innan IARU-motet i Lille
hammer, dar delegater fran amatorradioforeningar i Eu
ropa och Afrika mots for att komma overens om vilka
riktlinjer som ska galla inom regionen. Mycket ar redan
avklarat pa lagre niva, exempelvis vid HF-kommittens
mote Wien forra aret, men behover godkannas nu nar alia
foreningar inom IARU Region 1 har mojlighet att delta.
En av de stora fragorna blir sakert forslaget om en ny
bandplan for HF, dar SSA har uppfattningen att forslaget
inte ar nagon forenkling och inte framjar utvecklingen av
amatorradio. En annan stor fraga ar sakert tanken pa att
ITU bor specificera grundkraven for amatorradio, och
kravet pa CW-kunskaper. Pa senare tid har det kommit
signaler fran olika lander som tyder pa att det tidigare
preliminara IARU-beslutet ar ifragasatt, och just nu ar
det svart att veta vad IARU som helhet har for uppfattning om dessa krav. Vid SSA forra styrelsemote presenterade sektionerna forslag till vilken installning SSA bor
driva vid motet i Lillehammer, sa att SSA-delegaterna
vet att det man sager har stod av styrelsen. En forsta
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For antennen har jag en 75 Ohm
bandkabel ‘skosnore ’ upp till 2st vanliga
dipoler matad i en gemensam punkt,
utan balun. - 2x19.5m och 2x10.2m och
uppspdnd som ett kryss X for att fa lite
spridning pa dessa.
Har alltid haft denna antenn pa mina
portabeltester och det har blivit nagra
nu med dren.

Jag en hembyggd QRP tuner - den
blanka saken med tre rattar. \

Digitalkamera: Katnera Kodak DC-210

Jag brukar kora frdn sommar QTH ibland JP72, men detta dr blev det frdn JP81.
Hoppas fler blir intresserade nasta gang av denna roliga test.
Man behover ju inte se det som en tavling, utan bara att fa komma ut och kasta bort
nagra kastlod och klattra i nagra trad och sist men inte minst, kora radio.
73 de Hasse, SM3LWP

rapport fran motet kommer i nasta QTC.
Snart utokning pa 160 m

Efter en lang tid av forberedelser har SSA nu lamnat en
formell ansokan till PTS om att vi ska fa tillgang till
1930-2000 kHz i Sverige, med effektbegransningen 10
W. Begransningen till 10 W ar regierad i ITU Radioreglemente, och ar inte forhandlingsbar. Vara grannlander har ju redan olika utokningar av 160m, lite olika
beroende pa riskerna att stdra andra system, exempelvis
har svenska forsvaret system som arbetar i detta frekvensomrade. Detta ar anledningen till att det blir ett hopp i
bandet for var del, efter det vanliga bandet 1810-1850
kHz, blir det ett gap innan det utokade bandet 1930-2000
kHz som vi nu ansokt om. Vi har redan ett forhandsbesked om att vi kommer att fa detta band, det ar bara
formaliteterna som aterstar.
JOTA

Glom inte att delta i aktiviteter kring JOTA (se QTC 9/
99, sidan 38), detta ar ett utmarkt tillfalle att locka
ungdomar. Scouting och amatorradio har mycket gemen-

samt, inte bara att improvisera, klattra i trad och dra linor
kors och tvars genom naturen. Scoutgrupper ar darfor en
naturlig rekryteringsbas for amatorradio.
Nya ideer

Det behovs en kanal for att fora fram ideer om sadant
som kan forbattras och bidra till att utveckla intresset
och anvandningen av kortvag. En del synpunkter hamtar
jag fran Internet, exempelvis TOEC-reflektorn. Men
QTC ska ju vara den naturliga kanalen for medlemmarna, och darfor kommer jag att presentera olika ideer
i denna spalt for att fa synpunkter och arbeta vidare om
det finns stod for tankarna. Nagot att fundera pa ar
exempelvis mojligheten att utoka SSA portabeltest till
att omfatta aven SSB, och det kan finnas ytterligare
mojligheter att gora portabeltesten till en stor klubbaktivitet. Tiden for detta ar kanske mogen, det skulle
kunna locka fler ungdomar att delta i akti viteten och kan
underlatta for att utnyttja testen som en mojlighet att
sprida information till allmanheten om aktiviteten laggs
pa en lamplig plats.
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HF Kortvag
Oktober
| Till-UTC

Fr3n

Tavlingens namn

Lo 2, 00:00 - 08:00
Ld2, 10:00
So 3, 10:00
L6 2, 12:00
So 3, 12:00
Ld2, 14:00-16:00
Ld2, 15:00-18:59
Ld 2, 16:00
| So 3, 22:00
So 3, 07:00- 19:00
So 3, 09:00-11:00
To 7, 01:00 - 03:00
To 7, 14:00
| Ld 9, 02:00
To 7, 18:00-20:00
Ld 9, 00:01 -24:00
Ld 9, 10:00
So 10, 10:00
Ld 9, 12:00
So 10, 24:00
Ld 9, 15:00-18:59
Ld 9, 16:00
| So 10, 05:00
Ld 9, 17:00-21:00
Ld 9, 20:00
| So 10, 20:00
So 10, 13:00-22:00
Ld 16, 00:00 | So 17, 24:00
Ld 16, 12:30-14:30
Ld 16, 15:00 | So 17, 15:00
So 17, 07:00-19:00
So 17, 14:00-15:00
So 17, 15:15-16:15
So 17, 18:00
M& 18, 02:00
To 21, 14:00
Ld 23, 02:00
So 24, 21:00
M& 25, 01:00
Ld 30, 00:00
So 31, 23:59
Ld 30, 00:00
So 31, 24:00

Illinois QSO Party
YLRL Anniversary Party
Texas Armadillo Chase
CQ WW SWL Challenge
CQ WW DX Contest

Ld 30, 00:01

So 31, 24:00

Ten-Ten Int. Fall QSO Party

Ld 30, 12:00

So 31, 12:00

B.A.R.T.G. RTTY Sprint

UCWC Contest
VK/ZL/Oceania Contest
F9AA Cup Contest
Int. HELL Contest - 1
EU Sprint Autumn
California QSO Party (CQP)
RSGB 21/28 MHz Contest
Int. HELL Contest - 2
Internet RTTY SPRINT test
YLRL Anniversary Party
Int. HELL Contest - 3
Ten-Ten Int. Day Sprint
VK/ZL/Oceania Contest
QRP ARCI Fall QSO Party
EU Sprint Autumn
Pennsylvania QSO Party - 1
FISTS Fall Sprint
Iberoamericano Contest
Pennsylvania QSO Party - 2
JARTS WW RTTY Contest
Asia-Pacific Sprint - Fall
Worked All Germany
RSGB 21/28 MHz Contest
SSA Manadstest nr 10
SSA Mdnadstest nr 10

Mode

Regler

CW
SSB
CW/SSB

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

HELL

SSB
CW/SSB
SSB
HELL
RTTY
CW

HELL
All
CW
CW

CW
CW/SSB
CW

SSB
CW/SSB
RTTY
CW
CW/SSB
CW
SSB
CW
CW/SSB
SSB
CW
SSB
SSB
CW
RTTY
RTTY

World Diabetes Day
November 14,
Following the inciative of the Brion Bott, Secretary of the Tauranga
Diabetes Society, New Zealand and also Secretary of the Puke
Amateur Radio Club, who licenced Special Events Amateur Radio
Station ZL6DNZ to celebrate World Diabetes Day November 14,
1999 and will be transmitting around world wide on 14.2 Mhz and 7.1
Mhz SSB and CW trough out the day
Slovenian Diabetes Association, the full Member of the International
Diabetes Federation (IDF) and its regional organization for Europe
(IDF/Europe), together with Slovenian Radio Club announces the
first Special Events Amateur Radio Station S55T on a country basis
to celebrate World Diabetes Day and to arise public awareness of
diabetes
S55T will be transmitting world wide on
November 14, 1999 trough out the day
10 m:
15 m:
20 m:

40 m

28.015 CW
21.220 SSB 21.O2OCW
14.220 SSB 14.020 CW
7.015 CW
7.050 SSB

28.480 SSB

28.085 RTTY
21.085 RTTY
14.084 RTTY

7.035 RTTY

Any licensed radio ham who makes contact with us will receive a
special QSL card via QSL Office to confirm celebration od the World
Diabetes Day and the comunication.
Regards, Joze Snoj, S52ZG, President of the Slovenian Diabetes
Association, member of the Slovenian Radioamateurs Association

Ivo Jereb S57AL, Robert Bajuk S57AW,
Vito Kregar S56M - Radioclub Radomlje S55T

-

VK/ZL/IOCEANIA DX CONTEST - 1999
Object - For stations throughout the world
to contact as many stations as possible in
VK, ZL and Oceania. WAC boundaries
apply. Contacts between different countries
in Oceania are permitted, but contacts
within the same country are not permitted.

on
on
on
on

Dates & Modes -

Example: Final Score Calculation:
80 metres 500 points & 10 prefixes
40 metres 300 points & 20 prefixes
20 metres 300 points & 6 prefixes
15 metres 60 points & 3 prefixes
10 metres 33 points & 4 prefixes
Total:
1193 points & 43 prefixes
Final Score = 1193 x 43 = 51.299 points.
Logs -

Send Logs -

Use separate log for each band.
Each log sheet to show • time in UTC
• callsign worked
• exchange
• total points claimed for that sheet
• first instance of each new multiplier
• total number of multipliers for that sheet
3.
Check all log sheets for duplicates, correct
points and multipliers.
SWLs Show:
• date and time
• callsign of station heard
• callsign of station worked
• RS(T) and serial number sent by heard
station
• points claimed
• new multipliers

2.

Phone: 2 - 3 October, 1999
CW:
9-10 October, 1999
Time - 1000 UTC Saturday to 1000 UTC
Sunday.
Bands-80-10 metres (noWARC).
Categories 1.
Single Operator all bands. (One

person performs all operating and
logging functions.)
2.
Multi-operator all bands
3.
SWL
Exchange - RS(T) plus three or four digit
number starting at 001 and incrementing by
one for each contact.
Multipliers - The multiplier on each band is
the number of prefixes worked on that
band.
Special Notes:

metres 5 points
metres 1 point
metrers 2 points
metres 3 points
Final Score - Total score on all bands
multiplied by total number of prefixes on all
bands.

40
20
15
10

1.
2.

1. "Prefix" is the letter/numeral combination
forming either the first part of the callsign,
or else the normal country identifier for
stations using their home callsign in another
DXCC country - eg W8, AG8, HG7,
HG73. Prefix for both N8ABC/KH9 and
KH9/N8ABC is KH9.
2. Portable designators without numbers
are assumed to have a zero after the letter
Summary Sheet prefix, eg N8ABC/PA becomes
N8ABC/PA0.
3. Suffixes indicating maritime mobile,
• date
portable, alternate location and licence
• your name
class do not count as prefixes, eg /MM, /M,
• callsign
/P, /A, /E.
• postal address
Score - All stations score • your continent
on 80 metres 10 points

QTCNr 10 99

•
•
•
•
•

category
number of valid QSOs
points and multipliers on each band
claimed total score (see Example)
signed declaration that the contest
rules and radio regulations were
observed.

1.

3.

In written form OR on 3.5 inch disc in
ASCII format with PRINTED summary
sheet by airmail to:
VK/ZUOC CONTEST MANAGER
2 MOSS COURT
KINGSLEY
WEST AUSTRALIA, 6206
AUSTRALIA
By e-mail to: vk6ne@upnaway.com.au

Logs to be received three weeks after
the CW Contest:
1999 = 1 NOVEMBER

Awards -

DX
top scorer in each Continental area
top scorer in each Country where
there are more than five entries from
that country OR if fewer than five, to
scores more than 500 points
2.
VK/ZL:
(a) top scorers for VK and ZL
(b) top scorers for each band in VK and
ZL
3.
Where justified, additional awards may
also be made at the discretion of the
Contest Manager.
4.
The CW entrant with the highest score
will be awarded the Frank Hine VK2QL
Memorial Trophy and receive a wall
plaque in permanent recognition of
that achievement.
In matters of dispute, the Contest
Manager's decision will be final.
1.
(a)
(b)
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CQ World Wide
DX Contest
Date & Times:
SSB - Lordag 30 Oktober, kl: 00:00 UTC till
Sondag 31 Oktober, kl: 24:00 UTC
CW - Lordag 27 November, kl: 00:00 UTC till Sondag 28 November, kl: 24:00 UTC
1. 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 MHz, 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.
/. Single Operator High: Those stations at which one person
performs all of the operating, logging, and spotting functions.
2. Single Operator Low: Same as III.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):
/. 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
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QSO points multiplied by the sum of your zone and country
multiplier.
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 na
tional 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. Sub
mitted 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 are 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 are 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 ope
rator 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
15,h 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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HF Kortvag

SSA Portabeltest
Operator: SMOFAG Krister Ljungqvist
QRA: JO 89 XJ, Soina, Ballongberget
Klass: B
RIG: FT-840. Antenn 30 m forsilvrad
trad med motviktstradar. Uteffekt 3.9
watt. Effektmultipel: 04
Log for SLOZU/P ( FRO )

Kommentarer.
Vadret var fortraffligt. Det tog emellertid
tva timmar att komma igang p.g.a daliga
forberedelser. - Det visade sig att repet till
bredbandsantennen som blev kvar efter
varomgangen hade forsvunnit. Trots att vi
var tva man i forra omgangen, orkade vi
inte slita nerd repet, sa vi gomde det langs
tradstammen for att ha det kvar till denna
omgang.

QRP allt mer populart
Att kora telegrafi med lag effekt,

Att kora med lag effekt, QRP kallas det, blir allt mer populart, En del nya
riggar specielltfor lageffekt dyker upppa marknaden, Nu senast SG2020
och den blirsakerten succe. Och byggsatsen Elecraft K2. Badafran USA
och har presenterats i QTC under varen.
Sjalv kor jag med en MFJ 9020, som ger 4 watt pa 20 meter.

