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ICOM

IC — 7O3

QRP-rig med inbyggd antennavstamning
Pris 10 500

1.8-54MHZ
0.1-10W UTEFFEKT VID 13.8V. 0.1-5W vid 9.6V.
VIKT 2 kg
DSP-FILTER UT-106 STANDARD
HOGKANSLIG MOTTAGARE
LAG STROMFORBRUKNING (Standby vid 9.6V 300 mA)
FRONTEN SEPARERBAR
HOG FREKVENSSTABILITET
CW MED MANGA FUNKTIONER, IF-SKIFT
SPEKTRUMSCOPE ; GRAFISK PRESENTATION AV SWR

OVRIGT
Digital S-meter med ”Peak-hold’’-funktion
Variabel barvigsposition i SSB
Frekvensavlasning ner till I Hz. Cl-V for datastyming
Bamstensfargad bakrundsbelysning pa LCD
Automatisk andnng av steglangd (beror pa hur snabbt man vrider)
Talkompressor. Bandstacking register. Inbyggd forforstarkare
RIT, VOX och slorbegransare standard
Flaktlost kylsystem ger en tyst transceiver
RTTY- (FSK) lage, Totalt 105 minneskanaler
SQL (brussparr) och HF-forstarkning med samma reglage

PORTABELPAKET
IC-703+LC-156+OPC-581+BP-228+BC-155+AH-703
ORD PRIS 14861:-

IC-7O6MKIIG

JULPRIS 11850:-

HF + 50 + 144 + 430MHz (UT-106 DSP standard)
Lyssna pci polis, brandk^r, marinradio P3 mm
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 matare
Call minne for 144MHz/430MHz
Talkompressor, Variabel RF forstarkning
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OVRIGT

PRIS 12500:fram till ny^r 2005 bjuder vi p«i AH-4
(varde 3650:-) vid kop av IC-706MKIIG

SRS AB onskar alia QTClasare en God Jul och Ett
riktigt Gott Nytt Ar.

Levereras med mikrofon HM-I03
Separat volym och brussparr
Flerfunktionstangenter. RIT ±9.9, noiseblanker
Stor. tydlig och lattavlast LCD
Smal FM, bred FM (endast rx)
Spanning I3.8VDC ±15%
Plats tor 2 extra kristallfilter
Sub skala for enklare tillging till RIT andra VFO
Separat tangent for bandbyte
Crossband split, valbar AGC
Band stacking register kommer forutom frekvens och trafiksatt aven
ihig preamp attenuator, installningar och tuner on/ofT lage
S-meny med snabbskift till 3 band
Tyst kylflakt, termostatstyrd
Cl-V for datastyming, LF uteffekt 2W
Storlek: I67B58H2OOD mm. vikt 2.45kg

DATAPROGRAM REA
51058
51056
48019
64004
48001
48006
48018

RadioCom 3.5 TX Windows prog ram for 95'98/ME 2000 & NT. Ordinarie pris 2300:- nu 795:RadioCom 4.0 IC SWL RX WIN 95 98/ME/2000/NT 4.0. Ordinarie pris 1800:- nu 695:Datamaster, PC-program tor AR-7O3O & AR-3030. Windows 95. Ordinarie pris 3800:- nu 495:Skyview Fax. PC-program for DOS. Fax. RTTY. NAVTEX & morse. Ordinarie pris 1395:- nu 295:AOR SC (spectrumcoordinator). DOS PC-program for AR-3000 & 3000A, Ordinarie pris 2300:- nu 795:AOR Searchlight. PC-program for AR-3000 & 3000A. Windows 3.1. Ordinarie pris 2000:- nu 395:Quicksilver. PC-program for IC-R7I00. Windows 3.1. Ordinarie pris 1238:- nu 195:-

2004-11-17 703 706 jul

Box 208, 651 06 Karlstad
Besoksadress: Fallvindsgatan 3-5
Telefon
054 - 67 05 00
Telefax
054 - 67 05 55

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
experten pa tradlos kommunikation
OPPET TIDER
LUNCHSTANGT
EJ LORDAGAR

09.00—16.00
12.00—13.00

Postgiro
Bankgiro
Internet:

Email:

33 73 22 - 2
577 - 3569
http://ham.srsab.se
www.icom.nu
ham@srsab.se

A Foreningen

Sveriges
V SandareAmatdrer
SSA. Box 45.191 2 i Sollentuna

Tel 08-585 702 73
Fax 08-585 702 74
Bcsdksadrcss: T urebergs Alic 2. Sollentuna
Expeditions- och tdefontid
Mandag Stangl
Tisdag
9.00-12.00
(Jnsdag 9.00-12.00
Torsdag 9.00 - 20.00
Fredag
Stangt
Ox ng tid telcfonsvarare

Medlemskapets fordelar
Radion kom mycket tidigt in i mitt liv. Det borjade 1949 narjag
som tolvaring mer eller mindre lade beslag pa foraldramas
Luxormottagare och som ivrig kortvAgslyssnare upptackte en helt
ny varld.
Fyra ar senare hade jag hittat vagen till var harliga granslosa
hobby och med ett s.k. C-certifikat kom jag da igang pa 40 m CW
med kristallstyrda 5 watt (ma.x.cffekt for den klassen!) och en GPantenn.

Vart vill jag nu komma med det bar? Jo. jag har med aren insett
att vi sallan far nagonting gratis . Framforallt ar ju tillgangen till
alia vara amatorradioband ett resultat av de gangna Arens
forhandlingsarbete mellan vara medlemsfbreningar runtom i
varlden och deras tillstandsgivande motparter.

Kanslister.
SM5HJZ Jonas Y Herman
Cristina Spitzinger
Internet hemsida: www.ssa.se
E-post: hq a sssa.se
Postgiro 5 22 77-1. Bankgiro 370-1075
1 lamannonscr SSA
Postgiro 2 73 88-8. Bankgiro 370-1075

Att du som AKTIV sandaramator da stodjerdin medlemsforening
som ju hela tiden arbetar for att du ska fa fortsatta att ha det
trevligt pa banden tyckerjag faktiskt aren sjalvklarhet.

Argang 77
Nr 11 2004
Medlemstidsknft och organ tor
Foreningen
S\ eriges Sandareamatdrer.
QTC Amatdrradio finnsaven som taltidmng.

Utgivarc
SM5.XU Goran Eriksson
Sedergarden 218. 136 53 Haninge
Tel: 08-500 111 73.070-363 12 02
e-post: sm5xwut ssa.se

Som medlem i SSA far du ju ocksa tidningen QTC och slipper
snabblasa den pa ditt klubbmote. Du kan skicka ivag och mottaga
QSL-kort. gratisannonsera i QTC. paverka forcningsbeslut och
mycket mycket annat men framforallt deltardu solidariskt i vart
arbete for amatorradions basta och allt detta for drygt en krona
om dagcn eller en fjardedel av vad du betalar om Aret for din tvlicens.
Som gradde pa moset \ ill jag som avslutning peka pA det
tamligen unika med att SSA nu fatt overta flera av de uppgifter
som tidigare skottes av PTS - nAgot som du sparar en hel del pa.

QTC Redaktdr
SM0RGP Ernst Wingborg
Trakvista Bygata 36. 178 37 Ekero
Tel Fax 08-560 306 48
e-post: qtc u ssa.se

SSA QTC-kontaktperson
SM0CWC Stig Johansson
Granstigen 4.137 34 \asterhanmgc
Tel 08-500 215 52
e-post: smOcwciu ssa.se

God Jul
och Gott nytt radioar och vdlkommen i ganget!

SS \ medlcmsiH gifter
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lasningssystem PLL ( phase-locked loop).
Lasningssystcmet ar uppbyggt med flera
logikkretsar. Vi skall har kortfattat
beskriva dem.
I var konstruktion arbetar logikkretsama
med en matningsspanning av 3.3-3,9 V.
Nar en in- eller utgang pa en logikkrets
ar hog. betyder det att den har samma
eller nastan samma spanning som
matningsspanningen. Vi betecknar detta
med en etta. In- eller utgangama kan
ocksA vara laga. Da ar spanningen 0 V
eller nastan 0 V. Detta betecknar vi med

Projektet ’’QROIIe” har overtrafTat alia forvantningar

□

5 Huvudoscillatoms blockschema.

_
bara alia intresserade besokarc
Projektet ’’QROIIe” har overtraf(med och utan amatorradiofat alia forvantningar vad
cert). Jag hann aven awerka
avser respons och gladje i
mer an 100 QSO.n pA 80
arbetet. Olle SM6DJH ar
meter med riggen for att
inte bara en brilliant
demonstrera dess kvaliteer i
konstruktor. Han ar aven en
etem. Idel 5.9 -rapporter
mycket duktig skribent.
i frAn Sverige och Norge
nagot som vi har kunnat
gladde alia inblandade.
konstatera i novemberPA QRP och egenbyggenumret av QTC. Denna
5-7 november hade jagjormdnen an
web-sidan (lankad frAn
mAnad tar han oss till nya
tillsammans med dryga 25 andraja
www.ssa.se) fyller vi nu
hojder och kunskaper.
marknadsjora vdrfina hobby pd
varefter pa med komplette5-7 November hade jag
Stockholm* Hobbymdssa.
den stora formAnen an
Rdttmassigt start intressejick riggen rande information, bi Ider och
tillsammans med dryga
fran inte minst Nils SM5DEH. som inte minst bygginstruktioner.
for alia som bestallt sin
andra fa marknadsfora vAr
bestdllt sin QROIle-byggsats.
byggsats.
fina hobby pa Stockholms
Otroliga 50 numrerade bvggsatser har
Hobbymassa (se aven annan plats i QTC).
redan bestallts! Flera ar givetvis
QROIIe var pA plats tillsammans med en
valkommna. men regeln “forst till kvam..”
uppsjo annan egenbygge-utrustning.
galler som ni forstAr. Tack for allt stod!
Tattmatigt stort intresse fick riggen frAn inte
SM0JZT Tilman
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Hin udoscillatorns uppbvggnad
Uppbyggnaden av oscillatom framgar av
blockschemat fig. 5 och kretslosningen
kan studeras i kopplingsschemal fig.6.
Frekvensen pa sjalva oscillatom styrs med
hjalp av en kapacitansdiod BBI34 (D16).
En sadan oscillator kallas VCO (voltagecontrolled oscillator). Med en likspanning
(1.2-7 V) pa dioden kan oscillatoms
frekvens styras over det aktuella frekvensomrAdet 8.6-9.35 MHz (alt. 1). Oscillatom
ar naturligtvis alldeles lor ostabil och
maste dartor tamjas med hjalp av ett

MHz

fc.60 - 8.70

foSC

U O

Vi borjar med VFO:n
I en modem konstruktion ar det nastan
omojligt att anvanda en vanlig VFO av
gammal model 1. En vridkondensatorer gAr
inte att uppbringa till rimligt pris. En
VFO som arbetar omkring 9 MHz ar
ocksA svAr att fa tillrackligt stabil tor SSBtrafik. I flera amatorradiokonstruktioner
har jag anvant en annan tvp av oscillator,
som jag har skall beskriva. Den ar
betydligt stabilare an en klassisk VFO.
men inte riktigt lika stabil som modema
DDS-system. For denna lilla transceiver
duger den mer an val.

r»
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MHZ

8.50 - 8.60
8.60 - 8.70
8.70 - 8.80
3.oo - 3.io
3. io - 3.20
3.2o - 3.30
9.30-9.40

N

no
172
174
190

182
184
186

en noila.
Med en raknarkrets kan v i latt dividera en
frekvens med ett heltal. Kretsen 74HC393
(eller som vi sager HC393) innehaller tva
identiska binarraknare. Med var och en av
dem kan vi dividera med heltalcn 2. 4. 8
eller 16.
Kretsen 74HCI91 (eller HC191) kan
anvandas som en programmerbar delare.
Pa fyra stift (9. 10. 1 och 15) kan vi lagga
en binarkod. som talar om for kretsen.
vilket heltal den skall dividera med.
Lagger vi sAlunda koden 0101 pA stiffen
kommer kretsen att dividera med 5.
Hogsta heltal ar 15 da koden ar 1111.
Later vi tv a kretsar samverka kan vi
dividera med heltal frAn 1 till 255.
Tittar vi pa blockschemat ser vi att VCOsignalen divideras med tva. Anledningen
till detta ar att den efterfoljande programmerbara delaren inte klarar av hogre
frekvenser an c:a 7 MHz. Antag att
VCO:ns frekvens ar 8.6 MHz. DA kommer
frekvensen in pA den programmerbara
delaren bli 4.3 MHz. Programmerar vi
delaren med binarkoden for talet 172
kommer utfrekvensen bli 25 kHz. Denna
signal ar ocksa ostabil. eftersom den harror
frAn den ostabila VCO-signalen.
Lat oss skapa en annan 25 kHz signal,
som harror fran en mycket mer stabil
oscillator. Detta kan t ex Astadkommas
med hjalp av en kristallslyrd oscillator pa
4 MHz. som vi forsl dividerar med 10. sA
att v i far 400 kHz. Sedan dividerar vi med
16. sA att vi far 25 kHz. Denna signal
kallar vi for referenssignalen och den skall
QTC Nr 12 2004
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jamforas med v£r ostabila signal i en
fasdetektor PD.
Kretsen 4046 innehaller en kombinerad
frekvens- och fasdetektor. Den har tv£
ingangar (stift 3 och 14). Om signalen pa
den ena ingangen har hogre frekvens an
signalen pa den andra. kommer utgdngen
(stift 13) bli hog. Ar fbrhallandet det
motsatta blir utgangen lag. Skulle daremot
frekvensema overensstamma blir spanningen pa utgangen nagonstans mellan
dessa ytterligheter. Hur stor spanningen
blir bestams av faslaget mellan de bada
signalema. Later vi utgangsspanningen
v ia ett filter styra VCO:n kommer vi, om
vissa villkor ar uppfyllda. fa en lasning. I
detta tillstand ar frekvensema identiska.
Skulle VCO:n tendera att driva ivag
korrigeras detta omedelbart genom att
styrspanningen andras nagot. Vi kan saga
att kristalloscillatoms stabilitet har
overtoils pa var VCO. Andrar vi koden till
174 resulterar detta till alt VCO:n tvingas
lagga sig p a frekvensen 8,7 MHz.
Stvrspannigen andrar sig da sprangartat.
Vi kan latt rakna ut att talen 181. 183 och
185 ger VCO-frekvensema 9.05. 9.15 och
9.25 MHz.
Dimensioneringen av fiitret i reglersystemet ar viktig. Forst mlste frekvensrester. huvudsakligen 25 kHz. omsorgsfullt filtreras bort. Dessa kan frekvensmodulera var VCO. Felaktigt dimensionerat filter kan ocksa leda till sjalvsvangning
eller olampligt sprangsvar. En mycket
ostabil VCO kan inte utan biverkan
stabiliseras. En vanlig biverkan ar okat
brusinnehall i VCO-signalen. vilket leder
till forsamrad prestanda bade pa mottagningen och pa sandningcn. For oss ar
detta inte nagot stort problem, eftersom
VC'O:n i grunden har god korttidsstabilitet. Vi ar endast utc efter att forhindra oscillatoms langsamma frekvensdrift.
Dimensioneringen av fiitret ar darfor inte
sa kritisk.
Vi har alltsa Ivckats fa VCOrn stabil. men
fortfarande bara pa diskreta frekvenser.
Avstamningen mellan dessa frekvenser
kan ske genom att referensfrekv ensen
andras. Har vi programmerat delaren med
heltalet 172 kan vi genom att andra
referensfrekvensen kontinuerligt fran 400
till 404.65 tacka omradet 8.6-8.7 MHz. Pa
4 MHz skulle forandringen bchova vara
46.5 kHz. Att gora en VXO pa 4 MHz.
som gar att dra 46,5 kHz med bibehallen
stabilitet. ar omojligt. Vi far hitta pa en
annan losning.
Ldsningen ar att vi bygger upp tva
kristalloscillatorer med frekvensema 6.0
och 6.4 MHz. I en blandare far vi sedan
skillnadsfrekvensen 400 kHz. som ar var
referenssignal. Att andra dessa
kristalloscillatorer 4.65 kHz ar inga
svarigheter. Detta gor vi med t\ a
kapacitansdioder BB134 (DI7 och DI8).
som ar difTerentialkopplade. dvs nar den
ena kapacitansen okar sa minskar den
andra. Pa detta satt kan alltsa 6.0 MHzoscillatom minska i frekvens samtidigt
som 6.4 MHz-oscillatom kan oka i
frekvens. Forandringen av 4.65 kHz kan

J

Fig 7 Kodema.
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goras med god stabilitet.
VCO:ns stabilitet bestams naturligtvis av
hur bra referensoscillatorema ar. Skulle
skillnadsfrekvensen andras 5 Hz betyder
det en drift av drygt 100 Hz. Man far
alltsa inte full kristallstabilitet med denna
losning. Forhoppningsvis driver de bada
referensoscillatorema at samma hall, sa
att skillnadsfrekvensen forblir konstant.
Logikdelen
Nu galler det att hitta en praktisk och
enkel metod att fa fram de aktuella
kodema. Jag har valt en metod dar man
med en tryckknapp i tur och ordning
stegar fram kodema och darmed ocksa
frekvenssegmenten. Forst maste vi fa fram
hur kodema ser ut. Till vanster i fig. 7 ser
vi de olika frekvenssegmenten och vilka
heltal (N) de motsvarar. For talet 172 star
det till hoger ettor i kolumnema for 128.
32. 8 och 4. Lagger vi ihop dessa siffror
far vi just 172. Koden ar alltsa 10101100.
Pa liknande satt far vi fram kodema for
heltalen 174. 181. 183 och 185. Vi ser att
det tre forsta kolumnema har 101 over
hela omr&det. Daremot maste vi andra i de
ovriga fem kolumnema (markerat med
klammer). Intressant ar att betrakta
kolumnen for 16. Dar star det 0 for
segmenten for 80 meter och I for segmenten for 20 meter. Detta kan vi utnyttja for
att styra inkopplingen av de olika filter,
som behovs fbr de bada banden. Vi kan
ocksa utnyttja detta for att tala om for den
digitala skalan. om den skall visa 3 eller
14 som MHz-sifTra (utgang 80/20 pa
kopplingsschemat). Hogst upp i tabellen
ser vi stiftnumret pa de bada kretsama
HCI9L som skall programmeras med
koden nedanfor.
Stvmingen av logikdelen sker alltsa med
en try ckknapp. Man kan tycka att man fir
ett distinkt sprang av en spanning, nar
man kopplar in den med en try ckknapp.
Sa ar inte fallet. Pga oxider. smuts och
kontaktstuds bestir springet av flera
spikar och oregelbundenheter. innan det
slutgiltiga tillstandet stabiliseras. Logikkretsama ar snabba och reagerar omedel
bart pa detta. Vi maste alltsi forst se till
att vi fir ett distinkt och sakert spang av
spanningen. Av kopplingsschemat
framgir att nar vi trycker pa knappen
kommer kondensatom pa 1 uF an uppladdas. Spanningen over 22 kohms
motstandet sjunker och foljcr en logaritmisk kurva. Oregelbundenhetema

kommer att integreras i uppladdningen
och pa sin hojd dstadkomma krusningar
pa kurvan. For sakerhetens skull later vi
den sjunkande spanningen ga in pa en
Schmitt trigger, kretsen 4093 (stift 8.9).
Denna krets har i grunden en vanlig
NAND-funktion. men har hysteres pa
ingangen. Nar ingangsspanningen kommit
ner till ett speciellt varde slar utgangen
(stift 10) till och blir hog. Om utgingen
skall bli lag igen. maste ingingsspanningen bli betydligt hogre an tillslagsspanningen. Sma krusningar p£ uppladdningskurva har darfor ingen inverkan.
Kretsen har fyra identiska NANDfunktioner med vardera t\a ingangar. De
tre andra NAND-funktionema kommer vi
att utnyttja nar vi skall skapa kodema.
Kretsen 4017 ar en sk Johnsonraknare.
Ingangen. stift 14. reagerar pa ett positivt
sprang. Vaije gang vi trycker pa knappen
kommer alltsa kretsen att reagera. Kretsen
har tio utgangar och bara en av dessa kan
vara hog i sander. Vid startogonblicket ar
stift 3 hog och ov riga utgangar laga. For
vaije sprang, som kommer in. kommer
utgangama i tur och ordning att bli hoga.
Efter tio sprang ar stift 3 ater hog. Genom
att koppla en av utgangama till stift 15
(reset) kan cykeln minska fran tio till ett
lagre varde. Eftersom vi har fem frekvenssegment. kopplar vi ihop stift 1 med 15.
Nu racker det med fem tryckningar for att
komma tillbaka till utgangslaget.
1 fig. 8 (alt. 1) kan vi se hur koden skapas.
Det som ses till vanster ar det vi har fran
kretsen 4017. Det som vi vill ha och det
som skall programmera de bada kretsama
HC191 ses till hoger. I den kretskoppling
som behovs ingar de tre NAND-funktionema, som blev over i kretsen 4093. For
att skapa OR-funktion anv andes fyra
dioder (D20. D21. D22 och D23) och ett
par motstand. BAV70 ar en dubbeldiod
med gemensam katod. Vi behover alltsa
bara tv a sadana dubbeldioder.
C\\ -delarna av banden
Det finns en mojlighet att andra i logik
delen for att ocks^ fa med CW-delama av
respektive band (altemativ 2). Man maste
da trycka sju ganger pa tryckknappen for
att komma tillbaka ddr man bdijade. Stift
15 pa kretsen 4017 maste da fbrbindas
med stift 6 i stallet for stift 1. Da fir vi en
cykel pa sju.
Kretskoppl ingen i logiken maste naturligt
vis ocksa andras. 1 fig. 8 (alt. 2) ser vi att
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det gar at tio dioder samt de tre NANDfunktionema lor alt fa tram de nya
kodema. De nya frekvenssegmenten med
sina koder kan ocksa students 1 fig. 5 och
7 (alt. 2).
Kretskortet ar gjort pa sadant satt att det
ar enkelt att valja vilken av altemativen
man onskar. Del finns fvra overlodningspunkter PI. P2. P3 och P4. Tva punkter
pa ledningsdragningen ar blottlagda och
ligger nara varandra. Det ar enkelt an
med lodkolvens hjalp gora en overlodning
pa dessa stallen. Pa kretskortet finns ocksa
plats tor sju dubbeldioder BAV70. I det
forsta altemativet behovs som sagt tva
dubbeldioder och 1 det andra altemativet
sex stycken. som maste fastiddas pa sina
ratta stallen.
Pa kopplingsschemat fig. 6 ar altemativ I
inritat. Alla overlodningspunkter utom P3
skall overlodas. I altemativ 2 skall endast
P3 vara overlodd. Mellan kretsama 4093
och 4017 pa kopplingsschemat finns tol\
markeringar dar dioder kan kopplas in. I
altemativ 2 skall det silta dioder mellan
de tio nedersta markeringama.
VCO:n
Studerar vi kopplingsschemat v idare ser
vi VCO.n langst ner till hoger.
Oscillatorspolen L6 ar skarmad for an
inte straining fran slutsteget skall pAverka
oscillatoms tunktion. Transistorema Q22
och Q23 tjanstgor bade som forstarkare
och bufiert. Vid utgangen sitter ett
lagpassfilter, vilket gor att overtonsundertryckningen blir batlre an 45 dB.
Sjalva avstamningen av transceivcm sker
med en 10 varvig precisionspotent iometer
pa 50 kohm. Eftersom vaije frekvenssegment ar c:a 100 kHz. betyder det
ungetar 10 kHz per varv. Nigra ovriga
mekaniska detaljer for avstamningen
behovs alltsa inte. NTC-motstandet. som
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ar kopplat v id potentiometem. kanner av
temperaturen vid referensoscillatorema. Pa
detta satt sker en viss kompensation av den
lilla frekvensdrift. som trots al It finns.
De bada referensoscillatorema ar uppbyggda med transistorema Q25 resp Q26.
Signalema fran dessa blandas i blandarstcget med Q27 och skillnadsfrekvensen
omkring 4<M) kHz filtreras ut med lagpassfiltret bestaende av induktansen 1000 uH
och de tv a kapacitansema pa 330 pF. I ena
halvan av kretscn HC393 div ideras
frekvensen med 16 till frekvensen c:a 25
kHz. I den andra halvan divideras VCO:ns
frekvens med 2 (se blockschemal) innan
signalen gar in 1 den programmerbara
delaren (stift 14 pa de bada HCI9I).
Forstarkarsteget med transistom Q24
tjanstgor ocksa som buffcrt mot VCO:n.
Efter fasdetektom 4046 (stift 13) sitter det
viktiga filtret i reglersystemet. Filtret bestir
a\ flera delar. En del ar RC-lanken 33
kohm och 2.2 nF och en annan del ar
kapacitansen 10 nF vid testpunkten TP1.
Med lanken 10 kohm och 47 nF bestams
sprangsv aret och si att inte systemet
sjalvsv anger. Vid TP 1 kan man mata styreller varicapspanningen till VCO:n.
Langst till vanster pa kopplingsschemat
kan vi studera stymingen av relaema 3 och
4. Nar stiften 3 exh 6 pa kretsen 4093 blir
hoga. bottnar transistom Q30 och relaema
slar till. Detta sker automatiskt nar man
skall anvanda 20 meters bandet.

I nasta nummer av QTC skall vi studera
balanserade modulatom. driv- och slut
steget samt transceivers digitala skala och
S-meter.
SM6DJH Olof Holmstrand
Tel: 0523-30015
uh/units (a Hotmail, com

En representant fran SSA styrelse
/inns med under HQ-niitet.
Ett bra till/dlle for dig att stdlla
frdgor eller att komma med
svnpunkter.

SSA HQ-nat kors
varannan lordag
(Jcimn vecka)
kl 0900 lokal tid.

Ett tillfdlle for
dig som SSAmedlem att stdlla
frdgor eller att
fora fram
onskemal och
synpunkter

SSA-HQ-Nat
SSA HQ-nat kors
varannan lordag
(Jamn vecka)
kl 0900 lokal tid.
Aktuella datum ar:
Lordag 11, Dec. 15 Jan.
Frekvens: 3705 kHz +/- QRM
Mode: SSB
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Radiosamband
SM5LLP Lennart Lennart Grone
Stenmursvagen 5.719 32 Vintrosa
Tel: 019-294680
e-post: lennart.grone@telia.com

Vilket mottagande,
Sanuna dag som QTC kom ut
fick jag flera e-mail och
telefonsamtal.
__

Hejsan...
For ett antal Ar sedan
skrev jag ett kompendium i radio
samband. Pa 25 A4 sidor angav jag mina
ideer om hur ett samband upprattas och
genomtors. Det ar into aktuellt langre da
forutsattningama andrats. Idag far vi
anvanda vAra egna anropssignaler eller
alias under sambandet. nAgot som fbrenklat sambanden rent praktiskt.
deSMALLP

Rad vid sanibandsuppdrag:

Trafik och teknik
Av SM5DVP Jan Andersson Eskilstuna
Forutsattningen for att de foreningar som
anlitar radioklubbar och FRO for samband
skall fortsatta att utnyttja sadana tjanster. ar
att inga battre altemativ ar tillgangliga. De
senaste Arens sambandsjobb som de har
utrattat. fyller oftast dessa krav!

Det kanske ar formate! att som passiv
lyssnare komma med synpunkter. men
avsikten ar att om mojligt tillfora saker som
kan vara till nytta vid kommande jobb.
1: ARTIKULERA. (tala tydligt och sakta)

2: BOKSTAVERA (Enligt svensk
standard, ham-koret ar inte alltid bekant hos
funktionarema. d.v.s. ADAM. BERTIL. Ett.
tvaa etc.)

3: REPEIERA ALL TEXT som galler
tax lingsresultat och vidarebefordrade
meddelanden.
4: FORAXDRA eller EORKORTA
ALDRIG ett meddelande. Lagg aidrig in
personliga tolkningar eller varderingar. Sag
aidrig "nAgot som du tror” -koila torsi fakta
med behdriga funktionarer och overfor
meddelanden ordagrant som de gavs
ursprungligen.
5: DOKl'MEXTERA. om mojligt trafiken.

Det kom ett e-mail frAn SM3UKE.
Henrik som pAtalar vikten av professionella don. efterlyser en nationell stan
dard. Inom ARRL anvander man ofta
Powerpole don. Kolla
http://home.comcast.net/^buckO app.htm
Powerpole ar smA och smidiga. Tai hog
strom. Konlosa sa man behover inte
bekymra sig om det ar hane eller hona
man ska ansluta sig emot. Beroringsskyddade sa risken for kortis ar minimal.
Sitter ihop ”lagom” hart sa att de ramlar
inte isar av sig sjalva. men glider isar
nar (inte om) man snubblar pa kabeln
och inget slits sonder. Alla mina radioprylar har numera Powerpolekontakter.
nataggregatet och i bilen. Bara att ta

I
med sin
radio till bilen
och plugga in.
Ciggarettuttaget ar numera
bannlyst. Donen finns hos ELFA.
sid.331 katalog nr 52. och pa webben :
httpibome.comcast.net~buckOapp.htm
73 de Henrik, SM3UKE

I niisia nummer av QTC skaII jag prcsentera en innehAllsforteckning for vart
kompendium Projekt Samband. Jag
hoppas att du vill vara med och skapa ett
nytt vardefulllt dokument. Maila. ring
oiler skriv ! 73 de Len i V-rosa
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Enk last ar forstas en bandspclare vid repeatem. Har man barxagsstyrd repeater spar
man band. Efter uppdragets slut kan operatdrema fa hora "hur de later" och det kan
vara en nyttig erfarenhet.
6: GE BARVAGSSTYRD REPEATER

tid att koppla upp innan du talar.

7: INFORMERA till gran n repeat rar pa
samma frekvens om aktuella sambandsuppdrag. Aven om kansligheten sankts pa
egen repeaters mottagare. kan det ske oavsiktliga stomingar. Be gama nagon pa
grannrepeatem om hjalp med info under
tiden som uppdraget pagar.
8: TANK PA ATT: Merparten av
radiotrafiken sker mellan operatorema..
Tavlingskansliet ar inte alltid betjant av en
radiohogtalare "som babblar i ett".
Hortelefoner pa signalisten ar ett "halvbra"
altemativ. men allra bast ar om man kan
ordna ett avskilt rum vid tavlingskansliet for
sambandet. Man kan istallet ordna en
telefonlinje med t.cx. "faltapor" som overfor
nodvandiga meddelanden mellan kansliet
och sambandsrummet. (En telefon hos
kanslichefen. en i sambandsrummet). Det ar
forstAs inte lika "glassigt" som att fa sitta
ihop med chefen. - men hur ser det ut pa ett
vanligt foretag? Om vaxeltelefonisten sitter i
knaet pa chefen. -sA ar det betingat av andra
former av kommunikation an vad jag avser!

9: SAMVERKAN: Vid stora arrangemang
brukar Roda Korset pa ett fortjanstfullt satt
stalla upp med sjukvardspersonal for att ge
akut hjalp i avvaktan pA ambulanstransport.
liksom att atgarda mindre blessyrer som kan
drabba tavlande. funktionarer och publik.
RK-personalen fortjanar all sambandshjalp
vi kan ge.

Dirigcringen av RK-personalen sker normalt
fran en utsedd gruppchef ur Roda Korset.
Ibland medtor de egen radioutrustning (ax
varierande kx alite!). Det finns goda skal att
ordna ett sakert samband med chefen for
sjukvArdsgruppen. som kanske ar grupperad
vid nagon typ ax forbandsplats. Vi kan
hjalpa sjukxardsgruppchefen med
information frAn faltet. liksom att
vidarebefordra hans hennes direktiv.
Finns det Polis. Raddningstjanst eller
Ambulans pa plats, ar del deras personal
som avgor vilken form av samband som ar
onskvard. Gor inga egna arrangemang tor att
samtrafikera pa raddningstjanstens eller
polisens frekvenser.

10: SAKERHET. Nar del galler stationer
som i forsta hand har som uppgift att
hantera sakerhetshetstrafik. ar det viktigt att
sambandet mellan faltet och kansliet
fungerar till 100 %. Vid tavlingsledning
kansli skall det definitivt finnas tillgang till
tradbunden telefon tor lamming av
ambulans. polis och raddningstjanst.
Mobiltelefon skall betraktas som
reserxaltemativ. Vid stora evenemang kan
tillgangliga mobiltelefonkanaler snabbt bli
upptagna av joumalister och allmanhet. i
synnerhet om det hander nagot spektakulart.
t.ex. en olyckshandelse!

Avbrott pa forbindelser som avser
sakerheten. skall ofordrojligen meddelas
den i tax lingsledningcn som ar sakerhetsansvarig. Du far aldrig sjalv gora sadana
bedomningar som kan fordroja ett
meddelande som kan pAverka bchov att t.ex.
avbryta en tavling p.g.a. att inte sakerhetsarrangemangen fyller stallda krav.
"Farhror Murphy" tar aldrig semester! En
accumulator som ar parallellkopplad med
repeatems nataggregat okar livslangden om
natspanningen forsvinner.

Har man en sadan inkoppling permanent,
kan man lAta automatik stalla om repeatern
till barvAgsstyming nar natspanningen
forsvinner. Det far acken att racka langre. liksom att man fAr vetskap "om att nagot
hant".
11: SMA TIPS: Natledaren kan emellanat
meddela "ratt tid" Det ar en bra service till
faltet. och undcrlattar om man skall soka
nagon specie,I handelse pa dokumentbandspelaren.

Ordna gama en "langplanka" med eluttag
som ar atskilda nAgra dm. Det kan vara
manga som behover ladda barbara PCn.
mobiltelefoner mm. Det ar inte pa alia
stallen det finns manga eluttag. Avstanden
mellan cluttagen hindrar att stickproppstrafos blockerar en del uttag.
Kolla gama var natsakringama sitter, och om
de ar Atkomliga for utbyte!
PS:-Kom ihag att Murphy var en optimist!

Jan Andersson. SM5DVP
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Satelliter
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Projekt
Samband !
Min ambition ar att. tillsammans med
dig. skapa ett kompendium i radio
samband. Vi kan sakert tillsammans
Astadkomma en bra grund for radio
samband. Fdrmedla vara erfarenheter sA
att flera sporras att delta och utova denna
var gren av radiohobbvn. Vi kan kalla det
for Projekt Samband. Fdrhoppningsv is kan
vi i vAr fylla pa och komplettera den
innehAllsforteckning som jag redan har
upprattat.

Jag tanker samla pa mig inkommande
information och sammanstalla denna i ett
utkast som forst skall godkannas av
bidragsgivaren och sedan skall gA pa
remiss till nagra "gurus" i amnet for
korrigering. uppdatering etc. och godkannande. Skicka darfor gama forslag. utkast.
bi Ider och fiAgor. Jag har rad att skaffa en
storre harddisk om sA behovs. Meddela att
du vill delta i projektet. Kanske bdr vi
skapa en Yahoogrupp for iindamalet.
Alla amnen ar intressanta, kontakter med
arrangor. upprattande av handlingar.
planering tidsmassigt. ansvarsfordelning.
fbreningens resurser och utbildning i
samband. engagemang PR. personligt
aspekter. och inom det radiotekniska
omradet avseende materiel, transceiver,
antenner och deras handhavande. utvardering av genomfort samband mm.

Darefter kan vi framstalla ett Sambandskompendium som kan rekvireras fran SSA
Hamshop for en rimlig penning.
Da sedan ett kompendium finns bdr vi
ocksa skapa ett bra instruktivt bildspel i
PowerPoint, som kan formedlas pa en CD
och kanske vara ett undcrlag v id utbild
ning av sambandsoperatorer i en lokal
klubb.
Vartor inte lata nAgon som inte ar
engagerad som sambandsoperaldr. spela in
radiotrafiken under ett samband och
utvardera kommunikationen vid en
klubbtraff. sA som Jan foreslAr i sina rad.
Sa sker vid Lindesbergs Radioklubbs
samband.

Mottot i forra QTC var " Vi kan bli
battre". Nu botjar vi planera "Projekt
Samband" som jag hoppas skall bli ett bra
kompendium med ett rikt innehAll.
Nu fick jag val till det! Kom igen - ring,
skriv. e-maila ,
SM4LLP. alias Lett i l -rosa.
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Amatorradiokontakl via satellit

Tills vidare sknvs denna spalt av AMSAT-SM med
Lars Thunberg, SMOTGU, som redaktor.

Aktuell information om
amatorradiosatelliter
Beroende pa hur man raknar finns idag 15 satelliter i buna runt jorden med amatiirradiosdndare ombord som fungerar, hell eller delvis. A MSA T kallar satelliterna med
normal funktion fir aktiva och de med nedsatt funklion fir semi-aktiva. Den 7:e
november, ndr detta skrivs, dr status Joljande:

Aktiva satelliter

I

ISS

ISS
Rymdstationen har amatorradio ombord
och det gar att kora bade packet och
crossband-repeater via den. Vad som galler
tor dagen maste Du koi la upp innan Du
botjar Kora. I maj 2005 planeras ny
utrustning att skickas upp med mojlighet
till APRS och PSK31.
Runt ISS finns ett flertal hemsidor som ar
bra uppdaterade.
AO-51
Oscar 51 ar den senaste satelliten som
linns till helt tor oss radioamatdrer.
Tillsammans med ISS ar det den intressantaste mojligheten just nu att kora radio via
satellit. AO-51 har mojlighet till digital
och analog trafik. Ett schema bestams for
vaije manad vilka trafiksatt som anvands.
Aven AO-51 har manga hemsidor pa
Internet som ar bra uppdaterade.
AO-27
AO-27 har en FM-repeater ombord och
den ar igang enligt uppeift Iran AMSAT
USA.
FO-29
Denna satellit har mojlighet bade till
analog och digital trafik? Just nu kors den i
analogt lage.
(JO-32
Ar en digital satellit och det gar att gora
connect mot BBS:en ombord. Inte mvcket
mera info an sA finns.
SO-50
Har en FM-repeater ombord som oppnas
med subton 74.4 Hz. Den skall vara igang
under vissa passager.

AO-7
Denna satellit \aknade till liv efter att ha
varit tyst i 21 ar! Den klassas me Ilan aktiv
och semi-aktiv. Det kan ga att kora via
den dA solen Ivser pa solpanelema och det
ar analoga trafiksatt som galler.
Semi-aktiva satelliter
UO-1 1 Har en S-beacon som kan horas
ibland, dock mycket svagt.
RS-15 Analog transponder, har horts
mycket svagt under 2004.
AO-16 Digital satellit som gar i
digipeater-mode. BBS:en ombord fungerar
inte.
LO-19 Sander endast CW-beacon.
Digipeater och BBS ar inte aktiva.
CO-22 Bcfinner sig i daligt skick. gor
"reset” ibland och ar pa vag att helt ge
upp.
SO-33
Rapporteras sanda nAgot som kallas
"Time Stamp" med det ar oklara uppgifter.
SO-41 Aktiv som FM-repeater men det ar
oklart vilken status som amatorradion har
da det finns andra experiment ombord.
MO-46 Skall vara aktiv med packet i
hastighet 38k4 FSK men oklart hur det
eeentligcn ar med detta.
Den mest kanda haveriet ar annars Oscar
40. Den gav upp i januari 2004 och det
tros vara ett batten ha veri som ligger
bakom. Oscar 40 var den enda nktiga DXsatelliten. men tvA nya projekt pAcAr for
att ersatla denna. Fran Tyskland kommer
om nagra ar AMSAT Phase 3-E och fran
USA AMSAT JJ Eagle.
Frekvenshsta, intemetlankar och senaste
information om ovanstaende satelliter
hamtar du enklast pa AMSAT-SMs
hemsida under menyn "Satellitinfo".
www.amsat.se
Vi soker aven efter en spaltrcdaktor for
Satellitsnalten i QTC. Hdr av dig till
AMSAT-SM via e-post infofa amsat.se
eller QTC-redaktoren om du vill stalla
upp!
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Telegrafi
SM3BP Olle Berglund Hartsvagen 10.
820 22 Sandame Tel 0270-60 888
E-post: sm3bp@tiscali.se

Hej! Som Du sag i novembernuniret
avQTC. sa liar spalten "Telegrafi och
sum hand" delats upp i var sin del.
SMSLLP. Lennart, liar overtagit
Radiosanihand och overtecknad
hanterar ifortsdttningen spalten
Telegrafi. 17 hoppas att bidragen till
respektive spalt konimer att dugga in
titt och tiitt!

Lar dig telegrafi
- utan tillbehor!
Sjalv skail jag borja med att foresla ett
enkelt satt hur Du kan lara dig telegrafi
utan ett enda tillbehor och bbijar med att
ge en forklaring over vad telegrafi ar.
Det ar ett trafiksatt som anvands for att
overtora meddelanden via trad eller. som
i van fall, tradlost via radio.
Overforandet sker genom att anv anda
det s.k. morsealfabetet dar bokstaverna
eller skiljctecknen bestar av en kort (-)
eller en lang teckendel (—). eller en
kombination av dessa teckendelar. Till
exempel - (bokstaven E). eller —
(bokstaven T). eller------ (bokstaven R).
Den korta teckendelen motsvarar l
tidsenhel och den lAnga 3 tidsenheter.
Mellanrummet mellan teckendelama ar I
tidsenhet och mellan teckncn 3
tidsenheter och mellanrummet mellan
orden minst 7 tidsenheter. (Jag hoppas
att Du sjalv kan fa tag pa morsealfabetet.
Det skulle ta for stor plats att beskriva i
den har spalten!)
Nar Du lar dig morsetetecknen sA galler
det att Du skapar dig en liudbild av
tecknet. d.v.s. att Du lonar tecknet. Den
korta teckendelen. (E) tonas alltid som
ditt (kort och snartigt i-ljudI nar den star
ensam eller avslutar ett tecken. I ovrigt
tonas den som di. Den langa teckendelen
(T) tonas alltid som da (lAngt a-ljud som
i "bada) Om Du tonar tecknet for R sA
skail det alltsa lata didaditt. Du skail,
samtidigt som Du tonar tecknet. se en
bild av bokstaven eller skiljetecknet i din
hjama. Da blir det mycket latt att skriva
ut varje bokstav pa papperet.
Det har beskrivna inlamingssystemet
kan Du anvanda nar som heist nar Du
ar ute och gar. kor bil eller bara sitter i
soffan och inte vet vad Du skail gora. Ja.
det finns massor av tillfallen for ovning.
Plocka fram t.ex. din amatorsignal ur
Morsealfabetet och tona in den .... den
bor bbija med dididitt dada. Fortsatt
med ditt fornamn. ditt efternamn. adress.
telefonnummer o.s.v.
Du sjalv det enda tillbehor Du behover
anvanda dig av!
Och glom inte.... Trana. trana. trana. och
Ater trana.
Lvcka till!
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SMHSC — The Swedish High Speed Club
- for oss som gillar att kora telegrafi i hogre hastighet

Jan Trygye SM5AHX drf.d. domare. Jodd i
Stockholm och hosatt i Skbndal. Hobby: musik spelar trumpet och awiker ibland pa orkestertume. Ar ordforande i The Swedish High Speed
Club SMHSC och operator pa SKOTM (bilden)

SMHSC The Swedish High Speed Club
ar en forening for oss som gillar att kora
telegrafi i lite hogre hastigheter och agna
oss at rag chew pa Morse. "Klubbhastigheten" ar 150-takt men under
lordagamas HSC'-bullar pa 3537 skruvar
vi ibland upp farten till 250 for att riktigt
vadra oronen.
HSC Sweden bildades &r 1986 av nagra
entusiaster. Initiatix tagarc var SM6NFF
Rolf Genne och tillsammans med honom
var SM5AJH. Stig Zackrisson. SM4FIF.
SMOEIG och SMOKRO som var klubbens
forsta YL. Den bildades i Uddevalla. HSC'
skulle folja regler for andra sadana
klubbar i andra lander och syftet var i
forsta hand att tillvarata intresset for CW i
hogre takter.

Den huvudsakliga verksamheten har varit
att rcgelbundet vaije vecka kora ett
traningsnat med bulletinsandning. som
kunde besta av klubbinfo och ren ovningste.xt. Amatdrer hade pA sA vis tillfalle att
trana upp sin fardighet. Nar man v ar
kapabel att genom fora ett QSO i 150-takt
med nagon i klubben blev man sponsrad
och kunde tas upp som medlern. Ny
medlem erhbll ett fint diplom med
angivande om vilken takt som klarals av.
Manga jagar DX pa langden och pa
tvaren och ater andra samlar pa diplom.
Diir galler det ofta all hanga med i hoga
farter pA CW. Vi har relativ t sma resurser
bade nar det galler vAra sandare och
mojlighet an ordna med antenner. 1 dessa
fall ar CW med sin smala bandbredd ett
enkelt satt att ta emot signaler med svaga
signalstvrkor pa en stord och brusig kanal
- sarskilt nar konditionema ar daliga. De
egna oronen ar det basta filtret som finns
med formaga att skilja ut bnskade signaler
bland en mangd andra signaler blandade
med brus.

Det var lite tankar om varfor det fort farande ar bade roligt och effektivt att
fortfarande kora Morse-telegrafi. Kor man
i farter om 80 - I OO-takt kanske man bara
hinner saga det viktigaste som namn.

QTH. rapport och wx men tranar man upp
sig kan man forvAnansvart latt komma
trail dessa takter till omkring 150-takt.
Markvardigare ar det inte Och da kan
man bdija prata med v arann om bade det
ena och det andra.

Det ar manga medelalders och aldre
amatdrer som agnar sig at CW de som
var med pa den tiden nar man fick bygga
sin rig sjalv och det var for av ancerat att
bygga SSB-stationer innan dessa kom ut
pa marknaden. Men vad som nu hander
nar obligatoriet av skaffats ar att intresset
har fatt ett nytt uppsving: Manga CWkurser ar idag fulltecknade och intresset
bland ungdomar ar stort.

Idag har klubben omkring 65 betalade
medlemmar. Arsavgiften ar 75 kronor.
Den har en egen tidning QRQ. som
kommer ut 3 ganger om aret och en
hemsida. som ar lankad Iran SSA:s
hemsida. Ordforande ar Jan Trygve
SM5AHX. Klubbnamnet forkortas idag
till SMHSC' tor an skilja det tran andra
HSC-klubbar.
Bulletinen med traningstext sands vaije
lordag pa 3537 KHz kl. 08.30 och
incheckningar bbijar 08.10. Det brukar
vara omkring 20 deltagare vaije lordag sa
ansiutningen ar stor. Dessutom ar det
manga, som lyssnar utan att checka in.
Tre operatorer turas om: Stig SM0NFA.
Rolf SM7BVO och Ingemar SMOAIG.
Du. som tycker an det har v erkar kul. kom
med och checka in. Du behover inte vara
medlem for att vara med pa natet. Valkommen! Du. som lyssnar och har
mojlighet att checka in. v i blir glada om
du gor det. Vi sander inte fortare an
motstationen sander.

Vill du vela mer om klubben. sa titta in pa
var hemsida vvxwv .smhsc.org. DarifrAn
kan du hbra av dig med fragor.
Gosta Rosen SMSADI /
sekreterare i SMHSC
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RadoPejl Orienlering "Ravjakf

SM5SVM Hans Sundgren. mailto sm5svm@svessa.se
SM5FUG Jan Palmquist. mailto:sm5fug@svessa.se
RPO hemsida: http; hem passagen se/rpo'

a

Svenska laget med SMOKON i forgrunden

VMiRPOiBmo

Av Lars Nordgren. SMOOY
Hasten 2004. Elva taggade riivjdgare beger sig till Moravias hjiirta. Brno. Nu
skull de blagula visa var skapet skull sta!
Och detfick vi verkligen se. Blagult blev det for halva slanten. Men tyviirr hade
Karl XII stiillt till det fir oss. De hlagula nieduljerna gick alia till I kraina. De
ovriga nieduljerna deludes mellan Ryssland och Tjeckien. Totalt var det 309
tavlande fran 26 Hinder som tiivlade om 40 medaijer. Diirtill var det ett liundrutal
supportrar. dskddare. lagledare mm som svarude fir en hog stdmning vid malet.
For att kunna liigga svarare banor tor
seniorema och mer anpassade banor tor
juniorer. oldtimers och veteraner hade
arrangorema i ar ett nytt uppliigg. Forsta
dagen sprang seniorema en lang och svir
bana pa 80-metersbandet medan juniorema och de aldre jagade pa tvametersbandet. Nasta tavlingsdag bytte man.
Seniorema Tick springa en lang och
mycket tuft'bana pa tvameter och de ovriga
sprang pa 80. Alla verkade mycket nojda
med detta.
Banoma var verkligen kravande. Forsta
dagen hade sjalva banan en hdjdskillnad
pa drvgt 200 meter, men sedan v ar det
utfor ned till malet. 200 meters fallhbjd pa
ungefar 600 meter. Det blir 33% sluttning
vilket ar gott och val att jam Ibra med den
svarta pisten i slalom.
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Andra tax lingsdagen bjod terrangen pa
tre 60 meter djupa raviner. vilka alia
skulk korsas en. ibland tva ganger. Jag.
som var kontrolldomare vid sista raven
fore ma I. kan intyga att de tavlande var
duktigt trotta nar de kom till min rav.
Vara svenska resultat var blygsamma om
man ser placeringsmassigt. Seniorklassen
ar stentufToch den inneh^ller manga
startande. Hakan Mel in och Gunnar
Svensson gjorde mycket bra lopp. men
placeringama rackte inte till tor medalj. 1
veteranklassen var Oik SMOKON som
vanligt bra. I veteranklassen har konkurrensen okat markant. men det svenska
laget var ytterst nara att ta medalj med en
hedrande fjardeplats. bara nagra ft
minuter efter trean Ryssland.

Var svenske coach. Jan SM5FUG. hade
en hard och kravande uppgift att dels
halla de svenska blixtama i styr. och dels
att sitta av manga, langa och sovande
moten i A RDF Working Group.
Sjalv tillbringade jag dagama med att
sitta gomd i skogen och pricka av tavlande
pa en lista.
Resultat 3.5 MHz
H21 !9.Bcngt Evertsson -VMU. 22.Hakan Melin. 29.Michael Hallgren -OXW.
Lag: Plats 8
H40 29. Hans Sundgren -SVM. 36. Jan
Palmqvist -FUG. Lag: Plats 13
H50 8. Gunnar Svensson. 24. Bo
Lenander -CJW, 26. PA Nordwaeger BGU. Lag: Plats 7
H60 6. Olle Nilsson-KON. 13. Clas
Thoren. Lag: Plats 4
Resultat 144 MHz
H21 12. Hakan Melin. Bengt Evertsson
och Michael Hallgren overskred maxtiden
H40 29. Hans Sundgren SVM. 36. Jan
Palmqvist FUG. Lag: Plats 13
H50 17. PA Nordwaeger -BGU. 18.
Gunnar Svensson. 19. Bo Lenander C’JW. Lag: Plats 7
H60 12. Olle Nilsson-KON. 23. Clas
Thoren. Lag: Plats 4
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SM4XTF Rolf och SM4XRU Jimmy stammer av fir 20m.

Toppstugan iir toppen! Bra QTH med tillgang till striim. vatten,
toalett, oppen spis fir grillning och iivemattningmiijligheter.

QSOfran toppstugan pa Ski- Sunne
Text o foto: SM4XS0 Per-Ake
Det biirjade hosten 1999
Nastan varje var och host dr vi ett gang amatorer
som aktiverar banden fran toppstugan pa Ski-Sunne.
Det hela biirjade hasten 1999 ndr jag och SM4XTF
Rolf satte vara flitter pa toppen av berget i Sunne for
att kolla konditionerna fran den hiijden.
Ja. bestigningen av hiijden vid toppstugan pa SkiSunne biirjade egentligen dnnu tidigare, redan pa
1960-talet da vi horde 27-MHz bandet och fick
langvaga kontakter.

SM4XRU Jimmy dr en i gdnget av
glada amatorer som brukar aka upp
till toppstugan vid Sunne skicenter och
aktivera banden liver ett veckoslut en
eller tvd ganger per dr.

SM4XSO Per-Ake och SM4XTF Rolf
under hastens aktivitet vid toppstugan.

SM4XTF Rolfs slutsteg for 10m. Ett
precisionsbygge - DY (hembhygge) - som
nu hittat dnda upp till toppstugan i Sunne.
Slutsteget dr byggt pa ELS 10 och ger som
mest drvgt 1,2 kW PEP.
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Nu for tiden ar det bandet ganska dolt,
alltsa var del dags att bvgga antenner for
andra band. SM4XTF Rolf ar en duktig
antennbyggare och pa bildema har intill
visas nigra av hans konstruktioner.
De band som vi numera aktiverar ar 80m.
20m. 10m. 2m samt APRS. En 27MH/
transceiver puttrar i shacket ocksa - man
kan ju eventuellt lura med sig nagon som
kan bli amalor - hi hi!
Nu manga besokare till toppstugan
Rykten sprids ju som bekant. och snart var
Rolf och jag inte langre ensamma
vare sig i toppstugan eller pa banden - kul!
Dorn som aktivt medverkar numera iir
tomtom jag sjiilv och SM4XTF Rolf.
SM4XRU Jimmy och SM4XRT Janne.
Dessutom har vi en hangiven intresserad
support, en kille som bor nedanfor berget
och som troget kommer varje gang vi kor
radio fran stugan.
Vi har aven haft besok fran USA vid ett
tillfalle samt ett antal amatorer som vanl
uppe och halsat pa oss under pagaende
expeditioner. Som gradde pa mosel sa har
vi fatt med oss "vissa” 27MHz-are som nu
ocksa tagit cert pa 2 m och som nu aven
kommit igang pa kortvagen.
Vi har for avsikt att foitsatta fran topp
stugan pa Ski-Sunne sa lange vi tar tillgang
till stugan. Har har vi ett tint QTH med
tillgang till el. valten. toa. oppen spis for
grillning samt ovemattningmbjligheter for
ett storm antal personer.
Vi kommer alltsa fortsattningvis att vara

SM4XRU Jimmy testar fiirbindelsen
liver APRS.

Viilutrustat shack infiir heIgens aktiviteter.

Ett par antenner som SM4XTF Rolf byggt:
10m och 2m quad.

QRV fran delta QTH. forhoppningsvis en
gang pa varen och en gang pa hosten
varje ar. Alla som ar nyfikna och v ill
halsa pa ar varmt valkomna!. Ta koniakt
med mig eller Rolf for vidare information.
Viil miitt pa banden!
73 de SM4XSO Per-Ake Jeniberg.
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Hobbymassan - Stockholm

Hobbymassan i Stockholm under Allhelgonlielgen blev en vdlbesiikt tillstdllning ddr SSA framst tack rare fina insatser
fran Sodertiirns och Tibble Radioamatorer
kunde visa prov pa vad vi agnar oss at i var
hobby.

K?sBsBaX
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H

Ell av de popularaste inslagen v ar som
vanligt mojligheten alt sanda CW och se
bokstavema vaxa tram pa filmduken.
PSK31 och den fina QRP-byggsatsen
QROIIe vackte ocksa stort intresse. Dar
gjorde Tilman SMOJZT och hans team
som vanligt en fantastiskt fin insats med
hundraprocenlig uppstallning under fyra
dagar inklusive bygget av montem pa
torsdagen.
Var R5 vertikal uppe pa det valvda
koppartaket gick som ett spjut och bade
ungdomar och mer garvade operatorer
fyllde loggbockema med den eftertraktade
signalen 8S0HM.
Radion gjorde en lang intervju med Hans
SMOETT som inte saknar talets gava och
som var i farten som otortrolilig inkastare
Christine trdnar CW

till montem under hela utstallningstiden.
Peter SMOXMU och Borge SMOPKO
gjorde pa torsdagkvall en heroisk insats
genom att baxa upp antennen pa miissans
tak som forcerades genom ett tva meter
hogt skatbo.
Stor gliidje hade vi av Sodertoms supereffektiva team med lang erfarenhet av hur
man trollar tram en utslallning eller en
fieldday pa nolltid och sedan river den
iinnu snabbare.
- Jag lyckte alt del verkade vara en
ovanligt fin trivsel i montem och alia
verkade nojda med hur det fungerade.
konslalerade QTC-redakloren Ernst
SMORGP som besokte oss med kameran i
hogsta hugg.
Tjugofem personer var engagerade i
massan i en eller annan form vilket far
betraktas som en storartad insats och ett
fint altemativ till sofflocket.

SMOAIG Ingemar, gladde sig at de manga
besokama.

CW-maskinen orsakar hapnad
- Det kryllade av teknik- och hobbyintresserade pa Stockholms Hobbymassa,
kommenlerar Tilman SMOJZT.
Ett ballre stalle an del for alt visa upp
var hobby finns kanske inte i Sverige.
Ett stort tack till Swedish Radio Supply
som donerade de vackra trojoma och
Tommy Jambrink pa Hobbymassan som
lai oss delta ulan kostnad.

Texter och bilden SMOAIG Ingemar. SM5XW
Goran. SMOJZT Tilman och SMORGP Ernst

SMOAIG Ingemar DLD
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Tio radioamatorer pa plats
Cirka tio radioamatorer fanns pi plats
och informerade besokare fran hela
malaromradet.
SKOPT hade fem man pa plats for att visa
upp egenbygge och QRP. Tilman korde
cirka 50 QSO:n pa 80 meter med QRPbyggsalsen QROIIe i montem. Aven
andra byggen visades och likiarbete med
vtmonterade komponenter.
En gammal Heatkit-line fanns pa plats.
Deltagama fran SKOQO korde vanlig
lelefoni och CW i sin homa pa bade
kortvag och 2 meter. Totall fanns tre
antennsystem igang for kortvag och
signalen 8S0HM.

Redo for att vdlkomna besokama till
montem.: WQT. TC. SYQ. LIT. Kristine.
PKO och SM5XW Goran.
(Tack SRS. Karlstadfor de fina trojoma).

Uppskattat DX-mdte!
DX-motet 8-10 oktober
Motet samlade cirka 150 besokare och vi var mest glada for
den stora anslutningen fran SM7 och LA som pa senare tid
visat stdrst intresse. Ledningsgruppen i Lake Wettem DXGroup hade till en botjan otur med olika foredragshallare.
som av olika anledningar inte kunde komma till motel.
Nagra dagar tore motet var programmet klart och det blev
till slut etl varierande program med DX-expeditioner. olika
upplevelser. kondilionsforutsagelser. antenner och korteknik. Pa fredagskvallen var det "dropin” till Hotell Wettem
och da kunde vi pusta ut. Alla foredragshallare hade anlant
och det var hog stamning. SM6XUO Jan-Olof visade filmen
01767 SM6CTQ, Kjell
SMOAGD, Erik och SM7DXQ. Mats
Karlsborg. som han sjalv spelal in och darefter tick vi lyssna
kunde lidIsa cirka 150
kopplar av med en rdkbaguette
till inspelningar fran olika DX-slationer pa 160 meter som
deltagare vdlkomna.
mellan foredragen.
SM5BFJ. Leif hade sammanstallt. Expert menterande
Svenska radioamatorer (ESR) hade en Workshop som var
bemannad hela kvallen. Alla verkade
trivas och det blev tor manga en sen
kvall.
Pa lordag morgon startade foredragen i en
teaterlokal pa Karlsborgs Fastning. Forst ut
var SM6DOI. Staffan som berattade om sina
antenner. Vi tick tolja utveckl ingen och de
forsok Staffan gjort. tor att fa maximalt
resultal pa framst antenner tor de olika
/ vimlet SM7CQY, Kenneth och
lagbanden. Staffan avslutade silt
SM7CMY. Peter
toredrag med att skiinka en antenn till SM5DJZ, Jan, en uppskattad
lotleriet.
foredragshallare om det
intressanta IOTA diplomet
Nasta programpunkl var "Runt om i Varlden” med UA4WHX. Vladimir. Redan pa fredagskvallen
hade vi fragat Vladimir vad han behovde for hjalpmedel till sitt foredrag. -Far jag bara tillrackligl manga
som lyssnar sa racker det meddelade Vladimir! Ja. jag har lite bilder ocksa sa en projektor nicker....Det
var de ingangsvarde vi hade fail av Vladimir innan han startade sin toredrag och nog var vi lite oroliga.
Vladimir kunde halla lada. Han berattade om olika episoder. han rakal ut tor pa sina reser runt om i
Varlden. Allt tlot pa bra. Linda tills han torsokte fa in ett pappersfotografi till den dia apparat vi stallt upp!
Vladimir hade onskat sig en skioptikon. en aldre apparat for Ijusbilder. Del galler an ha resurser! Inom 30 minuter hade en apparat fran
1942 hamtats och foredraget forlsatte. nu fiven med ljusbilder.
LA6VM. Erling som blir en av operalorema till Peter I var nasta
foredragshallare. Jag har tidigare namnt att den expeditionen som
startar i botjan av nasta ar formodligen blir arets hojdpunkt. Erling
berattade om forberedelsema. Alli verkade planlagt i minsta detalj.
SM5XW, Goran tackar for
Under Erlings foredrag samlades del in 3 500:- som sponsring fran
ett trevligt mote och
motesdeltagama.
berattar lite om SSA i
SM6CMU, Ingemar berattade darefter om hur man upptacker
framtiden.
oppningar pa hoga frekvenser. Intressant toredrag Liven for DX:ama
pa kortvag.
Sist ut denna dag var G3KHZ. Derek som berattade om sina expeditioner till Pulau M tiara samt Pulau Satang Besar. Derek avslutade sitt
Fotografer:
Trdffpd kafeterian SM6YBR,
foredrag med att visa en video som han sjalv spelat in.
Brita och SM7BCX. Yngve.

forts, nasta sida
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SM7G1B och SM6JSM

“

Foredraget om expeditionen till
Market Reef intresserade
manga.
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ALINCO Sweden
NYHETER- Kvalite till Ratt Pris!!

DJ-C7
Transceiver som passar
i skjortfickan!
I V3rldens minsta??

1790:-

DM330MVE
Natagg 30amp
Marknadens basta frSga varfbr!

1990:-

JULPRIS Handapparat 2m

1590:Ring mig om ni hittar nagon biiligare med samma kvalite!

SANCO
Sportlovsvagen 7, 918 32 Savar
Tel 090-52226 (Helg och vardagar efter 1700)
Mobil 070-5597105
www.alinco.se, info@alinco.se

SARTG informerar om digitala modes
Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group
forts.

r

En mycket lyckad motesdag som avslutades med en
DX-supe pa Hotel I Wettem. Strax tore klockan 23
var del dragning i moteslotteriet diir prisbordet
varderades till cirka 15 (XX):- Lyckliga vinnare ble\
SM6DHU. Mats som tick antennen skiinkt av
Lannabo och SM5COP. Rune blev lycklig iigare till
guldnyckeln skiinkt av Svebry. Diiretier ble\ det
sedvanlig nattvickning med iinnu nagra dl. Ni
fdrstir sjiilva att stiimningen var hog.
Pa sondag morgon inledde SM5DJZ. Jan med att
beriilta om lOTA-diplomet. Diplomet har pa senate
tid blivit mycket populiirt och efter Jans foredrag
kommer nog manga borja jaklen med alt konlakta
olika oar runt om i varlden.
Ell intressant DXCC-land OJO - Market Reef med
SM5HJZ, SM5AJV. SM0GNS och SM0HPL blev
motels sista foredrag. En myckei tin presentation,
diir vi tick folja med gruppen Iran start pa bryggan
till ett lyckligt genomfdrande.
SSA ordforande SM5XW. Goran avslutar motet
med att beriilta lite om SSA och framtida visioner.
Vi arrangorer vill tacka alia som kom. Ell tack till
SM5DJZ, Jan som under motet kontrollerade
ansdkningar for DXCC-diplomel. Vi vill tacka
SM4BOI. Olle som skiinkle priser till
moteslotteriet. Vi vill tacka sponsorer och enskilda
som hjalpte till pa olika salt
For LWDXG SM6CTQ. Kjell
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TRAFIKSATTEN
Information om AM. SSR.
USB. LSB. FSK. Hell. FM
och video i grafiska hiIder.