Hostomgangen 1999, 22 augusti
Tid
UTC
8.53
8.56
8.58
9.09
9.12
9.15
9.22
9 27
9.30
9.33
9.36
9.38
9 42
9.46
9.48
9.50

Band
MHz
3.5
3.5
3.5
3.5
7
3.5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Call

SM5BMK/P
SM5TC/P
SM5DUB/P
SLOZS/P
SLOZS/P
SM3LWP/P
SM7KJH/P
SK5R0/P
SLOZL/P
SM5TC/P
SMOGOO/P
SLOZT/P
SM4SEF/P
SM5BMK/P
SK6QW/P
SK5BN/P

RST
Gett
559
579
579
599
339
589
599
569
589
599
579
559
339
579
599
559

RST
FAtt
579
579
539
599
599
599
599
559
579
599
599
599
579
589
599
559

Badbyxor, solcreme - och nagra
sma, lattpackade radioprylar dr
allt som behovs fdr en lyckad
semester. En MFJ for 20 meter,
SWR-matare, litet nataggregat
och ett utdragbart metspo och
en nyckel.
Foto: Svante, SM7TXZ

Mult QRA
04

02
03
05
05
04
04
03
04
02
04
04
04
04
04
05

JO 89 FK
JO 99 Bl
JO 88 GM
JO 89 WK
JO 89 WK
JP81 NH
JO 97 EQ
JP 80 VD
JO 89 VJ
JO 99 Bl
JO 99 DE
JO 99 CE
JO 69 Nl
JO 89 FK
JO 68 UN
JO 88 PO

Insandare

Efterlysning
Radiobyggare och Surplusintresserade
Onskemal finns om mera aktiviteter pa
vara fielddagar. Darfor efterlyser jag dig
som har surplusapparater och som kan
kora dessa. Dessutom behovs en presenta
tion av hembyggda prylar, allt mellan himmel och jord.
Nar det galler surplus sa finns det ett
antal samlare i landet och manga besokare
vill garna se och hora dom aldre apparaterna i taltet.
Damma av och testa dina surplusprylar
sa att du ar redo att kora med dessa nar det
nalkas.
Det kommer att finnas ett talt pa MARC’s
Falsterbo meeting darjag och intresserade
kan kora surplus. Ytterligare ett talt hoppas jag pa i narheten med enbart hemmabygge med det mesta ’’mellan himmel och
jord”.
Vi vill visa att man kan bygga radionagot som ar roligt, enkelt och utan storre
kostnader. Hembyggen ar ju det som hor
radio till och i fortsattningen ska sadana
har aktiviteter finnas pa plats pa alia field
dagar under arets gang - man gor sa i
Norge och kan dom sa kan vi!
Intresserade av surplus och QRP far
garna ringa till mig - jag ar tacksam for
olika tips.
Alltsa, fram med prylarna sa mots vi i
taltet eller i etern. Jag tror att i fortsatt
ningen kommer vara fielddagar att bli
roligare i Sverige. 73 SM7NCI
044-70680
QTC Nr 10 99

, Den viida jakten efter lodkolven

Fina signaler ute pa Atlanten
Under ett par veckor i varas korde jag QRP
fran en solig terrass pa Tenerife. Vulkanen
Teide i ena ogonvran och den glittrande
Atlanten i den andra.
Antennen var min ’’metspoantenn”. Pa
det 5 meter langa teleskop-metspot satt
ena benet av en dipol for 20 meter och det
andra benet slingrade pa golvet. Finfina
signaler fran hela Europa, dock inte fran
Sydsverige. Daremot fran norra Sverige
blev det oftast 599 at bada hallen. Helt
plotsligt ar det en japan som ropar pa mig.
Det kandes upphetsande. Med mina 4 watt
och ett metspo!
Sen kom en signal som fick lurarna att
trilla av och metspot att vifta som om det
var en haj pa kroken. Det var EA8CN,
Anders, som bodde bara ett par kvarter
fran mig i Puerto del la Cruz. Sa det blev
en stunds svensk-snack. En annan trevlig
kontakt var G5RV, han med antennen,
som jag traffade igen. Det blev lite antennsnack. Och sen ett QSO med SM5COP,
Rune, forre ordforanden i SSA.
Det blev flera sidor i loggboken att ta med
sig hem, forutom solbranna och nagra
flaskor Sherry!
SM7TXZ Svante

En liten malor intraffade forsta dagen vid
radiokdrandet pa Tenerife. En lodning i kontakten
till det lilla nataggregatet hade slappt. Och lodkolven fanns naturligtvis inte med i bagaget. Sa det var
att ge sig ut pa stan for att hitta nagon som kunde
hjalpa mig. Rusade gatlopp mellan alia el- och
radioaffarer. Alla skakade pa huvudet. De fiesta
hade aidrig sett en uppskalad kabeliinda, annu
mindre en lodning. I stans stdrsta elaffar med allt
fran dammsugare till kristallkronor var de helt
oforstaende. De mest avancerade kunde tanka sig
ett stalle som kunde fixa det. Med en kartskiss i
handen rusade jag vidare i stan. Och dar, i skyltfonstret lag en massa elkomponenter. Men icke sa
Nicke. Han visste inte ens vad en lodkolv var.
Dystert vandrade jag hemat igen. Men sa plotsligt! I en liten butik bredvid hotellet sag jag flera 2meters handapparater i skyltfonstret tillsammans
med manga andra amatorprylar. Jag stormade in.
- Visst, viinta ett tag sa ska vi ordna det sa den
alskvarde senoren bakom disken och kallade fram
sin verkstadskille med lodkolven i hogsta hugg.
Ibland har man tur! Men sa fick man springa av
sig nagra kilo i den 30-gradiga varsolen forst.
Sa om du kommer i nod i Puerto de la Cruz kan
jag rekommendera ett besok hos Electronica Sunder
pa Calle Blanco 5, alldeles ovanfor Plaza del
Charco.
’’Especialistas en Electronica y Comunicationes”.
SM7TXZ Svante
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SSA
HamShop

SSA HamShop
SSA, Box 45,191 21 Sollentuna

Den forsta boken om
Digital Radio

Vid bestallning: Satt in beloppet pci postgiro
5 22 77-1 eller bankgiro 370-1075.
Obs! Moms och porto ingAr alltid.

Ej postforskott. Om varor tillfalligt ar slut i lager satts du upp pci vantelista. Vantetid galler
vid bestallning av namn- och signalskyltar. Om mojligt meddelar vi beraknad leveranstid.

SM Call Book 1999

DXCC-lista, reciprokregler, PTS nya foreskrifter, fyroch repeaterforteckning, klubbinfo, provforrattarlista, bandplan med mera!
Registerdelen kan bestallas pi diskett - uppdateras
varje vecka!

SMCall Book 1999, bok 125:SM Call Book 1999, bok och diskett (samtidig
best.) 175:SM Call Book 1999, endast diskett 100:-

• SVENSKSPRAKIG litteratur NYHET Digital Radio av Per Wallander SMOMAN

190:Koncept fOr radioamatorcertif ikat
Forfattare: SM7KHF Lennart Wiberg
370 sidor, 297 illustrationer. 280:-

Av SMOMAN Per Wallander
Ca 170 sidor
Radiokommunikation och digital radio.
I denna bok har m^let varit att
finna fysikaliska beskrivningar
som passar den manskliga hjarDan forsta boken om
nan.
DIGITAL RADIO
Denna bok ar begransad till sjalva
radiodelen: radiostr^lning, antenner, v^gutbredning, modulering/
demodulering, samt de delar i de
Par Waf lander
digitala protokollen som utgor
skydd mot v^gutbredningsstomingar.
Exempel ur innehSllet:
Digitala radiosystem och analoga
radiosystem. Radiosandaren.
Radiomottagaren. Antenner,
Bandbredd. Bararen - barvSgen.
Modulering. Hartleys lag. Fasmodulering.

Your Ham Antenna Companion 160:Bli sSndaramator. SM0MAN:s kursbok med
teknik, reglemente o ovningar. 250:-

Mot vArlden genom etern. Kursbok for amatorradiolicens med provisorisk kursplan och
komplementhafte. 190:-

HF Antenna Collection 250:HF Antennas for all locations 450:-

Practical Wire Antennas 210:Wire Antenna Classics 170:-

VAgutbredning i jonosfSren. Sammanstallning
av artiklar av SM5BLC Bo Lennart Wahlman.
90:-

QRP-B0CKER -

Antennkompendium. Samlade artiklar ur 30
ArgAngar av QTC. Sammanstalld av SM5BRW.
Med parm/utan parm 210:-/170:-

Your QRP Operating Companion. 140:-

QRP NoteBook W1FB 220:-

QRP Power 160:QRP Classics 280:-

SSA:s Q-koden (valda). Diverse
trafikforkortningar, rapportkoderoch bokstavering 25:-

• SATELLIT-BOCKER -

• ENGELSKSPRAKIG litteratur -

Satellite Handbook 225:-

• ANTENNB0CKER -

Satellite Experimenter’s Handbook 330:-

NYHETER-

Satellite Anthology (1994) 230:Weather Satellite Handbook 420:-

Practical Antennas for Novices

Your Packet Companion 190:-

190:-

• PACKET-BOCKER -

Your Gateway to Packet Radio 190:-

Practical Packet Radio 210:-

ARRL Antenna Book 400:ARRL Antenna Book CD-ROM
400:-

Antenna NoteBook W1FB
150:Antenna Compendium, Volume 1
160:Antenna Compendium, Volume 2
210:-

Antenna Compendium, Volume 3
210:-

Antenna Compendium, Volume 4 (med PCdiskett) 330:Antenna Compendium, Volume 5 (med PCdiskett) 330:-

Yagi-Antenna Design W2PV
230:Antenna Impedance Matching
390:-

Reflections Transmission
Lines and Antennas av W2DU.
280:-

Antennas and Techniques for Low-Band DXing
avON4UN33O:-
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-

ARRL Handbook 1999 CD-ROM 450:ARRL Operating Manual
Den mest kompletta bok om amatorradio
’’on-the-air-operating” som nAgonsin
publicerats. 6:e uppl. 400:-

RSGB Amateur Radio Operating Manual
325:DXing on the Edge - "The Thrill of 160
Meters”

QS0380:Hints and Kinks for the Radio Amateur
12:euppl 90:14:e uppl 130:-

NYHET: Buckmaster Ham Call CD-ROM
650:-

International Callbook on CD-ROM
(OBS Hela variden -1.490.000 signaler med
54000 QSL-managers - etikettutskrift sokmdjligheter) 450:-

CD-ROM for Europe. Europeisk Call Book
med LX-HB-OE-OH-ON-DL-F-EI-EA och G utkom december -98 200:-

Radio Amateurs World Atlas (kartbok 20
sidor) 160:Lokatorkarta Europa.DK5PZ. Farg.
Bredd 97 cm. Hojd 67 cm. 100:-

Lokatoratlas. SM5AGM (32.400 lokatorrutor)
30:Radio Amateur’s Map of the World. DK5PZ.
Farg.

Morse Code. Alltom morse. 180:-

Bredd 97 cm. Hojd 67 cm. 100:-

• TEKNISKA BOCKER -

North American Repeater Atlas

NYHET: Test Equipment for the Radio

Amateur 290:-

220:-

DXCC Countries List sept 1997 20:-

ARRL RFI Book 1998 420:-

ARRL Countries List april 1998 35:-

NYHETER-

Solid State Design. Grundlaggande teknik
av W7Z0I och W1 FB. 250:-

ARRL Countries List

Six Meters - A Guide to the Magic Band
160:-

Electronics Data Book W1 FB 190:-

Call Sign Directory (DARC sept -98) 260

• VHF/UHF-BOCKER Dessa tre Aerials-bocker ar skrivna av
Worldradio’s kontroversiella Kurt N. Sterba &
Lil Paddle

kortvAgsamatOrer

ARRL Handbook 1999 450:-

InnehAller CD-skiva med bl a historiska

Antenna Experimenter's Guide
380:-

Aerials 150:-; AerialsI1140:-; Aerialsill
170;-

KARTOR & LISTOR

BbCKER FOR NYA & GAMLA

UHF/Microwave Projects Vol 1 240:UHF/Microwave Projects Vol 2
200:VHF Contesting Handbook 150:-

RF Exposure 170:-

Design Notebook av W1FB. 220:Interference Handbook 195:-

Your RTTY/AMTOR Companion 140:-

VHF/UHF DX Book 420:VHF/UHF Handbook 490:UHF/Microwawe Experimenter’s Manual.
330:-

YourVHF Companion. 180:-

Beyond Line of Sight, a History of VHF 250:-

• HANDB0CKER FOR NYA KORTVAGSAMAT0RER Novice Notes W1FB. 50:-

• OVRIGA BOCKER NYHETER

Propagation Guide (RSGB)
180:-

The Little Pistol’s Guide to HF
Propagation 140:Everything you forgot to ask abt HF
Mobileering 110:-

The Complete DX:er. Grundlaggande om
s Aval utrustning som operationsteknik for
DX-trafik.180:-

Inside Amateur Radio (W6NAZ Lenore
Jensen, SK) 120:- “Inside...” ar en bok
om krig, naturkatastrofer, lakarhjalp och
andra handelser dar amatorradion spelat
en stor roll

The DXCC Companion.
(1990)90:-, 1993)150:-

LF Experimenter's
Source Book 200:-

Help For New Hams avWIFB 50:-

Ham Radio Made Easy 210:-

Transmitter hunting 250:Thanks to Amateur
Radio avSM7WT 120:-

november1998

50:-

sidor
GenomgAng av alia prefix med stor noggrannhet. DXCC/WAE-listor med plats for erhAllna
QSLm.m. 160:-

• DIPLOM-OCH LOGGB0CKER SSA
Diplomhandbok SM6DEC
Inbunden -1632 diplom frAn 118 lander

351:-

SSA Diplombok VHF SM6DEC 127:OvanstAende tvA bocker bestalles direkt frAn
Diplomf unktionaren postgiro 449 62 91 -8
Bengt Hogkvist.
NYHET frAn SM6DEC
Record Book fflr SSA officiella diplom
WASA, HASA, SLA, Field och Mobilen

40:-

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

Loggbok A5.

Haftad med omslagsparm. Lamplig for
mobiIQSOn. 40:-
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TELEGRAFIKURSER
SSA Grundkurs i morsetelegrafering. 32 ljudkassetter.
(30 for mottagning, 2 for sandning).
Kursbok med facit och anvisningar.
800:SSA:s CW-kurs pA diskett. For PC.
150:Ovningsoscillator i byggsats med
kretskort, komponenter, hogtalare
och volymkontroll och varierbar
tonfrekvens.
For 9V, exkl. batteri. 210:Telegrafikursdator i byggsats av
SM0EPX.
Se QTC 1994 sid 40-43. 25-199takt, 97 lektioner, inbyggd
sandningsoscillator, inbyggd
elbugg med minne och printerutgAng 1200 Baud 690:-

Information avsedd i forsta hand
fOr SSA provfdrrAttare, SSA
utbildningsstailen och klubbar

SSA 1995:2, om kunskapskrav for
erh Allande av SSA-certifikat.
SSA 1995:3, om forrattning av
kunskapsprov for SSA-certif ikat.
Hur bli ett SSA-utbildningsstAlle,
information

Ansbkningsblankett for godkannande som SSA-utbildningsstalle.

Ansokningsblankett som provforrattare for SSA-certifikat.
Blankett fbr ansokan om SSAcertifikat. Avsedd for provforrattare.
Blankett fbr ansbkan om SSAtillstAnd. Avsedd for lokalt
radiotrafikansvarig hos SSAutbildningsstallen.
Mediakontakt - handledning for
klubbar.

Telegrafinyckel
Fornicklad massing. Silverkontakter
580:-

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

SKYLTAR (Viss vantetid forekommer)
Namnskylt 80 x 24 mm. SSA-logo.
BIA/vit text, en rad 40:-,
tvArader 60:Namnskylt 62 x 15 mm. Silver/svart
text, en rad 40:tvArader 60:Namnskylt 62 x 15 mm. Valnbt/vit
text, en rad 40:tvArader 60:Max 20 tecken per rad.

INFORMATION GRATIS
Att bli radioamatbr 10 punkter om hur
det gAr till att fA licens.

FILTER

Auth hogpassfilter

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

(Ansluts ex-vis till antenning^ng pA stord
TV, bredbandsforstarkare, radio, m m.

WCY-transceiver

Kontakt IEC DIN 45 325,75 Ohm)

Vid samtidig bestalining av tvA eller
flera lika skyltar utgAr 10% rabatt
pA totalsumman.

Kunskapskrav for radioamatorcertifikat klass 1 och klass 2 enligt
PTSFS 1999:1
Kunskapskrav i morsesignalering.

HP 40-S, sparrfrekvens 0-30 MHz.
380:-

SSA.s anvisningar om SSA-certifikat
och SSA-tillstAnd (SSA 1995:1)
IARU Monitoring System. Introduktion till bevakning av amatorbanden
och rapportering av inkraktare.

SSA Prylar
SSA-duk 40 x 40 cm. 50:-

HP174-S. Sparrfrekvens 0-150 MHz.
300:-

SSA-vimpel 16x25 cm. 50:-

HP 470-S. Sparrfrekvens 0-430 MHz.
300:-

SSA reklamvimpel ca 5 x 12 cm. 10:-

Auth TVI sparrfilter

SSA medlemsmarke

Ansluts till antenningAng pA stord TV-app.

SticknAI inklusive nAlstopp. 30:Clutch med lAs. 30:Halskedja. 30:SlipshAllare. 40:-

SSA blazermarke. 5 x 10 cm. 25:-

SSAtygvaska. 15:-

Kontakt IEC DIN 45 325,75 Ohm)

SF145-S (2 m), sparromrAde 144-148
MHz. 380:-

SF 435-S (70 cm), sparromrAde 430-440
MHz. 380:-

TP-870S (radar), sparromrAde 10002000 MHz 400:TP1600-S (160 m) sparromrAde 3-870
MHz 380:-

SSA-dekaler

5,5 x 2,5 cm. Sjalvhaftande. Per set om 5 st
Ange rattvand eller spegelvand. 12:9,5 x 4,5 cm. Sjalvhaftande.
Ange rattvand eller spegelvand 10:-

12,5x9 cm. Ellipsformad.
Sjalvhaftande. Spegelvand. 5:Figurdekaler 75 x 78 mm.

Auth lAgpassfilter

(Ansluts till antennutgAng pA sandaren

UHF-kontakter PL 259/S0239,50 Ohm)
TP 30 (KV), sparromrAde 47-870 MHz.

Guldvinyl med blAtt tryck - sjalvhaftande.

Foljande altemativ finns:
I -RPO 2-RTTY 3-VHF/UHF 4-CW 5-Satellit
6-Fone 7-ATV 8-Mobil 9-SWL10-Field Day

1000 W PEP 530:-

TP 2 A 2 m, sparromrAde 200-870 MHz.

200 W PEP 600:-

II -Repeatertrafik och 12-DX. Ange nr. Pris/st
5:OTC medlemsnAI 35:-

TP 70 A (70 cm) sparromrAde 500-870
MHz.

QSL-mArken
SSA QSL-marken. 100 st. 25:-

200 W. PEP 590:-

QSL-marken med Morokulienmonumentet.
15 kr av avgiften tillfaller SM5WL-fonden.
KartaomlOOst. 40:-

HFT-2, mantelstromsfilter, 2-870 MHz.

Kombineras med sparrfilter.

Magnetskylt med anropssignal.
Vit text pA blA botten. Langd 35 cm.
Hojd8cm. 120:Textremsa (max 500x20 mm) med
valfri text.
Farg pA text och bakgrund bor uppges. 120:Se baksidan pA QTC nr 2/99 for
ovanstAende tvA artiklar.

Information om medlemsavgifter i
SSA, avgifter for SSA-amatorradiotillstAnd och om avgifter for
amatorradiotillstAnd klass 1 och
klass 2.

60:-

Kretskort med byggbeskrivning 250:-

Ovrigt frAn Auth

SSA-tillstAnd 10 punkter om hur det
gAr till att fA SSA-tillstAnd.

Funktions- och byggbeskrivning

QTC-pArm, A4, for en ArgAng
70:-

Kontakt IEC-DIN 45 325,75 Ohm.
370:-

Videofilm och radioprogram

TBA 302 for forstarkaringAng till skivspelare, radio, kassettspelare m m.

Begar vAr separata forteckning.

For forsaljning och uthyming.

Kontakt, 5-polig IEC-DIN 41 424.
235:-

TBA302C, seTBA302.

SSA HamShop tar kort!

Vi tar de fiesta betal- och kontokort
(ej American Express).
Forutsattning ar att du handlar for minst 200
kronor och att du skickar ett brev (eller gama
vykort/QSL-kort) medbestallningen till SSA.
Ange tydligt kortnr och giltighetstid.
Glom inte underskrift!

HArmed bestailes:

PORTO
BETALT

SSA HamShojJ
Adress:

Kortnummer:

I

I

I

I

I

Giltigttill:
Namnteckning:
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l_l_Jl_ l_I
___________________________

Svarspost

I
Postnr: I__ l_J_l__l_l

Tel.nr

I

I

I

I

I

I

Ort:__________________

I

I

I

I

I

I

I

Kundnummer 120 077 700

19120 Sollentuna
37

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

SSA Medlemsnytt
Medlemmar med ny licensklass bor meddela detta till
SSA: s kansli dar registrering sker i medlemsregistret.
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.
Var ambition dr att fa ett sa komplett register som mojligt over alia
svenska sandareamatorer och lyssnaramatorer som dr medlemmar i SSA

Licensklasser:
Klass 1-HF/VHF; klass 2=VHF; N=VHF och L=lyssnare samt K=klubb.
NYA ANROPSSIGNALER
SH5AEU
UC
SM5XDN
1

Tom
Bo

Eriksson
Skoog

NYA MEDLEMMAR
SH5AEU
UC
L
SM0-8061
L
SM0-8062
SM0APJ
1
SM0BGW
1
SM0CRF
1
2
SM0MXD
SMOPON
1
SM0WH aven SP6LMS 1
2
SM0WL
2
SM0WBV
2
SM0WNS
SM0XBJ
2
2
SM0XBL
SM0XCT aven OH2NAF1
SM0XDA
2
2
SM4XAL
L
SM5-8059

Tom
Jonas
Dusan
Gote
Erik
Per-Arne
Leif
Peter
Leszek
Paul
Bengt
Ben
John
Christopher
Tuomo
Daniel
Lars-Erik
Robert

Ostabergsgatan 8
Eriksson
Svennebring
Hugins vag 10
Pilvagen 38 5tr
Jankovich
Wiktorsson
Skaten 13
Rosenlundsvagen 28 4tr
Joneving
Birger Jarlsa 102 A 3tr
Sandstrom
Kragstalunasvagen 137
Olsson
Ingentingsgatan 3
Adolfsson
Stokhagsvagen 58 nb
Zdybek
Helsingbrsgatan 38 nb
Staffas
Bergsundsgatan 8
Toss
Skolgatan 6 C
Fellman
Holmq^rdsvagen 4 7tr
Kindahi
Johansson
Ellagardsvagen 152
Tempelvagen 4
Anttila
Andersson
Toppvagen 62
Box 27
Eriksson
Olsson-Johansson
Norra Storangsvagen 40 A
Norra Storangsvagen 40 A
Olsson
Fjardingstorp Regna
Skoog
Prilyckegatan 91
Olsson
Torparegatan 23
Sorqvist
Alvagen 3
Johansson
Granvagen 5
Johansson
Agnesfridsvagen 95
Niss
Karrarpsvagen 11
Bertelsen
Sunnanvagen 21 B
Westmanner
Carlstrom
Vastra Grevie 21:20
Radhusvagen 2 G
Knutsson
Gamla Vagen 27
Johansson
Dansvagen 6
Rcihlen
Hagalundsgatan 1 E
Rosell
Elvavagen 1
Pihlstrom
Bengtsson
Violvagen 13
Robertsson
Box 7
Ekevagen 22
Larsson
Skogsvagen 1
Johansson
Gronbetesvagen 39 3tr
Tretinjak
Snobollsvagen 36
Fransson
Johansson
Hassleby G&rd 1197
Domsandsvaaen 2
Loot
Strandgatan 101
Klement
Vitavalisvagen 33
Andersson
Saarisvagen 14 B
Jorgensen
Pollengatan 79
Rellmar
Serenadgatan 22
Svensson
Kulgranaen 11 A-199
Ringholm
Skyttelinjen 22
Johannesson

733 39
131 46
191 42
760 45
152 30
114 20
18651
171 63
145 50
164 44
11737
195 30
187 74
187 45
137 41
17740
792 21

Sala
Nacka
Sollentuna
Grisslehamn
Sodertalje
Stockholm
Vallentuna
Soina
Norsborg
Kista
Stockholm
Marsta
Taby
Taby
Vasterhaninge
Jarfalla
Mora

612 42
612 42
640 10
425 32
461 62
442 77
262 61
212 37
260 60
244 38
235 94
343 32
360 14
352 45
571 37
230 43
575 37
380 40
231 36
571 40
291 42
564 34
386 90
564 35
216 11
393 63
212 19
262 54
215 72
226 49
226 49

Finsp&ng
Finsp&ng
Hbgsjd
Hismgs Karra
Tro11hattan
Romelanda
Angelholm
Malmo
Kvidinge
Kavlinge
Vellinge
Almhult
Vackels&ng
Vaxjo
Nassjo
Klagshamn
Eksjd
Orrefors
Trelleborg
Nassjo
Kristianstad
Bankeryd
Farjestaden
Bankeryd
Malmo
Kalmar
Malmo
Angelholm
Malmo
Lund
Lund

do SM7EYW Mollev 23 A
lijdustrivagen 5
Ostmarksgatan 28 3tr
Skogshemsvaaen 43
Tasstappebacken 9
Fladervagen 39
Folkungagatan 61 4tr
Gardsmyaen 1
L&ngbrodalsvagen 40
LSngbrodalsvagen 142
Karfbergsvagen 46 A
Vafsla Sodergdden 191
Ankdammsgatan 24 B 4tr
Klara Ostra Kyrkog 8F 2tr
Box 27
Oxens gata 248 5tr
Lostigen 5
Krukmakarbacken 4 B
Vintrosagatan 10
Matrosbacken 12 2tr
Brunskogsbacken 70 nb
Krikonstigen 30
Akleiavagen 3 A
Gotlandsgatan 46 4tr
Byholma 600
Fornuddsvagen 21
Mellanbergsvagen 35 1tr
Skepparns vag 11
Kvarnbacksvagen 119
Centralvagen 1 2tr
Skarpbrunnavagen 25
Inedalsgatan 13 B 2tr
Korsbarsvagen 9:305

236 31
760 31
123 42
146 36
148 95
194 64
116 22
138 37
125 34
125 57
113 37
148 70
17143
111 52
14621
136 63
150 23
118 53
124 73
117 67
123 71
196 32
191 54
116 65
760 45
135 52
135 45
179 97
161 49
132 40
145 65
112 33
114 23

Hollviken
Edsbro
Farsta
Tullinge
Musko
Upplands Vasby
Stockholm
Alta
Alvsjo
Alvsjo
Stockholm
Sorunda
Soina
Stockholm
Tullinge
Haninge
Enhorna
Stockholm
Bandhagen
Stockholm
Farsta
Kungsangen
Sollentuna
Stockholm
Grisslehamn
Tyreso
Tyreso
Farentuna
Bromma
Saltsjo-Boo
Norsborg
Stockholm
Stockholm

SM5-8060
SM5XDN
SM6XBB
SM6XBY
SM6XCF
SM7NVQ
SM7NVS
SM7NY0
SM70QL
SM70SI
SM7OYC
SM7PFP
SM7RNY
SM7TFJ
SM7TV/M
SM7TYV
SM7UCV
SM7UUY
SM7VCQ
SM7VGH
SM7VJC
SM7VMM
SM7VRI
SM7WGP
SM7WMW
SM7WPE
SM7XAI
SM7XCA
SM7XC0
SM7XCP
ATERINTRADEN
SK7MW
SMODDH
SMODLX
SMODMZ
SMODSJ
SMOEDQ
SMOEEN
SMOEMQ
SMOENJ
SMOERD
SMOEVF
SMOFFH
SMOFMY
SMOFOQ
SMOGEM
SMOGKS
SMOHMP
SMOHSI
SMOHSW
SMOHXY
SMOIBB
SMOIIT
SMOIVI
SMOKHS
SMOLMA
SMOLQW
SMOLYT
SMONTR
SMOOGZ
SMOOLV
SMOSYP
SMOTSE
SMOVCU