PROGRAM
Har presenteras ett liter
un til av de manga
program som films.
Bildspelel mdste upp-

De digitala trafiksdtten ^ras efter hand s.m
bltr allt fier och manga knm,wru,
limner mte folja med
vad som hander. Darflir dr det trevligt att den
s venska gruppen SARTG staller upp och
informerar om de digitala trafiksdtten.

INKOPPUNG
Anvisningarfiir hur du kan
koppla samman dator och
transceiver. Da de fiesta
anvtinder datums Ijiulkort
som modem idag herdttar vi
om liinkarddrdu hittar
information om hur just din
transceiver bor kopplas in
via heist tillbehorssockeln.

Del kan vigdra genom att besdka din torening och via bildspel visa hur trafiksatten utnvttjar
trekvensema. visa hur programmen ar konstruerade och visa hur man enkelt kopplar samman
datoroch transceiver.
I tre bildspel behandlas trafiksatten. program och inkoppling.
Det har ar en invit for de som redan nyttjar digitala trallksatt och speciellt for de som iir
intresserade av att prova digitala traflksatt.
Ring. sknv. skickaett mail omdin torening vill hallaett mine med digitala modes pa
programme!, sa kan vi kanske komma over och visa bildspelen. Ett alternate iir att vi skickar
enCDochni sjiihaskaparendiskussionrunl bildspelen. SARTG:smalsattningaratt spnda
kunskap om de digitala trafiksatten.
SM4LLP Lennart Grone. Tel. 019-294 680. StenmursvSgen 5.710 32 Vimrosa
e-mail: lennart.grone@telia.com
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Byggsatser
Komponenter
Tillbehor

>4

Byggbesknvmngar pa engelska

Ljudaktiverad switch, lamplig for bandspelare eller
radiosandare Relautgang
Justerbar kdnslighet.
Byggsats
10100126
99:-

PIC experiment
Ett expenmentsystem med
PIC 16F84A Inkluderar
programmerare Byggsats
10100081
159:-

Ett radionun liknande det pdfraktfartyget Ramsey's, ((iperatdren okdnd)

Plumpuddingen som forsvann

Frekvensraknare

to SM5RN.Derek

En rdknare med 8-siffng
LCD Max 50 MHz FET
i mgangssteget for basta
kanslighet 1Mohm/10pF
impedans Byggsats mkl
IAda
10100095
699:-

Den 30 oktober 1953 avseglade jag som
lelegrafist fran Royal Albert Docks i
London ombord pa fraktfartyget Ramsey
med destination Singapore och Shanghai.
Fartyget som hade byggts under kriget
var relativt modemt for sin lid och hade
genomgalt en ganska omfattande renovering. Radioutrustningen var lite blandad en 300W CW/MCW/AM siindare och
Marconi Elektra motlagare samt det
sedvanliga autoalarmet och diverse andra
motlagare. Dessutom fanns en ny VHFtelefon tor lotsarbetet pa bryggan.

Julstjdma
30 lysdioder arrangerade som en stjama
Styrs av mikroprocessor
(AT89C2051) Sekvens
over 4 minuter Byggsats
10100046
229:-

over 100 byggsatser
- till nytta och noje alia priser ink! moms

Komponentsatser
20100002

199-

Lysdioder 5mm rod standard 50 st
Lysdioder 3mm rod standard 50 st

20100059
20100060

2929

PIC 16F84A.O4/P DIP18. 3 st
NE555DIP8 50 st
LM741 DIP8. 50 st

20100078
20100079
20100080

BC547B. 50 st
BC557B 50 st
2N3055 10 st

20100040
20100041
20100058

®
<D

(0

ID GJ GJ

<D

U)

CD <D
<D

1

Q)

Motstand 0 25W 1CR-1M (E12)
25 tt per varde totalt 1525 st

Digital Multimeter
3 1/2 siffra
200mV-1000VDC
200mV-750VAC
2000uA-10ADC
200R-2Mohm
Diodtest
Transistortest
Summer
FyrkantvAg
inkluderar matsladdar batten
och manual tengi

10150001

79:-

electro kit
Tel 040-298760 Fax 040-298761

www.electrokit.se
IS

Efier en del lurer i olika hamnar kom vi
till Alexandria i Egypten och diir vi tick
en postleverans. I ell av mina brev. del
fran min mor stod det alt jag skulle fa ett
paket i Suez innehallande en plumpudding
som min mor bakal. Fbrviintningama var
naturligtvis enorma bland mina officerskolleger ombord. eftersom vi rimligtvis
skulle fa den eftertraktade plumpuddingen
i god tid fore jul.
Efier Alexandria fortsatte vi genom
Suezkanalen i konvoj med atta andra
tartyg och efier omkring 15 tint mar sag vi
iinlligen hamnen i Suez diir vi skulle lasta
av en del gods. Jag gick och spanade efier
skeppsmiiklaren som brukade komma
ombord sa fort vi hade tortojt i hamnen
men det drbjde ganska lange innan han
kom ombord. Men nej. del fanns inget
paket till mig! “Nej.“ sa miiklaren. “del
var inget post till dig. men kommer del
nagot skall vi se till alt del blir v idarebefordrat med P & O* s passagerarfartyg.
“Paketet kommer alt vara i Aden innan ni
kommer dit.” Ganska lang i ansiktel
alerviinde jag till hytlen. Sa var det med
den plumpuddingen tankte jag.
Vi skulle till Jiddah. halv viigs ned i
RixJa Havet och lossa last ocksA och det
skulle ta nagra dagar sa del var bara alt
hoppas att paketet skulle dvka upp i Aden.
Aden iir en av de storsta nalurhamnar i
varlden omgiven av berg och med en
ganska livlig liten stad. Hiir skulle vi
bunkra dieselolja och la en del last

SuezJuinalen

ombord. Ivrigt viintade jag pa posten och
dagen efier niir vi kom i hamn sa kom
poslsiicken ombord. Men inte heller denna
gang fick jag mitt efterlangtade paket. Nu
var det definiti vt kort med plumpuddingen
(ill jul. det var bara nagra dagar kvar. Vi
som hade spetsat oss pa plumpuddingen
pa juldagen blev besvikna!
Vi hade al II annal. pursem och kocken
hade fixat med kalkon innan vi lamnade
England men ingen hade tankt pa plum
pudding. Sa tori vi lamnade Aden
anropade jag GKV Portishead Radio med
ett telegram till min mor. “Var ar
puddingen”? Jag lyssnade till trafiklistan
och Fick sv ar ganska snarl alt pakelel hade
lamnats i god lid till posten och hade
skickats med passagerarfartyg till Suez tor
att vara dar niir vi skulle komma dit.
Nagonstans hade paketet forsvunnit.
Operaloren pa Portishead radio blev
intresserad och erbjixJ sig alt la kontakt
med P&O-fartyget for alt se om ndgon
kunde hitta mitt paket. men jag horde
ingel mer och vi fortsatt var resa mol
Colombo och Singapore.
Man kan ju tiinka sig att vid del hiir laget
sa var puddingen forstord men sa var inie
fallel. den var enligt min mor tbrseglad i
en platburk. Plumpuddingen var dessutom
bakad med de finaste ingredienser och
som engelsk tradition v ill ha det. indriinkl
i cognac.
For att korta av en lang berattelse - niir vi
var pa hemvag ungetar tv a manader
senare och aierigen passerade Suez sa kom
miiklaren ombord med eit paket till mig
innehallande - en plumpudding. Burken
oppnades och se - den smakade utmarkl!
QTC12 2004

SM0JZ1 Ulman. Wdnadens Bok:
ARRL's

digital
handbook

HF Digital Handbook
- Steve Ford. WB8IM Y
Undertecknad har en faiblesse for
kortvagskbrande med sma resurser.
Just utmaningen att trots begransad
effekt och kanske begransade antenner
andock kunna overbrygga fantastiska
av stand ar spannande.
Digitala moder passar val in i denna
biid och har pa senare ar blivit mer och
mer lattillgangliga och utvecklade.
Hang med i denna reviderade bok och
fa upp iigonen for vad som later sig
goras pa omradet.

HF Digital Handbook har nu kommit ut i
en tredje upplaga 111. Boken iir skriven av
digitalradioentusiasten Sieve Ford WB8IMY. Han har hjiilp av ett antal
medfbrfattare for alt bland annul mera i
detalj beskriva en del moment. Da iimnet
kan vara komplext men spannande iir det
klokt alt fordela formedlingen over Hera.
Forfatlaren spanner over alia dom gamla
och nya protokollen hela viigen fran
RTTY. som ju fortfarande har trogna
beundrarskada framfbrallt vid test, till ett
nytl protokoll vid namn "Domino" |2| av
MFSK:s fader Murray Greenman
ZLIBPU.
Efter all ha inleu boken med en historisk
tillbakablick diir tbrlattaren konstalerar alt
dagens persondatorer med inbyggda
ljudkort formligen har inneburit en
revolution inte Kara med tanke pa billig
signalbehandling. utan iiven e.xpcrimenimdjlighet med olika protokoll.

Manga iir vi som minns med viss skriickblandad fbrtjusning vara fbrsta stapplande
steg med digitala moder pa RTTY med en
Creed 7B - Ett muskedunder som kunde
far dbda alt liksom en centrifug rotera i
graven. Pa en intressant lidsaxel i boken
listar torf. olika moders "fodelse". RTTY
slutet pa 40-talet. Packet mitten 80-tal.
PSK31 slutet pa 90-tal och Domino |2|
under 2004.

Boken upprepar sig i vissa stycken. vilkel
kan verka som alt man slosar med ulrymme eller en viss tjatighet infinner sig.
Men for alt siiua forutsattningama gar
fbrf. snabbt igenom de olika gangbara
protokollen och dess egenheler. Diirefter
ges i kapitel 2 lips om hur man "bygger
upp en digitalstation". Hiir handlar det om
all liira sig umgas med instiillningar for
ljudkort och installation av liimpligt
"interface” (granssnitt mellan PC och
radio).

Niir man sa kommit igang. fatt mjukvaran
och hard varan pa plats och borjat kora vill
QTC 12 2004
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Digital Modes iir en mer teknisk
bok i unmet digitala moder.

man giima stilla sin nyfikenhet med mera
teknisk forstaelse. Kapitlen 3-10 upptas
av mera detaljerade beskrivningar av
protokollen. dess funktion och mjukvara.
Djupet iir sa dar lagom mycket tor de
fiesta av oss och illustreras viil i boken
med bland annat klipp fran programvaror.

Au lav la med digitala moder iir inget
nytl. Sa for att forsta hur man gor sa gar
fbrf. i kapitel 11 igenom Contesting med
digitala moder. Dar ju fortfarande del
gamla protokollel RTTY iir forharskande.
men PSK3I aven hiir ar pa frammarsch.

I slutet pa boken finns sa ell appendix.
Hiir far vi ytterligare en genomgang av
protokollen - Denna gang ytterligare
mera teknisk. Personligen sa tycker jag
nog att man hade kunnat liigga denna
utvikning direkt i kapitel 3 - 11. Intressanl nog ges hiir dcx’k en hel del referenser till vidare studier kring respeklive
protokolls inre viisen. Mycket intressant.
De protokoll som avhandlas i boken ar
RTTY. PSK3I. PACTOR I - III.
WinIink2000. Clover. Hellschrieber.
MFSK. G-TOR. MT63. Throb. QI5X25
och Domino.

Vdlkommen med digitala moder!
Tilman SMOJZT

ISBN 087259-915-9 - Finns pa
SSA:s kansli
www.qsl.net/zl 1 bpu/MFSK/domtno
ISBN 187230-982-8-Finns pd
SSA:s kansli
141 www.smallwonderlabs.com,
www.qrpproject.de (Digifun)
151 QTC QRP-spall November 2003

|l|

Digital Modes
- ZLIBPU Murray Greenman
Jag maste osbkt gora en jamfbrei.se till
den av RSGB och Murray Greenman :s
(ZL1BPL) utgivna boken "Digital
Modcs"|3]. Denna bok kom ut i tryck
2002 och jag har tidigare skrivit om den
i QTC. ZLIBPLJ iir programmerare
<K’h "pappa" till bland annat MFSK
och Domino. I>etta ger honom en annan
infallsvinkel till iimnet an WB8IMY.
"Digital .Modes" beskriver iimnet mera
torrt och sakligt emedan HF Digital
Handbook mera vander sig till den som
vill "komma igang".
Alt bbija kora digitala moder iir mycket
enkell. Det enda som egentligen kan
bcrcda lite trubbel iir skaffa ett liimpligt
interface mellan rigg och PC:ns ljudkort.
De fiesta ljudkort kan anviindas lika sa
riggar. Hiir kriivs det en rigg som klarar
SSB och haren rimligt slabil VFO. Om
man nu inle vill anviinda sin nvinkopta
rigg for 5-siffriga belopp sa Finns intressanta allemativ Iran flera kallor (siirskilt
for oss som gillar alt bygga sjalv).
Den mesta trafiken med digitala moden
PSK3I sker pa 14 070.15 kHz. David
Benson pa Small wonderlabs har tagil
fasta pa del och har sedan en lid liilbaka
en byggsaLs for all kunna bygga sig en
rigg avstiimd for delta band (finns aven
for 80. 40 och 10 meter). Jag har tidigare
skrivit nagra ruder i QTC QRP-spalten[5|
om PSK20 som den heter. Den ger ca 3
watt ut och anslules till 12 V matningsspanning. antenn och direkt in pa PC:s
ljudkort. Effeklen riicker mycket viil till
och pa detta siitt har man pa ell elegant,
billigt och snabbt siitt kommit igang.
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snail. En snabb datapuls i hog frekvens
med branta flanker ar mycket elak. Vi
semestrade for ett antal ir sedan pa
Gotland, det kan jag rekommendera. Diir
v ar det helt idealiska forhallanden for att
kora radio. Inga som heist storningar.
Tank om man bodde pa vischan ( landsbygden ) langt ifran annan bebyggelse. Jag
fbrstar NDL-lyssnama som aker till
Parkalombolo for an lyssna pa amstationer
fran mellan och nordamerika.

I

Vara storningar!
Av SM4LLP. Lennart,
Vintrosa
e-post: lennart.grone@telia.com

Den elektroniska niiljon blir allt mer infekterad av storningar av olika slag. Har
jdljer en kort beskrivning. 17 bar i princip fyra stycken olika storkdllor, de dr:
• Atmosfdriskt brus elektrostatiska fenomen.
• Rynul brus fororsakat av solens energi.
• Termiskt brus pga molekyldr aktivitet.
• Egentillverkade storningar den storsta niiljojorstoraren.
Atrnosfariskt brus
Atmosfariskt brus uppkommer exvis vid
friktion mcllan v attendroppar. iskristaller i
iskmoln. vid snofall. vid luftens friktion
runt en flygplansvinge etc. Detta ar
tillfalliga storningar. Exempel pa avstorningsatgarder ar kulan eller ringen i
toppen pa en centralantenn som medfor
tidala urladdningar i stallet for ett kontinuerligt sprakandc.
Rv md brus
Rymd brus. kanner vi till. V rider vi en
riktantenn mot solen vid dess upp eller
nedgang. sa ser vi signalnivan tor bruset
markant oka i baring mot solen. Detta far
vi acceptera.
Termiskt brus
Termiskt brus uppkommer nar ett material
varms upp. nar molekylemas rorelse i ett
material accelereras. Snabbare rorelse ger
ett hogre brus.

Egentillverkade storningar
Egentillverkade storningar. bdijade med
Marconis "gnistsandning” 1901 over
atlanten. Sedan dess har vi sjalva skapat
storningar genom alia elektroniska
apparater. Dessa storningar okar lavinartat
och har ar det ekonomisk v inning eller
oforstdnd som skapar en alltmer stdrande
miljo i etem. Exempel pa dessa storkiillor

ar : Telegrafi, telefoni. radio och TV,
radar: miitteknik. regulatorer och instru
ment; data kommunikation. kraftelektronik. frekvensomriktare: kabel TVnat: mobil kommunikation. och PLC' =
Power Line Communication dvs. nyttjande av elnatet for datakommunikation.
Elektronikens stdrtalighet minskar och
stomivan dkar dramatiskt. 1996 kom en
lag om storav stand i kraft, vilket har
hammat utvecklingen en aning. Vad
fororsakar ofta storningar. Transienter i
niitspanningen och franskiljare. oavstorda
relaspolar ( en diod i riktning mot + over
relaspolen saknas ), mobil-telefoner och
kommunikationsradio. frekvensomriktare
och ESD ( Elektro-statisk urladdning ).
En irriterande stoming avges fran
elstangsel. Den tv pen av stoming kan
emellertid enkelt elimineras. Tag en 100meters ring elkabel. 1,5 mm2 RK. FK
eller liknande och anslut "hela paketet”,
spolen. i serie med elstangslet vid pulsgivaren.
En annan otrevlig tingest ar ’’dimmcm”
som Anns i manga elektroniskt mycket
simpla utfdranden. utan avstomingsfilter.
placeras enklast i det runda arkivet. Sa
enkelt var det att bli av med tva typer av
storningar. Stdmingama kan indelas i
snalla. halvsnalla och elaka. En sinuslik
stoming ar av kort v araktighet och snail.
En stoming ty pen fyrkantpuls ar halv -

Atgarder for att reducera storningar
Anviind en antenn avsedd for anvandning
pa ”en" frekvens och optimerad for denna
frekvens. alltsa inga multibandantenner.
Utnyttja rcsonans frekvensen ! En tradantenn. en dipol, som v edertaget innebar
att antennen ar en hah v ag-Iangd lang,
raknar du enkelt ut langden for pa foljande
san : Vagliingden i meter, e (lambda) =
300 frekvensen i MHz.
Langden for en dipol blir. L = e 2 x v. diir
v ar utbredningshastigheten som for en
enkel ledare ar c:a 0.95. Exempel :
tillverka en dipol for 14,3 MHz. e 300
14.3 = 20.98 m. L = 20.98 2x0.95 =
9.97 m.
Tag till tv4 lika langa ledare c:a 5.3 m
langa och testa, mat upp staende vagen nar
antennen ar uppsatt pa den plats dar den
skall anvandas. Det fomtsatter att man
sander via antennen och anvander ett
SWR-instrument. Fbrhoppningsv is far du
hjiilp av en niirboende radioamator om du
intc har ett tillstand sjiilv. Klipp sedan av
nagra cm i taget. lika langa bitar i var
iinda.. Tag ner den justera lite i taget.
kontrollera SWR pa uppsatt antenn och
fortsatt tills ingen SWR upptriider. Da har
du en antenn som ar i resonans pa den
frekvens som du tanker nyttja. 14.3 MHz.
Nagra genvagar Finns inte ’ Placera
antennen fritt sa koppling till andra
ledande element undviks. Dessutom skall
matarkabeln dras vertikalt ner fran
matningspunkten sa langt som mojligt.
Basta QTH - langt bort fran bebyggelse
Det absolut biista QTH ar alltsa langt bort
fran bebyggelse och grannar. ensamt ute
pa vischan med mojlighet att experimentera med antenner i god miljo. Forse
matarkabeln om det ar en koaxialkabel
med en ’’choke” vid matningspunkten. Gor
en spole med ett antal varv pa koaxialkabeln. Diameter och v arvtal beroende pa
anvand frekvens. Med balun = BALanced '
UNbalanced unit, avses i forsta hand en
enhet for omvandling mellan balanserad
ledare. stege. bandkabel till obalanserad
ledare. koaxialkabel. Uttrycket balun
anvands ocksa for slval impedansomvandllng som stromtransformering.
Vad det nu ar sa bidrar denna enhet till att
anpassa antennen till matarledningen och
sandaren. mottagaren. med minsta forlust
for signalema. 50 ohm:s impedans. Vid
sidan om resonans frekv ensen kommer en
induktiv eller kapacitiv forlust att uppsta
som resulterar i SWR = Standing Wave
Ratio, en staende vag. reflekterad energi
QTC Nr 12 2004

som gar tillbaka till sandaren och for
modema transceix rar automatiskt justerar
ner uteffekten nar nivan overstiger c:a 2.5
dB.
An\ and jordade natuttag och absolut en
riktig fulltransformator mellan sandare.
mot-tagare och natspiinning. en transformator med galvaniskt skilda primar och
sekundar lindningar. Anvand natfilter ett
stomingsfilter. om du kopplar in en dator
till elnatet. Transportera alia nyttosignaler i skarmande koaxialkablar. Jorda
alia enheter i samma punkt. med grov
ledare. Forutom antenner ar jordning ax
stations utrustn i ngen rad ioamatdrens
stdrsta problem.
Analysera din Ivssnarmiljo. Har du
stdmingar sa notera tiden nar de forekommer. samman faller tidpunkten med
mdustriell produklion i narheten. Forsdk
att pejla riktningen till stomingskallan.
Samarbeta harvid med en annan lyssnare
eller radioamatdr i narheten. En radioa
matdr har lattare att bestamma baringen
till slorkallan. Med en HB9CV antenn
och en handapparat lor 2 meter kan man
ocksa jaga stdmingar. Vi fann 47
centralantenner pa soder vaster i Orebro
som storde pa 2 meters bandet.
Lvcka till
73:s de SM4LLP, Len i l-rosa

25OW slutstegsbvgge med hilliga
MOSFEI
I den tyska radio-tidningen Funkamateur
(nox ember 2004) beskriver Horst Txxele
(DK8AE) ett intressant slutstegsbvgge for
I IF dar man anxander sig av 6 st billiga
(ca 15 kr hos EL FA).
Spanningsmatningen ar lite drvgt 100 volt
vilket ger behagligt laga strdmmar.
Artikelforfattaren beskriver i detalj stegets
arbetssatt och tanket i att parallel Ikoppla 6
fdrstarkarsteg. Nar artikelserien ar till
anda kommer jag att aterkomma till en
"forsv enskad” version artikeln. Proxexemplar av Funkamateur kan bestallas genom
deras hemsida innr. funkamuteur.de
altemativ telefon +49 30 44669460
SM0JZT Tilman

^spiderbeam
Tradyagi for flera hand att bygga sjalx
Cornelius Paul DF4SA har pa sin hemsida
lagt ut en komplett bvggbeskrix ning pa en
sa kallad "Spider-Yagi** att bygga sjalx
med rimligt enkla medel. Den kan latt
byggas som en tlerbands-yagi tor exempelvis 20. 17. 15. 12 och 10 meter. Man
anxander glasfibersprdt och trad och far
en antenn som inte bara har mojlighet till
trafik pa flera band utan aven latt kan tas
med fdr portabelbruk. Anvandes bland
annat pa sommarens expedition till
Market Reef. Titta in pa hemsidan
xvxvxv.spiderbeam.com och ladda hem
dokumentation pa tyska eller engelska.
SM0JZT Tilman “
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Nytt modeord?

Roofingfilter - vad dr det?
Av SMOAOM Karl-Ame Markstrom och SM4FPD Roy Nordqvist

Ar Roofingfilter ett nytt mode ord? NAnting som vi inte begriper? Nat man kan
missbruka och anvdnda som slagord?
Nej, detta maste redas ut vad dr ett Roofingfilter?
I i vetju att ordet anvdnds till att beteckna detfilter som sitter i radiomottagares
forsta \11\ det brukar vara vid 40 - 120MHz, typiskt dr 60MHz
’’Roofing-filter" ar egentligen ett
uttryck som kom i och med att mottagare lanserades som hade mellanfrekvensen over signalfrekvensen. Da
Tick man satta ett lagpassfilter fore
hlandaren for att hindra dels signaler
pa MF-en och dels pa spegelfrekx ensen
uppe i VHF-omradet att na hlandare
och MF-kedja. Detta filter gav ett
"yttertak" at mottagaren
frekvensmissigt, och darav namnet.
Historia
I flera mottagare for professionelll bruk
som gjordes pa 60- och 70-talen x ar detta
filter den enda HF-selektix itet som fanns
sax ida inte man kompletterade mottagaren
med en vttre preselektor.
Sedan flyttades betydelsen till att betyda
det forsta filtret efter blandaren. och detta
ar den modema betydelsen ax begreppet.
Ett ’’roofing-filter” ar det filter som har
hux udansx aret tor att undertrvcka starka
signaler niira den onskade signalfrekvensen. s& att de inte kan oxerstyra
steg langre bak i mottagaren. Det ar darfor
viktigt att ’’roofing-filtret” ar sA smalt som
mojligt. Heist ska det inte vara bredare an
det signalspektrum som man x ill utnyttja
senarc i mottagaren. men det kan x ara
besx arligt att realisera nar hoga
mellanfrekvenser anvands.
Fallgropar och fel anvandning
Det finns exempel pd amatorradioutrustning vars original-'roofing-filter” ar
oliimpligt dimensionerade vad avser
bandbredd och flankbranthet. Man kan da
forbattra mottagarens storsignalegenskaper rejalt genom att satta i filter med
battre data.
Om ’’roofing-fi I tret” ar bredare an
nodx iindigt tar man effekten att en mycket
stark grannkanalsignal kan paverka
arbetspunktema pa forstarkar- eller
blandarsteg langre bak i mottagaren och
darmed ge upphox till intermodulationsprodukter eller blockeringseffekter. I de
fall mottagarens forsta oscillator har ett
mycket lagt fasbrus s^ ar det i hux udsak
’’roofing-filtrets” bandbredd som avgor
hur en mottagare kommer att upptrada nar
frekx ensax st&ndet mellan en svag onskad
signal och starka grannkanalsignaler
minskar. Darfor kan man fa oxerlagsna

egenskaper hos en mottagare som har sin
forsta mellan frekx ens i ett omrade dar
man kan gora riktigt smala kristallfilter.
Detta sker dock till priset ax att man da
inte kan tacka hela HF-omradet i ett
obrutet svep som man kan gora i en
mottagare som har mellanfrekvensen over
signal frekx ensomradet.
Nar grannkanalsignalema kommit in i
"roofing-filtrets” passband forsamras
intermodulations- och blockeringsegenskapema drastiskt. helt enkelt darfor att
steg langre bak i mottagaren utsatts for
flera och starkare signaler, och nar val ett
steg overstyrts finns det inget man kan
gora at saken.

Losning och angreppssatt
Det finns dock metoder att angripa
problemet. en ax de battre ar att lata en
separat AGC'-slinga arbeta pa stegen
mellan forsta och andra blandaren samt pa
ett ev. HF-steg. och darmed kunna dra ner
forstarkningen tillrackligt mycket for att
undvika overstyming av den andra
blandaren och stegen efter. Detta ar dock
inte alldeles invandningsfritt. det inses latt
att om en eller flera starka signaler tillats
paverka total forstarkningen i en
mottagare. finns det risk for att en svag
signal hamnar under brustroskcln. I valet
mellan txa onda ting: overstyming eller
kanslighetsminskning, har man da valt
det minst onda i x ctskapen om att
mottagama vanligen ar mycket kansligare
an nodvandigt.

Ett specialfall - en drom ?
Om man skulle lyckas med att tillverka en
mottagare dar ’’roofing-filtret” sitter allra
forst i signalkedjan precis efter antennen.
t.ex. med avstambara kristallfilter eller en
supraledande preselektor. skulle man fa en
mottagare dar brusegenskapema hos de
ingaende oscillatorema faktiskt blir
ganska underordnade. De starka signaler
som kan blanda sig med oscillatorbruset
ar redan bortfiltrerade. Dessutom skulle
en sddan mottagare ocksa fa mycket bra
intermodulationsegenskaper (IP2. IP3
m.fl.). eftersom del inte finns nagra aktiva
komponenter som utsatts for grannkanal
signalema. de ar ju ocksa redan
bortfiltrerade i ’’roofing-filtret”.
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25.3 och 29.35MHz. med SWR 1:1.2 pa
bade 24,9 och 28.7MHz. Med andra ord.
du kan fortsatta att kora dessa tre banden
utan ATU. Men ta nu en titt pa de andra
bandena. SWR 1:1 pa 17 meter ligger nu
pa 17.850MHz. med en plan kurva anda
upp till 18.240MHz med SWR 1:1.2. Pa
20M liggerSWR 1:1 pa 13,900MHzsom
ocksa har en plan kurva upp till
14.320MHz med SWR 1:1.2. Resonan
sen for 30 meter ligger pa 9.900MHz far
du likaval lagt SW R over hela amatordelen av bandet. Total iradliingd har nu
kommet ned i ca: 38 meter
kvadratroten av vara tv a altemativ . 39 x
37 meter. Kanske du ocksa vantar lite
med altemativ 2? 40 och 80 meter

4/Mxmdstmfefm

SlopandeinverterandeL
En antenn som gar pa alia band fran
10 - 160 meter. Later inte det fantastiskt
Av LA1IC Rolf Brevig
Fritt oversatt av SM4RGD Charlie
Har tidigare varit inford i SARTG News.
Sidan levererad som PageMaker fil av
SM4LLP Lennart. Vintrosa

Princip
De fiesta av er kanner till att en kvartsv agsv ertikal over perfekt jord har en
matningsimpedans pa 36 Ohm. Over
n&got mindre optimal jord ( betvdligt
enklare att fa till ) okar impedansen till
ea: 50 Ohm vilket innebar att vi kan mata
antennen direkt med 50 Ohms kabel. Om
vi nu forlanger vertikalantennen till 5. 7,
9, 11. 13 eller 15 elektriska kvartsvagliingder far vi impedanser mellan 150 till
250 Ohm. ett forhallande som gor det
mojligt att mata antennen v ia en 1:4
balun. Samtidigt blir kravet pa perfekt
jordning betvdligt mindre an for en vanlig
kvartsv agsv ertikal som heist ska ha ett
stort antal radialer for att fungera bra.

For antennen som beskrivs har racker det
med ett vanligt gait aniserat jamror
nedslaget i marken med nagra korta
radialer kring. Sjalv brakar jag 4 kvadratmeter honsnat runt jordningsroret tor att
fl bra kapacitans mot jord.
Balunen som anvands ar en Permo’s Van
Gordon Hl-Q 1:4 som sitter fast pa
jordningsroret max 30 cm over marken.

Magiska tradlangder.
Finns det da nagon tiidlangd dar kvartsvagoma sammanfaller (stammer overens)? Joda ta fram miniraknaren och
kontrollera foljande exempel.
Altemativ 1:
15m: 75x 10.95/21.055( MHz) = 39 meter
12m: 75xl2.95/24.90(MHz) = 39 meter
10m: 75xl4.95/28.75(MHz) = 39 meter

Borja med 39 meter!
Tradlangdema ovan ar utraknade enligt
formel tor blank oisolerad koppartrad.
Om du anvander PVC-isolerad trad far du
rakna med en viss forkortningsfaktor pa
grand av tradens forandrade v aghast igsfaktor. Men bdija med 39 meter oav sett
tradtyp. med antenntraden upphiingd
enligt skissen med matningspunkten
endast 30 cm over marken. likaledcs
avslutas antennen ca: 30 cm over mark
helt isolerad fran jord. Nu ar det dags att
fa till lagsta SWR pa 15-metersbandet.
Ligger det for lagt i frekvens kapar du
antenntraden. 18 cm far den att oka KM)
KHz i frekvens. Kapa forsiktigt till du fir
minsta SWR pa ca: 21.055MHz. Pa 12
och 10 meter ska ha minsta SWR pa ca:
24.9 och 28.750 MHz. Darmed ar
antennen optimerad for de har tre banden.

All-bandsantenn slopande inverterande
L 10-12-15-17-20 och 30 meter utan
antenntuner!
Med minskande antalet solflackar och
samre kortvagskonditioner. vill du kanske
hellre optimera antennen for 17. 20 och
30 meter. Men vanta lite for du klipper
for mycket! Du har sakert redan lagt
marke till att den har antennen i likhet
med W indom FD4 och andra osymetriskt
matade antenner. ar SWR-massigt bred
som en lagardsdorr. Om du fortsatter och
klipper antennen vtterligare 72 centimeter
blir SWR 1:1 pa ca: 21.450MHz medan
du far SWR 1:1.2 pa 21.000MHz. Pa 12
och 10 meter finner du resonansen rant

Altemativ 2:
30m: 75x4.95/10.035(MHz)
20m: 75x6.95/14085( MHz)
17m: 75x8.95/18.140(MHz)

= 37 meter
= 37 meter
= 37 meter

Leta inte efter kvartsv agresonanscr mot
jord liar. Du finner dem helt enkelt inte.
Matningspunktsimpcdansen blir hog.
Om du ej har en 1:9 eller 1:12 balun
v ilken ar ett battre val for dessa band.
Aven en ’’snail” automatisk ATU kan
klara av jobbet. om du ej vill anvanda en
manuell tuner. 160 meter Pa detta band
ar 38 meter bara en kvartsvagslangd som
heist skulle matas mot perfekt jord med
manga radialer och utan balun. Men
aven nar vi anvander dalig jord blir
impedansen hogre. och hos mig gar det
utmarkt utan ATU via en 1:4-balunen.
Kanske inte den basta antennen for 160
meter, men en fullt anviindbar antenn de
kan jag forsakra dig om.
Slutkommcntar
Alla matningama ar utforda med SWR
Analyzer MFJ 259 och elektriskt forkortade ( v4ghastighetsfaktor 0.66 ) halvagiangder av koaxialkablar for att fa riktiga
av lasningar pa v an band. Du behov er
ingenting av detta for att tillverka denna
antenn. Jag kunde lika gama bara ha
skrivet ”ca: 38 meter” pa schemat och
sparat dig for bade beskriv ning och
riikneexemplen. Men jag tycker det ar
viktigt att du forstar teorin innan du
sailer igang. Annars ar upphangningsfomien vald for att ge lite antennv inst.
riktverkan och lag utslralningsvinkel i
antennens landriktning. Kan du fa den
upphiingd ov er sluttande terrang mot
DX-malet dess battre fungerar det hela.
Men om du har topografiska hinder runt
ditt QTH bdr du hellre hanga upp den
som ett vanligt inverterat L. aven den en
mycket bra antenn. Se bara till att
vinkeln mellan den vertikala och den
horisontala delen blir lite storre an 90
grader for att undv ika for stor koppling
mellan tradama. Och till sist. Var ej for
petig med SWR matningama for denna
bredbandiga antenn. Alli under SW R
1:1.5 fungerar lika bra. Eller som det star
i ARRL Antenna Handbook. ’’Don’t kill
SWR until SW R kills you”.
Till sist kan jag namna att jag provat
den har antennen och efter forsta test
med den verkar den mycket lovande. Jag
rekommenderar gama att du provar den.
SM4RGD Charlie

22

QTCM 12 2004

S Balanserad matchbox
- bast for balanserade
antenner - MFJ-974
Text och bild: SMOJZT Tilman D. Thulesius
Kungsangen / Uppland. 08-584 50045
smOjzt@ssa.se
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Forenklat kopplingsschema till MFJ-974. Visar bland annul dom 2 paren
variable vridkondensatorer for den dubbla T-kretsen. Bild ur OST Sept 2004.
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MFJ-974 - En rent balanserad matchbox
kan anvdndas for 6M till SOM (160 med
typ H). Bild fran MFJs hemsida.
En matchbox skall leverera obalanserad
50ohms last till sandarcn. Antennen
anslutes pa samma satt vanligtvis obalanserat till matchboxen. vilket ju kan vara
praktiskt. Man anvander da vanlig
koaxialkabel som ju ar ganska latt att ta in
i shacket.
Men da dom fiesta antenner ju egentligen
ar av balanserad typ ar ju en stege som
matarledning att ibredra. For att ansluta en
sadan behovs det en balanserad ingang pa
matchboxen. Jag skres i min artikel att
man da monterar en balun av exempelvis
lypen 4:1. Vad denna balun gor ar att
transformera 4:1. men aven "omvandlar"
Fran balanserat till obalanserat (Balanced.
Unbalanced). En sadan balun ar konstruerad tor att forvanta sig 50 ohm pa
utgangen till matchboxen och darmed sa
horde antennen ha 200 ohm resistans vid
balunens ingang. Sa ar dock i princip
aidrig Pallet, vilket innebar att verkningsgraden bli allt annal an bra. Jamfor med
en nattransformator. Primarlindningen
skall anslutas till 220VAC tor att ha basta
verkningsgrad.

Balun ratt viler tel ?
Enligt delta resonemang ar det fel. att lite
lattvindigt saga att: ’’man behover bara en
balun sa ar saken klar" tor att "gora om”
en vanlig matchbox for att hantera en
balanserat matad antenn.
Nu skall man val komma ihag att en nog
sa god dipol i princip bara ger en balanse
QTC Nr 12 2004

Antenner och diskussioner kring antenner verkar vara den de! av var hobby
som engagerar dom fiesta. Om det dr egenbygge eller kbp av Jardig utrustning.
Efier min artikel "LOG Electronics ATlOOPro under luppen"l I/ har jag hajt
anledning att Junderu lite pa det Jaktum att jag liksom dom fiesta lite slan'igt
auser att en balun gor en vanlig matchbox* till en matchbox for balanserade
antenner. Forutom lite aterkoppUng Jran lasare har jag sjalv letat ytterligare
information vilket jag skulle vilja delge.
ir det sa enkelt att man bara monterar en balun, sa Mir "en vanlig" matchbox
aven anvdndhar Jor balanserade antenner ? l.ut oss Junderu over det.
rad last om den hanger i tri rymd.
Faktorer som hojd over backen. tradlangd
och markens beskafl'enhet under antennen
gor att man i princip allt id tar en komplex
last. Sa verkningsgraden ar andock at
skogen.

Sa det innebar andock att:"Jos isst kan
man anpassa en balanserad antenn
(exempelvis en dipol) i ett antennsvstem
genom att koppla en balun mellan
stegmatningen och matchboxen. Men
rakna da med dalig verkningsgrad man
eldar energi i matchbox och balun.

Det Finns en battre losning.
SkafTa en matchbox som faktiskt ar byggd
sa att den med hog verkningsgrad kan
anpassa en antenn med balanserad last !
Pa 50 -talet byggdes en he I del sadana
matchboxar. dar val kanske den fran
Johnson ar en av de mera kanda. Denna
matchbox hade fasta lagen tor datidens
band (10-80 exklusive WARC) och
lampar sig darfor mindre bra idag. Det
Fanns aven riktigt sofistikerade balanserade tuners med en linkkoppling (som
man bvggde sjalv oppet pa en traplatta).
Denna gjorde att man kunde kompensera
tor obalans i den givna antennen.
Moderna tider
Idag tills erkas balanserade matchboxar
hos bland annat Palstar och MFJ. De
senare har en intressant model I som heter

MFJ-974H som Finns att kopa i Sverige
tor ca 2700.-.

Tittar man pa det torenklade kopplingsschemat ser man att denna matchbox ar
uppbyggt helt symetriskt som en '‘dubbelt
T". Stegen anslutes till hoger. Den
variabla spolen justeras i steg genom en
omkopplare pa fronton. Enheten innehaller forutom ett korsvisande SWR/Effektinstrument aven 2x2 variabla
kondensatorer som mandvreras gangade.
For att sa "gora om fran balanserat till
obalanserat Finns i matchboxen en 1:1balun. Nu sitter den i slutet och har har
man dock kand last av 50 ohm i varje
anda. sa verkningsgraden ar hog.
I ARRL:s QST nr Sept 2004 Finns pa
sidan 60 en intressant artikel som belyser
resonemanget ovan.
For den som sill ha en automalisk
matchbox for balanserad antenn sa s ill jag
tipsa om att titta in pa hemsidan
"svsvsv.hamsvare.de". En sadan losning ar
intressant men till en as ses art hogre
kostnad.
Sjals lutar jag at att skafTa mig en balan
serad tuner for att anpassa min G5RV
eller "random dipole" rakt pa bandkabeln.
SMOJZT Tilman

Referens
[ 11 QTC - Nos 2004 LDG ATlOOPro
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STIFTELSEN FOR FORSKNING OCH
UTBILDNING INOM RADIO- OCH
TELETEKNIKEN OCH DESS HISTORIA

SSA soker
Programmerare

utlyser harmed stipendium for ansokan
I. Stipendiet avser radio- och telehistorisk forskning i vid bemarkelse genom att framja
forskning. utbildning. information och annan tormedling av kunskap om radio- och
teletekniken exh dess historia.

Exempel pa projekt som kan erhalla bidrag:

i

j

• tryckning av forskningsresultat
• anordnande av seminarier dar resultatet tillgangliggdrs for ett bredare forum
• framlagning av pedagogiska hjalpmedel for forstaclsen av radio- och eller telcteknik
• jamforande studier hur svensk innovationskraft inom omradet havdat sig intemationellt
• samhallsvctenskapliga studier rorande radions och teleteknikens betydelse.

Stipendiet kan avse kostnadema tor forskningen samt kringkostnader som resor mm.

4-

3. Stipendiet avser ej tekmskt utvecklingsarbete.

Stipendiet kan sdkas av privatpersoner och ideella foreningar - ej institutioner.
mvndigheter eller toretag.

5. Stipendiesumman uppgar 2004 till minst 5.000 kronor. Den kan fordelas pa flera
sokanden om kommitten sa beslutar.
6. Bedomning och urval av inkomna ansokningar gors av en kommittc utsedd av
stiftelsens styrelse.
7. Bidrag provas efter ansokan. Ansokan skall innehalla redov isning av projektets
genomforande i form av en realistisk projektplan med mal. ansvar. aktiv itctcr.
tidsplan och ekonomisk kalkvl.
Stipcndiat skall. senast sex mdnader efter angivet projektslul. avrapportera i skriftlig
form till stiftelsen. tillsammans med verifikationer pa erlagda kostnader. Om stiftelsen tinner sarskild anledning till det. kan den ursprungligen tilldelade
stipendiesumman andras helt eller del vis.

Om ett projekt for vilket medel beviljats fran stiftelsen inte genomfors, eller om
redovisning och rapport for projektet. trots paminnelse. inte lamnats till stiftelsen.
skall bidragsmottagaren aliiggas att iterbetala bidraget. Om sa inte sker beslutar
stiftelsen om atgard.
10. Aven om stipcndiat har upphovsratt till sina forskningsresultat ager stiftelsen efter
egel bedomande att tillgodogdra sig eller publicera dessa.

Foreningens nuvarande medlemsregister har fall it tor aldersstrecket och
skall darfor bytas ut.
Vi onskar utveckla en ny applikation
alternative justera eller komplettera en
befintlig.
Det nuvarande systemet bygger pa en
relationsdatabas i natverksmiljo.
Vi soker dig som pa uppdragsbasis kan
bista forcningen med att utveckla v&rt
nya medlemsregister. Aven toretag ar
valkomna att hora av sig.
Vi emotser din intrcsseanmalan senast
den 20 dec.
Ytterligare information kan erhAllas
av Jonas Ytterman
pa foreningens kansli.
Telefon: 08 - 585 702 73
Fax: 08 - 585 702 74
e-post: kanslietfa ssa.se
Besoksadress: Turebergs A lie 2
Postadress:
Forcningen Sveriges Sandareamatorer
Box 45
191 21 Sollentuna

Brev fran Kulturdepartementet
For eft ar sedan diskuterades hdr i QTC om
Telemuseums stdngning. Nu har eft svar ang.
denna fraga kommit ang. stdngningen.

Hej!

Tack for Ditt brev om Telemuseum. Jag
beklagar att svaret drdjt.

Telemuseums samlingar kommer att integra
nts i Tekniska museet och darmed aven i
fortsattningen visas for allmanheten. Med

anledning av att Telia sade upp avtalel med

Stipendiet utlyses endast en gang per ar. Ansokan skall sandas i tva exemplar till

Radiohistoriska Stiftelsen. Bidragsansokan.
Anders Carlsson gata 2. 417 55 Goteborg
senast den 31 januari 2005.

Tekniska museet som bl.a. innebar att Telia
stod for huvuddelen av museets finansiering sa
bestamdes att museet skulle stanga i januari

2004. Avtalet upphor att galla den 31 maj 2005

och bidraget kommer att anvandas for att
samlingamas integrating i Tekniska museet.

Telia och Ericsson kommer alt ge 4.5 miljoner
kr/dr i tre ar fr.o.m. I juni 2005 for att sakra

Stipendiet utdelas under ofTentliga former vid Radiohistoriska Foreningens i Vastsverige
arsmote. som ager rum i mars manad.
Till stiftelsens uppgifter hdr att folja upp och utvardera resultatet av bidragsgivningen.
Storre bidrag utbetalas darfor i omgangar i anslutning till projcktets olika faser och
baserad pa avrapportering. Mindre bidrag utbetalas engangsvis. dock tidigast v id
projcktets start.

Lpplvsninear erhalles av Barbro llvemo under arbetstid pa telefon 031-61 27 74.

24

samlingamas bevarande och sard i ett over-

gangsskede. Under 2004 far Tekniska museet
ca 43 miljoner kronor i anslag av staten. Som

ett forsta led i integranngen av samlingama
oppnades ett gemensamt arkiv och bibliotck i

september 2004.
Matilda Berggren

Departementssekreterare

Kulturenheten
matilda. Berggren <a.culture. ministry, se
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Information fran styrelsen
Debatt

Det ar bra att IARU (Region I) finns.
Genom SSA kan vi medlemmar p&verka
IARU att genom fora forandringar som ar
bra for var verksamhet. SSA har ocksa
som medlem i IARU bl.a. forbundit sig att
folja den gemensamt framtagna bandplanen. Medlemmar av SSA har i och
med detta forbundit sig att gora samma
sak. Dartor har en medlem av SSA enligt
min mening ett storre ansvar an en
radioamator som inte ar medlem av SSA..
En radioamator i Sverige som inte ar
medlem av SSA har i princip inga andra
forpliktelser an att folja PTS bestammelser
tor amatorradiov erksamhet.
Da det galler bandplanen sa tycks vi
radioamatorer helt lagga alia vackra
overenskommelser at sidan nar det ar
Contest. Detta visas bast genom att under
en stor international! SSB-contest lyssna
pa exklusiva CW-segment som 1810-1835
och 7000-7038 kHz. Har rader djungelns
lag. Finns det ndgra CW stationer kvar
som fortfarande kampar for sin existens ar
dessa snarl tillintetgjorda. Plotsligt inser
man att gamla hederskodex etc. inte langre
existerar. Att dessutom ha en ”bred” SSB
signal under en Contest tycks samtidigt ge
stora fordelar gentemot konkurrentema.
Da blir man ganska ensam inom flera kHz
eftersom ingen annan medtav lande kan
lyssna dar. Efter att ha lyssnat en stund pa
detta eliinde blir man bade ledsen och
uppgiven.
Nar jag talar med vanner i min omgivning
och patalar problemet att SSB stationer
kanibaliserar pa CW-delen och pa andra
amatdrers bekostnad far jag ibland till
svar. "jamen det galler bara i stora
contests”. Jaha tanker jag. man far
lydligen gora undantag. Finns det undantag? Na, egentligen inte far jag da till svar.
men sa har det alltid varit.

Jag ar inte den fbrste att peka pa proble
met. Anda tycks ingen ting forandras.
Samma elande vaije gang det ar en stor
SSB-contest. Men sa kan det inte fortsatta.
Vilka regler ska vi Ssidosatta nasta gang?
Nu menar jag att det faktiskt aligger SSA
att tillsammans med testansv ariga gora
nagot at ofoget. Samtidigt ar det medlemmama i SSA som inte foljer stadgama. Las
”§3 Medlemskapets villkor”. Har ges
mojlighet for SSA att utesluta medlem som
bryter mot IARU rekommendationer.
Harmed har SSA ocksa ett ansvar. De som
ar contest-ansv ariga bdr ta sitt ansvar.
Battre information om vilka tavlingsbestammelser som galler men ocksa att ha
kurage att diskvalificera de dcltagare som
inte foljer bestammelsema.

Under SSA styrelsemdte i hoslas i
Stockholm var SM5GU Bengt Feldreich
- SM Five Good Uncle eller Gammal
Uggla - inbjuden att delta under punkten
"radda v£r gemensamma radiohistoria”.
Diskussionen pa dagordningen vid det
till tai let hade akutaliserats da en av vara
amatorradiopionjarer hade gatt bort. Det
var SM7QY. Gunnar Ekstrom i Karlskrona. SSA:s specielie "ho\ fotograf’
under manga ar. och som lamnat ett
unikt bildmaterial etier sig.
SM5GU Bengt Feldreich
framholl hur viktigt att det
var att forsoka bevara
fotografier och dokument
som utgor en viktigt

FO TO SM 7EQ L Bengt

SSA och IARU's
rekommendationer

SM5GL Bengt Feldreich besokte SSA styrelsemdte

det av amatorradions utveckling och
historik. Det var ocksa viktigt alt de som
ville lamna material skulle kiinna att
materialet kom till anvandning eller att det
blev dokumenterat och bevarades tor
eftervarden pa ett bra satt.
Aven SSAs arkiv och arkivariens situa
tion diskuterades dar flera forslag kom
tram. Bland annat diskuterades en flytt av
arkivet till ett battre forvaringsutrymme an
nuvarande.
SMORGP Ernst

SSA arkivarie informerar:

Delar av SSA-arkivet harflyttats
Delar av SSA-arkivet har
flyttats till provisoriska
lokaler i Karlsborg. men
eftersom vi har battre
lokaler pa gang inom kort.
sa har vi inte fulltoljt
flytten. Tanken ar att det
som finns kvar i Sollentuna skall transporteras
direkt till de nya lokalema
under januari eller senast i
februari. Jag vill visa upp
de nya lokalema, och hur
det ar tankt att arkivet ska
organiseras. vid arsmotet i Karls
borg i slutet av april.
Nar lokalfnigan definitivt ar lost och
flytten genomford kan jag bdrja organisera
arkivet. Tanken ar an alia dokument.
tidskrifter och bocker ska registrants i en
dator. Det ska vara enkelt att hitta ett
speciellt dokument i framtiden. Man ska
kunna soka pa anropssignaler. person- och
ortsnamn. artiklar i framst QTC och QST,
styrelsedokument. boktitlar m.m. och det
ska finnas en klar anvisning om den
fysiska placeringen av det man letar efter.
Forhoppningsvis ska jag kunna lagga
registret on-line inom n&got ar. Darigenom ska uppgifter kunna hamtas fran
arkivet av intresserade medlemmar utan
att behova blanda in mig vid vane tillfalle.

Kopiering a\ dokument
kommer att bli mdjligt
mot sjalvkostnadspris.

Jag kommer att i en
kommande artikel i QTC
redogora tor vad som ar
mest intressant for
arkivet. Redan nu vill jag
emellertid att du ska tala
med dina narmaste.
Informera dem om att de,
nar du gatt definitivt
QRT. ska kontakta SSA.
Vi ska da forsoka hjalpa dem att ta hand
om din diplom- och QSL-samling. dina
loggbocker och andra dokument som bara
kan vara av intresse tor andra radioamatdrer. Vi vill daremot inte ha argangar
av QTC eller radioprylar. men vi kan
hjalpa dina efterlevande att hitta nagon
som kan bista med det ocksa.
Alla ar valkomna att stalla t’ragor och
framtora tankar och tors lag bet nit Lande
arkivet till mig.

73 Eric SM6JSM
Adress:
SM6JSM Eric Lund.
Bastustigen 26. 546 33 Karlsborg.
e-post: sm6jsm a ssa.se

SM7DLK Goran
QTC Nr 12 2004
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Insandare
Fragor till SSA styrelse.
Har SSA en langsiktig verksamhetsplan
som reglerar SSA’s inriktning, mAlsattningar och policy pa ett mer konkret satt
an vad som framgar av stadgama? T.ex.
har SSA som ambition att undvika att
ovederhaftiga annonser och artiklar
infbrcs i QTC? Har SSA for avsikt att oka
teknikinnehallet i QTC?
Tacksam for tydliga J A eller NEJ-svar pa
dessa tre fragor inklusivc motivering av
svaren.
SM6ENG Bertil
BetrafTande annonsering
Ja. nar det galler annonsering i QTC sa galler
framst det som uttrycks i stadgama. att
foreningen ar en politiskt och religiost

obunden organisation. For dvrigt foljs de

allmanna formuleringar som uttrycks i
Marknadstoringslagen SFS nr: 1995:450 samt
Intemationella Handelskammarens (ICC).

I grundreglema tor reklam uttrycks t ex

myndigheters rad. riktlinjer och foreskrifter pa
olika omraden. Aven intemationellt vedertagna
normer och etiska regler som har betydelse tor

sad som ar godtagbart i reklamen. Men nagra

preciserade regler Finns inte sa som aiert’inns i
t ex alkoholiagen. tobakslagen. prisinformationslagen. konsumentkreditlagen etc.

Enligt god marknadstbnngssed stalls sarskilt

hbga krav pa vederhaftighet nar det galler
jamfbrande reklam och reklam som ar riktad
till svaga eller utsatta grupper. En ovederhaftig

annonsforfragan skulle ha forts till SS.A

styrelse.
I tokat teknikinnehall i Q I C?

Ja. ambitionen ar att teknikinnehallet i QTC
skall vara donunerande. men i en lamplig mix

med dvrigt material. Vi ar naturligtvis

beroende as att fa tillgang till forfattare. som
utan kostnad tor foreningen kan leverera

tekniska artiklar. Liksom all ovrig serksamhet

inom SSA. med nagra fa undantag. bvgger
foreningens arbete pa frivilliga insatscr.
Langsiktig plan
Nej. om man har menar en samlad nedsknven

plan som komplement till foreningens stadgar
finns f n ingen sadan. Genom styrelse-

protokollen kan man utlasa de planer som
finns tillika med pagaende aktiv iteter.
Pa den nye ordtorandens bord finns ett
koncept till dokument med avsikt all fa en mer

samlad bi Id as det som pagar. Denna over-

siktsplan. som ar arbetsnamnet. maste vara
dynamisk och kunna forandras fran tid till

annan. Den skall givetv is bl a spegla forvantad

service och de onskemal merparten av
mcdlcmmama i SSA har. liksom de krav var

mvndighet PTS staller pa organisationen.

En nyligen utsand enkat till samtliga DL.

angaende klubbama i Sverige, tors antas bli ett

instrument i stvrelsens hand for att t ex fa
grepp om kommande SSA-aktis iteter avseende
stod for nyrckrvtering och utbildning.

SA/5.VB' Goran
SSA Ordforande
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Frdn SSA 1 'alberedningen:

a
1

Valberedningarnas fbrslag pa kandidater till
SSA stvrelse och revisorer for ar 2005
Valberednlngens forslag pa
kandidater till SSA styrelse och
revisorer for ar 2005
Till SSA drsmote 2005
Valbcrcdningen foreslar toljande kandidatcr till styrelsen for tva ar
Kassaforvahare
Eric Lund. SM6JSM (omval)
Sektionsledare VHF
Anders Lahti. SM2ECL (omval)
Sektionsledare Info
Ernst Wingborg. SM0RGP (nyval)
Valbcrcdningen foreslar foliande kandida
ter till styrelse for ett ar (fyllnadsval)
(avsagelser toreligger)
Sektionsledare HF
Kjell Nerlich. SM6CTQ (nyval)
Sektionsledare Uth
Tilman Thulesius. SM0JZT (nvval)
DL-valberedningarnas kandidalforslag for
tva ar i "ojamna” distrikt
DLI Roland Engberg. SM1CXE (omval)
DL3 Lars Nygren. SM3RMH (nyval)
DL5 Roger Bille. SM5NRK (nyval)
DL7 Bengt Falkenberg. SM7EQL (omval)
Valberedningen foreslar revisorer med
ersattare for en tid av ett ar
Forste revisor
Esko Antikainen. SM5AKP (omval)
Andre revisor
Peter Rosenthal. SMOBSO (omval)
Ersattare
Dennis Becker. SM0ATC (omval)
Samtliga kandidater ar tillfragade och har
accepterat sin kandidatur.
Valberedningen
SM5 TC A me (sanimunkallande).
SM4DLS Gustaf. SM6FSK Peter.
SM7LBB/Olle
En kort presentation av kandidaiema
kommcr i senare nummer av QTC.

Nya SSA anvisningar tor
amatorradiocertifikat
Reviderad
provfbrrattarhandbok.
Med anledning om andringar i PTS
tbreskrifl PTSFS 2004:3 galler fran den 1
september 2004 reviderade provrutiner tor
av laggande av amatorradiocertifikat.
SSA har darmed reviderat SSA-anvisningama for amatorradiocertifikat. De tre
nya anvisningama som trader i kraft den I
september 2004 ar:
• SSA anvisning 2004:1 om examineringskrav for amatorradiocertifikat
• SSA anvisning 2004:2 om auktorisation
for pros forriittare m.m. for amatbrradiocertifikat
• SSA anvisning 2004:3 om hand-

Ovriga fbrslag till kandidater
Utover valberedningens forslag till kandidater
kan vaije medlem inkomma med forslag pa en
(1) kandidat till respektivc befattning.

Kandidatfbrslag till DL tar endast avges for
det distrikt som fbrslagsstallaten ar stadigvarande bosatt i enligt SSA medlemsregister.

Medlem boende i utlandet far forest en DL-

kandidat for det distrikt denne kanner
samhorighet med.

Fbrslagsstallaren skall forsakra att kandidaten

accepterar nomineringen.
Fbrslagsstallaren skall dokumentera kandidat-

ens lamplighet for befattningen.
En presentation av kandidaten kandidaiema
skall bifogas. Te.xten inklusivc eventuellt foto
skall fa plats pa 10 cm i enspaltigt utforande.

Kandidatfbrskaget skall undertecknas med

namn och anropssignal lyssnarsignal och

lamnas skickas till SSA kansli.
Fbrsandelsen skall vara poststiimplad eller

avlamnad pa SSA kansli senast den 10 januari

2005 och vara markt ’’Kandidatibrslag*’. inga
andra anteckningar far finnas pa kuvertet.

Foreligger inga inkomna kandidat fbrslag

utover valberedningarnas forslag avlyses
postrostningen.

Avgifter Specialsignaler
Vi vill gora alia innehavare av
specialsignaler uppmarksammade
pa att avgiften hojs till 150 kr per
ar fr.o.m. den 1 januari 2005.
De som onskar kan emellertid
innan arets slut forlanga
giltighetstiden med 100 kr per ar
och signal.
EricSM6JSM

Fullmakter
Fullmakter infbr SSA arsmote skall
vara kansliet tillhanda senast
mandagen den 11 april 2005
SM5 HJZ Jonas

laggningsrutiner vid utilirdande av
amatorradioccrti fikat. amatorradiotillstand. samt provtorrattarauktorisation
Aven "Handbok for provforrattare” har
reviderats gentemot de nya bcstammelsema.
Anvisningama och handboken finns pa
SSA:s hemsida under sektion utbildning.
73 de Jorgen Normien. SM3FJF
SSA. Sektion Utbildning
QTC Nr 12 2004

Information fran styrelsen

Utdrag ur Protokoll fort vid SSA styrelsemote den 16-17 oktober 2004
Xarx arande:
SM5XW. Goran - Ordforande. SM0A1G. IngemarDLO. SMICXE. Roland - DLL SM2ECL. Anders Sektion VHF. SM2PYN. Bosse - DL2. SM3FJF.
Jbrgen - Sektion U'tbildning. SM4UNJ. Magnus vice DL4. SM4VZK, Andreas - DL4. SM5HJZ.
Jonas - Kanslist. SM5WGM. Goran - DL5.
SM6JSM. Eric - Kassafbrvaltarc. SM6KAT. Solveig
- DL6. SM7EQL. Bengt - DL7.

Adjungerade: SM6CTQ Kjell. SM5HJZ Jonas.
SMORGP Ems! och SM4UNJ Magnus. SMOEPX
Innan motel oppnades boll SMOGL. Bengt en
inledande diskussion knng amnet "Support till
ideallitet”. Under diskussion togs bland annat upp
hur SSA ger stod till enskilda medlemmar och
klubbar for framjandet av amatorradions framtid.

Motet inleddes med en tvst minut for SMOOTH.
Bjorn.

SM6JSM. Eric rapporterade om eventuella nya
arkiv lokalema i Karlsborg.
SM5TC. Arne utsags till kanslichef.

I tvarderingsgrupp gallande ny QTC-redaktbr.
I gruppen foreslogs SM5XW. SMORGP och
SM6CTQ
Registeravgift for ickc medlemmar.
Motet kunde ej ga till beslut i fragan. En berednmgsgrupp foreslogs. I gruppen ingar; SM4VZK.
SM6JSM och SM6CTQ.
I pphandling at registerprogram.
En anbudsgrupp bildas och atl anbudsinfordran
annonscras i QTC.
Rapport om fbrhandlingar med PTS
SM5XW redovisade resultatet av de fbrhandlingar
som SSA fort med PTS och inget nytt fanns att
redov isa efter det att SSA fatt mbjlighet att dela ut
signaleri SA-serien. Narmast i nd linger fbrhandling
om utokning av 7 MHz. Det foreslogs att en
refcrens<grupp bildas for kunna bemotakommande
v illkorsforandringar gallande amatbrradio. (iruppen
bestir av SM5XW. SM7EQL. SM3FJF. SM2ECL
och SM6CTQ.

Ang storningar
SMOEPX. Michael inledde med en genomgang av
v ilka stdnnngskallor som pav erkar v ar hobby och
v ilken utrustning vi sjalva kan stbra. Michael gick
aven igenont olika metoder for att reducera
stbmingar och hur v i kan bemota grannar som har
stbrd utrustning.
Det konstaterades att nuv arande organisation i valda
delarinte fungcrartillfrvdsstallande. Det framkom
onskemal om en sammanhallande tunktionar och
aven finna en juridiskt insatt person som kan bista.
Det foreslogs aven atl samla information om hur
olika typer av utrustning harav storts i en kunskapsdatabas.
Ett fbrslag pa ny organisation presenterades av
SM6CTQ och SM7EQL. De nuv arande stomingsfiinktionarema kontaktas brev ledes. Brev et skall
presentcra den nya organ i sal lonen.
SM6CTQ ar sammanhallande i det v idare arbctet
med omorgamsationen. SM5XW kontaktar
stationsinnehav ama enl igt ov anstaende punkts sista
sty eke. Beslu<tet justerades omedelbart.

Mojligbeten till en ny organisation av SS \
Det konstaterades att styrclsearbetet skulle kunna
eftektiv iseras. Styrclsens bnskan ar aven att reducera
mbteskostnadema. Flera olika fbrslag pa hur delta
skulle kunna genomforas presenterades. Samtliga
fbrslag gick ut pa att en ledningsgrupp skulle bildas.
Denna grupp skall sammantrada v ia Internet och da
anv iinda programmet Skype eller motsv arande.

QTC Nf 12 2004

En arbetsgrupp sammanstallde inkotnna fbrslag och
svnpunktcr. Gruppcns sammanstallnmg presentera
des av SM2PYN. Bosse.
Beslut: SSAs styrelse beslutar att en ledningsgrupp
bildas som skall ta hand om. bereda och besluta i
fragor av for SSA central karakuir. For ledningsgruppen galler att modem och kostnadsefTektiv
mbtesteknik skall nyttjas.Sty relsen anseratt ett
genomtbrande av della beslut kommer att eftektiv isera styrelsearbetet och minska mbteskostnadema
genont att antalet styrelscmbten pa sikt kan minskas.
Styrelsen anser v idare att delta banar v ag tor att en
ny organisation av SSA kan genomforas. Motet
uppdrog at SM5.XW och SM6CTQ alt ta tram
riktlinjer tor hur ledningsgmppen skall
arbeta.Majoriteien rostade tor att arbeta v idare efter
ov anstaende.