38

L
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

VHF-Klubb
Henry
Lars
Bjorn
Lennart
Peter
Bo
Bo
Borje
Jan
Hans
Ake
Thomas
Peter
Allan
Gote
Bo
Sture
Christer
Carl-Arne
Stefan
Par
Bjorn
Sixten
Roland
Jerker
Herbert
Peter
Alfred
Leif
Per
Mikael
Fredrik

Malmo
Axelsson
Robertsson
Lengquist
Ronnquist
Lindenmo
Bergman
Jakobsen
Jacobson
Sundelin
Johansson
Svanfeldt
Johnson
Larsson
Lindkvist
Dahlstrom
Morfelt
Sundin
Olsen
Johannesson
Holm
Markaren
Landerholm
Berner
Petersson
Pettersson
Andersson
Hedin
Petros
Taube
Rickander
Jonsson
Erlandsson

Ostabergsgatan 8
Fjardingstorp Regna

733 39 Sala
640 10 Hbgsjd

Uppgifter om andringar
kan aven lamnas via e-post till
SSA kansli:

hq@svessa.se

Motala
SK5DV - SK5SM
SK5DV - SK5SM far besok av Swedish
Radio Supply AB som visar senaste nytt
inom amatorradio.
Torsdag 14oktoberkl l8.00(OBStiden!)pa
Motala Rundradiomuseum.
Alla halsas hjartligt valkomna
SK5SM gm
SM5PBX Ulla
Sodertorns Radioamatdrer
(f d radioklubben Laser)
Lopande information genom
’’Laserringen” varje sondag kvall kl
21.15 pa 145.425.
Manadsmoten varje andra och fjarde
onsdag per manad.
Lokal och tid for manadsmoten ar om
ej annat anges: Kvambacksskolan,
Mostensvagen 4, Jordbro, kl 19.30.
Programstart kl 20.00.
Inlotsning pa 145.425 MHz. Latt att
aka kommunalt med pendeltag till
Jordbro station och darifran anslutande
buss nr 837, kl 19.27. Hallplats precis
utanfor entren till Kvambacksskolan.
A Ila dr valkomna!

Aktuella aktiviteter:.
Onsdag 13 okt
• ’’Segling i Osterled med IC-706,
Roland, -WBP och xyl Kristina, WNO, berattar och visar bilder.
73 de Goran

En kvartett Old Timers
Operatorer SKOTM - SSA.-s ansikte utat pa Telemuseum i Stockholm:
SMOCCE Kjell, SM5BUH Stig-Ake,
SM5AHK Curt och SMOYX Bengt.
Fotograf:
0A3AB Andy pa besokfran Moskva.
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Distrikt o klubbar

Nya livstidsmedlemmar:
SM5EIT
SM6VGK

SM#114 Nils Erik Nilsson, Strangnas
SM#123 DickTelder, Trollhattan

Bland fordelama:
• 10% pa HamShop-varor
• QTC resten av livet
• Aidrig mer medlemsavgift i SSA

Medlem som fyllt ellerjyller 75 dr, och som onskar bli Standig Mediem betalar, fyra drsavgifter (=fn. 1.400:-) till SSA.
Nu finns tre avgiftsnivaerfor standigt medlemskap:
• 0-64 dr 12 drsavgifter =fn. 4,200:• 65-74 dr 8 drsavgifter
=fn. 2,800:• 75- dr
4 drsavgifter
=f.n. 1,400:SM0JSM Eric
SM0VDS
SM4PAW
SM5CRV
SM5PQO
SM5VNQ
SM6EJU
SM6FSS
SM7DNW
SM7DQN
SM7IWG
SM7PMG
SM7PQA
SM7PW
SM7RAV
SM7RSJ
SM7SCJ
SM7SEK
SM7SQU
SM7SXS
SM7TKL
SM7TRJ
SM7TRW
SM7TVD
SM7UFW
SM7UOC
SM7URJ
SM7VGT
SM7VOW

Rune
Per
Goran
Per
Jovanka
H£kan
Bjorn
Ingemar
Bo-Gosta
Carl-Gustav
Bertil
Jan
John
Lennarth
Roy
Richard
Ulf
Jorgen
Lars
Hans
Henrik
Lennart
Mattias
Niklas
Konrad
Mats
Airie
Ann-Kristin

Severin
KallgSrd
Strand
Dahlgren
Cavarkapa
Bengtsson
T&dne
Nilsson
Bladh
Dohlsater
Strandh
Gustafsson
Olsson
Andersson
Andersson
Jacob
Holmer
Kjellsson
Lindstrom
Sanden
Dorrie
Grankvist
HAkansson
Gunhamn
Karlsson
Larsson
Sjoberg

Norrskensbacken 19
Lonnvagen 4
Angstorp Hagby
Domkyrkoesplanaden 8
Troskaregatan 4
Biornerod 9$30

146 46
793 40
740 20
722 13
583 34
430 10
474 93
Virvelvindsvagen 4 P
222 27
Skiftesvagen 2 B
230 42
Mariagatan 22
57132
Torsgatan 23
295 37
Auaerumsvagen 20
371 63
Palmgatan 20
260 35
Tornfalksgatan 16
215 60
Harbackshult 318
286 91
Bronnestad 163
231 99
Gustaf Adolfs vag 16
392 38
Vaghult 2
355 97
Beckhemsvagen 12A3tr 573 42
Rynnings Vag 24
360 42
Gyllebohus
240 13
Vikengatan 5 C
244 65
PL 803
280 70
Ekenas 6859
388 96
Allbogatan 31 A
343 74
Frennegatan 4 C
231 66
Kungsg&rdsvaaen 13 C 3tr 392 37
Gamla vagen 25
244 91

Tullinge
Insjon
Vange
Vaster&s
Linkoping
Tvteker
Elios
Lund
Tygelsjo
Nassjo
Bromblla
Lyckeby
OdZkra
Malmo
Orkelljunga
Klagstorp
Kalmar
Vaxjo
Trangs
Bra&s
Genarp
Furulund
Lonsboda
Ljungbyholm
Liatorp
Trelleborg
Kalmar
Kavlinge

Dayton
Hamvention 2000
Avresa blir torsdagen den 18 maj 2000 pa formiddagen.
Pris flyg t.o.r. Dayton, Ohio, max 5.750:- (plus flygplatsskatt c:a 300:-). Vi flyger anda fram till Dayton,
troligtvis via Chicago, Illinois, och ar framme torsdag eftermiddag.
Hemresa kommer att ske individuellt enligt onskemal, men senast 30 dagar efter ankomsten. Flygpass for
besok pa olika platser kan fas med olika priser och villkor, med eller utan hotell och/eller hyrbil.

De som hellre gor en ’’utflykt” med Dayton som avstamp efter Hamvention kan hyra en mycket bra bil for
c:a 2.000:- per vecka, som dessutom kan aterlamnas pa den flygplats som hemresan sker fran.
Hotell kommer att erbjudas i olika kategorier (i Dayton).
Motell for c:a 500:- natten, Hotell for c:a 750:-/natt och Lyxhotell for c:a 1.000:- per natt. Om ni ar tva
personer kan ni normalt dela pa rumspriset med endast litet tillagg.
Praktiskt taget alia hotellrum i USA ar dubbelrum!
Dayton Hamvention oppnar fredag morgon och stanger under sondagseftermiddagen. Under dessa tre
dagar ordnas DX-middag, galamiddag och en mangd seminarier. Jag kommer att kontakta alia som
anmalt intresse for Dayton med de olika hotellaltemativ som erbjuds oss, och aven med priser pa
evenemangen.

Flygbolagen vill veta pa ett ungefar hur manga vi blir i mitten av november (en depositionsavgift pa c:a
10% skall betalas di), men definitiv anmalan och inbetalning sker forst i februari 2000.
Jag jobbar pa att fa annu battre flygpriser till nasta nummer av QTC, da jag ocksa kommer med fler
detaljer runt arrangemanget.
Annu ar det inte for sent att vara med pa detta jattejippo - anmal dig!

SM0JSM Eric e-mail hq@svessa.se eller tfn 08-58570273
QTC Nr 10 1999
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Klubberbjudande!
Rabatt!
Amatorradioklubbar
kan nu bestalla
nordiska tidskrifter till
formanligt pris:
• Norska Amatorradio
• Danska OZ
• Finska Radioamatbbri
Endast 100:per tidskrift/ar!
En del klubbar har fatt ’’Amatorradio”
och ”OZ” gratis ett par ar, men efter
beslut i NRAU galler foljande:
Klubbar som ar medlemmar i SSA
under ar 2000 har ratt att erhalla ett
exemplar av valfri nordisk tidskrift
(norska Amatorradio, danska OZ och/
eller finska Radioamatoori) for endast
100:- per tidning per ar.
Anmalan ska goras skriftligt via brev,
fax eller e-mail senast den 15 november
i ar till SSAs kansli och utbytet galler
fran nr 1/2000 och ett ar framat.
Inbetalningskort kommer att skickas
till deltagande klubbar under december.
Tidskriftema ar gratis, det ar endast
portokostnaden som till en del tacks av
denna atgard.
SM0JSM Eric
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SviJojoS
En aktuell artikel om SSA
och de nya amatorradiobestammelser har i
Svitjod (Sverige) kan du
lasa i de islandska
sandaramatoremas
nattidning ”CQ TF’. Den
20 sidiga nattidningen
kan du ladda ner som
PDF-fil.
Du hittar den pa adressen:
www.nett.is/~tf5bw/ira
SMORGP Ernst

76530494

The Hdbo-Scoutgroup www.algonet.se/
~jhe/jota. html (http://listen, to/jota).

SM0SB* Hd^n H&bo-Scoutgroup
http.7/1isten. to/jota

Jamboree on the Air
15-17 oktober

Sa kan CW demonstreras!
Tips av SM7TZK Marcus:
En visselpipa och liten fusklapp med morsealfabetet! Foto: SM7UGO Magnus
Jota - Jamboree on the air ar ”ett stort scoutla
ger i luften”. Scouter over hela varlden sitter
vid amatorradiostationer under denna helg och
pratar med varandra. Men scouting ar en
friluftsaktivitet - att sitta inomhus och kora
radio ger scoutema myror i byxoma!
Tips: Scoutema tycker ofta att det ar roligt
med handapparater pa 2-meters bandet. Att
sjalva under kontrollerade former fa anvanda
en handapparat sjalva i skogen ar en hojdpunkt. Ravjakt kan ocksa vara ett altemativ till
innesittandet.

Auroratraffen
Efter en lang tids QRT sa kande jag att jag
maste fa en liten spark i ryggen for att
komma igang. Sajag akte till Umea i borjan
av juli och ’’Auroratraffen” som anordnades av SK3AT. Dom om min forvaning nar
det visade sig vara en dalig uppslutning
fran SM3-or och SM2-or. Var fanns alia
Norrlands-amatorer?
Umea-klubben anordnade dock en trevlig
helg (kanske tack vare att vi inte var sa
manga) och jag hoppas att det blir en
tradition med Auroratraffen.
For nog behover val vi i Norra Sverige en
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Anmalan
Anmalan (borde du ha gjort senast den 4
oktober):
Adress: Paketradio
SK7TS@SM7FEJ.F.SWE.EU,
e-post sm7ndx@mail.scout.se
Post: Grupp SK7TS, Oxtorgsgatan 15, 553 17
JONKOPING.
Anmalan skall innehalla:
1. Scoutkarens anropssignal under Jotan.
2. Scoutkarens fullstandiga namn och adress.
3. Tillhorande scoutforbund.
4. Namn pa den plats som ni kommer att
deltaga fran (QTH).
5. Eventuellt deltagande grannkars namn och
forbund.
6. Namn, adress, anropssignal och telefonnummer till ansvarig sandareamator.
7. Ovriga upplysningar, t ex andra aktiviteter
etc.

Om du behover veto mer om
Jotan kan du kontakta
SM7NDX, Jan Eliasson pa tel
036-39 02 50 eller e-post
sm 7ndx@mail.scout.se
Grupp SK7TS
gm SM7NDX, Jan Eliasson

stor traff, en motsvarighet till Falsterbo och
andra stora traffar i Sodra SM-land. Skarpning SM3-or och SM2-or!
Tack till SK2AT for en trevlig helg. Hop
pas att det blir en ny Auroratraff nasta ar
med fler utstallare och fler arrangemang
(foredrag, diskusionsforum etc.)
Med forhoppning om en STOR Amatortraff nasta ar ...
.SM3RUJ/Anders

Besok SSA:s gcistbok:
www.svessa.se

PC eller Macintosh?
QTC produceras med PC, men vi tar
gama emot textmaterial pa disketter
fran Macintosh.
SMORGP Ernst QTC-red.

VRK Handbok
Vasteras Radioklubb har
kommit ut med arets
utgava av VRK Hand
bok. Uppdaterad
information om styrelse,
funktionarer och
medlemmar. I dvrigt
likartad tidigare ar, men
innehallet och uppliiggningen kan gott tjana som forebild for
andra klubbar som vill satsa pa en liten
handbok. Har finns sidor med kortfattad
information om radiopejlorientering,
diplom, QTH-locator, packetradio,
telegrafi med morsetecken, FM-repeatrar,
bandplaner, DXCC-lander etc. Manga
uppgifter baseras pa lokala grundforutsattningar - t ex locator-kartan.
Praktiskt och bra!
SMORGP Ernst

SM6-mdte - Alingsas
Sondagen den 7:e November ar det SM6mote i Alingsas. Forutom motesforhandlingar hander foljande under
dagen:
• Foredrag om Amatdrtelevision(ATV).
Utstallare: Vargarda Radio, SRS, Ake
Jansson Kommunikation samt Radiomuseet (SK6RM).
Kaffe, lask, mackor och bullar till overkomligt pris.
Lokal: Studieframjandet, Kungsgatan 2.
Inlotsning: Alingsasrepeatema R1 och
RU1 fran klockan 8:30. Dorrama oppnas
kl 9:00.
Mer information kommer att finnas pa
RK VASAs hemsida:
http://welcome.to/sk6dg
DL6 och RK VASA onskar alia
hjartligt valkomna!
QTC Nr 10 1999
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Silent Keys
if it.-<r
SM7ERC, Lennart Robertsson
SM7ERC, Lennart Robertsson eller Robban som han
vanligen kallades, gick QRT den 18 april 1999 och
annu en hangiven cw-operator lamnade oss. Det tom
rum han efterlamnar framstar for oss, hans nara vanner,
narmast som bedovande.
Robban som foddes 28 augusti, 1936 pa det fagra
Osterlen, narmare bestamt i OstraTommarp mellan
Garsnas och Simrishamn, inte langtfran Brantevik,
Kivik och Baskemolla - en bygd som till sina soner
aven raknar Fritiof Nilsson Piraten. Efter att haft formanen att lara kanna Robban har vi for ovrigt funnit de
andliga likhetema med Bombi Bitt och kanske aven
korpral Krakow vara slaende! Sarskilt kannetecknande
for var van var hans rattframhet, vilket inte alltid togs
val upp men a andra sidan aidrig bekymrade honom.
Vidare var han lojal och hederlig som fa. Hade han
lovat nagot kunde man alltid lita pa att det blev sa. Han
var dessutom en god manniska, som gama och utan
tanke pa nagon erkansla hjalpte dem som hade det
samre stallt. Salunda var han under en period av sin
ungdom 6 vervakare, men engagemanget for ungdomen
tog sig ocksa andra uttryck.
Under studietiden pa 5O-talet, hade han skaffat sig ett
arbete som servitor pa Berns, som ocksa var Karl
Gerhards (Karl Emil Georg Johnson) stamlokus. Karl
Gerhard fattade tycke for den alltid rattframme och
sallan svarslose unge servitoren och kravde att alltid fa
bli betjanad av ”den lange skaningen”.
Efter hand fick servitoren Robertsson al It som oftast
hjalpa till i koket och aven har bland grytor och stekbord klarade han sig utmarkt. Sparen av denna tid satt
for evigt kvar och om hans utsokta matlagningskonst ar
vi manga som kan vittna.
Robban var i sin ungdom boxare, bantamviktare i
arorika Linnea med SM-placeringar pa sin meritlista,
vilket kan vara svart att forsta med tanke pa hans allt
annat an valdsamma framtoning. Kanske var det denna
bakgrund som elitidrottsman som gjorde att han, som
formodligen dittills endast upplevt sno pa julkort, kom
att fa gora sin militartjanst som jagarsoldat i det inre av
Lappland. Han var uttagen till underofficer och prickskytt och lar enligt uppgift ha varit en mycket framgangsrik sadan. Om sina upplevelser under de narmare
tva aren i fjallvarlden har han emellanat berattat sma
fragment som inrymt bekampning av skogsbrander,
langa ensamma skidturer med bi vack i snon och dar
pemmikan, havregryn och kaffe utgjort morgon-,
middags- och kvallsmat. En och annan snoripa lar dock
ha fatt satta livet till, men det gallde att traffa tunt for
att det skulle bli nagot kvar att stoppa i grytan.
Under 60-talet tjanstgjorde Robban under nagra ar
som larare for maskinbefalselever ombord pa skolfartyg tillhorande Grangesbergsbolaget men var ocksa
laroverkslarare i matte och fysik under en tid, innan
han sokte sig ut till industrin.
Forutom nagra ar hos Ericsson, kom han att tillbringa
den storsta delen av sitt yrkesverksamma liv hos RIFA,
dar han de sista 10-15 aren var teknisk chef vid
elektrolytkondensatorfabriken i Granna. Han varen
stor auktoritet pa denna typ av kondensatorer liksom pa
applikationer, bl a inom avstomingsomradet och til 1bringade de senaste 10 aren pa resande fot saval i
Europa som i Asien och i USA, ofta med mer an 100
resdagar per ar. Under dessa resor traffande han ledande personer inom elektronikforetagens forskningsoch utvecklingsavdelningar samt kallades som gastforelasare till olika universitetoch hogskolor. Robban
QTC Nr 10 1999

SM1REI Eric Lindstrom
Efter en tids sjukdom avled den 30 augusti
Eric Lindstrom SM1REI. Eric blev 72 ar.
Fran shacket i hemmet i Sproge har Erics
trivsamma och lugna stamma horts over
banden i manga ar. Det var naturligt att vanda
sig till Eric nar man behovde rad eller fa
nagot ’’tyngre” jobb. Saknaden efter Dig Eric,
ar stor bland oss, Dina radio vanner.
Linder ett flertal ar var aven Eric aktiv inom
FRO och vid arets stamma fick han fortjanstmedalj i silver for fortjanstfullt arbete. Inom
FRO larde han sig telegrafi och utbildades
aven till sambandstekniker.
Tack for att vi fick vara Dina vanner och
radiovanner.

Vila i frid.
Christer Wennstrom
SM1WXC/DL1

var troligen mer kand hos General Electric, ABB,
Siemens och andra varldsforetag an i Sverige, men han
var ocksa handledare for ett antal industridoktorander,
fran bland andra Ungem. Det gladde honom darfor
mycket da hans forsta doktor promoverades harom aret
och det skulle bli fler.
Det var dock inte bara amatorradio som utgjorde
hans hobby, han var ocksa hangiven flygentusiast som
for nagra ar sedan tillbringade ett antal manader i
Seebring (Florida) dar han kunde segelflyga fran
morgon till kvall. I ovrigt byggde han modellflygplan,
aven pa sjukhuset under sina sista dagar, och otaliga ar
de ungdomar han hjalpt att komma igang med denna
finna hobby. Salunda hande det inte sallan att han gav
bort fardiga modeller, motorer och annat som kan vara
svart att anskaffa for grabbar i skolaldem. Robbans
samling av model 1 motorer, inkopta under hans resor
runt om i varlden, men ocksa egentill verkade, ar imponerande. Som om nu inte detta skulle vara tillrackligt,
skaffade han sig for denna tillverkning en forstklassig
uppsattning av verktygsmaskiner. Bland mycket annat
tillverkade han for nagra ar sedan ett par angmaskiner,
naturligtvis fungerande, dar varje detalj overensstamde
med en fullstor maskins. Han hade dessutom framskridna planer pa att bygga en sadan att driva den egna
ekan med under sina fisketurer pa Vattem.
Robban alskade varme. SM0B YD, Hasse, som han
under en foljd av ar tillbringade nagra harliga
septemberveckor tillsammans med hos familjen Edman
pa Faro har berattat om hur Robban en rakall morgon
inifran den varma sovsacken hordes kora cw (QLF?). I
ovrigt gallde under dessa veckor lingon- och svampplockning. Om svamp kunde den kare Robban dess
utom valdigt mycket, sa nagon risk att bli forgiftad av
hans svampstuvningar fanns aidrig.
Nar andra manniskor uppsokte skuggan, sokte han i
stai let upp den soligaste platsen, varforhan helt foljdriktigt hade planer pa att som pensioner sla sig ner pa
Sicilien. En lamplig tomt var redan utsedd, men forst
skulle han pa inbjudan av General Electric tillbringa ett
ar som gastforskare i USA.
Vi Dina vanner tackar for manga ars varm vanskap
och uttrycker harmed var djupa sorg och vart deltagande med X YL Vi veka samt overtonen Mia, processingenjor inom cellulosaindustrin.
Som man brukar saga:
Old radiooperators never die, they just
fade away. Att vara sentimental lag inte
for Dig, varfor vi endast sager
CUAGN!
SM0BYD Hasse &
SM7LSU Lars-Gunnar

75-arskalas i Falun!

Sveriges aldsta radioklubb, Falu Radio
klubb, fyller i ar 75 ar och det skall vi fira!
Lordagen den 23 oktober bjuder klubben
in till kalas.
God mat, dans, musik och underhallning
blir det for alia medlemmar och alia andra
av radioklubbens vanner, alia med sina
respektive, som vill vara med.
Meny: Buffe bestaende av kallrokt lax,
skaldjurspate, romsas, tjalknol, marinerad
oxfile, potatisgratang, sallad smor och
brod. Och kaffe och kaka efterat.
Pris for allt, exklusive dryck, 130 kronor
per person. Alla drycker, inklusive maltidsdryck, till sjalvkostnadspris, fran klubbens egen bar.
Vi halier till i ’’Pumpen”, en ny fin samlingslokal i Hosjd, cirka 8 km fran Falu
centrum. Vi samlas klockan 19:00 for en
liten entredrink innan vi satter oss till
bords. Kvallen fortsatter sedan med dans
och underhallning.
Om det skulle behovas sa Finns det inlotsningsmojlighet via SK4RGL.
Om du tillhor dem som kommer langvaga for att vara med och fira och gratulera 75-aringen sa har vi ordnat specialpris pa Faluns trevligaste hotell, fd Bergmastaren, numera Hotell Winn, for overnattning. Meddela detta vid din anmalan
sa hjalper vi till med kontakten.
Forhandsanmalan, som ar bindande, till
SM4ATJ, Hans, pa tel 023 - 195 55 eller
070 - 675 00 05 eller vid tillfalle via R1
SK4RGL senast sondagen den 17 oktober.
Falu Radioklubb
gm SM4ATJ, Hans

Snapphanens 50-ars diplom
Radioklubben Snapphanen i Hassleholm
bildades 1949. och firar 50-ars jubileum i
ar. Med anledning harav ger klubben ut ett
diplom till sandareamatdrer och SWL, som
under aret haft QSO (resp. avlyssnat QSO)
med medlemmar och klubbstation i
Snapphanen och darvid uppnatt 5 poang
(avser svenska amatdrstationer) respektive
3 poang (avser amatdrstationer utanfor
Sverige).
QSO med klubbstationen SK7BK ger 2
poang och endast 1 kontakt far raknas.
QSO med medlemsstation ger 1 poang,
och harvid far samma station koras pa 2
olika band, som da ger vardera 1 poang.
Samtliga amatorband galler for diplomet
(kontakter over repeater raknas ej).
Ansokan om diplomet sker genom
insandandet av loggutdrag till Radio
klubben Snapphanen, Box 150, 28122
Hassleholm. Kostnad: 30 kronor (eller 7
DM eller 4 US$), insattes pa postgiro
271694-2. Senast den 30 juni 2000 maste
ansokan vara inkommen.
Styrelsen for Radioklubben
Snapphanen
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Vinstlista MARC fielddays i Falsterbo 1999
Vinst nr
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

Artikel

Vinnare

Icom IC-4008 "LPD"
Nataggregat 13.8V/6A
15m Mobilvippa med taste
Presentkort 500:- vid kop av antenn
2m 5/8 Hy-Gain vertikal
70cm 5/8 Hy-Gain vertikal
70cm mobilvippa m taste
CD-rom "Euro Call -99"
Notch - filter
Bok Radiokom for tai och data
Bok Radiokom for tai och data
Forsta hjalpen kudde
Forsta hjalpen kudde
Loggbok for fartygsbruk
Loggbok for fartygsbruk
Loggbok for fartygsbruk
Bok Pacsat beginners guide
Bok Grimeton
Bok Grimeton
Bok Grimeton
Bok Grimeton
Helping hand
Musmatta ICOM
Qsl-korts hangare
Qsl-korts hangare
Qsl-korts hangare
Qsl-korts hangare

OZ5XN
SM7AWQ
SM6-6520
SM6-6520
SM7HWQ
SM7RYR
SM6NAK
SM7TE
SM7MRL
SM7IYH
SM6-6520
SM7SKT
SM6RTW
SM7DXQ
SM6NAK
SM7TIX
SM7VAX
SM7EYW
SM7JLF
SM7DQN
SM7DRL
SM6-6520
SM7TE
LUND
SM7OYE
SM7VAX
SM6WXL

Lottnr.
117
906
98
95
123
58
157
16

977
109
992
159
957
13
154
894
163
818
97
20
837
48
3
9

Ett stort TACK till
samtliga sponsorer!
Bejoken
CAB elektronik
Frivilliga Radio Organisationen krets 11
ICA i Skandr
Kristianstads Teknikverkstad
Limmareds Hamcenter
HB
Macab AB
Martin Olsson AB
Akesson i Molleberga
Produktcentrum
SSA Hamshop
Swedish Radio Supply
AB
Telecom Lund AB
Ake Jansson

SSA-BULLETINEN
Bidrag till bulletinen ska vara
redaktoren tillhanda senast
privatbrev,
tisdagar kl 19.:
tel eller fax, till
S/W6LBT, Anders Schannong
Basenvagen 30,(47131 Skarhamn
Tel/Fax:
0304-67 44 77 (ej efter kl. 21.30)
e:post: lbt@swipnet.se
'

Sandningsschema:
Se QTC nr 8 1999 sid 46
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
pa
http://www.svessa.se

Kontakta SM7MME Peer pa tel 040-136713 for information om
hur vinst ska skickas resp avhamtas.

Innehallsrik host for
Nordvastra Skanes Radioamatorer
NSRA erbjuder medlemmama lite
blandad konfekt under hostens manadsmoten:
Som vanligt kor vi vara manadsmoten
den andra tisdagen varje manad:
• 12 okt.
Bjame, SM7FBJ, fortsatter
med sina uppskattade anforanden
med goda rad om kortvagskoming.
• 9 nov.
Halvarsmote
• 14 dec.
Luciakaffe med dopp
Tiden som vanligt 1930 i klubblokalen
Liebacksgatan 10A, Helsingborg.
Artsoppsorgie
Traditionsenligt ordnar klubben den
uppskattade Artmiddagen med tillhorande punch, 61 och mackor, kaffe och
kaka till det facila priset av 40 kr. Vi
dukar upp i klubblokalen torsdagen den
28 oktober.
Artmiddagen brukar vara valbesokt, sa
boka i tid till Olle, SM7RTE, tel 042 92607 senast mandag 25 okt.
Valkommen med en himsker aptit.
SM7TXZ Svante
Distriktsmote - DL0
Lordag 9 oktober. Kl 12.00
Lokal: Tekniska Museet.
Programpunkter:
• Valberedning DL0 presenterar forslag
• Visning och diskussion om avstomingslador
• Information om repeatersystem i Stockholmsomradet.