Avtalsforslagel mellan SS \ och FRO
SM7EQL redov isade innchai let i del avtalsforslag
som tagits tram av FRO och sanunanfattandc vad ett
eventuellt avtal skulle betyda for SSA. Det
konstaterades att ett formcllt avtal mellan SSA och
FRO ej behbv er tecknas. Narmarc till hands liggcr ett
samarbetc med formen ‘letter ofintent" SM4VZK
rapporterade aven enligt maj motets protokoll. punkt
Kommunikation i krislagcn.
Beslut: SM7EQL tar tram en av siktsfbrklaring
tillsammans med SM6CTQ. Av siktsfbrklaring
presenteras tor styrelsen innan arets slut.
I illsattande - funktionarer m m
SM6CTQ, Kjell utsags till v ice ordforande samt
Sektionsledare HF.
SMORGP. Ernst vaides till Sektionsledare INFO,
adjungcras till att delta i styrelsembtcna och skall
v erka fram till kommande arsmbte. Ernst ager ingen
rbstratt.
SMOWKA. Tcemu utsags till vice DLO..
Sty relsense-maillislor
Besides anv andandet av en adress som nar samtliga
sty relscledambter.

SM5HJZ v isade de administrate a funktinner som
kansliet har tillgang till v ia ett vveb-granssniti. For
stunden hanterasbland annat medlemsansbknmgar.
I lamShop. adressuppdatenngar. e-postadresser v ia
detta granssnitt. En tydlig eftektiv isenng av
kansliarbetet kunde redov isas.
Kanslist
Motet beslot att annonsera efter kanslist i QTC och
annonsen skall infbras i nov embemumrvt. Innan arets
slut tecknas nytt avtal mellan SSA och SM5HJZ.

Rutin for utdelning av signaler i SA-serien
Bcslutades att altemativ for enbart trestalliga suffix
skall galla.

SM5XW och SM3FJF resen erade sig for detta
beslut. SM3FJF ville dessutom liimna skriftlig
reservation. Avgiften for utdelmngav certifikat
respektix e utdelmng ax certifikat inklusive medlemskap faststalIdes enligt fbrslag. Beslutet justerades
omedelbart.
Skriftlig reservation fran SM3FJF: Jag acceptcrar
den demokratiska processen men uttryckeranda att
det hade varit betvdligt biittre for
amatorradiohobbyns utveckling i Sverige om x i hade
kunnat fa botja med att dela ut tvAstalliga suffix till
de nya innehavama av prefixet SA. 625 personer
amatbrradiolicenser hade bland annat kunna glatt sig
at detta. Tyvarr sa blev det inte sa. v ilket jag harmed
beklagar.

Rutin for utdclning av specialsignaler
Reglema skall justerasoch efter detta publiceras i
QTC (K*h pa ssa.se Vidare besides att avgiften lor
specialsignaler skall hojas till 150 kr per ar fran och

med 2005. Beslutet justerades omedelbart.
SM6JSM redogjorde for QSL-x erksamheten och
sxaradc pa fragor. Verksamheten flyter pa bra. QSLhantenngen flyttas efter hand fran kansliet till
SM6JSMsQTH. Aven i fortsattningen kommer
medlemmar att kunna liimna in och hamta QSL pa
kansliet.

SMOSMK panunnerom motionertill NRAU.
sommarcn 2005 och I ARE), september 2005
Sektion \ HF
Rapport fran sektion \ HF. SM2ECL
SM2ECL rapporterade bland annat om medx etna
stbmingarav relastationstrafik.

SMOSMK paminnerommotionertill NRAU.
sommarcn 2005 och IARUJ. september 2005
Koordinering av rclastationer
SMOAIG. SM2ECL och SM5WGM redov isade
utfallet av det fbrslag som tagits fram gallande
koordinering av rclastationer. Det konstaterades att
flera innehavare av rclastationer inte v ill acceptera
liggande fbrslag pa koordinering. En omarbetad
utgavaav dokumentenfFrckvenskoordinering 145
MHz och Rckommendationer for VHF och UHF
relastationer) och har tagits fram och presenterades.
Beslut: Lagt fbrslag accepteras. med foljande tillagg;
innehav are av reinstation skall aven uppge rela*
stationer som griinsar till den egna reliistaiionen v id
det tillfallc da informationen lamnades till SSA.
\rbetsgruppen bestarav SM2ECL. SM4VZK.
SM5WGM och SM6KAT. Sammankallande ar
S.M5WGM.
Sektion ( tbildning
SM3FJF v isade excmpel pa hur den kommande
boken kommer att se ut. Allt talar for att tidpla<nen
med utgix ning av boken till forsta veckan i december
skall kunna hallos. De tv a nya foreskriftema SSA
2004:4 och SSA 2004:5 presenterades.
Beslut: SSA anv isningama SSA 2004:4 och SSA
2004:5 godkandes. Dock ska anv isningama 2004:4
skyndsamt omarbetas med tillagg gallande for
forordnande av prov forraitare enligt fbrslag fran
SMSXW'SMSC IQ. SM'IQI oJisM'I H Iktre
Mstnamnda i tbregaende memng gav s i uppdrag att
fiirdigsiiilla anv isningen SSA2004:4. Den nya
anv isningen om auktonsation av prov fbrrattare bbr
gbras klar for att kunna bbrja giilla fran januan 2005.
Besl utet j usterades omedelbart.
Sektion Info
Antagandcav arbetsbesknv mngargallande vvebredaktbroch web-tekmker
Fbrslagen pa arbetsbeskriv ning presenterades.
Arbetsbesknv ningama fastslogs for senarebeslut.

Funktionarer
Bevakning av den lekniska utvecklingcn teknikrcflektorn. SM3CW E
Ulover rapporten fran SM3CWE meddelade
SM5HJZ an ett forum ar under uppbyggnad med
SM( )RUX. Pontus som byggmastare. Forhoppning
ar an detta forum skall vara igang innan arsskiftet
och att de inlagg som gjorts pa de nuv arande
reflektorema kan fonts over till det nya forumet.
Distriktensiirenden (rapportema skall v ara skriftliga
och behandlas inte pa motet, fragor kan dock stallas)
Nasta tv a styrelsembten preliminart 5-6 februari
nastfoljande mote i anslutning till arsmbtet 2005.

SM5HJZ. Jonas Ytiermun

Fullstiindigt protokoll finns pa SSA hemsida.
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fip Amatdrradio
frekvenser over 30 MHz

Hello V-U-SHF-lovers
Det har med att ta
hansyn till varandra bland annat
under tester och
driftsattande av
repeaterkanaler. Bagge hortill
God amatdrradio unda.
Vartor skall det vara sa svart an
respektera andras aktiviteter?
Har man for ett flertal dr sedan haft en
repeaterkanal aktiv kan man inte bara
rakna med att den ar tillganglig fortfarande och starta upp den igen utan att
koi la om kanalen ar upptagen! Sadant
beteende kan jamforas med att man
startar upp ett CQ pa nagon annans
frekvens - sd gor man bara inte! Sok en
mojlig ledig frekvens innan aktivitetema
startas!
Man fnigar om denna frekvens ar ledig
innan man boijar sina utsandningar och
valdigt ofta ar det ju sd att Du inte hor
motstationen som kompisen kor. Detta
bor man gora aven under testema dar
det tyvarr hoppas over al It for mycket.
Synpunkter har kommit till mig om att
dtminstone i tatbebyggt omrade med ett
flertal amatorer igang under testen visa
hansyn och dra ner effektema sd
kompisama runt om kring kan hora de
svaga stationema. Vet ni med er att ni
hors pd andra frekvenser runt om den
tankta dra ner effekten! Samma
forhallande galler om man anvander
repeater: anvand inte mereflfekt an
nodvandigt for att na den tankta
repeatem.
Med hopp om ett trevligare och mer
hdnsynstagande radiokorande.

God Jul och ett riktigt
Gott Nytt Radiodr!
73 och vol mott pd handed
de Anders SM2ECL
Repealerkoorili nator <>ch seklionstedare I ftF
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Nya Testdagar och tider
2005
SSA 10m testen byter tid sa den
udr som tisdagstestema. dvs
alltid 19-23 Lokal tid.
50 MHz byter dag till 2
i manaden.

J

torsdagc

Med SNT sa blir det sa har
katisdi 19-23 144 MHz
2:a tisd i 19-23 432 MHz
3:e tisd i 19-23 1296 MHz
4:e tisd i 19-23 2.3Ghz&up
—

e-mail: anders.lahti@minicall.se
Testledare - SM6NZB Tommy Bjomstrom.
Dr Sydowsg 32. 2 tr 413 24 Goteborg
tel:- 070-5808668 e-mail vhfcontest@ssa se

november

SSA
Klass A CW

l j

Sektionsledare SM2ECL. Anders Lahti
Tunastigen 92 1 tr. 973 44 Luled
Tel 08-6013831 (IP-telefoni) kopplad till
070-5550305 Fax 070-350 03 05
Tel jobbet 0920-79508

:a torsd i 19-22 28 MHz
:a torsd i 19-23 50 MHz

OBS kommande tester ar skriven med
UTZ (z) tid.

Hort och Kort
SM5CUI
I gar kvall (7/11 ) blev det ett bra
norrsken. Korde RZ4HF 2033 km. i
ost och vred sedan antennen mot vast
och Fick EI7IX . nastan lika ldngt.
73 de Rune.

SM2OXB
Lilia julafton pa 2m den 3 11. korde
RX1AS. LY3OD. SP4BY och
YL2LW pd tropo.
73 Henrik.
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I estkommentarer
7S2E: cw: Forsta testen
med ndgorlunda aurora.
Ovanligt for mig att
uppskatta aurora i en
kortvdgstest.
SSB: Auroran hoi I i sig
aven under SSB delen.
Jag beamade norrut
under hela testen.
SM51NC var 59 + lOdB.
FM: Lokala stationer +
en fran Vasa denna
gang.

SM4WII: Vet inte ifall
det beror pd antennema
eller konditionema men
tyst var det iallafall pd
’4 bandet. Far undersoka
17 saken till nasta test.
SM6VAG: Kul test men
fel ant jag far satta upp
en rikt till nasta ar och
slanga ut min tv. 73

Kommvntarer Oktober

VHF
SKI BL: Ensam operator Eric - SMITDE 73!
SK6AG: Ca 1.5 timmes totalt korande. fikapauscma pa CW-Kurscn blev lidande. Kliade i
contest-tamien73 de SK6AG v ia SM6YOL
SLOZZF: Vi har lite lokala stomingar som ar lite
bcsvarliga ibland. Men annars sd kampar vi pa 73
SLOZZF.
SMOHXB: Min forsta VHF-test. KuL. jagaterkommcr nasta gang.
SMOLCB: Konds denna kvall. Gick lattsamt att
kora DX med 10W och 6el med fast antenn mol OZ
(nagonstans). Man var bara QRV i ca 2 timmar sa
man missade nog mycket kul fast snurra pa
antennen coreju oxo klart bra. Kanske nasta eang..
deULFLCB.
SM2VBK: Daliga konditioner. men SKOL Xgick
igenom fint. Rikta nomit! 73 de Micke.
SM2XHI: Valdigt van erande cons denna test. Vv
73esdeSM2XHI Leif.
SM3BEI: Tnx Tina QSO i dessa bd condx! skapligt
forsta timmen. se’n samre. sista timmen bara 7
QSO. inga SM2 i loggen !! cu gl Lennart-3BEI
SM4W: Trev ligt att vara tillbaka efter ctt och ett
halvt ars franvaro. Korde bara 2.5 timmar men
manga langvaga gick in bra Jag har nog en del som
kan forbattras pa sin. Far sc narjag kan hinna gora
det. Vi hors nasta manad igen hoppas jag. 73 Lars
SM4WGB.
SM5ACU: Var aktiv bara en timme.
SM5N: Trevligt att vara igang igen. testen har
(vdligen blivit poppis i J PRO. knokat med stns. 73
Tobbe
SM5YZB: Tantens TVbild forsv ann. sa
testkorandet slutade tvart!
SM6DBZ: Kul test med god aktiv net Ibland gick
det langre men qsb:n speladc ett Spratt, cu 73 de
svcnnei JO58!
SM6EHY: QSB Tropo in all directions Hrd 9A2??
via MS CW< 37 );OHOJFP: OZ I AOO=No QSO.
SM6XIX: Tja. hann med 2 timmar. Skapliga
konditioner. men en stark station en handfull mil
bon gjordc livct sun. Splatter i massor

I HF
SGIRK: Op. denna afton var Stefan SM IDVV.
QTC Nr 12 2004
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3. 4. -)
3. 3. -)
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Testledare

Baata OX
SMOLQB - G4IGO/IOB0NW 1615k*

aktivitetstester
t.o.m. Oktober
VHF
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
•
10

Call
SK7MW
SKOOX
SK7CY
SK4BX
SKI BL
5K3N
SM3BEI
SKOCT
SM6V
SK6HD

SUBSM Forra
Antal
10
1377586 < 1)
782801 ( 2)
10
10
713445 < 3)
10
486222 ( 4)
8
455459 ( »)
436751 ( 5>
10
10
372562 ( 7)
367004 ( 8)
10
335116 (12)
10
333507 (10)
10

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

Call
SK7MN
5MGFZH
SK4BX
SM3BEX
SK1BL
SM3AKW
SKOCT
SM1MUT
SK6HD
SM6CEN

Antal
10
9
10
8
1
9
10
10
9

703131
385969
351270
278822
247461
229301
228691
192130
175413
155097

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

Call
SK7MW
SM7ECM
SK0UX
SM3BEI
SM6QA
SMODFP
SKOCT
SM6DJH
SM6AFV
SM0LCB

Antal
10
10
9
9
8
8
10
10
10
10

315502
261901
215357
153919
144086
134919
132717
129508
112491
110308

MIKRO
Nr
Call
SK7MN
1
SM7ECM
2
SM5QA
3
SM0SBI
4
SM6AF.5
SMODFP
6
7
SM3BEI
8
5M7GEP
9
SM6BTT
10
SKOCT

Antal
10
10
8
9
10
a
10
7
8
10

Sunsna
504032
400245
353593
347133
273832
270690
190400
165348
110214
101594

Forra
( 1)
( 2)
( 4)
( 3)
( 4)
( 5)
( 7)
( 8)
( »)
(10)

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

Antal
10
10
7
10
8
5
8
8
10
7

292627
269204
260971
235696
223454
190779
168717
165793
162234
150034

Forra
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 4)
( «)
( 9)
( 7)
(10)

KLUBBTAVLINGEN
Call
Ar. tai Ki tXJlEQ
Nr
SKOCT
13
11222.63
1
2
SKTMW
13
9718.53
9310.78
SKI BL
3
13
6645.82
4
SK3BP 13
5467,88
5F.4AO
5
13
6
SK7CA 13
5280 90
7
3176.53
SK6TH 10
2807,57
8
SLOES
13
2726.00
9
SK4BX
12
2202.57
10
SK4IL 13

Forra
( 1)
1 2)
( 3)
< 4)
< 5)
( 4)
< 7)
( 8)
( »)
(10)

Call
SK4WV
SM7VXS
SM6VKC
8S6T
SMOLQB
SK6QW
SM4BDQ
SM6TMF
SK6AL
SM7XNI

9

Forra
< 1)
( 3)
( 2)
( 4)
( 5)
( 7)
( «)
( •)
( 9)
(10)

Forra
< 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 7)
( 5)
( «)
( •)

( 9)
(10)

Tommy Bjdrnstrom e-mail: vhfcontest(d ssa.se
Tio i Topp Aktivitetstestema.
Pa VHF klattrar SKI BL och SM6V dr nv pa 9:e plats.
SM0FZH och SM3AKW klattrar pd UHF
SM5(6)QA klattrar hade pa SHF och Mikro. SM6AFV pd Mikro och SM4BDQ
och SM6TMR pa 50MHz. Klubbtoppen ofordndrad.
Det blir ndgra dndringar i testreglema for 2005.
Den stdrsta dr att 50 MHz byter till 2:a torsdagen i manaden. Pa 10m testen gar
vi over till samma starttid som de ovriga dvs 19 lokaltid.
26
SSA arrangerar forsta gangen JUL testen och vi hoppas pa stor
dec.
73 Tommy SM6NZB.

Poang
49468
38688
36197
28566
23355
18695
13575
8256
7706
5584
2890
1620
1329
812
570
S22

8 5 5 5 8 g 5 q 5 5 5 U3352

( 2(20.
(12.
(11.
(12
( ■
< 7.
( 5.
( 4
( 4.
( 4
(
<
( 2.
( 1.
(
( 1.

Call
5K4WV
SM6X
SMCLQB
8S6T
SM6EHY
SK6HD
SM4BDQ
SK6QW
SM7VXS
SM6TMP
SM6IQD
SM6VKC
SM4HEJ
SK6AL
SK6NP
SM6MVE
SM4L
SM6MPA
SX0YAU
SMODWF
SM4BPX
SM6UBC
SMfi'ZYF
SKOCT
SMIBEI
SM4ARU
SM6DBZ
SM2X
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Basta DX
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QSO
37
24
28
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17
14
11
•
9
6
2
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5
1
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4
3
5
3
3
4
3
4
5
2
2
3
2
2
2

SIX
Nr
1
2
3
4
5
6
7
a
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

TIO I TOPP

KluboPoang
Poang
613081 1000.00
923,91
566432
516958
843.21
591.23
362473
275826
449.90
410.77
251833
244020
398 02
221265
360.91
183499
299.31
150445
245.39
239.71
146959
194.95
119522
118091
192.62
98549
160.74
97293
158,70
95616
155.96
81851
133.51
68677
112.02
54897
89 54
52933
86.34
52255
85.23
51675
84.29
39684
64 73
64 16
39333
33566
33420
31319
31259
30810
30669
30576
29415
29388
47,93
29008
47,32
44 74
27428
26573
43.34
26316
42.92
26028
42 45
22980
37 48
22127
36 09
20074
32 74
19487
31.79
31.39
19244
18346
29.92
29,77
18250
17186
28.03
15610
25 46
14217
23,19
10848
17 69
10400
16,96
16.40
10056
8398
13.70
11 98
7342
4923
8.03
3819
6,23
5.99
3670
3656
5.96
2025
3.30
1708
2.79
1035
1.69

Summ

M
3
1
2
0
0
1
2
2
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
□
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

XntUvxdualla raaultat 10G
QSC
Poang
Nr Call
10
16885
1
SM6AFV
2
SK7MW
10
15370
3
SM7ECM
8
14930
4
SN5QA
7
10460
5
SH3BEI
6
SM4DHN
7
SM7GEP
8
SKOCT
9
SM4FXH
10
SM6BTT
11
SM7LCB
12
SMOBSO
13
smofmy
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Klubbtavlingen

raaultat 5G7
QSO Poang
7 10480
7
10152
6
9652
5
8604
4
6868
3
5168
3
4180

a

a w ia a m ^ M < A w a o w u > ^ - 4 - 4 a * j a
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u» m m

a
m

Ja

raaultat 2G3
QSO Poang
20 23618
12
14106
12 10708
11
9160
8
8336
7
6372
6
5656
6
5584
5
4810
4
2776
1
812
2
574
1
528

** <n
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II

QSO
Poang
278 157779
181
97293
181
131
125
114
107
92
66
90
77
99
82
57
80
72
ft
69
55
71
67
61
72
64
59
59
59
54
58
64
35
34
50
46
21
48
47
34
58
47
41
46
41
30
31
38
31
31
28
26
26
25
23
24
34
32
19
30
23
28
37
33
30
35
32
19
19
21
27
30
21
35
24
24
18
19
18
21
16
18
17
12
25
15
17
25
15
16
23
14
13
12
15
11
13
16
16
9
10
8
12
6
14
6
8
9
17
10
14
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TESTRESULTAT
VHF
Nr

CHRISTMAS
CONTEST 2004
NRAL VHF-UHF-SHF
JULTEST 2004

26. December 2004
PA3ANJtJO21GW 6?9kn
SM7MN/JO65MJ 51'Tkn
SM4DHN/JP6UVA 517kw
SM5QA/JO89NJ 501 to
SM7EO4 5Olka
SM5QA/JO89WJ 5k*
SKOCT

0800-1100 UTC for 144 and 432
MHz
1100-1200 UTC for 1.3 GHz

Se QTC Nr 11 sid 29
QTC Nr 12 2004
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SSA HamShop
hamshop@ssa.se
SSA. Box 45,191 21 Sollentuna
Besoksadress:
Turebergs Alle 2 (f.d. Industrivagen)
Vid bestallning: Satt in beloppet pa postgiro
5 22 77-1 eller bankgiro 370-1075.
Moms och porto ingar alltid.
Ej postforskott. Ange alltid din anropssignal da du bestaller.
Om varor tillfalligt ar slut i lager satts du upp pa vantelista. Vantetid galler
vid bestalining av namn- och signalskyltar. Om mojligt meddelar vi beraknad leveranstid.

HAMSHOP

e-post: hamshop@ssa.se
VHF/UHF Antennas
Wire Antenna Classics: ARRL’s
Yagi Antenna Classics: ARRL’s

Hardvara

Diverse
Telegrafikursdator
Telegrafinyckel
Ovningsoscillator for telegrafitranmg

345:430:210-

Filter, hogpass
HP 174-S, Hogpassfitter 174-860 MHz
HP 40-S. Hogpassfilter 40-860 MHz
HP 470-S, Hogpassfitter 470-860 MHz
HPF-174S. Hogpassfilter 174 MHz
HPF40S. Hogpassfitter 40 MHz

300 380 300:300 380 -

Filter. lag pass
TP
TP
TP
TP

1600-S. LW/MW-filter
2 A. Lagpassfilter 0-150 MHz
30. Lagpassfitter 0-30 MHz
70 A. Lagpassfilter 0-440 MHz

380380 380 -

Filter, dvrigt
EM 702. Antennvaxel 2m/70cm
HFT-2. Mantelstromsfilter
KTV 70 dB
TBA 302
TBA 302 C

600 370:80:235235-

Informationsmaterial

Diverse
IARU Monitoring System
Mediakontakt

*

Information
Regler vid uppsattning av antennmaster

Utbildning
SSA-anvisningar 2003:1
SSA-anvisningar 2003:2
SSA-anvisningar 2003:3

*
*

240:390:270:180 240 140 160 -

150:220:300:290290:240:110 300:550 230:110:150:-

Handbocker for nya amatorer
Amateur Radio Explained
Best of the New Ham Companion
Complete DX:er (utg3va 2): The
DXCC Companion (utgava 1); The
DXCC Companion (utgava 2); The
Ham Radio FAQ
Ham Radio Made Easy!
HF Amateur Radio
On the Air with Ham Radio
Practical Antennas for Novices
Practical Projects
Understanding Basic Electronics

160:160 160 80:130:190 200:220:220:160210 250 -

IOTA Directory. RSGB

240:170:-

Utbildning
Morse Code

130:-

VHF/UHF
Guide to VHF/UHF Amateur Radio
Intemational Microwave Handbook
UHF/Microwave Expenmentefs Manual.
The ARRL
UHF Microwave Projects (CD): The ARRL
VHF Contesting Handbook
VHF/UHF Handbook
Your VHF Companion

170 460:290;290 140 390150:-

Litteratur - svensksprakig

Antennbocker
Antennartiklar ur QTC (CD. utgava 2)

100 -

Digital radio
Den forsta boken om digital radio
GSM-boken

170 300:-

Diverse

60 -

210:-

SM Call Book 2001 & SSA Trafikhandbok

Praktiska handbocker
Amatuer Radio Operating Manual
(utgava 4): RSGB
Amatuer Radio Operating Manual
(utgava 5): RSGB
DXing on the Edge - The Thrill of 160 Meters
Handbook for Radio Amatuers (CD):
The ARRL
Handbook for Radio Communications:
The ARRL
Hmts & Kinks for the Radio Amateur
Operating Manual (utgava 6); The ARRL
Operating Manual for Radio Amateurs
(utgava 8): The ARRL
Understanding. Building and
Using Baluns and Ununs

Tekniska bocker

300 180:80-

Paket
125:-

Utbildning
270:-

390 380 290 490 180 300 390370:-

QRP
Low Power Communication (utgava 1); ARRL’s 240 Low Power Communication (utgava 2): ARRL’s 255 Low Power Scrapbook
240QRP Basics
195:QRP Power
160:WlFB’sQRP Notebook
190:-

Bli sandaramator
Granslos vag till nya sensationer (CD)
Koncept for radioamatorcertifikat
5 st
Q-koden
SSA Trafikhandbok - 2003
SSA:s lltbildningskasse

Slut 230:-

90400 25 75:Slut 230:-

Profilprogram

Figurdekaler
Figurdekal. ATV
Figurdekal. CW
Figurdekal. DX
Figurdekal. Field Day
Figurdekal. Fom
Figurdekal. Mobil
Figurdekal. Repeatertrafik
Figurdekal. RPO
Figurdekal. RTTY
Figurdekal. Satelltt
Figurdekal. SWL
Figurdekal. VHF/UHF
Radiosamband

L O L D u S iO L n L O ih k n L f S ih if iif iir )

200:300:400:140:190190:290300290 320:Slut290:370:Slut300:Slut320220 310:340:220:250220 350:250 280 -

270 140 200 360:-

AC Power Interference Handbook
Slut 400 Command
Slut 260:Digital Signal Processing Technology
480 Electronics Data Book: The ARRL
170 Experimental Methods in RF Design
Slut 620:Introduction to Radio Frequency Design
470 Power Supply Cookbook
480 Radio & Electronics Cookbook
270:RF Components & Circuits
350 150:RF Exposure and You
RF1 Book: The ARRL
360Techmcal Compendium; RSGB
260Technical Topics Scrapbook 1985 - 1989
160Technical Topics Scrapbook 1990 - 1994
180Technical Topics Scrapbook 1995 - 1999
200Test Equipment for the Radio Amateur
250:Transmission Line Transformers
490 Your RTTY/AMTOR Companion
120:-

Fyrskepp i Sverige
Telegrafboken
VSgutbredning i jonosfaren

Information
Listor

Antennbocker

30

200 meters & down
Amateur Radio Mobile Handbook
DXpeditioning - Behind the Scenes
Image Communications Handbook: The ARRL
Low Frequency Experimenters
Handbook: The
Mobile DXer: The
Morse Code for Radio Amateurs. The
New Shortwave Propagation Handbook: The
Secret Wireless War; The
Spread Spectrum Sourcebook; The ARRL
Thanks to Amateur Radio
Your Guide to Propagation

Rig Guide: The

Litteratur - engelsksprakig
Antenna Book (CD, utgava 1): The ARRL
Antenna Book (CD. utgava 2): The ARRL
Antenna Book, (med CD). The ARRL
Antenna Compendium Volume 1. The ARRL
Antenna Compendium Volume 2: The ARRL
Antenna Compendium Volume 3. The ARRL
Antenna Compendium Volume 5. The ARRL
Antenna Compendium Volume 6. The ARRL
Antenna Compendium Volume 7: The ARRL
Antenna Expenmentefs Guide: The
Antenna File: The
Antenna Toolkit
Antenna Topics
Backyard Antennas
HF Antenna Collection (utgava 1)
HF Antenna Collection (utgava 2)
HF Antennas for All Locations
Intemational Antenna Collection
Lew McCoy on antennas
More Wire Antenna Classics. Volume 2
0N4UNs Low Band Dxmg
Physical Design of Yagi Antennas
Simple and Fun Antennas for Hams
Steafth Amateur Radio Operate From Anywhere
Vertical Antenna Classics

Digital radio
APRS - Moving Hams on Radio and
the Internet
Building Wireless Community Networks
Digital Modes for all Occasions
HF Digital Handbook (utgava 1). ARRL’s
Packet: Speed. More Speed
Your First Packet Station
Your Packet Companion

Diverse
380600;530:590-

Filter, sparrf liter
BSP144-S. Bandsparrfitter 144-146 MHz
SF 145-S. Bandsparrfitter 144-148 MHz
SF 435-S. Bandsparrfitter 430-440 MHz

260:180 230-

Satellitbocker
Radio Amateur's Satellite Handbook; The
Satellite Anthology (utgava 3). The ARRL
Satellite Anthology (utgava 5); The ARRL
Weather Satellite Handbook (utgava 5)

QTC Nr 12 2004

OTC.medlemsnal

Videofilm och radioprogram

QSL-marken

OTC nil. 20 Sr
OTC nil. 50 Ar

35:35:-

QSL-marken. Morokuhen (100 st)
QSL-marken. SSA (60 st)

Skyltar

QTC-parm

Namnskylt (62x15 mm). 2 rader
60.Namnskylt (62x15 mm). 2 rader
60:Namnskylt (62x15 mm), silver, svart text. 1 rad 40Namnskylt (62x15 mm), silver/svart text.
2 rader
60Namnskylt (62x15 mm), valnot'vit text. 1 rad
40 Namnskylt (62x15 mm). valnot'vit text. 2 rader 60 Namnskylt (80x24 mm). 1 rad
40:Namnskylt (80x24 mm). 2 rader
60:Namnskylt (80x24 mm). blcLvit text.
med SSA-logo. 1 rad
40:Namnskylt (80x24 mm), bli'vit text.
med SSA-logo. 2 rader
60:-

QTC-parm

4018-

70:-

Telegrafikurser
SSA CW-kurs pa diskett
SSA Grundkurs i moresetelegrafermg

75:800:-

125 x 90 mm. ellipsformad. spegelvand
55 x 25 mm. rattvand
55 x 25 mm. spegelvand
95 x 45 mm. rattvand
95 x 45 mm. spegelvand

5:12:12:10:10:-

Introduktionsfilmer
ARRLs The World of Amateur Radio".
Engelskt tai, speltid 25 min.
16 mm film med magnetiskt IjudspAr.

Utbildningskassen
(innehailer bockerna
• Bli sandareamator och
• SSA trafikhandbok samt
• CD-ROM)
Kop 6 betala for 5
290:-

SSA, medlemsmarke
30:3040:30-

Clutch
Halskedja
Slipshdllare
Sticknai

Filmer for uthyrning
Filmema Aterfinns pa videokassetter enligt VHSstandard. dar annat ej anges. Samtliga filmer. utom
"SSA Elmer-video", kan hyras for 50 kronor per
pAborjad 14-dagarsperiod.
Hyran skall betalas i forskott till Postgiro 5 22 77 1. Retur av hyrda filmer bekostas av bestallaren
For att sakerstalla att du hinner fa din film i tid infor
visningen. hor av dig i god tid med din bestalining.
SM5HJZ. Jonas

SSA. dekaler
Dekal.
Dekal.
Dekal.
Dekal.
Dekal.

*

Videofilm och radioprogram

ARRLs "The World of Amateur Radio".
Engelskt tal. speltid 25 min.
ARRLs The New World of Amateur Radio".
Engelskt tal. speltid 28 min.

ARRLs Amateur Radio's Newest Frontier".
Engelskt tal. speltid 30 min.

SSA-prylar
SSA. blazermarke
SSA. tygvaska
SSA-duk
SSA-vimpel

Utbildningskassen slut
Ny upplaga kommer i December

RSGBs Amateur Radio for beginners
Engelskt tal. speltid 30 min.
Fritid . svenskt TV-program fran 9 april. 1986.
Svenskt tal. speltid 30 min.

T-shirts
Jubileums T-shirt, storlek L
Jubileums T-shirt, storlek M

25 25:-

Radioamatorer" svenskt TV-program fran 1983.
Avsnitt ur serien Tekniskt Magasin med SM6DGR.
Svenskt tal. speltid 60 min.

Ovrigt

Diplombocker
Nationsdiplombok. Not1
SSA Diplomhandbok - VHF. /Not 1
SSA Diplomhandbok. /Not 1

Fler filmer finns. Kontakta SSA kansli.

150:100250:-

SSA:s Utbildningskasse: 290:Perfekta starten for att bli sandaramator.

Diverse
Seek You - amateur radio songs (CD)

125-

Utbildningsboken "Bli Sandaramator" innehbller
tre delar.
Tekmk - Reglementen - Ovningsfrigor med facit.
Trafikhandboken ger i mbnga delomrbden
fordjupade kunskaper. Vardefull under utbildningen samt efterSt nar man ar Sandaramator
CD-skivan mneh^ller en mangd programvaror. bl a
for telegrafiutbildning

Kartor

CM

o o Oo o

CO CO

Lokatoratlas
Lokatorkarta over Europa
Radio Amateurs Map of the World
Radio Amateurs World Atlas

DXCC List. 2003-05: ARRL
Prefix Guide: RSGB
SM Call Book (CD)
SM Call Book 2001

60Slut 1506050-

Loggbocker
Loggbok. A4
Loggbok. A5

• • • •

Listor

5040:-

••••••••••• •• •,••••
SSA HamShop lar kort.
Alla betal-och kontokort(ej Diners).
Forutsattning: I iandla tor minst 200 kronor och
skicka brcv (elkr gama \ ykort QSL-kort) med
besiallningentill SSA. Ange kortnr och giltighetstid. Glomintcunderskrift!

Not “Slur Skicka ett mail eller nng och fr£ga oss om
den bok du vill ha ar satt som "Slur, den kan ha
kommit in. SSS forbehdller sig ratten att justera
prisema p& artiklar som ar markta "Slut"
Not * Kontakta SSA kansli for information.
Not 1
Dessa artiklar bestalls direkt av diplomfunktionaren
SM6DEC. Bengt Hogkvist - Postgiro 449 62 91 - 8

••••
Kupong - endast for dig som bestaller med betal- och kontokort
Harmed bestalles:

PORTO
BETALT

SSA HamShop
Kortnummer:

Giltigt till:
Namnteckning:

Svarspost

Namn:

i_i_i_i_i_L_i_i_i_j_j_i_j_i_j__i_j

Kundnummer 120 077 700

Adress:

19120 Sollentuna

l_l_l__l_J

___________________________

Postnr: l_l_l_1

Tel.nr
QTC Nr 12 2004
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I

I

I

I

Ort:____________________
I

I

I

I

I

I

I

31

a

V

DX

South PacificDXpedition
med F6COW, F6EPY och F6GNZ

DX-redaktor. SM6CTQ Kjell Nerlich
Parkvagen 9. 546 33 Karlsborg.
Tel 0505-120 00 Fax 0505-131 75

e-postsm6ctq@ssa.se
Bitr red. SM40LL Roland
DXCC-informationi SM5DQC Osten
QSL-information: SM6FKF Fredy
Radioprognos SM5I0 Stig

Redan den 24 november akte gnippen til!
Rarotonga. ZK1 och stannar ddr till den
V december. On liar IOTA OC-013 och
tilllior ZOX 32. Den 11 december hlir det
aktivitet fran Hiva Xoa. som ligger pa
Marguesas Islands, Franska Polynesien.
(FO/M) OC-027ZON 31.
I trustning: ICON "56 PRO och i reserv
1CO M 706 MKIIG. Slutsteg ACOM
1000. Antenner: Butternut HF9\X samt
HF2V.

"Kasta kroken i ratt vik
vid riitt tillfdlle!”
Radiohobbvn har manga olika
intresseomraden.
Att jaga DX (avlagsna stationer)
utanfor Europa ar spannande. Nar en
efterlangtad DXpedition startar da ar en
del av tjusningen redan passerad. Att
vara informerad om gruppens sammansattning. frekvenser man kommer att
anvanda och slutligen bevakningen pa
de olika frekvensema som ibland finns
angivna i forhandsbeskeden ar lite av
tjusningen. Att vara forst nar en
expedition startar sin aktivitet ar alltid
en fordel. Efter nagra minuter finns
uppgiften tillganglig pa Internet och da
far man trangas med kanske tusen
andra stationer.
Sjalv har jag tva intressen. Fiske och
radio. En sommaraktivitet och - skall vi
kalla det - en vinteraktivitet. Mina
hobbyn har vissa saker gemensamt.
eller vad sager ni om foljande liknelse:
"Det handlar inte om att ha den basta
fiskeutrustningen utan om att kasta
kroken i ran vik vid precis riitt tillfalle.
Da kan det ocksa vara den finaste fisken
som nappar".
Pa radio galler det att \ara pa ratt
frekvens vid ratt tid. Ar man det sA
spelar det inte sa stor roll om jag endast
har 100 watt till en trAdantenn!

DXred SM6CTQ

QSL-Service!
UTGAENDE byra:
SM5DJZ Jan Hallenberg
Andersberg. Vassunda.
741 91 KNIVSTA
Tel 018-38 13 99 sm5djz@svessa.se

Gnippen liar anmdlt att de anvdnder foljande frekvenser:
1.828,5 3.515

7.015

10.118

14.015

10
12
28.015
24.905
18.095 21.015

10.145

3.780

7.035
7.075

14.085
14.215

28.085
21.085
18.135 21.215 24.985 28.465

BAND

CW

80

160

DIGI
SSB

40

30

20

17

15

o

Figge"

Figgefixar biffen - igen I
Det var en gang en hogst vanlig klubb.
som hade problem med det mesta. Af
ro instone tyckte medlemmama under
femtio det. Men nu var det har ingen
vanlig klubb. for det var en radioklubb.
Och da vet ju alia att det ar extra knepigt
for de siackare som forsoker halla lite
ordning pa saker och ting. For den minsta
struntfraga gar ju latt att forvandla till en
folkstorm pa bare nAgra minuter med
hjalp av ett tangentbord och en sladd i
vaggen. For den som kan knepen. alltsa.
Liksom alia andra klubbar hade aven den
har problem med ekonomin. Men det som
ski Ide det har ganget fran de fiesta andra
var. att man hade en kille som visste hur
en slipsten skulle dras: Figge. ett verkligt
ankare!

- Va. tycker du vi skall hoja medlemsavgiften? Och vet du inte hur man gor? sade
Figge. nar kassdren visade upp ett tamligen tomt kassaskrin med upplysningen
"FemtiotvA och femtio”.

- HA, en baggis! ropte Figge. Ge mig bare
nagon dag eller tvA.
Figge ringde som vanligt sitt hemliga
vapen. Nisse.

- Jo, Nisse, hela styrelsen vadjar om din
hjalp med en grej. Det ar nog bara du som
kan klara det har. sade Figge. Nisse. som
inte hade sarskilt mycket att pyssla med.
var idel ora och stallde sig i gAende
fardigstallning vid tangentbordet.
- Jo. sorru Nisse. fortsatte Figge. styrelsen
behover din hjalp att overtyga medlem
mama om att vi maste sanka medlemsavgiften rejalt. Kan du greja det?
- HA. en baggis. ropte Nisse. Jag ar klar
imorgon. Lita pa mig! Och det visste ju
Figge sedan gammalt att han kunde gora.
Nisse satte sig allltsA ned vid sitt kara
tangentbord an en gAng och skrev och
skrev och skrev. Nu skulle ni naturligtvis
gama vilja lasa det dar for att s a s lara er
Forts, ndsta sida
QTC Nr 12 2004
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December 2004 SSN
Tid/
_____ ZfiKt
5H
9H
A4
DU
EA8
EL
F

1.8 MHz
000011111222

3.5 MHz
000011111222
246802468024

152;...3o432
1..:.. o:. .1

442o. .123444
1.oool

lol
:21
o..
5652O.14S654

121:

JA

0122

776322368877

. . . o. . .

KHb

KH6-L
LU
OA
OD
PY
T2
UA1
UA9
VK2

. . . ;oo.
. . o:

lo. :

..11212

676424676766
11. : . .201211

32o;

.013333
.

777535787777
21. : . . 123333

.
.

VK2-L
VK6
VU
W2

. .1:

K4_____

o. .

. . . o. . .
. . . : .11
...:.. o

o. . :
ool:

o
...:.oo

7 MHz

000011111222
246802468024
lo.:...ooooo
675311357766
33o:..233343
llll.o.. : . . .
4431...23434
211:
..0112
433666775444

10 MHz
000011111222
246802468024
.lo:..olllol
435533664334
1320.2331122
llollllo:..1
11.321133100
3. .1...olo22
ool677761211

14 MHz
000011111222
246802468024
1:..11:...
15566510.1
32134. ...
lo.:o.llo.ol
. . .34233;. .
...21.011...
...2786.;...

...:.1111111
.lllolllo...

..111...:.o.
llllollllo..

... 1.
llo:...olloo

o..;....1111
lllo....:.11
6331.1343666
111: . . . . :.11
:.olll...
226777753444
132123522332
...:...ol...

1..:...12221
ll.lo...:..o
443323424444

...:..llo.ol
oo.434331oll

lloo....:111
..ollllolo..
..277762110.
033341.:oo.
oool..

...oil..:...
...2551.
..1332..:...
...:ol..:...

.lllo.
32
0222233
12111o. olll

. . . : . . lllllo
o21oo231ol22
o..olllllo..

11.lo..

;oll

...:.10.0.-.
1. . : . . .11111

llloo

...:..111111
... oil o...

W6
XE
YB

ZL
ZL-L

.

zs
AntarktW

AntarktE
SM 250 N
SM 250 S
SM 500 N
SM 500 S
SM 750
SM 1000

544458765565
776678887777
544457765465
776567887777
666566787777

665445776666

423468854344
434678885455
424458754454
544678885556
545678886566
655656887777
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o..
11.

....:111
.o

o.o3564ooool
ooo4675ooooo
..0357511111
...57872o.ol
112588833332
323578844443

11.:...ooll2
211.ol
oo.
oooo221ooooo
loo!22oooool
o..1331.:...
o. .2453. ; . .0
2453.:o..
..0367512221

18 MHz
000011111222
246802468024
...loll.
.56661
..23341.
o
. . .o
:3331
1211o
442

21 MHz
000011111222
246802.46.8024
..lllo.: . . .
...3554. :...

..lo.11.
...:.lol
...232.1
...:lloo

...1111
. : llo
ol 2
. . . :211o

... :21. .
. . .11. . .
..ooo2..

...

. ..:oll.:o..
...Ill
...0.0..0...
..0:.. .1: . . .
0. . 1.
...:lloloo.o
looololooool
llooooooolll
0..:o...00.0
00.:....:000
. . . : . 0. . : . . .
...:12. .:...

248802468024
...oo.
...1331.:...
...lo...:...

. ..322. .... .

28 MHz
000011111222
2468Q246JBQ24

li

222
1111
11. .

..:....

.. . Ill. .
..:.11.
...:oll.
...

.
...

...:lo..
..oollo.
1232
1.
...:..2,

...:.llo:ol.
..22232 •
. . . : o2lo...
...:.121:...
.1...

24 MHz
000011111222

...llo.

...00...
.

.. .111. .
..o22o.

...llo..
...lo...

...................... :..0.

. . 1111..
. ..11...
...lo...
...0..1.
...lollo
. oooolo
looollllloll
lllollllllll
0..:0..ooooo

..0121..

...llo.

. . . : 0. . .
000

...lloo.

...:llo.

looollllllll
111111111111

looollllllll
111111111111
0..:0.000000

0..:0.000000

looollllllll
111111111111
0.0 0.000000
000
.ooooo

Tabellen visar sannolikheien att fa forbindelse tor alia amatorband pa kortvag (1.8-28 Mhz) och varannan timme (02-24) GMT. Sannolikhetcn

anges i procent. ”9” betyder 90-100 %. ”8” 80-89 %......”2” 20-29 %, "1” 10-19 % och “o” 5-9%. Mindre an 5 % markeras med
timmama 08 och 18). Vidare lorklaring finns i QTC nr 3 2001.

for

SM5IO. Stig stig.boberg a bredband.net

Konditionerna i November

Och det blev som vanligt nar Figge
anfbrtrott Agent Nisse ett uppdrag: en
total framgang! Pa bare nagra timmar
lyckades Figge alltsa, med armama i
kors, greja from en fullkomligt oronbedovande majoritet for att hoja medlemsavgiften till den dubbla.
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Hill

180

Sunspot
number

I /II

1 70

I. II

160

1 ‘>0

ISO

I in

140

130

130

1.11

I/O

110

110

Hill

100

MU

■ill

mi

BO

70

70

.ji

t.li

•ji

•j.

hi

IX

■

30

.-•I

20041110

20041105

20041031

20041026

20041021

20041016

20041011

20041006

20040926

Efter de stora testema i november sa blir
det lite mindre aktivitet. Skriv gama
nagra rader till spalten och beratta om du
knep nagra rariteter i senaste C'Q WW
DX CW Contest. De som aven kor 160
meter maste dock snabbt ladda om och
jaga stater i ARRL 160 meter Contest.
Tavlingen gar den 3-5 december. Det har
redan varit en del oppningar tidig
morgon med konditioner till W6 och W7

20041001

20040921

20040916

20040911

20040901

20040906

hi

<•

20040827

10

e

Ja. ni kommer val ocksa ihdg den dar
gamla historien om killen som fick i
uppdrag att skriva ett kravbrev till en
firma och hans chef satt och kommenterade innehallet i det tredje utkastet,
’Tukthus stavas inte med c-k” o s v. OK.
jag tror ni fattar Nisses s k koncept, for
alia har vi val fatt nagot brev nagon gang
i smaskolan, nar tjejen eller killen gjorde
slut, eller nagot annat hotelsebrev s& dar i
stdrsta allmanhet.

1MII

20040822

hur man gor. men Nisse var inte mycket
for formal iteter, sa han sparade ingen
arkivkopia. A andra sidan hade han ju
inget riktigt uppdrag heller, som revisom
konstaterade efterat. Vi som laste det som
gick uL minns ju ocksa att det sprik som
Nisse anvande var av det dar slaget som
malliga morgontidningar ibland brukar
kalla ’’inte lampar sig i tryck” och annat
snorkigt.

1 mitten av november utbrot en solstorm
som helt slog ut konditionerna pa
kortvagsbanden. De som hade mojlighet
att aktivera VHF och UHF fick fina
norrskensforbindelser. Numera Finns det
hjalpmedel for att fbrutspa dessa konditio
ner. Kartan som v isar solstormen har jag
hamtat pa Internet http: www.dxlc.com
Norrskensutbredningen finner du pa
http: www.sec.noaa.go\
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Diplom

SM6DEC Bengt Hogkvist Ostbygatan 24C, 531 37 Lidkoping

-

kan det vara lanipligt att
inleda med ndgot sakralt.
/Advent

Katedralen i Vim far agera biidbiirare.

3

Qjfe/ozri

Der MARINE FUNKER CLUB AUSTRIA verleiht diese Auszeichnung
r Aner kennung def leistimgen um den
mantimen AmateuHunk und tm Gedenkcn
an den dsterretfhischen Admiral
//fZ/ffZ/t/ iTM < /rprZZ/ty^S

JEM
Ulm Cathedral Certificate
Katedralen i Ulm statar med varldens hdgsta
kyrkspira - hela 161 meter.
Radioamatorema pa orten tycker an det ar
vart ett diplom. viiket utges for verifierade
kontakter fr o m 2004-01-01.
Olika stationer i Ortsverband DOK Pl4. P39
och Z68 skall kontaktas.
100 poang behovs.
Enskild station ger I poang. Klubbstation ger
10 poiing och en sadan ar obligatorisk.
Klubbstationema ar:
DB0CUI DCOSGUDFOUL, DK0UU.
DL0AEG
DL0FHU DL0UL
DL0ULM
DL0ULW DL0BTX.
Ovningsstationema DNI ULM och DN4SGN
ger vardera 20 poang.
Rapport fran SWL i Ulm ger 1 poang.
Foljande multiplar ges:
CW och SSB x 2.
ATV.SSTV x3
PSK31. MT63. MFSK. RTTY
x3.
Om stationen fran Ulm kort QRP far man
dessutom dubblera poangen.
Vaije station raknas en gang per band.
Avgiften ar 5 Euro. Ansok med GCR-listatill
Stefan Siebenhaller. DC2SF. Rdmerhalde
31. D-89287 Bellenberg. Tyskland.

Nu har Otto natt malet!
Under manga ar har jag hjalpt vannen Otto i
Bucaramanga (HK/SM5HV) med allehanda
diplomarenden.
Nu har den gamle flygsignalisten fatt ihop till
det mesta i diplomvag.
men ett mal har hagrat att fa plaketten for den
hdgsta utmarkelsen av
EWWA - Top List.
Nu sitter den dar. sakerligen pa hedersplats. for sa
har skrev Otto:

"Kare, dyre gamle broder Bengt, ikvdll blir
det storfest i husetjick den vackra plaketten
jag onskade, tack rare Ditt storartade jobb
som manager. Och som god gamma! van
kommer vi att skala for Dig och var jina
hobby

36

MFCA Tegetthoff Diplom
Diplomet har instiftats till minne av den
osterrikiske amiralen Wilhelm von
Tegetthoff.
Det utges till lie radioamatdrer och SWL for
verifierade kontakter frdn 1997-04-21 med
medlemmar i olika marina klubbar och dess
klubbstationer.
Foljande klubbar raknas:
MFCA (OE). MF-Runde (DL).
BMARS (ON). RNARS (G).
MARAC (PA). INORC (I).
FNARS (OH). YO-MARC (YO).
ANARS (VK).
Klasser
Gold 100 poang
Silber 50 poang
Podngberdkning:
OE6MXF
5 poang
OE6MXF MM
5 poang
DL0CUX
4 poang
medlem i MFCA
2 poang
3 poang
dito tillsjoss
medl i annan klubb 1 poang
dito till sjoss
2 poang
Annan klubbstation 3 poiing
Vaije station raknas en gang per trafiksatt.
OE6XMF ar obligatorisk.
Avgiften ar 15 Euro. Ansok med loggutdrag
till Ing. Sepp Langer. OE3OLC. Birkengasse
25, A-3172 Ramsau (Htld). Osterrike.

International Navy Award
RNARS - Royal Navy Amateur Radio So
ciety - utger det har diplomet for verifierade
kontakler fran 2004-01-01.
Aven har skall man kontakta medlemmar i
marina amatdrradioforeningar varlden over.
Diplomet utges i 2 klasser.
Klass I
Klass 2
Forening
RNARS
- 10 medl
5 medl
MF Runde
5 medl
- 10 medl
INORC
- 3 medl
1 medl
- 1 medl
MARAC

Dessutom skall 1 medlem kontaktas fran
nation av foljande foreninear:
ANARS. BMARS. FNARS. YO-MARC.
MFCA. OZ1RDN eller DLOMC’M.
Kontakt med ett musealt fartyg raknas som
joker och ma ersatta en ordinarie kontakt.
Pateckning kan fas for enskilt band eller
enskilt trafiksatt.
Avgiften ar 5 Euro. Ansok med GCR-lista till
RNARS Awards Manager: G. Burhouse.
GW4MVA. 40 High Park. Hawarden.
Flintshire. CH5 3EF. UK.

A-2005 i antagande!
Nu ar det dags att presentera den tredje
utgavan av det nya aktivitetsdiplomet.
Landskap nummer tre blir Gotland.
Minst 365 radiokontakter skall man ha i
loggen under kalenderdret 2005.
Men innan dess bdr man ju se till att
uppfylla kravet for A-2004!
Och for att till slut kunna fa ihop hela
landskapserien mistc man ju ha A-2003.
Kolla i loggen om du inte har 365 kontak
ter aven dar!
Diplomet kostar 40 kronor.

A-2003
A-2004
A-2005

- Bohuslan

-Vastergotland
- Gotland

"Jag har kort 365 QSO under ar 2004
Skicka intyget. tillsammans med 2 tjugor.
till mig. sa kommer diplomet med posten!
QTC Nr 12 2004
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Bra priser! Sen ice!

>4

F

’TOO

VW

MARK-V Field Pris: Ring!
Kommersiell
Discone antenn
25-1300MHz
med mkt brett
/r
TX omrade.
ZWPris 1450:-

I

FT-847 - Pris: Ring!

J

“Rantefritt” 35 man ca 565:-/man

Digial
multimeter
LDT-36C
Pris 245:-

IX’
• ■

FT-857 8 990:"Rantefritt" 23 man ca 430:-

000

Miracle Whip

I

QRP allhand antenn for
FT-817 m.fl.
Prissankt!
VX-7R
Ring!
Rintefrin”

11 man 496:

FT-817 Pris: Ring!
Logl Periodic
1 antenn
105-1300MHz
8dB gain.
Pris 1800:■

MFJ 949E Antenntuner
2 760:-

ZX yagis

FT-840 Kanonpris!
7900:-

t
Lattviktsrotor
for \ HF, UHFoch
sma KV-antenner.
Pris 880:-

4?

REVERSE
SMA kontakt
Pris 80:-

I

EZRadialsystem.
.

Pris: 4‘Hi:-

I

UM

Antenn Diamond
CP-6
6-10-1520-40-80m
Pris 3200:-

X"TA.---.

9

••

ACOM 2000A helautomatiskt
slutsteg 50VV in 1500+
1 ut. Pris 57500:J "rantefritf* 35 man
ca 1692:-/man.

iHlNojno
_
more little gun!
Stortutbud
WLAN-antenner for
2.4 GHz!

P\\ R-matare.
1.8 - 150 MHz
15/150/1500 watt
950:-

Z-100 Automatisk
antennav stamningsenhet.
1.8-30.MHz.
Pris 1780:-

ACO.M 1000
1 kW ut. Pris 25750:"rantefritt 35 man
ca 784:-/man.

GPM-1500
multibandsMinibeam vertikal
10-15-20m 1.8-50MHz
2800:3900:-

zx

$

Rantetri
avbetalning!

Tel/Fax 0660 293540, Mobil 070 57 57 916 e-post1: info@lsg.se, e-post2: sam@lsg.se

I

Distrikt o klubbar

De tyska kvalitetsantennerna fran
OPTIBEAM nu i Skandinavien
Kvalitetsaluminium och rostfria fastelement
BSde mekaniskt och elektriskt stabilt byggda
Enkla och snabba att montera
• Utforlig beskrivning / manual
• Goda referensanlaggningar

Fa: Hakan Eriksson (SM5AQD)
HovgSrden, 740 10 Almunge
070-629 40 91
sm5aqd@svessa.se

f SSADistrikt /klubbar
Medlemmar med ny licensklass
hiir meddela detta till SSA: s
kansli ddr registering sker i
medlemsregistret. Nyblivna amatorer dr ocksa vdlkomna att infor
mera SSA:s kansli Detta galIer
aven icke medlemmar.
far ambition dr att fa ett sd komplett register som mojligt over alia
svenska sdndareamatiirer och
lyssnaramatorer som dr medlemmar i SSA

Klubberbjudande!
Amatorradioklubbar
kan prenumerera pa nordiska
tidskriftcr till formanligt pris:

• NorskaAmatorradio
• Danska OZ
• Finska Radioamatoori
Endast 150:- per tidskri ft/ar!
Klubbar som ar medlemmar i SSA
har ratt att erhalla ett exemplar av
valfri nordisk tidskrift (norska
Amatorradio. danska OZ och/eller
finska Radioamatoori) for endast
150:- per tidning per ar.
Anmalan ska goras skriftligt via
brev, fax eller e-mail till SSAs kansli.
Gratis - endast portokostnad.
Cristina SSA kansli
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Information om
samtliga modeller
tinner du pA
www.optibeam.de

Ny anropssignal

7S6LH
8S5ROS
8S6KOS
SAOA
SAOP
SAOQ
SA1A
SA2E
SA3A
SA3D
SA3R
SA3W
SA3Y
SA4A
SA4F
SA5A
SA5B
SA5C
SA5D
SA5L
SA5N
SA5W
SA6AAB
SA6D
SA6E
SA6G
SA6W
SA7A
SMOM
SM2I
SM2M
SM2ZAI
SM4S
SM6ZAH
SM7Y
SM4YLJ
SMONOK
SM3-8189
SM4XKX
SM6-8188
SM6YYH
SM7-8190
SM7HRO

Polar DX ers Radioklubb
Manestads Amatorradioklubb
Roslagens Sandareamatorer
Thomas Hansson
Inqemar Myhrberg
Polar DX ers Radioklubb
Ingvar Ohlsson
Eric Wennstrom
Rune Grundstrom
Sture Lof
Thomas Vikman
Jan-Eric Rehn
Tord Julander
Owe Persson
Ulf Thotstensson
Goran Ostman
Sture Lof
Lennart Vogel
Leif Lindberg
Jan Hallenberg
Leif Nordin
Erkki Latomaa
HSkan Eriksson
Thomas Backstrom
WGA Radio Club
Bengt Chnstensen
Lars-Goran Persson
Joakim Heimer
Anders Nordgren
Lennart Pedersen
Leif Petterson
Per Eklund
Alec Kentta
Stig Lundberg
Sara l^rsson
Sven-Ake Ringdahl
Johanna Tallroth
Hcikan Norman
Tommy Lundsten
Carl-Christian Ekestubbe
Tonny Lilja
Oskan Loytynoja
Lars Astrom
Thorbjdm Bengtsson

Krukmakarg 49 A
Prebendeg 20
Villagatan 17
Kallhedsstigen 11
Arhusg 98
Krukmakarg 49 A
Bjornsonsg 52, 7tr
TradgArdsg 249
Vastercis 25
Tallkrogen
Tjarnv 16
LisatAet 18
Gaddv 4
Skonertv 8
Passv 10
Wallenstr&es v 54
Tallkrogen
Ekbacken
Egeby Andersbo
Vassunda Andersberg
Karlberg Ludgo
Smedstiaen 3
HovgArden
Vanortsgatan 5 B
Box 155
Skogsg 10
Svampv 5
Sohalla 9
Stromshall 4010
Norra Stationsg 117
Filaregrand 5
Teaterallen 94 A
Lahdenpaa 36
Drabantg 28
Bergstena 6533
Gustav Adolfs v 3 C
Vasterbacksvagen 14
Margretelundsvagen 97
Zinkgatan 4
Mossbergavagen 8
Bellisgatan 5
Anekdotgatan 1
Ostra Ronneholmsvagen 21
HodersgSngen 10

117 41 Stockholm
542 40 Mariestad
742 33 Osthammar
423 63 Torslanda
164 45 Kista
117 41 Stockholm
168 43 Bromma
621 54 Visby
911 94 Vannas
740 30 Bibcklinge
893 30 Bjasta
863 32 Sundsbruk
862 40 Njurunda
865 32 Aino
178 34 Ekero
692 36 Kumla
740 30 Bjorklinge
590 41 Rimforsa
590 47 Vikmgstad
741 91 Kmvsta
611 91 Nykoping
814 95 Alvkarieby
740 10 Almunge
431 60 Molndal
447 24 VSrgirda
447 33 Vcirgcirda
516 34 Dalsjofors
450 33 Grundsund
280 60 Broby
113 64 Stockholm
942 05 LAngtrask
903 64 Umea
980 60 Korpilombolo
784 63 Borlange
441 92 Ahngsas
392 38 Kalmar
771 60 Ludvika
184 60 Akersberga
811 54 Sandviken
702 26 Orebro
434 46 Kungsbacka
422 41 Htsings Backa
211 47 Malmo
235 35 Vellmge

Aterupptagit
SMOEYB
SMOINO
SMOLZN
SM2LKO
SM3ACJ
SM3OTV
SM5HGN
SM5LT
SM5MIX
SM5WOJ
SM6BAM
SM6FRZ
SM6TUW
SM6VPL
SM6VSR
SM6XOG
SM7HON

Per Qlow Mattsson
Jan-Ake Andersson
Stefan Holmberg
Ulf Lindstrom
Bengt Stridfeldt
Anders Tellin
Goran Nordstrom
Christer Linden
Ulf Gustavsson
Rune Alsback
Per Hansson
Arne Svensson
Jan Holmer
Johan Lofhede
Dan Andersson
Michael Pettersson
Bodil Sandahi

Ringstedsgatan 38
Fabelvagen 5. 4tr
Gnndsbgen 5
Nilsbrogatan 9 B 2tr
Sorrovagen 4 F
Vade 202 Hvasbacken
Ostra Rannevallen 5
Nilstorpsvagen 84
Dalgdrdsaatan 11 A
Kvarnbacksvagen 9
Box 84
BrStaberq
Nareby 106
Sveagatn 9
Bergmansgatan 22
Lansmansgatan 25 A
Klockarevagen 18

164 48 Kista
175 70 Jarfalla
149 45 Nynashamn
945 31 Norrfjarden
820 41 Farila
820 70 Bergsjo
592 00 Vadstena
181 47 Udmgo
590 11 Boxholm
722 33 VasterAs
435 22 Molnlycke
511 91 Skene
450 33 Grundsund
413 14 Goteborg
431 30 Molndal
431 60 Molndal
370 24 Nattraby

Aterintrade
SMOEYV
SM2JTT
SM3XMP
SM4WKT
SM5GFQ
SM6ISK
SM6MMS

Lennart Karlsson
Jan-Olof Olofsson
Per Soderkvist
Jan-Enk Jarlebark
Leif Tellden
Rolf Andersson
Lars Tenfalt

Norra NAno 355
Angsvagen 31
Rorvagen 7 A
Allegatan 10 A
Kaserngatan 1
Gullkragegatan 10
Fassbergsgatan 65 D

761 73 Norrtalje
922 32 Vindeln
860 30 Sorberge
694 31 Hallsberg
723 47 Vaster^s
432 37 Varberg
431 69 Molndal
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ICOM • KENWOOD • YAESU
AMERITRON

CUSHCRAFT

-

-

HEIL -

KLM

-

MFJ - TITANEX

ICOM 756 PROIII

Ring fOr prisl

'

Kolla
var
WebSite
www.afr.se

Tungatan 9, 853 57 SUNDSVALL

Tel. 060-1714 17

Oppet 09-17 Lunch 12-13 Lord Stangt

SM3AFR-Tommy
» Mobil: 070-570 26 54

SM3DVN - Gunnar
S Mobil: 070-413 3353

Gunnel
S Mobil: 070-215 35 12

SLOZS iging med BBS och APRS
Efter att ha varit nedtagen sedan i varas har nu var BBS SLOZS kommit i
gang igen. QTH ar de nya FRO-lokalema i Grimsta (i narheten av Val-

lingby).

Du nar nu BBSen pa 144.950 MHz (1.200 baud) resp. 433.625 MHz (9.600
baud). Sysop ar Thomas. SM0KBD (smOkbdto fro.se) Lyssnarrapportcr

emottages tacksamtJDu kan ocksa sc oss pa A PRS-frek vensen 144.800
MHz. Stationssignalen ar da SL0ZS-7 for l-gaten och SLOZS-13 for BBSen.

QTH ar Grimsta.

Jan Lennstrom. SM01 UX.

f

I

Tel 08-86 59 25. 0738-18 39 65

SK6AG I’tbvte av klubbtidningar

GSA - Goteborgs Sandareamatorer. efterlyser andra klubbar som onskar

Veckoslutskurs 2005!
Veckoslutskurs for amatorradiocertifikat
Lordag - Sondag den
29-30 januari 2005 med fortsattning 26-27 februari.
Kursen omfattar radioteknik. rcgler och trafik och pag^r
tva hela helgcr med ca en manads meilanrum. Tid kl 917 alia dagama. Vi anvander SSAs utbildningkasse
med ny utgAva av laroboken "Bli Sandaramator”.
Larare SM0XLP Ray. samt ett antal medhjalpare.
Provtagning lor certifikat sista sondagen kl 14.

Sodertorns Radioamatdrer

ulbyte av klubbtidningen toreningar emellan i form av en PDF fil.
Alla distnkt ar av intresse och valkomna! Tanken ar att satta ihop en e-postlista dar vi mailar vara tidmngar fran foreningama for att oka bade intressel

och kanske till och med besoksstatistiken till foreningamas olika aktiviteter.

Redan nu sker klubbtidningsutbyte mellan GSA och en flertal andra klubbar
fran cxempelvis: Orebro. Vasteras. Blekinge med flera.