DLO bjuder pa pauskaffet!
Valkommen!
SMOOGX Kjell DLO
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Orebro Sandaramatdrer - 60 ar!
Orebro Sandaramatorer fyller 60 ar! Nagot
som under aret firas pa flera satt.
2:a oktober traffas vi pa supe i det sa for
var forening anrika Annaboda.
Forfragningar och anmalan till
SM4IVE Lars Pettersson tel 091 -450223
I6:e oktober kl 10.00 halier vi var arliga
hostauktion i klubbstugan Valkommen
med eget material. Aven dar hor av er till
SM4IVE.
SM4UOT Christer
Sekreterare Orebro Sandaramatdrer

SM3-mdte i Sundsvall
Vi traffas lordagen den 2 okt med
samling kl 1030 for att dryfta SS A-fragor
och SM3-angelagenheter. Lokal:
Sundsvalls Radioamatorers nya
klubblokal, Paviljongsvagen 11 i Sunds
vall. Inlotsning via Sundsvallsrepeatern
pa 2-meter.
Halltider:
1030 Samling och fika
1100 Motet borjar
1230 Lunchpaus
1330 Motet fortsatter med bl a stor
auktion
Videofilm om King Chulalongkorn
Memorial Building
DL3 och SRA hdlsar alia hjartligt
valkomna!

Lyssna pa bulletinen for senaste nytt!

Stort fang med rosor
Ett stort fang med rosor till arrangorema
pa Backamo. Solen sken vadret var
underbart, manga glada ansikten fick vi
se. Sa manga gissningar som vi alltid har
om hur rosten stammer ihop med
utseendet. Och det gor det nastan aidrig.
Vi hade ’’urkul” - kunde det vara en
bidragande orsak till att klockan gick sa
rasande fort.
Men de fiesta rosoma maste vi ge till
dem som jobbade i koket fran bittida till
sent. De hade det svettigt i ordets sanna
bemarkelse. Vi stack in nasan i koket for
att halsa och kan bekrafta att det var bade
stressigt och varmt.
Bra jobbat! Tack ska ni ha!
SM6WPB Eila
SM6WPC Sven-Olof
Grastorp

SM5-mote och
loppmarknad i Norrkoping
Norrkopings Radioklubb och FRO i Norrkoping
ordnar loppmarknad lordagen den 30 oktober mellan
kl. 10.00 och 14.00 i Frivillighuset Bravalla, som
ligger inom f.d. F13 zs omrade i Norrkoping.
Ny infart fran Finspangsvagen, val skyltat ’’Bravalla
industriomrade”. Darifran kommerrod snitslingatt
finnas anda fram till huset.
Inlotsning kan ske pa 145.350 MHz Anrop: SL5ZYT
ellerSK5BN.
Anrop kan aven ske over Norrkopings-repeatem pa
kanal RV48 (f.d. R0).
Saljare som har foranmalt sig genom bordsbestallning kan komma redan kl. 09.00 och om sa
onskas bestalla bord hos Bosse SM5XDH pa tel 011 69941 eller Goran Karlsson, SM5AWU tel 011-31
78 30/070-582 51 30.
Cafeteria med bl.a. varmkorv Finns i lokalema.
Kl. 11.00 samma dag kommer DL5, Janne
SM5TJH att i samma hus halla distriksmote.
Valkomna onskar NRK och FRO i
Norrkoping genom Janne-TJH
QTC Nr 10 1999

KENWOOD
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• VHF/UHF duo-band.
• 6W (VHF), 5.5W (UHF) -13.8V.
• Kan programmeras via PC-program.
• 200 minneskanaler med
alfanumerisk display
• MIL-STD 81OE (rain & shock)
• CTCSS tone scan
• 1750Hz tonoppning
• DTMF-minne. (10 kanaler -16 tecken)
Multiple scan mode.
Belysta tangenter och display.
Vai for hog/lag uteffekt.
Pris: 3.420.-

* Anslutningsinterface till PC (kabel och

programvara) under utveckling

TH-D7E

TX/RX:
144-146 MHz

VHF single-band
MOS FET power module .
40 minneskanaler i E2-Prom (plus 1 anropskanal).
Multiple scan funktion (VFO, call & memory)
Dual scan stop modes (CO & TO)
Wireless cloning function
Pris: 2.478.-

Populart!
Lattburet!
Rekvirera
datablad!

Box120,541 23Skdvde
Besoksadr. Norregardsv 9

VHF: 144-146 MHz
UHF: 430-440 MHz

• VHF/UHF duo-band.
Duobander
• Duomottagning p& samma band i
med inbyggt
(endast VHF).
I
• Datakommunikation:
packetmodem
1200/9600bps, inbyggd TNC.
• Monitor for DX-cluster.
• Anslutning for VC-H1 kamera.
• APRS (Automatic Packet/Position Reporting System) f
• Tydlig display: (LCD-matris 12x3 rader).
•16 backlit tangenter, multi-scroll meny.
• 200 minneskanaler.
• Minnestext (8-tecken).
• Inbyggd CTCSS
• 1750Hz tone-oppning
• 16-digit, 10-kanaler DTMF minne.
• MIL-STD 810C/D/E skydd.
• Kraftig power output
Pris: 3.890.-

Generalagent for KENWOOD i Sverige

QTC10 99

VHF: 144-146 MHz
UHF:430-440MHz

• Inbyggd mikrofon och hogtalare.
• Anslut till Kenwoods barbara eller en
HF-transceiver med en extra kabel.
• Anslut till datorn med
anslutningsinterface*.
• Power supply: 4 st AA alkaline
batterier.
• Dimension: (WxHxD):
62 x 160x30 mm.

• Portable SSTV-enhet
•1/4- turn, 270,000pixel CCD-kamera.
• Roterbar 360 grader.
• 1,8-tum TFT-farg LCD
monitor.
• Minne for upp till IO
bilder.
• Pris: 6.650.-

•
•
•
•
•
•

L

SVEBRV
ELECTRONICS

Tel 0500-480040
Fax 0500-471617
http://home3.swipnet.se/~w-31771/
e-post: svebry@svebry.se
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Sektionsledare - SM5RN, Derek Gough,
Skillinggatan 19, SE- 603 79 Norrkoping.
tel/fax 011-187788 e-mail:
derek5rn@algonet.se
Packet: SM5RN@SK5BN.e.swe.eu
Testledare - SM7NZB Tommy Bjornstrdm,
Box 322, SE-392 31 Kalmar.
tel:-0480-459846. e-mail:
sm7nzb@algonet.se Packet:
SM/NZB@SK7D0.kalmar.h.swe.eu

Fragor
SM5RN
UDerek Gough

IARU-motet
Rapport fran forberedande mote
NRAU mote i Hurdal, Norge
Helgen den 20 -22 augusti var jag tillsammans
med Gunnar, SM0SMK, Sigge, SM5KUX
Eric, SM0JSM och Solveig, SM6KAT i
Hurdal, omkring 5 mil norr om Gardemoens
flygplats norrom Oslo. Hurdalssentret var
platsen for motet som skulle handla om iirenden
infor IARU-motet i slutet av september. Efter
motets oppnande delades vi i arbetsgrupper for
vara respektiva omraden. Norge hade fatt en ny
VHF-manager lagom till motet, namligen
LA4XGA, Geir Stromsholm, men dessvarre var
han tvungen att aka ifran motet ganska tidigt pa
grand av privata angelagenheter och VHF
fragoma for Norge skotts av LA4LN TomViktor Segalstad, tillikaordforande i NRRL.
Gemensamma NRAU fragor behandlades forst,
och bl.a sa beslots att NAC-testerna pa tisdagar
skulle betraktas som en NRAU aktivitet, namnet
NAC eller nordisk Activity Contest bestar dock
och kommer inte att andras. De arligen
aterkommande Nordiska VHF-traffen kommer
ocksa att betraktas som en NRAU angelagenhet
och pa sa vis kan de representanter for VHFsektionema i de nordiska landema fa nagon
form av ersattning for resoma. Nasta ars VHFtraff den 22. kommer att vara i Finland, i OH5KP30 eller KP31. NRRL foreslog att de
Nordiska testerna i juni (50MHz), September
(144MHz), och oktober(432 och mikrovag).
Orsaken ar att det finns en region 1 test att
deltaga i. Jag stallde mig tveksam till detta men
det rostades igenom i alia fall. Fran och med 1
jan ar 2000 borjar en ny locator top list. Bra for
nya amatdrer, och beraknas oka aktiviteten.
SRAL (Finland) vill ha gemensamma aktioner
for att fa bort SRD’s pa 433 MHz, samtliga
lander var rorande eniga om detta. Finnama
anmalde klagomal betraffande repeaterstoming
fran Stockholmstrakten iinda upp till Abo och
sydvastra Finland - inte pa grand av bra
konditioner men troligen pa grand av hog effekt
och riktade an tenner. Formodligen kommer
klagomalen att skickas till PTS-Sverige.
Sedan gick vi igenom kommande fragor som
skall tas upp i IARU-motet, och jag skall nagot
kortfattat ga igenom nagra av de viktigaste
fragor vi diskuterade. En gemensam frekvens for APRS, (C5.4)
SRAL tog upp fragan och foreslog frekvensen
144.8125 MHZ .
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Hialp till EMC koordinatom. (C5.5) SRAL
foreslog att samtliga lander skulle rapportera till
EMC-koordinatorn angaende forekomsten av
SRD’s och LPD’s i VHF/UHF-banden for att
underlatta hans arbete med dokumentationen av
dessa enheter.
gssatt att bestamma
SI
positionen av locators. (C5.6) SRAL foreslar ett
system som heter WGS-84 ett GPS-baserade
system, nagot som vi anviinder men som en del
lander inte har infort.
Framtiden for 435 MHz bandet. (C5.7) EDR
forslaget som har ventilerats tidigare i QTC. (se
QTC nr 7/99. Samtliga lander stodjer forslaget.
Rapportering av signalkvalitet. (C5.8) VERON
(Holland) foreslar ett tillagg till till RST skalan
dar forutom "A” for aurora signaler, som vi har
anvant i manga ar, skall finnas ”S” for rain
scatter, och ”M” for multi-path signaler. Samtliga
lander ar eniga om detta.
Straffsatser for felaktiga loggar. (C5.9 - C5.11)
RSGB foreslar att fel i loggar skall bara drabba
mottagarstationen med poangavdrag, samt att fel
pa t.ex anropssignalen skall medfora att poiing for
hela QSO’t tas bort. En del diskussion uppstod
har, vi har vara regler for VHF-testerna dar vi
tillampar viss poangavdrag och tills vi fa klarhet i
detta skall reglema giiller.
Poang for kontakter med stationer i samma rata.
(C5.12) RSGB foreslar 3 km poang for detta,
som anvands i ’’vastra europa”, men den
gemensamma Nordiska svaret pa detta ar 1
poang per kilometer precis som vi beraknar det
idag.
Tekniska normer. (C5.13, C5.14 och C5.15)
RSGB foreslar en del tekniska normer for
beacons och ett forslag om normen for FM-ATV
dar engelsmannen vill att repeatem for ATV
skulle ga over i beacon mode med kontinuerlig
biirvag narden inte anviindes. Det sistnamnda
oponerade sig SRAL, som menade att en
normiindring skulle medfora mycket problem i
Finland dar intresset for FM-ATV ar stort och att
forslaget bdr forkastas.
FM frekvenser i 145 MHz bandet for bemannade
rymdstationer. (C5.17 - C5.23) SARL, SydAfrika foreslar att ytterliga frekvenser skall
tilldelas bemannade rymdstationer. Bakgrunden
ar enligt SARL att rymdtrafiken har ett sa stort
PR-varde for amatorradio, att utrastning for
bandet ar latt att fa tag i samt att ett behov
foreligger av tre kanaler. Frekvensema som
forslas ar
144,450; 144,490 och 144,490 MHz. (De 2
forsta ligger i beacon-bandet och den tredje ar en
temporar Sarex upplink for satellitandamal. Det
lar bli en hel del harda ord om detta och troligen
sa gar inte SARL’s forslag igenom.
J a det var en kort genomgang av nagra av de
viktigaste fragor som kommer att diskuteras i
Lillehammer.
Ett forslag som inlamnades till mig pa VHFmotet i Budor i somras var att en onskemal om
en sarskild test skulle finnas for banderna 2.3
GHz och uppat. Efter en diskussion pa NRAUmotet om detta sa kom vi fram till en mojlighet
att infora en ’’exklusiv” test for dessa band. En
s.k. ’’Microwave only Contest” som skulle kunna
genomforas varje femte tisdag. Ja det finns vissa
manader med fem tisdagar, saledes under
nastkommande ar den 29 feb, 30 maj, 29 aug,
och 31 okt, kan dessa tester aga ram. Samtidigt

Mammas gosse
eller

BIG GUN?
Antennerna som skiljer agnarna fran
vetet hittar Du hos oss!
Manadens erbjudande - varje manad.

Antennerna med flest VHF/
UHF DXCC i SM!

http://www.aaaaa.se/antenner

AKTUELLA TESTER
Oktober
Dag UTC
2-3 1400-1400
2-3 1400-1400
5
12
19
24
24
26

1800-2200
1800-2200
1800-2200

0700-1000
0800-1100
1800-2200

Regler
9/98

Test
Region 1 UHF/Mikro

NRRL's Nordiska
UHF/MIKRO 9/98
Aktivitetstest VHF
Aktivitetstest UHF
Aktivitetstest MIKR0
NSA Hosttest, CW FM
NSA Hosttest, ssb
Aktivitetstest 50 MHz

16-170000-2400 ARRLEMEdell

12/98
12/98
12/98
7/99
7/99
12/98
9/95

November
Dag UTC
2
1800-2200
9
1800-2200
1800-2200
16
23
1800-2200

Regler
Test
Aktivitetstest VHF
12/97
12/97
Aktivitetstest UHF
Aktivitetstest MIKR0
12/97
Aktivitetstest 50 MHz
12/97

13-1400-24

ARRLEMEdel2

J

Test 6 meter
Six meters world wide six club’s
1st annual winter dx contest
Beginning 11-19-99 - 2300z november
19 to 0300z november 22
Temporary contest rules for this contest
only - each qso contact worth 1 point.
Qso points times grids worked. Only one
top score per country will receive the
Dx contest award.
See; http://6mt.com/contest.htm
all entries must be received by 12-20-99.
either by email at sixclub@6mt.com or
mail them to: Six club, Po box 307,
Hatfield, Arkansas 71945. USA.
George and Lisa Lowell
nOeoq / kaOnno
sa onskades en s.k. ’’Rover Test” dar det skall
vara mojligt att flytta sig till en ny rata under
pagaende test. Regler for detta kommer att kluras
ut sa smaningom. Jag skall aterigen konsultera
mina kollegor betraffande detta. Den som kom
med forslaget kan gama ta kontakt med mig sa
kan jag fa ett fast grepp om det hela.