For information kontakta GS.4 kluhbtidning redaktdren:

SM6UQP - Robert via e-post: SM6UQP(u SK6GSA.SE
Radio SK6GSA pa 88 MHz bvter sandningstid

Goteborgs sandareamatorers lokalradio program ”SK6GSA~ bvter sandningstid till sondagar mellan kl 16 - 17:00.
For SK6 klubbar att det Anns mojlighet att exponent klubbama kostnads-

fritt. Ta kontakt med radiogruppen pa adress: radioto sk6gsa.se dar man aven

kan onska sin favoritlat - aven via internet. For mer information se studions

Soder
Anmalmngar till ABF Sodcrtom 08-556 520 30
Upplysningar genom: Olle. SM0GOO 08-745 01 15
smOgoofa ssa.se
cllcr Lasse. SM0FDO 08-500 102 60 sm0fdofessa.se

For mera info, besok: www.sk0qo.com
QTC Nr 122004

hcmsida pa WWW.RADIO88.FM. Finns det nagon som kan tanka sig stalla
upp pa en intervju kring F.ME. satelit koming eller QRP far ni mer an gama

bora av er! Kommande program skall forsoka behandla dessa omraden. Du
behover inte nodvandigvis vara en SM6:a. en telefon intervju gar minst lika

bra! Maila oss i sa fall till radios sk6gsa.se
IT 73 tie radiogruppen gm SM6UQP - Robert.
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-.■Contest
Frekvenserunder30MHz

I Testspaltredaktor
SM0WKA - SM0W Teemu S Korhonen
Tradg^rdsgatan 19,8tr,172 38 Sundbyberg
Tel 08-288 252 Mob 070-243 62 88
epost: teemu@smOwka.com
Testledare SM3CER Jan-Eric Rehn
sm3cer@svessa.se
Web-redaktor SM3CER Jan-Eric Rehn
Sektionsledare HF Vakant

Contest-kalender December
DATE

Ln

X X

3-5

Vintem ar har, pa med plad och
ISngkalsonger! Nu ar det ju dags att
satta igang med det Sri iga
antennunderhSllet. gama nSgon dag
dS det ar riktigt rysande kallt. Pa
nSgot markligt satt far mSnga for sig
att satta igSng med diverse
antennprojekt just mitt i vintem. Jag
har talat med nSgra contesters har i
Sverige de senaste veckoma och det
verkar som alia ar overens. vintem ar
bast for att hSlla pS med antenner.
Vinter och sno far en ju osokt att
tanka pS julen, och jultesten som det
vaije Sr ar lika svSrt att vakna till efter
all julmat och glogg man valtrat sig i
pS julafton. Men andS ar det nSgot
speciel It med att stiga upp tidigt i
ottan pS juldagsmorgon och slS igSng
riggen medans det annu ar helt tyst i
huset och morkret fortfarande ligger
tung utomhus. I denna contestspalt
kan du hitta regler for jultesten, las
dem och var med och kor. Det galler
att ha tungan ratt i munnen dS detta
inte ar en vanlig 599 contest, utan
man mSste aven spetsa oronen vid
vaije QSO dar en unik 5stallig
bokstavskombination skall tas emot
for vaije QSO. Jag hoppas att mSnga
vaknar nar klockan ringer, vi hors i
Jultesten!

73 de Teemu SM0W- SM0WKA
Contestspaltredaktor
40

7
11-12
12
12
17
17
18-19
18
18
18-19
18-19
25
26
26
26

WEEKDAY - TIME UTC

Thu 0000 - 0600
Thu 1700 - 2000
Fri 2200-Sun 1600
Sat 0000 - 2400
Sat 0400 - 0600
Sun 2000 - 2400
Tue 0200 - 0400
Sat 0000 - Sun 2400
Sun 1400 - 1500
Sun 1515 - 1615
Fri 2100-2400
Fri 2100-2300
Sat 0000 - Sun 2400
Sat 0000 - 2400
Sat 0000 - 2359
Sat 1400 - Sun 1400
Sat 1500 - Sun 1500
Sat 0700 - 1000
Sun 0200-0959
Sun 0700 - 1000
Sun 0830- 1059

CONTEST NAME - MODE

QRP ARC1 Topband Sprint - CW/SSB
SSA 10 m Aktivitetstest - CW/SSB/FM
ARRL 160 Meter Contest - CW
TARA RTTY Melee - RTTY
Wake-Up! QRP Sprint - CW
QRP ARCI Holiday Spirits Spr. - CW
ARS Spartan Sprint - CW
ARRL 10 meter Contest - CW/SSB
SSA MSnadstest nr 12 - SSB
SSA M&nadstest nr 12 - CW
AGB PARTY Contest - CW/SSB/DIGI
Russian 160 Meter Contest - CW/SSB
MDXA PSK-31 DeathMatch - PSK-31
OK DX RTTY Contest - RTTY
RAC Canada Winter Contest - CW/SSB
Croatian CW Contest - CW
Stew Perry Topband Challenge - CW
SSA Jultest (1) - CW
RAEM Contest - CW
SSA Jultest (2) - CW
DARC XMAS-Contest - CW/SSB

Kalendem ar ett urval av tavlingar. En fullstandig kalender finns hos SM3CER
Contest Service, http://www.sk3bg.se/contest/ dar uppdateringar gors fortlopande.
Har du inte internet, be da ndgon i din narhet om hjalp eller skicka ett brev med
frankerat svarskuvert till SSA’s kansli. Ange vilken kalender eller regel du onskar.

WWYC - World Wide Young Contesters

De senaste tvS Sren har fler
unga bdijat "hitta" contest igen.
FramgSngen for detta kan nog delvis
skyllas pS WWYC. World Wide
Young Contesters, som startades
1999 av nSgra polare pS bandet.
Micke SM3WMV frSn Back i
krokama av O-vik var en av dem
som tillsammans med bl.a OZ1AA.
LZ5AZ, 9A6XX och YT7AW drog

igdng det hela. Klubbens mSl ar att fS
unga radioamatdrer under 30 Sr att
intressera sig for contest. Det kostar
inget att vara medlem och allt drivs
pS ideell basis. Klubben har under
2004 vuxit till over 400 medlemmar
och nya kommer till i en rasande
fart. I klubbens aktiviteterSterfinns
a en egen tidning som vem som
heist kan lasa pS hemsidan http://
www.wwyc.net/. Man stottar
och tipsar varann om olika contest
tekniker. Alla under 30 Sr ar
valkomna att bli medlemmar och de
som sS att saga "trillar av pin" och gSr
och blir aldre an sS hamnar i WWY C
Hall of Fame. MSnga aktiva och
valkanda contesters brukar vara
hangarounds pS WWYCs egen chatt
pS IRC och det marks att de tycker
att utvecklingen ar kul. det firms
kanske hopp for contest i alia fall!
QTC Nr 12 2004

Contest

SSA JULTEST
SSA inbjuder traditionsenligt till denna svenska
test i julhelgen. SSA Jultest ingar i SSA
Kortvigsmisterskap.

Sjuharads Radioamatiirer pa besok hos:

SK4KO - Siljansbygdens Sandareamatorer

Tider:
Juldagen 25 dccember 0700-1000 UTC.
Annandag Jul 26 december 0700-1000 UTC.
Frekvenser:
Endast CW. 3525-3575 kHz och 7010-7040
kHz.
RESPEKTERA FREKVENSSEGMENTEN!
Klasser:
Endast Single Operator (a\en Single Op. pi
klubb- och militarstationer kan delta).

Klass A: Single Operator
Klass B: Single Operator QRP (hogst 5 W
uteffekt)

Anrop:
"TEST SM de SM5XYZ."
Testmeddelande: RST + lopnummer frin 001 +
femstallig bokstavsgrupp som andras for varje
QSO (t ex 599001 PZRIQ) Du har full valfrihet
att endera sanda egna bokstavskombinationer
for varje QSO eller sanda den kombination du
mottog i QSO.t innan.
OBS? Ldpnumret bestir av 3 siffror och sand 5
slumpmassiga bokstaver (inga ord i k Iartext).

Poing:
Varje svensk station kan kontaktas en gang per
band och pass. Varje godkant QSO ger 2 poang.
Vid fel mottagen rapport, lopnummer eller
bokstavsgrupp dras I poang av. QSO med station
som ej sant in logg ger I poang. forutsatt att
signalen forekommer i minst 5 insanda loggar.
Loggar: l.oggama skall skrivas pa staendc A4
och skall mnehalla foljande:
Ett sammanstallmngsblad med Anropssignal.
Namn. Adress. Deltagarklass och beriiknad
slutpoang. Numrerade loggblad med Datum. Tid
i UTC. Band. Kord station. Sant test
meddelande. Mottaget testmeddelande och
Poang. Dubbletter skall markeras med noil (0)
poang.

Dataloggar:
Testkommitten valkomnar loggar pa diskett
(IBM MS-DOS PC-standard. 3.5") Anvint
dataformat ar inte si kritiskt. men det miste
\ara en ASCII-ftl. t ex ar ARRLs loggstandard
acceptabel.

Regler:
Endast ett QSO rad. Vatje rad miste innehalla:
Datum, tid i UTC. band, kord station, sant
meddelande. mottaget meddelande och beraknad
poang (dubbletter maste markeras med 0 poang).
Om du skickar din logg pa diskett behov er den
inte vara utskriven pa papper. dock miste
summeringsbladet vara utskrtvet. Disketten
miste tydligt markas med anropssignal. testens
namn. klass och testens datum. Om du vill ha
tillbaka disketten maste du bifoga SASE.

l.oggama skall vara poststamplade senast 15
januari och sandes till:
SSA Testledare. Jan-Eric Rehn. SM3CER
Lisatiet 18. 863 32 SUNDSBRUK
Loggar kan aven skickas via e-mail till:
sm3cer(u contesting.com

Diplom: Diplom utdclas till de tre forsta i bada
klassema. Fler eller tarre diplom kan utdclas
beroende pi deltagarantalet. I klass A utdclas
aven guld-. silver- och bronsplaketter.
QTC Nr 12 2004

SMOYPK. SM6WXA. SMOYKE, SMOWQT
och SM5WPTpa vdg mot Mora.

Nagra medlenimar fran Sjuhiiradshygdens Radioamatorer, SK6SJ,
hade en triiffpa Solleron utanfor
Mora den sista helgen i oktober.
Over etern fick vi kontakt med
Kenneth, SM4LAH, som lovade visa
SK4KO:s lokal pa liirdagen. Efter en
promenad i lokala Mora trdffade vi
Kenneth, och hlev mycket glatt
overraskade over det stora antal
medlenimar fran SK4KO som motte
upp for att balsa pa oss

Solnedgang over Siljan.

SM6W. XL Gunnel aktiverar SK4KO.

Trots att det ble\ ganska sent bestamt med
tor boende. Nara till al It och dessutom
vart besok pa SK4KO. \ ar det manga
tillgang till specialsignalen. det ar nastan sd
amatdrer fran Mora-klubben som stallde
man skulle lagga sig i hardtraning!
upp och halsade oss valkomna till sina
trevliga lokaler. SK4KO har ett 5O-tal
De medlemmar vi fick fdrmanen att traffa
medlemmaroch deras lokal liggercentralt i
visade sig vara ett trevligt gang. SM4LAH
Mora, nara Vasaloppsmalet. Lokalen ligger
Kenneth exh SM4DFH Lars bcrattade lite
i bottenplanet av ett hus som genom ar\
om SK4KO:s verksamhet. Det var kul att
skankts till kommunen av en radioamatdr.
traffa nagra av dem man tidigare pratat med
Ganska nyligcn har hela lokalen renov erats
over rad ion.
och var nu mycket praktisk och iindamalsenlig. Att lokalen har genomgatt en
Tack for vanligt mottagande. fika och
mark bar torandring torstar man av de
visningavSK4KO! Vi kommersakert
bi Ider fran renoveringen som finns pa
tillbaka till era vackra bygder.
klubbens hemsida. Forutom ett avskilt
och mycket prydligt inrett radiorum.
Sjuharads Radioamatorer
SM6 Nallis
med glasruta ut till den stora lokalen.
gniSM6WXL Gunnel
ar alltid med
fanns ett stort konfercns
utbildningsbord samt en myshoma. Ovriga
Mer information om SK4KO Siljanslokaler i huset anvands bl a till musiklektiobygdens Sandareamatorer finns pa
ner.
www.qsl.net/sk4ko
SK4KO har under varen utbildat och
examinerat ett 15-tal nya amatdrer. det
ar verkligen imponerande med tanke pa
Specialerbjudan de!
klubbens storlek. Nu i host har ett antal
J 'aaaloppsakande Radioamaldrer!
nya elever anmiilt sitt intresse till en
kurs. Enligt klubbens ordforande
SM4PDP.Tcd Frisk, var del mycket tack Stljanbygdens Sandareamatorer erbjuder boende i
klubbens lokaler i centrala Mora (ca 200m fr&n
\ are hjalp fran flera av de nytillkontna
mdlet) under vasaloppsveckan, med tillg&ng till
amatdrema som den stora renoverradioutrustmng och specialsignal1
ingen kunde goras. Ted bcrattade
ocksa alt klubben brukar ha ett par
OBS! Begrdnsat antalphaser!
fieldclays arligen. ofta fran hojdema vid
Orsa Grdnklitt. dar ocksA repeatem ar
Forst till kvarn sailer!
placerad.
Kontakta Lasse SM4YXX
Nytt infor nasta ars
for mer info Jfhelst via E-post)
Vasalopp (se QTC nr
11 sid33)aratt
E-post: lars.sundberg@fro se
Vasaloppsakande
Telefon: 070-M30667
amatdrer kan hyra in
sig iSK4KO:s lokal
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Annonsprislista QTC

1 spalt

1/4-sida

1/6-sida
58x 131 mm

58 x 195 mm

1 -farg svart 850 kr

1-fargsvart 1.150 kr

1/12-sida
58 x 65 mm

1-fargsvart 1.400kr

1 -farg svart 400 kr

2 spalt
1/3-sida

Nar du bokar
en annons
i QTC 2005
finns du,
utan extra
kostnad,
med i
annonsdrforteckningen!
I varje
nummer
under hela
aret!

1/6-sida
124x65 mm

124 x 131 mm

-

1 -farg svart 850 kr

1-fargsvart 1.400kr

3 spalt
1/4-sida

2/3-sida
124x265 mm

1-fargsvart 2.300kr

''

1/2-sida
190x 131 mm

1/3-sida
190x85 mm

190x65 mm

1 -farg svart .400 kr

a
nek

1-fargsvart 1.600kr

1-fargsvart 1.150kr

2/3-sida
Annonsbokning
SMORGP Ernst Wingborg
Trakvista Bygata 36
178 37 Ekerb
Tel 08-560 306 48
Fax 08-560 306 48
e-post: qtc@svessa.se
Internationell:
Tel: +46-8-560 306 48
Fax: +46-8-560 306 48

190x 170 mm

1/1-sida
190 x 265 mm
----------------------- \

Omslaget sid 2
1-farg svart

3.900 kr

Nast sista sidan
3.600 kr
1-farg svart

Sista sidan*
1 -farg svart
1 -farg svart 2.300 kr

1-fargsvart

2.800 kr

4.400 kr

* (plats for adressetikett)
Format 190x250 mm

SK0QO

Silent Key
irifr T

SM3EP Gosta Westerlund
Den 31 oktober gick SM3EP Gosta till de
sal la jaktmarkema och slutade sin amatdrbana som boijade 1947. Han fbddes i
Falun 14 9 1920 och flyttade till Gavle
som 7-aring. Gifte sig med Inez 1944. De
har 2 dottrar.
Gosta var verkligt aktiv Radioamator
tram till maj 2004. Han hade en riktig
hamspirit. Var medlem i Den lllustra
Frukostklubben sedan 10 5 1954. Klubben
startade 12 4 1953.
Forutom amatorradion. hade han hobbyn
fiske som han bedrev i kusten vid Gardskar dar Gosta och Inez hade en sommarstuga.
Gosta var en verkligt god van och
amatorkompis som vi i Frukost-klubben
djupt saknar.
Vara tankar gar givetvis ocksa till Inez
och deras dottrar Birgitta och Lena.
I i saknar Dig Gosta. Tack for alia ar.

Kamraterna i Den lllustra Frukostklubben gm SM3FJA Rune.

Silent Key

SMOAON Ralph Lundberg
Skogas

SM311B Veikko Stenholm
Ramsele

SM4VME Hans-Ake Johansson
Boda Kyrkby
SM5MJL Kurt Klofver
Motala

S.M5MJL Kurt Klofver
I en alder a\ 76 ar har Kurt, nu for alltid.
nedlagt sin Vandringstav.
Kurt var kand som mycket kunnig och
omtyckt i sitt yrke. som skogsinspektor.
Han ingick i stvrelsen for Motala
Sandareamatorer. Kurts stjimma hordes
kanske inte sa ofta. men nar han yttrade
sig sa var det alltid val genomtankt. Han
stallde alltid upp. aven om det den sista
tiden var lite jobbigt. De moten som Kurt
hade mojlighet alt narvara pa. var aidrig
trakiga. Hans kommenlarer var alltid
formulerade i en ton av underfundighet.
Manga ar de moten som gatt i skraltets
tecken. Delta kom speciellt from pa Club
SK5AJ:s moten. dar sammankomstema
inte var av formell karaktar. Vi har varit
hos Kurt och haft SK5AJ moten manga
ganger. Jag glommer aidrig dessa sammankomster i den store salen i den gamla
prastgarden i Ekebyboma. Den fantastiskt
goda maten som Hustrun Siv serverade.
Jag kommer speciellt ihag ett mote da
Kurt sade att han hade haft kontakt med
en blind och dov amator pa Hawaii.
Naturligtsvis toljt av skratt Iran oss andre!
Detta visade sig vara sant! CW-tecknen
hade omvandlats sa att han kunde kanna
tecknen.
Signalen SM5MJL hordes inte sa ofta pa
banden. Men Kurt lyssnade vaije
morgon pa ovre delen av 80 meters
bandet. Alltid tick vi rapporter om vad
som borts pa morgonen. Jag namnde vid
nagot tillfallc att han kunde val kora nagra
kontakter. Fick alltid svaret att det inte var
var nagon ide att kora dem. tor de QSLar
ju inte ! Sista aren hade Kurt al It svarare
att sova. vilket medforde att han tillbringade mer tid i radiorummet. Det var
ocksa dar som hans hustru hittade honom
aviiden.
Gravsattningen kommer att bli pa den av
Kurt utsedda platsen pa kyrkogarden i
Motala. Placeringen blir sadan alt Kurt
"symboliskt’kan se radiomastema.
Vi deltager djupt i den sorg som drabbat
hustru Siv. bam och bambam.

Sandareamatbrerna i I asfra
Ostergotland
genom SM5HPB och SM5CAK

QTC Nr 12 2004

Motesplats: Kvarnbdcksskolan,
Mostensvdgen 4. Jordbro.
Ordjl SM5CBWAke Holm
Tel 08-712 48 13
e-post: sm5cbw(a telia.com
8 dec Manadsmote. EH-antvnner och

massa.

Arets sista manadsmote halls onsdagen den 8
december kl 1900. Conns SM5DCO underhal-

ler oss med en tcori- och och diskussionskvall
om EH- och HZ-antenner. Vidare far vi en

presentation a\ massan i Friedrichshafen av

Goran XW och Robert TAE. Plats: Kvam-

backsskolan i Jordbro
I alkonina liiilsur styrelsen!
9 dec SKOQO Julbord

Arets julfest ager rum torsdag den 9 december
kl 19.00 i Kvambacksskolan i Jordbro. Pns
100 kr exkl dryck. Anmalan till Ake CBW per
email skOqo«z ssa.se senast den 2 december

Diplomaktivitel
Vasteras Radiokluhh
VRK-SK5AA

SK5AA Vasteras Radioklubb
Jubileumsdiplom
Nu aterstar bare nagra veckor (31
december) tor att samla poang
(totalt 40) for jubileumsdiplomet
VRK 60 ar.
FrekvenserCW : 3512. 7012. 14012.
21012 kHz. SSB : 3712. 7052. 14312.
21312 kHz.
Samma station, samma band, en gang
om dagcn ar tillatet. Andre frekvenser
enligt ovcrenskommelse.
Diplomreglema finns i QTC 12:2003
sidan 29 och aktuella VRK-medlemmar
i QTC 5:2004 sidan 31.
Samma information Finns aven pa
http: 7hem.passagen.se.vrk/
Diplominfo.html.
73 Urban SM5BTX
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Homcinnonser
Gratis for medlemmar - hogst 200
tecken.
Mer an 200 tecken: Grundpris 40 kr,
darefter 5 kr for varje pSborjad grupp
om 40 tecken.
Affarsmassig annonsering samt for
icke medlemmar. Grundpris 100 kr
for 200 tecken och tillagg 10 kr per
grupp om 40 tecken.
Text och betalning i forskott - skall
finnas senast den 10:e i minaden
fore inforandet hos: SSA. Box 45.
191 21 Sollentuna.
Postgiro 2 73 88-8.
Bankgiro: 370-1075.

Adress lor hamannonser
QTC. Trakvista Bygata 36,178 37 EkerO
Tel /Fax 08-56030648
e-post: qtc@ssa.se

Kopes
□ Kopes
• Elbugu. gama trad typ. ex Daiwa.
SMORGH Johan D O8-7684114
e-post: josod@spray.se

□ Kopes
• Elektronror typ EF 40 (l^gbruspentod.
rimlock)
SM5KRY Leif 3 021-331584
□ Kopes
• For symbol isk summa kopes av kristen
radioamator for pensionerad prastkollegas rakning (som jag forsoker
rekrytera som radioamator): KVRX
med digital frekvenensvisning och med
inbyggt nataggregat. (Han vill annu ej
ha transceiver!)
SMOECY Willy Nilsson.
Stendalsv 82. 146 52 Tullinue
1 08-7789615
□ Kopes
• Icom natdel PS 30.
SM5AM Arne Sonnergaard
101 SW 53rd St Cape Coral
alt. 69. bd Alexandre 111
Le Diana. 06400 Cannes

QTC
Nr 1 Januari
Utkommer omkr. 4 Jan
Hamannons - nasta inforande:
Stoppdag for hamannonser
FredaglO December
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□ Kopes
• Kavitetsfilter till vir 2 m repeater.
• Kontakter till flygradio FR 17.
• Flygradio FR 21 - FR 28 allt av
intresse.
SM7HNFAke 3 0491-179 60
□ Kopes
• Mellandel till Vargardamast.
SM0CPM Thord 3 0702 357223
e-post: thowe@ bredband.net
□ Kopes
• Mottagare Icom 1C R85OO i perfekt
skick.
SM5CUP Bjorn
3 018-420123. 070-5944816
e-post: lhedin@telia.com

Saljes
□ Saljes
• Icom IC-21 IE 2m all mode transceiver
I0W. Pris 3000 kr.
• Natverks analysator HP8754A
4-1300 MHz. Pris 1000 kr.
SMOVOD Heikki 3 0735-300102
□ Saljes
• RF-analysator Wiltron model 640.
Pris 500 kr.
• Signalgenerator. Marconi 80kHz1040MHz. Pris lOOOkr.
SMOVOD Heikki 3 0735-300102
□ Saljes
• Oscilloskop HP466. minnes. Pris
800 kr.
• Universal counter HP 5315A. Pris
300 kr.
SMOVOD Heikki 3O735-3OOIO2
□ Saljes
• Kenwood transceiver TS-940S i mint
cond jamte dartill horande monitor
SM-220 saljes for dodsbos rakning.
Liimna anbud per brev eller telefon. Fri
provningsratt forbehalles.
SM7BOZ Anders Rosengren.
Sexmansvagen 3. 238 43 Oxie
1040-549524
□ Saljes
• IC-W2E 2m/70 cm handapparat med
extra tomkassell och 12v dc-kabel
1800 kr.
• Kenweod TS-700 2m all mode 220
volt. Ge bud
SM7BOZ Anders Rosengren.
Sexmansvagen 3. 238 43 Oxie
3 040-549524
□ Saljes
• Tentec Omni 5.9 med org. natdel o
hogtaiare. Full breakin. Flera filter.
Uppgraderad mol Omnig 7.500 kr.
• Icom 751 A. mycket snygg. 4 filter,
hoetalare # Nr. manual och mikrofon.
5 000 kr
SM5AM Arne Sonnergaard
101 SW 53rd St Cape Coral
alt. 69. bd Alexandre Ill
Le Diana. 06400 Cannes
□ Saljes
• 10 kan fickscanner X-tals 80 MHz
250:• Antilop ’’butiksradio” 160 MHz
SM7HNF Ake 3 0491-179 60

□ Saljes
• Vargdrdamast. 9 m plus toppsekt med
ror. k I ar for ev. rotor.
• Glasfiberbod, underh- och skattcfri. 14
kvm. boklar. vinterbonad. lattflyttad.
maskiner pa plats, reapris. NV Sk&ne,
nara E4:an.
SM7COS Erland. 3 070-3918285. dagtid
□ Saljes
For dodsbo saljes:
• Slutsteg: Yaesu FL-2100 B. 3000 kr
• PC-sly rd transceiver: Ten Tec Pegasus
Mod 550. inkl. nataggregat. 5000 kr.
• Socklar (Beg.) till 4CX250B. 200kr/st
• Rotor: Toyomura KR-400. 1000 kr
• Beam: TA33jr 600 kr
• RullspoIe:33uH
• 5 st vridkond. med Stort plattavstAnd
• HP Sienalgenerator: Mod 606A
• HP Oscilloskop: 1707 B
• Morscskrivare
SM3CLA Karl-Olof 3 026 64 27 19
e-post: sm3cla@sk3gk.net
□ Saljes
• Beroringsfri lasare (Elfa 37-814-16)
anvand 2 vector. kostat 2278:- saljes for
1000:- inkl ny natadapter.
• 75 st helt nya T-kontakt BNC (2 hona 1 hane) saljes for 200:-.
Saljes fraktfritt
Jan SMOWIR 3 070 - 715 67 05
info@wirstroms.se
□ Saljes Samlarobjekt
• SSB Rorradiomottagare Geloso Receiver
6.4/214 3.5 - 30 MHz. 12 ror. Tillv. ca
1962. Inkl. originallada och original
manual. Exkl. hogtaiare. Pris: Hogstbjudande eller enl overenskommelse.
Per-Olof Pettersson. Kasemgatan 35 2tr..
623 47 Vasteiis. 1021 -144 317

□ Saljes
• MFJ Multimode Data Controller MFRJ1278B
• Kenwood Ham Clock
• Hallicrafrcr Mottagare S 120 0,5530MHz 4 band
• Regencv Mottagare DR 200 30-50 152-174 MHz
• Kenwood TS 700S 144-146 MHz all
mode
• Panasonic Video Mixer WJ-AVE5 Med
text generator WJ-TTL5
• SM0BQG Sten 1 08 778 10 05
e-post: sten.erik.gustafsson@ telia.com
□ Saljes
• Icom topptransceiver IC 765 inkl. 2 st.
250 Hz filter, valvardad i nyskick. (QST
test kan mailas). lagst 15.000:• Vertikalantenn C us he raft R7000. 10/12/
15/17/20-40 m. obegagnad. 4.000:• Drakesamlare: Drake SP 75
speechprocessor med orig. beskrivning.
nyskick. 1.500:• Antennrotor: Daiwa. ny med man.app o
2 motorer 3.500:-.
SM7BIC Lennart.
e-post: lennart.michaelsson@telia.com
eller mobil 0705141010
QTC Nr 12 2004

Kommersiellt - Saljes
□ Saljes
• RG-213 med 2 st N-kont. 93 cm. 65:• Radiostvming av modellfarkoster.
Tryckt 1959. 100:• Stodlager. Diameter for mastror cirka 38
mm. 280:• Trimmer 1,4-9.2 pF Nya. Har 2 stycken i
lager. 36:-/st.
•2m power divider. En mycket robust
divider avsedd for 2 antenner. Nkontakter. Langd 52,5 cm. 2 KW.
I styck i lager. Ny. 825:• MuIIard Voltage Regulator (Zener)
Diodes. Tryckt 1966. 70 sidor. 145:• 70 cm power divider. En mycket robust
• divider for 4 antenner. N-kontakter.
• Langd 21 cm. 2 KW. 1 styck i lager.
Ny. 975:• Trimmer 9-35 pF. Nya. Har 6 stycken i
lager. 36:-/st
• Gammal telegrafinyckel. En gammal sak
som passar fint som prydnadsforcmal
eller att anvanda till riggen. 395:• Trimmer 6-35 pF. Beg. i mycket fint
skick. Har 10 stycken i lager. 42:-/st
• Antenn byggsats 2m. I 4-vag. Innehdller
SO-239 kontakt + taste + miissingsstavar
+ enkel manual. 147:• SMA koaxialkontakt. Hona for chassie.
Fyrhalsmontage. Beg i nyskick. 8:-/st
• Vaggfaste. Bestar av tva kraftiga fasten
och ett stod. 445:• SMA crimpkabel koppling. For RG-174.
Forgylld. 35:-/st
• Rotor AR-303. Renoveringsobjekt.
Bestar av rotorenhet + mandverenhet och
monteringssats. 450:• SMA kontakt. Hane. Crimp. For RG174. Forgylld. 52:-/st
• Antenn byggsats 70 cm. 1/4-vag.
Innehaller SO-239 kontakt + faste +
massingsstavar + enkel manual. 147:• 3 stycken instrument avsedda for
panelmontage. 0-500 mA DC. 0-100 mA
DC. 0-10 mA DC. Instrumenten ar
begagnade och i gott skick. Saljes i ett
paket. 345:• Kraco 2430. 23 kanaler + 11 A. Endast
AM. lnbyggd SWR-meter. noise blanker
och ANL. DC-kablage och mobilfaste
medfoljer. Ingen mikrofon eller manual.
Stationen ar beg i mkt fint skick. 325:• l ddkoh 12 \ . "5 W. Idealisk ffir”de
smd jobben.” 80:Alla priser inkl moms. Frakt tillkommer.
Reservation for slutforsaljning.
Tekmar. 0739-625740. www.tekmar.nu
• Tekmar4you(a yahoo.com
□ Saljes
• Barbar mobilstation Icom IC-215 2m med
utdragbar antenn. vaggladdaare. laddningsmodul. 12 volts kabel. mobilfaste. barhand
tag. instruktionsbok samt original natagg.
Icom IC-3PS. Slutsteg Icom IC-201 med
instruktionsbok. Pris 1.300:• Handapparat TP-PS 450 70cm med 2 st
batteriackar. samt vaggladdare. Pris 500:Saljes fraktfritt.
SM3XJD Bengt Elmfors.
) 073-8155137. Jobbet 0271-27134
OTC Nr 12 2004

Ringfor Radioscouter
Jag vill starta en ring pa 80 m SSB for de
amatorer som pa ett eller annat salt har
radioscoutanknytning eller intresse for
scouting.
Frekvens 3740 KHz +/- QRM pa lordagar
klockan 15.00. Vem som heist vara med i
ringen och prata.
Maila mig gama: sm6xfx(a ssa.se Skriv
radioscoutring i amnesrutan!
Sven SM6XFX

Sodertoms Radioamatdrer
- Nostalgisk upplevelse

Bolmen Fieldday 2005
10-drs jubileum
Bolmen Fieldday 2005 3 - 5 juni 2005.
10:e gangen som klubbama runt sjon
Bolmen anordnar denna populara fieldday. Se hemsida www.sk7bi.com
Valkomna onskar arrangdrema:
SK7QB - Hylte hamclub.
SK7MO - Ljungby Sandareamatorer.
SK7YX - Vestbo Radioklubb.
SK7GH - Vemamo Radioklubb.
Roland. SM6EAT

SMOAOM Karl-Arne Markstrom libll
nyligen ett givandeforedrag hos
Sodertoms Radioamatdrer oni utvecklingen av radiomottagare fran 20-talet
till i dag.

Loppis i Eskilstuna 2005
Spikat till lordagen den 19 mars 2005.
17: e loppisen i ordningen!
• Ny lokal i Munktellarenan - dubbelt
sA stor som den forra aret! Rejalt med
plats mellan borden.
• Dessutom europas basta inomhusbana
tor bangolf, friidrott. boule mm.
• Stor cafeteria med bra utbud.
• Centralt - gangavstand till Eskilstuna
centrum.
• Stor parkering intill.
• Hotell alldeles nara.
Boka redan nu in den 19 mars 2005 i
almanackan!
73 de Eskilstuna sdndareamatbrer
genom SM5OCK. Hakan.