73’s SM5RN Derek
QTC Nr 10 1999

Byggprojekt och antenner
Har du nagot intressant om byggprojekt
eller om antenner? Skriv gama har I QTC
om ett egenhandigt byggt slutsteg, eller i
antennvag for UHF/SHF. Hor av dig till
mig, jag behover nagot for VHF-spalten!
SM5RN.

SM5RN - antennmontage

Nu ocksa 50 MHz och 70 cm
70cm antennen
sitter nu langst upp
i toppen och 50
MHz antennen
kommer sa smaningom pa garage
taket.
Antennen for 70cm
dr en Vargarda
19EL70 - robust
och valgjord och
enkel att montera

Beacon Info
70 cms fyren SK4UHF (433.905 MHz ) ar
QRV igen sedan den 7 September.
Uteffekten ar 50w och det ar samma
antenn som tidigare men med nya kablar
och splitter. 73’s
SM4GLX Kjell
Aktuellt - 50mHz
Den 20-22/8 foretogs en liten expedition
till Hoburgens fyrplats, lokator JO96BW.
Syftet var att kora nagra QSO’s under
fyraktivitetshelgen pa HF som 7S1LGT
samt att aktivera 50 mHz med signalen
SK1BL.
Med en IC-706 och en 5 el yagi pa ca 7m
hojd blev det pa 50 mHz inte mindre an
534 QSO’s med 28 lander, 144 rutor och 9
fait. Hela lordagen bjod pa en fantasktisk
oppning mot de Brittiska dama med ca.
300 stationer loggade. Ett fatal SM
stationer kom med i loggen, SM0GWX,
SM5KNV, SM5HJZ, SM5NVF, SK0CT,
SM2HTM, OCH GIVETVIS SM7FJE
OCH SM7AED. QSL har skickats via
byran.
73’s Eric/SMITDE.

Sambandstjanst Y2K
Jag vill paminna klubbama om att ta
kontakt med sina lokala raddningstjanster
och kommuner for att erbjuda sambandstjanster under nyarshelgen. Riiddningstjansten har ratt att anvanda oss radioamatorer for att forstarka sina egna
sambandsresurser, men med kommersiella
anropssignaler som anvisas av dem. En del
klubbar har redan antagit uppgiften att
vara ’’backupp” pa nyarsnatten och flera
kommer med sakerhet att behovas. Lat oss
visa att vi kan vara behjalpligt med vart
kunnande och erfarenhet i sambandstjanst.
SM5RN
Not: Se aven artikel i detta nummer
”Millenniumskiftet - dr du redo!” - sidan
17.

RESULTATLISTA SM-OH 1999
Listan i forra numret var felaktig pa grand av en
missforstand mellan mig och min kollega fran SRAL,
men har kommer den rattade lista som jag har fatt fran
Finland.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Station
0H6ZZ
SK0CT
OH0AZ
SK7CA
SK5CG
SM7GWU
0H6KTL
0H2BNH
SM2DXH
0H5A
0H3AR
0H6PA

poang
8349
8170
5060
3386
3375
2932
2805
2772
2556
2235
1884
1697

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

Station
SM4EFW
0H2JZV
SK2AT
0H5AB
SM1CI0
0H6HJG
SM0IKR
SM20K0
0H2KWR
SM3RIU
SM2UBG
0H5PA
0H7AA

poang
1414
1213
999
908
774
444
443
297
244
72
58
36
14

TOTALT
1.
OH 27661 poang
2.
SM 24476 poang
Denna gang fSr vi se oss besegrad av OH stationerna men nog kunde
deltagandet har varit battre!
SM5RN.

Q
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Den 12 meter hoga masten
med en 3-elements
Cushcraft yagi for de
vanliga kortvdgsbanden.
Antennerna arfastade i ett
4 meters aluminiumror med
en Ham-M rotor under.

SWR och
koaxkabel
testades fore
uppsattning.

Efter att ha tidigare i ar skaffat en ny
transceiver for VHF banden, en Yaesu
736R med moduler for 50 MHz och 432
MHz sa stalldes jag infor fragan om att
skaffa nya antenner for dessa band. Jag
har en 12 m hog mast bakom huset som
bar upp en 3-el Cushcraft yagi for de
vanliga kortvagsbanden och en 19-el 2m
Yagi samt diverse anslutningspunkter for
dipoler etc for de dvriga banden. Antennema satt pa en 4 meter lang x 50 mm
aluminiumror med en Ham-M rotor
under. Problemet var att fa utrymme pa
roret for bade 50 MHz och 70 cm antennen.
Masten som star en meter fran husvaggen falldes med hjalp av ett spel och
Fina konditioner
Det noterades manga Pina oppningar pa
2m under den forlangda sommaren i
borjan av September. Hogtrycken avloste
varann och det blev manga langvaga
kontakter over repeatematet. Fran
Norrkoping kordes Polen, hela Baltikum,
Helsingfors och Danmark med vanlig
handapparat och bilantenn. Repeatrama
runt omkring oppnade varann men det
var kul att kora stationer man vanligtvis
bara kan kora under testema. SM5RN.

Spannande
meteorscatter!
• November:
Leoniderna 17/11 maximum
omkring 2300, varar dock endast en
dag.
RN.

block som Pastes mellan mast och hus,
huset anvandes sasom hjiilpmast. Till slut
bestamde jag mig att endast satta upp
70cms antennen langst upp i toppen och
att 50 MHz antennen sa smaningom Pick
sattas pa garagetaket pa en annan pinne.
Antennen jag valde for 70cm var en
Vargarda 19EL70, som visade sig vara
bade robust och valgjord samt enkel att
montera ihop. Jag provade swr och koax
kabeln innan uppmonteringen. Da allt var
till belatenhet sa monterades antennen
och masten restes igen precis lagom till
70cm testen. Jag Pick faktiskt flera QSO’s
an vanligt samt nagra som jag inte har
kort forut.
73’s Derek-SM5RN

Preliminara
testresultat pa
Internet!
Visste du, att du redan ett par dagar efter
testen, kan fa preliminara resultat pa
internet! Ga till SSA:s hemsida pa
http://www.svessa.se och valj rubriken
’’Testresultat” eller direkt till
sidan http://home 1 .swipnet.se/~w-19176/
vhf.
Det ar Martin SM7VHS som med
hjalp av Tommy SM7NZB ombesorjer
denna tjanst at er alia!
SM7NZB Tommy
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Begagnat-lista
*** FOR LYSSNARAMATOREN »*»
30 kHz-30 MHz, I2v
AR-3030
BC-348
saiiilarrx frin 2.varldskriget
SW-8
500kHz-30 MHz, 118-137 MHz
Drake
IC-R10
ICOM
handinottagare, 2 - 1300MHz
KV-mottagare
RadioShack
DX-394
Uniden
UBC200XLT
handscanner

AOR

Allra farskaste listan (uppdateras tvi ginger i veckan):

http://samlaren.se-swed.net/cab.htm

6500
1400
7900
2900
3100
1750

»*» kortvAgstransceivers »**
1400
lOOw, 220v, ror
Drake
TR-3
IC-701
lOOw, 220/12v, m.nataggr
2500
ICOM
Omni-V
8500
lOOw, 12v, blixtsnabb QSK
TEN-TEC
2020
lOOw, 220v, ror i PA
Uniden
1700
2200
lOOw, 220v, ror i PA
Yaesu
FT-101ZD
28000
Yaesu
200w, 220v, extra filter
FT-1000D
Yaesu
FT-890/AT
lOOw, 12v, aut.antenntuner
7500
»** DIVERSE TILLBEHOR **»
2700
AEA
PK-232MBX
modem
DK-210
500
Daiwa
elbug
850
Daiwa
NS-663A
korsvisande SWR/effektmeter
Diamond
1400
DP-CP5
vertikal balkongantenn KV
hog lai are
450
SP-120
Kenwood
2110
700
Nokia
GSM-telefon
6400
antenntuner, rulLspole, 3 kW
Nye-Viking
MB-V-A
1000
Philips
PE-1002/05
datastabilisator, 400VA
800
Samson
ETM-5C
elbug med inbyggd manipulator
Yaesu
YD-844
bordsnukrofon, 600 ohm/50 kohm 600
♦♦♦ 144 MHZ TRANSCEIVERS & tbh ♦»»
FM, handapparat
1300
ICOM
IC-lC-2iE

( _ ZX H _/?//? C'-t-TSVH
4 O’ AR
Cz /
IJ

" “ Nordvastra

O] Skanes
=|p ffacfro-

amatorer
kopieservite
NSRA - Nordvastra Skanes Radioamatorer lamnar har information om
speciellt intressanta artiklar, varav
kopior kan bestallas.

BC-30
snabbladdare
TH-25
FM, handapparat
TH-215
FM, handapparat
TH-25
FM, handapparat
C-168
FM, handapparat
FT-224
FM, lOw, 12v, kristaller
FT-415
FM, handapparat
FT-411
FM, handapparat
FT-290RII
SSB/CW/FM, barbar
»** 430 MHz TRANSCEIVERS & tbh •*»
Heath kit
SM-4190
RF-meter, 100 MHz-1 GHz
ICOM
IC-4SRE
FM, handapparat + he hack, rx
ICOM
IC-T41
FM, handapparat
TH-48
Kenwood
FM, handapparat (end.BT-8)

ICOM
Kenwood
Kenwood
Kenwood
Standard
Y aesu
Y aesu
Y aesu
Yaesu

1500
2100
2100
1650

Pa ovanstaende priser lamnas 10 % vid kop utan
inbyte. Galler dessa varor under oktober manad
Vi saljer forstas ocksa nya apparater och tillbehor - fran ICOM, Kenwood, Yaesu. T.ex:
ICOM IC-756
har allt: korivag, 50 MHz, 2 m.
23.900
ICOM IC-706 Mkll
nulling for kortvAg, 50 MHz, 2 m.
13.500
ICOM IC-706 MKIIG nu ocksa med 432 MHz
15.500
Kenwood TS-870S
kortvigs transceiver med DSP, ATU
21.300
Yaesu FT-847
HF/50MIIz/144MHz/430MHz, lOOw
18.495
Och sA finns forstAs allt i tillbehorsvag: antenner, niitaggregat etc.

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

A Simple Digital Power Meter, del 1
av Dave Roberts, G8KBB. Instrumentet mater effekter
mellan lOOnW och 100 W, tacker alia HF-band upp
till 145 MHz och kan med viss korrektion anvandas
aven pa 432 MHz. Hjaman i instrumentet ar IC:n
AD8307, som tillfores den aktuella RF-signalen och
lamnar som output en likstrom, proportionell mot HFinputen. Avlasning kan ske pa ett digitalt display
alternativt pa visarinstrument. I denna del av
beskrivningen visas RF-delen.
Radcom 99-07-16/4, 4 s.
A Sensitive Loop Antenna for 136 KHz
av Tony Preedy, G3LNP. Loopen bestir av ett antal
tradvarv pa ett trakors med diagonalen 1,15m och ar
forsedd med en forforstarkare. Bland redovisade
resultat kan namnas rackvidd mellan 1200 och 2100
km. Uteffekten fran sandarna ar c:a 1 W ERP.
Radcom 99-07-21/4, 4 s.

Oversdttning:
SM7PXM: Tysksprakiga artiklar samt artiklar
ur OZ och norska NRRL
Amatorradio.
SM7SWB: Fransksprakiga artiklar
SM7EJ:
Engelsksprakiga artiklar

Black-Black-Black, eller: Hur kan jag mata det
ursprungliga vardet pa ett utbrant motstand? (In
Practice). Svaret ges har.
Radcom 99.07-30/2, 2 s.

Bestalining av kopior:
2 kr per kopiesida. Porto och expedition: 10 kr per
max 15 kopiesidor, 20 kr per max 30 sidor etc, (dvs
10 kronor per varje 15-tai kopiesidor).
Betalas till: Nordvastra Skanes Radioamatdrer,
postgiro 44 68 25-2. OBS! Till utlandet: dubbel
porto-kostnad, dvs 20 kronor for varje 15-tai
kopiesidor. Ange den bestallningskod som star under
onskad artikel, t ex ’’Radcom 99-01 -62/1”. Ange
ocksa din signal, namn och adress. Skriv stort och
tydligt, eftersom postens kopior av
postgiroblanketten annars kan valla problem.
Leveranstid - nagra veckor.

An Introduction to Quartz Crystals
av Ian Poole, G3 YWX. En elementart hallen artikel
med underrubrikerna Vad ar kvarts?, Hur fungerar
de?, Ekvivalent schema, Resonanser, Kristallsnitt,
Overtoner och Att specificera kristaller.
Radcom 99-07-44/2, 2 s.
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500
1700
1400
1700
1600
700
1300
900
3200

"Easi Build" 80m Transceiver, del 1
av Bruce Edwards, G3 WCE. I den forsta delen
redogor forfattaren for filosofin kring bygget, som
forutsattes ha en direktblandad mottagare. Skall den
t.ex. har RIT, skall den vara VFO-styrd etc.
Radcom 99-07-46/1, en s.

Icom Data Interface
Fungerar aven med Ten-Tec. Schema och
komponentforteckning visas.
Radcom 99-07-48/1, en s.
DC Circuit Breaker (Electronic Fuse)
Sakringen har "re-set" och ar enkelt uppbyggd kring
5 transistorer. Komponentdataforbrytstrdmmar
mellan 100 och 5000 mA visas, men man kan latt
berakna data for andra brytstrommar.
Radcom 99-07-53/1, en s.

Audio Gain & the IC-706 Mk2
Forfattaren fann, att den vanliga mikrofonen inte
medforde full uteffekt pa riggen, varfor en
forstarkarmikrofon skulle kravas. Men problemet
loste han pa ett annat satt. Radcom 99-07-53/2, 2 s.

I sammarbete med hamradioleverantdrer

Hamradioutstallning, flera marken

Nytt, Beg. och reparationer
Turebergs Alle 2, Sollentuna. Samma som SSA
Oppettider Mind. - Onsd. 12-17.
Troligtvis aven sista lordagen i minaden 11 -14.

Vi har redan nu l^gforlustkablar.
H-2000, 50m, 23.95/m. 100m. 21.95/m.
RG-213U/M. 50m, 15,95. 100m, 14,45/m.
Till kablarna finns: Silver- och guldplaterade
kontakter till H-2000 och RG 213U/M,
N-hane, hona, BNC och PL.

Produktcentrum
(Tills vidare) Tel. 08 767 41 30/fax
E-mail: www.produktcentrum.com
QTC101999

1999/2000 GUIDE TO
WORLDWIDE WEATHER SERVICES
Internet ■ Navtex • Radiofax • Radiotelex!

Klmgenfuse

1999/2000 GUIDE TO WORLD
WIDE WEATHER SERVICES
Internet ■ Navtex ■ Radiofax ■ Radiotelex

Nineteenth Edition

The fantastic Internet is today's primary source for global weather infor
mation - while many radiofax and radiotelex services continue to transmit
on shortwave. This comprehensive reference guide lists meteorological
information sources from all over the world. The cheapest and most up-todate handbook on the very latest worldwide meteo data. Includes
hundreds of very recent sample charts, diagrams, graphics, and images!
420 pages • EUR 30 or SKr 285 (worldwide postage included)

Stopp November
Stopp
12 0kt

’’Sista minut”

18 0kt

1999 SUPER FREQUENCY LIST CD-ROM
worldwide broadcast and utility radio stations!
11,000 entries with latest schedules of all clandestine, domestic and interna
tional broadcasters on shortwave. 11,600 frequencies from our 1999 Utility
Radio Guide (see below). 16,100 formerly active frequencies. All on one
CD-ROM for PCs with Windows 3.1™ or Windows™ 95 and 98. You can
search for specific frequencies, countries, stations, languages, call signs, and
times, and browse through all that data within milliseconds. It can't get
faster and easier than this! • EUR 30 or SKr 285 (worldwide postage incl.)

Utrymmesbrist
Material som utgatt av brist pa utrymme i
detta nummer och som forhoppningsvis kan
publiceras i nastkommande nummer ar
insant av: SM5XW Goran, SMODOU
Gunnar, SM0ZT Lennart, SM5AJV,
SM1TDE, SM7TXZ Svante, SM5AWU
Goran, SM6DQA, SM0AQW Janne,
SM5IBE Birger, NSRA m. fl. Dessutom
utgar en bildsvit gallande Light House
weekend samt en langre artikel om
Helifaxantenner.
For att fa utrymme for ovanstaende
material; korta ner texter innan de sands till
QTC-redaktionen!

Plus: 1999 Guide to Utility Radio Stations = EUR 40 = SKr 380. 1999 Shortwave Frequency Guide =
EUR 30 = SKr 285. Radio Data Code Manual = EUR 40 = SKr 380. Double CD Recording of Modu
lation Types = EUR 50 = SKr 475. Shortwave Receivers 1942-1997 = EUR 50 = SKr 475. Radiotelex
Messages = EUR 25 = SKr 238. WAVECOM Digital Data Decoders - the # 1 worldwide: ask for
details. Package deals available! Sample pages and colour screenshots can be viewed on our Internet
WWW site (see below). We have published our international radio books for 30 years! Payment can be
made by cheque or credit card - we accept American Express, Eurocard, Mastercard and Visa. Dealer
discount rates on request. Please ask for our free catalogue with recommendations from all over the
world! ©

Klingenfuss Publications • Hagenloher Str. 14 • D-72070 Tuebingen • Tyskland
Fax ++49 7071 600849 ■ Phone ++49 7071 62830 • E-Mailklingenfuss@compuserve.com

SM0RGP Ernst QTC-redaktor

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

YAESU™
FT-90 "Mini-transceiver' 144/430Mhz

• Tx 144-146/430-440Mhz

• Rx 1OO-23O/3OO-53O/810-999Mhz
VFO stegning: 5/10/12.5/15/20/25/50Khz
Am-mottagning pa flygbandet

• 3st knappar pa micken som kan
programeras.

Klar for packet 1200/9600b
186 Minnen med 7
tecken pa varje
• Smart Search
Automatisk minnesspaming (50st)

• Inbyggdspanningsmatare.

• Programerbar squelch om du bara
vill hora lokala stationer
• Leveras med mikrofon, monteringsbygel, DC-kabel och engelsk manual.

u

• Direk inmatning av frekvens via DTMF mick (tillbehor)
• CTCSS Enc./Dec. & DCS
• ARTS™’ Kontrollera om kompisen ar
inom rackhall (kraver att ARTS™funktionen finns i motstationen)

Miniformat (98x30x20mm vikt 70gr)
Storlek: 98x30x138mm BHD

Limmareds Ham Center
Box 4030, 514 11 Limmared. Besoksadress: Ostra Jamvagsgatan 1

4995:QTC101999

Hemsida: www.travel.to/data
e-mail: limmareds@swipnet.se

Tel: 0325-710 15
Fax* 0325-421 07
49

THE FUTURE NOW!

- ACOM2000A - an intelligent amplified.
Automatic HF amplifier
a contesters dream - rotate multipliers from band to band just in seconds!
a must for DX-hunters - be the first to call after DX changes band.
an universal amplifier - use any exciter to achieve 14 dB gain and 2kW output power,
an unique remote control unit - save the table space by placing only the small remote

control unit beside your exciter.

Nothing on the market like the
ACOM2000A remote control unit
Measures and constantly monitors 20 most important parameters
of the amp, buttons for scrolling the menu to monitor different
parameters to pretune your antennas for different band segments,
to add your password, and much, much more...!

FinnFet Oy

Kisatie 10
21530 Paimio Finland

tel +358-50-65973. +358-400-486391, fax +358-2-4776640. Web site: www.kiinnallisleliti.fi/riiinfct e-mail: pekka.kolehinainen@kuiuiallislchti.fi orohlina@sral.fi

IDE

QTC-register pa Internet
Argangarna 1/1978 - 12/1987 och
1/1988 - 12/1998 ligger upplagt pa
internet. Adresserna ar
http://www:
algonet.se/~hedekas/qtc7887.htm
och http://www:
algonet.se/~hedekas/qtc8898.htm
SM6IJF/Bengt
hedekas @ algonet.se

ELEKTRONROR

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

Prisexempel

572B Svetlana 950:4CX250B
1.350:-

Besok var hemsida:

www.instrumentcenter.se

LH MUSIK& AUDIO AB
Sickla Strand 63 131 34 NACKA
Tel:08-7180016 Fax: 7185970
Internet: www.lh-musik.se

i

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

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

ICOM 7O6MK2G
a
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Pris:15.495:-

Egen service - 2 ars ICOM garanfi !
Kolla
v£r

Sib oss en signal - de/ lonar sig!
Du kan aven nd oss pd vfir E-mail-adress:

afr@afr.se

Vand Dig
med fdrtroende
till oss!

Web Site
www.afr.se

Tungatan 9, 853 57 SUNDSVALL
Bankgiro 5802

50

Ny rig P

FAX 060-15 01 73

Tel. 060-171417
Postgiro 417 31 20-9

QTC10 99

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

AAAAA Nordic AB
Ostergatan 6, 235 33 Vellinge
Tel: 040-42 66 30 Fax: 040-42 66 33
e-post: bn@aaaaa.se
http://www.aaaaa.se/antenner.htm

Lindebergh Elektronik AB
Box 20123, 161 02 Bromma
Tel 08-988490 Fax 08-983340
Hemsida: www.lieab.se,
e-post: info@lieab.se

Adigi Copy AB QSL-kort
Jarnvagsgatan 44, 172 35 Sundbyberg
Tel 08-289289, Fax 08-289891

Parabolic AB
Box 10257, 434 23 Kungsbacka
Tel 0300-541060 Fax 0300-540621
www.skybiz.se

A.F.R Electronics
Tungatan 9, 853 57 Sundsvall
Tel 060-17 14 17 Fax 060-15 01 73
http://www.afr.se, e-post: afr@afr.se
Agbra, Musmattor
Alvestadsvagen 22, 610 20 Kimstad
Tel 011-53752
e-post: agbra@alfa.telenordia.se
CAB-Electronik AB
Box 4045, 550 04 Jonkoping
Tel 036-16 57 60 Fax 036-16 57 66
http://samlaren .se-swed. net/cab. htm

ELFAAB
175 80 Jarfalla
Tel 08-580 941 00, Fax 08-580 943 00
Ordertel 020-758000, Fax 020-758010
http://www.elfa.se, e-post: ham@elfa.se

GotlandsResor AB
Visby

Instrumentcenter AB
Box 67, 732 22 Arboga
Tel 0589-19250, 19350, Fax 0589-16153
http://www.instrumentcenter.se
e-post: ic @ instrumentcenter.se
JEH Trading
Ronningen 732, Ostra Ekenas,
460 64 Frandefors
Tel 0521-254308 Fax 0521-254308
http://www.ssb.de, e-post: olavi.h@telia.com

Produktcentrum
Ludvigsberg, 181 17 Lidingo
Tel 08-767 41 30 Fax 08-767 28 00
www.produktcentrum.com
Pryltronic Komponenter AB
Box 11, 523 21 Ulricehamn
Tel 0321-12686 Fax 0321-16280
e-post: pryltronic@swipnet.se
Radex
Kopingevagen 9, 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
SL ELEKTRONIK
Hagvagen 15 611 65 NYKOPING
Tel 0155-217929 Fax 217928
www.sl-elektronik.d.se, e-post: info@sl-elektronik.d.se
STF Ingenjorsutbildning AB
Box 1419, 11184 Stockholm
Tel 08-6138200 Fax 08-212982
www.stf.se/it, e-post: it.info@stf.se

Jonit
Box 178,831 22 Ostersund
Tel: 063-57 21 21, Fax: 063-57 21 22
www.jonit.com e-post: info@jonit.com

Svebry Electronics
Box 120, 541 23 Skovde
Tel 0500-48 00 40, Fax 0500-47 16 17
http://home3.swipnet.se/~w-31771/ ,
e-post: svebry@svebry.se

Klingenfuss Publications
Hagenloher Str 14, D-720 70, Tubingen, Tyskland
Tel 00949 7071 62830 Fax -600849
http://ourworld.compuserve.com/homepages/klingenfuss/

Swedish Radio Supply AB
Box 208, 651 06 Karlstad
Tel 054-670500, Fax 054-670555
http://www.srsab.se , e-post: srs@srsab.se

Kristianstad Teknikverkstad
Bromsaregatan 2, 291 59 Kristianstad
Tel 044-200648 Fax 044-20069
http://www.ktvJ.se

VSrgarda Radio AB,
Besoksadress: Hjultorps ind.omr. Skatteg&rdsg. 5
Box 27, 44721 Vargarda
Tel 0322-620500, Fax 0322-620910
http://www.vargardaradio.se, e-post: sales@vargardaradio.se

Leges Import, Sam Gunnarsson
Nordanas 1048, 891 92 Omskoldsvik,
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 00 16 Fax 08-718 59 70,
http:/www.lh-musik.se

Limmareds Hamcenter HB,
Box 4030, 514 11 Limmared
Tel 0325-71015, Mobil 070-5221022,
Fax 0325-421 07
www.travel.to/data, e-mail: limmareds@swipnet.se

Bat & Husvagnsservice
Varnamo, Tel: 0370-47160

PLATSANNONSER

HP Hewlett-Packard Sverige AB
Kista, Vidar Wernde 08-444 27 21

UD Utrikesdepartementet
Radiooperator

VHF Teknik AB
Tel 040-491065
www.vhfteknik.se, e-post: info@vhfteknik.se
Internet-surfare
Utnyttja adresserna pa denna sida.
Stor chans att du hittar intressanta produktnyheter
och spannande lankar!

Adressuppdatering
120 077 700

Posttidning A

Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress sands
forsandelsen vidare till nya adressen.
Rapportkortet med nya adressen sands till
Postkontoret

SSA, Box 45
191 21 SOLLENTUNA

191 20 SOLLENTUNA

SM3ULU

Druid Andersson

Boorkbergsurgem 21
S24 51 KJDIKSVhLL

824 lok
824 LOK
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for^t&rkning
bandbredd
5 KRAF*NG mekaniskt
BRED oppningsvinkel
MYCKET gotf anpassning
till ett LA GT PRIS!

RIKTANTENNER
6M - 2M - 70CM
Begar var katalog

1

Det kan vi! - RING
Vargarda-Masten
har vi tillverkat i
mer an 20 dr !
<>
Vi vet att en mast
behovs dar radio,
kors seridst!

■
■7
■■

r

/<

Tror DU pa bra resultat
UTAN bra antenner??

Ha allt klart FORE konditionerna!

EL 6
1285 kr

,4L

HISSA ANTENNERNA UPP
OCH NED MED VAR SLADE.
Komplettera den VARGARDAMAST du redan har eller kop en
KOMPLETT SLAD-MAST !

DX pa allvar?

Da stackar du vara antenner !

Omgcien de
leverans f

"V

For iner information om vara
teleskoniska master i aluminium
ar du viilkonunen att kontakla oss
pa telefon. telefax eller e-mail!
nagra minu
ter. En latt mast
kan vinschas med
lagre utvaxling an en
tung mast!

Kort
leveransti
Dettaaren succe!
Manga har idag
kompletterat sin
befintliga mast!
Sa, nar skall du
komplettera din?

Stall krav pa din antennmast
LATT - STARK - BILLIG
Postadress:
Besoksadress
Tfn:
Fax:
Postgiro: Bankgiro:
Box 27
Skattegardsg. 5 0322-620 500 0322-620 910 492734-9 894-9794
447 21 Vargarda 447 31 Vargarda
< Oppet: mandag-fredag 0800 - 1700
webadress: www.vargardaradio.se
V----------------------- - ------- ------------------

Vargarda
RadioAB
Radio

-

Data

-

Antenner