Kommersiellt - kopes
□ Kopes
• Begagnad radio och hobbyrelaterade
produkter av senare arg&ng kopes. Hela
dodsbon kopes och man kan fa hjalp att
ta ner antenner och master.
SM5GW Gunnar
$ 08-7652118/fax. mobil 0705-253795
□ Kopes
• Slutsteg till Icom IC-2E. 02E. 16 HT.
Caradapter + booster 30 watt. Beteckning BS 25 mK2 som Icom 1C-2E. 02E.
16HT. Passar i mobil transceiver Icom
IC-290H. 2m allmode i bra skick.
• Mobiltransceiver Icom IC-228H. 2m
fargdisplay i bra skick.
SM3XJD Bengt
D 073-8155137. Jobbet 0271-27134

Karl-Arne
beharskar
Mottagarutvecklingen genom verkligen dmnet
decenmema
med eftertryck.
1S20'5-MertoppX€To«agarEtV1
A lit fran den
m-s0NMper,HRO
enklaste mottaIMO'S-fbroatndepresandiW)l
garen till dagens
1960’s - toasty osciBatorer 519-1
digitalenheter
Ws-8ariow^yiOop,RA1218
fanns med i hans
1970 s - jeodisi frekvemyntes: 651 $-1
exempel pa olika
!»’s-1H2syntessteg,CW1
framsteg i
W$ - Heit DSP-tipobyggda nocagare. 95S-*
teknikutvecklingen. Manga mottagare Janns
ocksa med pa podiet. En del av de
Jbrsamlade fick synbarligen en star
nostalgisk upplevelse genom att ratta pa
ndgra av de fungerande museijoremalen.
Ett start TACK till Karl-Arne for en
stralande uppvisning !
Manga intresserade.

Text o biId: SM5XW Goran

□ Kopes
• Bordsladdare till IC-W21E handapparat.
• Program till polisscanner SR type PRO VLS.
SM0ECY Willy Nilsson.
Stendalsv 82, 146 52 Tullinge
1 08-7789615
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Nyheter for

|

Varldsradiolyssnare
SM1WXC Christer Wennstrom
Box 94, 620 16 Ljugarn. Tfn 0498-49 32 03
e-post: sm1wxc@svessa.se

Det blev inget .XORDX for
SM/nXC
min del i ar - heller! Det
Christer
Wennstrom rar an nut som pockade pa

uppmiirksamheten. Har
inte kort nagot radio att tala om och
inte jagat NDB. Sa just nu kiinns livet
lite jattigt. Dagarna hlir kortare och
kortare sd chansen att kunna sitta i
shacket och pyssla med radiohohbyn
iikar. Hoppas jag.

Tips
Varfor inte vanda oronen oster- och sydost
ut? De foma oststatema har alltid haft bra
program av olika slag och har sS fortfarande. Man behover inte hora propaganda
i allt som sags! For visst finns det en hel
del sadant kvar fast ”&t andra hallet".
Tyvarr verkar en del stationer vara lika
opalitliga nu som forr nar det galler
programtablaer och sandningsscheman.
Alla nedan tipsade stationer sander pa
engelska. Daremot ar det inte alls sakert
att deras hemsidor ar pa engelska. Och att
alia tider ar i UTC torde vara klart lor de
fiesta!

SLOVAKIEX
Hemsidan finns pa www.slovakradio.sk
0700-0730
13715. 15460 kHz
1730-1800
5915.6055 kHz
1930-2000
5915. 7345 kHz

AM 603 Radio Scandinavia eller Pirate
Radio 603 eller vad det nu lieter ...
Hardsmaltan verkar vara total. Roy och
Mike gralar och kastar beskyllningar pa
varandra. Baten St Paul har fiitt toaletten
avstangd (!) for att inte hamnhyran ar
betaid. Kan inte landskapsstvrelsen pa
Aland forklara de har hcrrama icke
onskvarda. De ar inte seriosa och har
inget i radiobranschen att gora. Pinsamt.
skandalost, sandladementalitet m fl
uttryck passar bra for dem!
DX-ama horde bojkolta pagaende piratsandningar och avsta fran att skriva
lyssnarrapportcr.
Lal rostholken St Paul ga till botten (tom
oljor och drivmedel forst) och lat seriosa
radiomakare ta over.

TAJIKISTAX
Ar ganska svarhord. Har en kv-QRG!
Prova 7245 kl 0345-04 eller 1645-17.
Deras hemsida www.iojikiston.com (obs
stavningen) verkar vara ’‘under
conslntklion".

AZERBADJAX
1295 och 6111 kHz kl 17-1730. Stationen
heter Voice of Azerbaijan. Har en ganska
klatschig hemsida. Se
www.aztv.az. Vaming!
Totalt obegripligt sprak!

T.IECKIEX
7345. 9880 kHz
0800-0827
1000-1029
21745 kHz
1130-1157
11640.21754 kHz
1800-1827
5930 kHz
2100-2127
5930. 9430 kHz
Det finns tier tider att lyssna pa men de ar
sa otrevligt sena. mao mitt i natta!
Mycket informativ hemsida pa engelska:
www.radio.cz
Tl RKMEXISTAX
Turkmen Radio tycks inte ha nagon
hemsida. Men engelska program har man!
1510-1510 5015 kHz
1645-1645 4930 kHz

SVENSKSANDARNA
Snart ar det dags for en del att aka pa varmen eller till alpema for att bryta skidor
(inga ben. hoppas jag). Det ar da bra att ha svensksandarlistan med sig. Tider SNT.
0500-0520 Valikanradion
1260. 1611. 7335. 9645 kHz ti-fr. so
0545-0600 R Japan via Gabon
11915 dagligen
1100-1100 R Japan ocksd via Gabon 21820 dagligen
1494. 9840.''l 1675 kHz ma. on. fr
1800-1800 Rysslands Rost
1840-1900 Valikanradion
1260. 1611. 7250. 9645 kHz ma. on. fr
1900-1930 R Norea Sverige
1494 kHz sander fran St Petersburg
2020-2020 Radio Roma
6110, 9890 kHz ma. on. fr
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tfSS^UTLANDSK RADIO

Bl LGARIEX
0630-0700
11600. 13600 kHz
1130-1200
I 1700. 15700 kHz
1730-1800 9500. 11500 kHz
2100-2200
5800. 7500 kHz
www.nationalradio.bg

Deltog i FROs SL-test i sondags med
riktigt bra resultat. Korde callet SLICE,
vilket tillhor mitt gamla regemente PI8.
Sa var det manadstest igar. Missades!
Tidig middagsbjudning hindrade mig.

SSA-Bl LLETIXEX PA TELEGRAFI
Jag vet att det finns manga SWL-are som
kan lasa telegrafi. En liten lasovning och
en mojlighet till ett SKxSSA-QSL
foreligger. C’U-Bulletinen aravsedd for
utlandssvenskar i forsta hand. Den sands
pa en lite udda tid: fredagar kl 10 (svensk
tid) pa 14047 kHz +. - QRM. Varannan
vecka sands Bulletinen fran Eslov-trakten
och varannan fran Gotland. Varfor inte
prova om Du har mojlighet.

V

Xy DX-Guide
Sveriges DX-torbund (SDXF) liar nu
utkommit med sin nya. frascha och
uppdaterade DX-Guide. 24 sidor i nagot
form inskat tabloidformat rymmer mycket
information! En synnerligen valmatad
guide for den nyfikne.
Du kan bestalla den hos mig pa adressen
ovan. Korn ihag alt det aven finns den sa
kallade DX-skolan som ar ett utmarkt
komplement till Guidon. DX-skolan kan
Du fa pa CD eller vanlig diskett. Gratis!
Hor av Dig!

MER KORTVAGSBVLLETIXER
SSA-Bulletinen finns aven i “pratvariant”.
Sondagar sands ire olika : SK2SSA kl
0900 (SNT) pa 3675 kHz. SK3SSA kl 10
pa 3750 kHz och kl 0930 kan Du hora
SK7SSA pa 3705 kHz.
SSA-Bl LLETIXEX PA RTTY
RTTY-lyssnama kan lasa Bulletinen
sondagar kl 0930 pa 3590 kHz. Cal let ar
SK5SSA.
Radio Sweden
Programtabla
31 oktoher 2004 27 mars 2005
radiosweden. n u

Radio Sweden Host v mter-programmet som galler t o m 27 mars 2005.
Kan bestallas via radiosweden^sr.se.
1 januari ska jag prescntera ytterligare
nagra stationer fran ost och sydost.
Nu onskar jag er alia en riktigt God Jul
med nya mottagare under granen. kanskc
ett och annat paket med tillbchor ocksd!
Nar ni packat upp klappama sd ar det dags
att onska Gott Nytt Ar ocksd!

God Jagdt pa banden!
73 de SMI WXC Christer
QTC Nr 12 2004

KENWOOD
i

i

Smart Kompakt
konstruktion

Enkelt handhavande!

Enkel att installera:
160 mm (W)x43 mm (H)
x 137 mm (D).

Enkelhet.
Latt att valja bandlrekvens.
Enkelt handhavande
Lattavlast display
Genom att specificera och valja favontkanal/er for skanmng VFO. MR. passnmc
ton. CTCSS. DCS och program
Upp till 100 minneskanaler alt. 50

textidentifierade (6 tecken).
CTCSS (42 subtone frekven

Kompakta - passar brostfickan
Smart utseende och konstruktionser) DCS
(104 koder
1750Hz tone burst
Tillbehor: KHS-21 headset.
PB-43N Ni-MH battery, hogre kapacitet an
Ni-Cd batten.
Stort 13-segments LCD display med

TH-K2E/K4E
144/430 MHz
Handapparater

bakgrundsljus.
Minneskanalema kan enkelt programmeras via dm dator Kraver PG-4Y interface
kablage och gratis program: MCP-1A

software).
5W

• 480SAT ger 100W ut och inbyggd
automattuner
• 480HX ger 200W uteffekt
(ingen tuner).

Alphanumrensk och LCD - belysta knappar
Kan visa 6 stora alphanumenc bokstaver
Effektrva fronthogtalare

200 minneskanaler plus 1 call-channel
Mmnena kan programmeras via dm dator (kraver PC Interface
Cable KPG-46. and program MCP-1A)

Varje kanal kan identrfieras med 6-tecken. 100 minneskanaler

Multiple Scan funktion
VFO scan, mmnesscan. call scan. Tone CTCSS scan och DCS

scan. TO (Time-operated). CO (earner-operated) och sok scan.
Dessutom priority scan (var 3 sekund)
Inbyggd CTCSS och DCS encoder/decoder. 42 CTCSS subtone

Rekvirera
datablad!

Tv3 versioner

TM-271E2m 60W
Mobilapparat 60watt!

frekvenser och 104 DCS subtone frekvenser.
1200 9600 bps High Speed Packet

Dataporf for anslutnmg till extern TNC 1200 bps eller 9600 bps

high-speed packet

A

US-Military-Standard 810 C/D/E/F. EU-direkUv 95 54/EC (e-mark)

J

Testad och certifierad enligt EU-Directive 95/54/EC (Automotive-

ri

CD

H. I9S

CO

EMC)-the “E-mark’

KC

u

- mirsc He* CT

TS-480HX/TS-480SAT
Tv£ delar - frontpanelen placeras lamplig plats.

Kan bestyckas med 2 extra filter: 270 och 500Hz
CW eller 1.8 KHz smalt SSB-filter. CW-filter kan
aven anvandas for digitala moder som PSK31.
Kan fjarrstyras over senell RS-232-port med

programvaran ARCP-480 som kan laddas ner fr£n
natet
Genom sammanlankning med Kenwood TM-D700E

(version 2): Momtorera clusterspottar automatiskt.
Programvaran ARHP-480 mojliggor fjarrstymmg via
natverk (aven Internet)

Box 120, 541 23 Skovde
Besoksadr. Norreg^rdsv 9

Kenwood
TH-22
TH-G71
TH-D7E
TH-F7E
TH-K2E
TH-K4E
TM-G707
TM-D700
TM-271E
TS-470
TS-2000E

Alla HF-band plus 6 Meter
Mottagare: 0.5 - 30 MHz + 50 - 54 MHz
Trafiksatt: SSB. CW. FM. AM
Uteffekt: 100W (480SAT), 200W HF 100W 6M (480HX)
Dubbelsuper (1:a MF 73.095 MHz 2;a MF 10.695 MHz)
Tnppelsuper vid FM (sista MF 455kHz)
M3tt: 179x69.5x278 mm
Vikt. 3.7 kg (panel och huvudenhet)

Generalagent for KENWOOD i Sverige

rSVEBRY oj

V

ELECTRONICS

Yaesu
VX-2
VX-110
VR-120
VR-500
FT-817
FT-857
FT-7800

Manualer
nu
oversatta
till
svenska!

Hos oss hittar du
ocksa sortimentet fr&n:

YAESU
ICOM

Tel 0500-480040
Fax 0500-471617
http://www.svebry.se
e-post: svebry@svebry.se
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RPO ravjakt
Ravjakt - Information
R PO mottagare ravsax
RPO-antenner

Samband
KRIS Sambandsovning
Projekt samband
Rad iosam band
SS Sagen bilrally
SSA - FRO krissamband
Trafik och teknik
Vattemrundan

SSA Styrelseinformation
Annonser Kanslist. Redaktor
Foreskrifter - undantag
Protokoll I6-I7oktober
SSA-arkivet. flytt
Valberedningen. forslag
Storningar
Flaktstomingar
Hitta stomingskalloma
PLT - storningar
PLT Data over elnatet
RFI Stomingsjakt
Stomingsfrekvenser, uppmatt
Stomingsjakt. kortvag
Vara storningar
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Tester
CQ WPX Market
WWYC World Wide Young
Contesters
Telegrafi
Att lara telegrafi
Lar dig telegrafi
SMHSC - snabb telegrafi
I trustning
Akinco DX-70
Alinco mkll. DR620E
Chokladriggen
Diverse riggar
Elecraft KI
Heathkit SB23O. tips
Heathkit
IC-703 - K2 - Bast?
Icom IC-706 mkllg
Instrument, diverse
K2, KX
Kenwood TM-D700
Kenwood TS-480HX
LDG Electronics Avstamn.
MFJ. diverse
MFJ-1026
MFJ-974 Matchbox
Speakv
Yaesu VX-2
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Presentationer
Mobinet. Karlstad
SM0SMK Gunnar. Tack!
SM0WKA Teemu
SM0YBR BritaSMOJSM Eric
SM0YKN
SM2CQC AA6IW Lasse
SM5CJW Bo Lenander
SM5DIC Ragge
SM5UH Ake
SM5XW Goran
SM5YMS Micke
SM6CMR Leif Bryvik, Svcbry
SM6HNS Dick
SM6VKD Sandra
SM6MFA Kenth
SM7VTW Peter. SM7XS Jarl
SM7WT Sten m tl

□©

Klubbar/klubbaktiviteter
Club-TV
DX-mote. Karlsborg
ESA Eskilstuna. Loppmarknad
Fyrweekend
GSA 80 ar
GSA Goteborg
Hjo scouter - Jota - Joti
Prylmarknad SKOQO. Jordbro
SI9AM 5-arsjubileum
SKOBJ. Nynashamn 40 ar
SK2AT Fura
SK4KO Siljansbygden
SK6AG. Grimeton
SK6MA Hjo
SK7XN. Jota
Ski-Sunne
TSA Taby

|

09
06

Historik
Anlik militar utrustning
Grimeton, Varldsarv
GSA 80 ar
Midsommarkransfallet
Telemuseum. nedliiggning
Telemuseum, nedlaggning

r

10
24

Digitait/program
Digital Handbook HF
Digital Modes
Interface - kortvag
Logprogram Maclogger

oo

i zk

48

x r

DX-expeditioner
3Y0X. Peter
5H3 SM1TDE Eric. Tanzania

11
19
II
10
6

r-

Bvggtips
QROIle Del 1
QROIle Del 2
QROIle Del 3
QROIle

01
02
09
09
10
05

T

Antenner
Antennadapter
Borgeson. svenskbyggd antenn
Deltaloop. 40m
Dipol. 40m
DXSR Diverse
EH-antenncn. debatt
Fritzel beam FB33
Miracleantenn
Mobil, tips
RPO-antenner
Slop inverterad L Allband
Vertidip-femband
Vertikaler horisonell loop
Yagi 3-element

AS-133 Kambodja
EU043 Tjom
Hjo scouter - Jota - Joti
J73CCM Dominica
Kor DX. tips
SM5DIC Ragge i Afrika
VU4 Andaman Island
YV0D - Aves Island. Karibien
ZA Albanien

r<

Allmant - ovngt
4U1 UN, New York
7/8
Amatorradio - giobait
10
AM-test - portabelt
10
Bandbreddsfaktom
05
Bolmen 2004
7/8
Bondfangcri - teknik - antenner 04
Briniska bestammelser
05
DXCC landslista band prefix
10
Egenskaper for banden
03
Etiketter
7/8
Forkortingar Icom
12
Forkortningar Icom
11
FT-817 Cupen 2003
04
Fyrweekend
7/8
Hal IA Varlden - i etem
03
Hamradio. Friedrichshafen
7/8
Kontaktdon
05
LA DX-group
06
Loggprogram TAC Log
04
Low Power Communcation
09
Mikrovagor
7/8
Mount Athos SY2A
11
Nordic HF conferenses
09
NRRL Arsmote
09
NSRA. kopieservice upphor
12
Pi rater pa amatorbanden
11
Plumpuddingen forsvann
12
Prefi x-serier
01
QSO pa kortvag. tips
05
Q-varde
02
Rapportgivning 559
05
Roofing-filer
12
Sakerhet - elektrolytkomponenterlO
S-metem sannning?
78
Solvcsborg. radiostation
09
SSA arsmote. Borlange
05
Ubat SL8SUB Stockholm
10
Ub$tSL8SUB
05
Ubat, Karlskrona
03
UTC - Vad betyder det?
03
Utgaende QSL
04

' J M4 - O4 - ' JU O— OU O— >4 —
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VHF
Packet & Cluster
Radiofyrar
Repeatrar. regel verk
SK2AUR Aijeplog
VHF E-skikt

/

IS

CAB-elektroHik A
Viktor Rydbergsgatan 35, 554 48 JONKOPING
tel. 036 -16 57 60, Nils (SM7CAB) 16 57 66 (telefax)

Tjugofem Ar till
radioamatbremas
tjanst

ttDi//www.al£onet.se/~cabel/index.htm eller
e-mail: cabel@algonet.se
Reservation
frir
mellanforsaljning

Haftiga priser - lagerrensning!

628
600
629
300
1.651
550
400
371

ICOM OPC-598 ACC13pin AT-180
ICOM UT-23
talsyntes t. IC-2300
.......
ICOM UT-34 Ton squelch enhet
ICOM UT-40 Ton squelch enhet
.......
ICOM UT-89 Ton squelch enhet
Kenwood BC-7 snabbladdare
Kenwood BC-19 snabbladdare
Kenwood, DRU-2 digital recording unit ..
Kenwood, DTU-2 DTMF-enhet
Kenwood HS-5 hortelefon

1.497
425
758

QTCNf 10 2004

Brut to REA
pris
pris

Bruno
pris

AOR CoUinsfilter
AORSC Spectrum Coordinator, mjukvara
Cushcraft A-13B2,144 MHz beam
Bencher, YA-1 lagpassfilter
............
Daiwa CN-101L, swr-inst. korsvlsande ....
Daiwa PS-55T nataggregat 5 A
.........
Daiwa DLA50H sluts teg 144 ♦ 430
Daiwa RF-550 speech processor
Datong AD-370 aktiv antenn
.............
Datong D-70 morselarare
S-l, universalfaste .................................
SRH-805 gummiant, 144/430/1200 MHz. ..
V-2000,50/144/432, basantenn, 2,5 m
X-50 144/432, basantenn
ESRA„ Iddstation
.........
Swedish key (miniformat)
Dressier ARA-2000, aktiv ant, 50 - 2000 ...
Fritzel FD3BC mottagarantenn
Fritzel balun 83 1:12 ................
Fritzel balun 83 1:6
...................
Grauta (Tagra) JA-400, balun 1:4
G-Whip, Flex it en, mobilantenn 10 - 80 m ...
Hari, W3DZZ
Heil, HC-5, mikrofonelement
Hustler, mobilantenn, basror+10,11,15,80...
ICOM AG-1200, mastpreamp. 1296 MHz
ICOM AH-610,28/50 MHz vertlkal, bas ...
ICOM BC-72DC, snabbladdare
ICOM BP-197, tomkassett t T8
ICOM BP-200, 680mA/9,6v, till T8
ICOM BP-216, tomkassett till E-90
ICOM EX-1513, infrarod subreceiver
ICOM EX-1514 vox-enhet
ICOM FL-34
AM-filter
ICOM FL-52
cw-filter, 500 Hz
ICOM FL-52A cw-filter, 500 Hz
........
ICOM FL-53A cw-filter, 250 Hz
ICOM FL-100 cw-fUter, 500 Hz
ICOM FL-102 AM-filter 6 kHz
ICOM FL-223
smalt SSB-filter
ICOM HM-70
kraftig monofon
........
ICOM HM-90
trad Ids bandmic
.......
ICOM HM-98 bandmic DTMF,t.2800,207
ICOM HS10SB PTT till HS-10
ICOM OPC-581 separationskabel ...

1.875
1390
1.183
800
240
1.000
290
195

Frakt
tillkonuner

Kenwood PB-5
Kenwood PG-4W PC-connetion ..........
Kenwood YFF-3395C1 cw-filter
....
Kenwood YG-455CN1 cw-filter
Kenwood YK-88A
AM-filter
....
MFJ-1704 4-vag koaxomk
......
MFJ-202B, RF antennmatbrygga ...........
MFJ-2O4B antennmatbrygga
.
MFJ-206 antennstrommatare .............
MFJ-901B antennavstamning ............
Nataggregat PS-1310 12v, 10A
.............
Palomar MLB-1 magnetic Ion gw ire balun...
Palomar WB-1 longwire lyssnarantenn
Rela, BNC
___________________
TEN-TEC 936, nataggregat
.
TEN-TEC bandmodul 7,0 MHz (till Scout)
TEN-TEC 1208, byggs. trans v. 14/50 MHz
TEN-TEC 1209, byggs. transv. 144/50 MHz
TEN-TEC 1254, byggsats mottagare ....
TEN-TEC 1315, byggsats trcvr cw 15 m ...
TEN-TEC 1320, byggsats trcvr cw 20 m ...
TEN-TEC 217, filter
TEN-TEC 218, filter
TEN-TEC 219, filter
TEN-TEC 220, filter
_________
TEN-TEC 282, filter
............
TEN-TEC 285, filter
.................................
TEN-TEC 645 eibug
TET, 2-el minibeam 10/15/20
TOKYO-Hi-Power, HL-85V
VARGARDA 13EL7O
................................

VARGARDA 4x9EL2, stackningskablar ....
VARGARDA VDIP70, dipol 70 cm
Yaesu FNB-52LI
Yaesu FNB-78
Yaesu FT-2800M
Yaesu FT-857
Yaesu FVS-1, rbstsyntes
Yaesu GS-050
Yaesu PA-26C1 ------------------------------------Yaesu TCXO-8, kristallugn
Yaesu TCXO-9, kristallugn
........... ......
Yaesu VC-27, oronmmikrofon
Yaesu VX-7,50/144/432 MHz
Yaesu YSK-8900, separationskit
Yaesu YSK-100, separationskit
Yaesu MH-29A2B

669
642
899
1.648
742
1.100
1.050
1376
1350
1.625

475
1395
1.595
2.595
1.595
1.595
1350
1350
1350
1350
1350
1350
950
3300
4.129
635
655
275
315
1.530
2395
8.990
962
565
909
850
795
335
4.890
448
895
1.195

430
390
575
900
480
750
650
880
880
990
650
350
580
450
1.100
300
1.100
1.100
2.100
1.100
1.100
900
900
900
900
900
900
650
2.000
2.500
400
350
150
215
1.200
1.900
7.900
650
380
650
600
550
250
3300
350
650
850

For senaste begagnat-listan
Ga till hemsidan
http://clik.to/cab
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HF High frequency’s, dvs upp till 30MHz.

Hold Hall. trys. ar svenska ord. En S-meter ax
bar -Graph typ. kan ha peak hold, vilket gor att
den for ett ogonblick halier fryserett toppvarde.

X

NSRA kopieservice
upphor

= J NSRA Nord------ r vdstra Skanes
Radioamatorer

Rubrikema har ovan har funnits med i
QTC under trier an tio ar. Rubriken
annonserar tor NSRA Nordvastra Skanes
Radioamatorer som drixit en uppskattad
och fomamlig kopicscrxice dar det varit
mojligt all bestalla sidkopior ur intemationell amatdrrad iopress. NSRA har ocksa
haft en overenskommelse och skriftlig
lillatelsc Iran dessa internalionella
tidskrifter att frill kopiera ur sidoma.
Under de ar som gdtt har lagen om
upphox sratten alltmer kommit att diskuleras. Framst ar del mojligheien att x ia
internet sprida bi Ider och texter som gor
att lagen blivit mer uppmarksammad.
Lagen om upphox sriitt har aven skarpts
och det gor alt fragan kopiering for andras
rakning blivit ifragasatt.
NSRA kopieringsserx icon upphor darfor
nu fr.o.m december manad.
Tack Sigge och Carsten!
Som redaktor tor QTC' x ill jag framtora etl
lack till de klubbmedlemmar i NSRA som
under manga ar tillhandahallit denna
kopieringsserx ice. SM7EJ Sigge - manuskript och SM7PXM Carsten - kopiering
och distribution.'*
Framst vill jag dock tacka SM7EJ Sigge
som niistan vaije manad skickat spaltvis
med notiser med uppgifter om intressanta
artiklar.
Jag hoppas. att x i aven i fortsattningen
Iran Sigge far tillgang till hans notiser
med uppgifter om intressanta artiklar. Jag
x et att manga lasare gama tar del ax
Sigges "kortnyheter ’. Och Siggcs uldrag
och referat ar hell tillatet - det tar vi gama
del av.
SMORGP Ernst, QTC-redaktor

Tack!
Vi vill framtora vart hjartliga tack till xara
trogna kunder tor dcras intresse och visad
uppskattning under alia ar.
SM7EJ Siggeoch SM7PXM Carsten
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ad hetyder fiirkortningarna

•ss

Notiser - artiklar,
i internationell
amatorradiopress

\

LCD Liquid Chrystal Display , flytande knstall
display . De tvpiska display er v i ser pd nastan al It
numera. Svarta siflror trader fram ur en grd eller
transparent glas skixa. Drar lite strom syns i alia
vader. Ofta bakgrundsbelvst i nagon trex lig farg.

SPL, MW, COMP, MET, XFC
- vad dr det?
Av SM4FPD ROY. Karlstad

Ettjorsok att i bokstavsordning reda
ut o dversdtta de vanligaste
fiirkortningarna som jorekonimer i
riggars tnenyer o displayer
Bendmningar har gdller /coni
radiostationer.
Forts, frail foregaende nitininer.
(QTC nr 11 sid 48)

F-inp F requency input, inmatningax frekx ens.
oftast fran tangentbordet. Genom att trycka pa
denna knapp ar apparaten berodd att lasa
tangentbordets siffrorsom frekxens. Avslutasmed
ent.

FM Frekv ensmodulenng.

FMn frekx ensmodulenng med smal bandbredd.
(n-narrow)
FM-T FM med ton. tonen i detta fall ar subton.
dvs FM sandaren ger en subton, CTCSS med
barxagen. Subtons frekx ensen maste xaljas i en
meny.
FM-TSQL FM med subton och lonsquelchad
mottagare. Dvs sandaren sander barxag med
subton. mottagaron ar selektiv tor en sandning
med subton. Dvs trots att Brussparren oppnar o
den grdna earner lampan ly se hors ingel torran
ratt subton kommer med den signal man lyssnar
pa. Det ar latt gjort att raka hamna i detta lage o
inte forsta \ artor det inte hors nagot.

I.mt Limit, begransning. Ibland kan man
begransa exempelx is medhomingen till \ olymkontrollen eller inte.

I.SB I oxxer sideband. Lagro sidbandet
MAIN Den x iktigaste. eller hux ud delen av nagot.
Nar en station har tv a mottagare ar en hux udmottagare. dvs Main, den andra ar undermottagare dvs SUB.
Marker Markerare. pekare. men i radiosammanhang oftast en kalibrorings** oscillator som hors
vaije 25 kHz. Det hander att den ar pasatt. och
man kan inte forsta v artor det hors sA manga
ban agor pa banden.

M-CL Memory Clear, dvsradenngav minne.
Ofta ar det en try ck liingc funktion.

MEM Minne. knappen staller radion i minnes
laget. Dvs vi ly ssnar pa de i minnet inlagda
frokvensema.

Memo-Pads En sorts snabbminne. pad kan \ i
oversatta med anteckningsblock. dvs vi kan
snabbt notera frekvenser i detta minne.
MEM Meny. en displaybild diir\i kanseolika
saker som gar att gora.
MET Matare. pa IC-706 kan man genom att
trycka tre ganger pa MET fa uteffekt. SWR och
ALC pa mataren. Dv s MET ar instrumentomkopplaron.
M\ Manuel Notch. Manuell Notch, dvs man
vrider en ratt som tar bort en storande ton. Det
finns AN. .Auto Notch som ar motsatsen.

Forts, ndsta numnter.

Func. Function, svenska: funktion. en knapp som
gor alt andra saker far en andra funktion. Kallas
ibland 2nd function, dvs andra funktion. Man far
genom att ha tryckt pa func en andra funktion pa
de andra knappama. Exempelvis kan det sta med
v itt eller gront pa en knapp. Vilket da ar andra
funktionen.
Pa vissa apparater far man automatiski andra
funktion genom att try cka lange. (l-2sek)
FSK Frequency skifl key ing. Frekx enskiftnycklad
sandning. Etl trafiksatt som ger barxag och man
kan x ia en acc.kontakt skifta frekvens o darigenom
nyckla fjarrskrift. Endast Baudot gar denna vag
numera.
Gain Forstarkning. x i har reglage for RF-Gain. HF
forsiiirkning. IF-Gain mellanfrekvenstorsiarkning.
AF-Gain LF forstarkning. RF = Radiofrequency .
IF=lntermideiate frequency. AF= Audio
Frequency.

Nr 1 Januari
utkommer
omkr. 4 Jan
Stoppdatum:
Sond. 12 December

QTC Nr 10 2004

A

Art. nr.: 10021

Art. nr.: 10019

Pris: 8 700:-

1 Pris: 11 500:HF/VHF/UHF transceiver
n* 100/50/20 Watt uteffekt

Pris: 8 990:-

HF/VHF/UHF transceiver
QRP-rigg, 5 Watt uteffekt

HF/VHF/UHF transceiver
100/50/20 Watt uteffekt

Q God Jul och Gott Nytt Ar onskar Mobinet Communication AB med personal!

Kompakt hogprestanda
100 W HF transceiver

HF/50/144/430 MHz
ultrakompakt satellit &
all mode transceiver

FT-847

HF transceiver som bygger pa
FT-1000MP Mark-V konstruktionen.
Mycket enkelt handhavande.
Passar utmarkt for den som inte vlll
ha en menystyrd radio.

Pris: 17 900:-

_________________ Art.nr.: 10232 y

FT-7800E

VX-2E

144/430 MHz
50/40 W
Dual-band
FM transceiver

Art. nr.: 10281

Varldens minsta dual-band
handapparat, 144/430 MHz
1-3 Watt

Pris: 2 995:-

Art. nr.: 10265

y

FT-8800E

144/430 MHz
50/35 W
Dual-band +
Crossbands-repeater
FM transceiver

Art. nr.: 10248

Pris: 4 950:-

29/50/144/430 MHz
50/50/50/35 W
Quad-band +
Crossbands-repeater
FM transceiver

Pris: 5 890:-

Stod for alia trafiksStt pa alia band.
FT-847 har aven inbyggd DSP och
stod for att kora satellit i full duplex.
Ansluter enkelt till datorn och kor
packet pa b3de 1200 & 9600 bps.
Art. nr.: 10030

Pris: 2 395:,_______________________________ y

FT-60E

<

Helt ny duo-bandare gjord for
tuffa miljoer. Manga nya finesser.
handapparat, 144/430 MHz
1-5 Watt
Art. nr.: 10342

La

Pris: 2 395:__________________

y

VX-7R
Vattentat trebandare
50/144/430 MHz
5 Watt

Art. nr.: 10010

Pris: 4 890:-

Vara amatorradioprodukter finner du aven hos vara aterforsaljare:
• Vdrgdrda Radio AB
• CAB-Elektronik AB
• Produktcentrum

• Svebry Electronics
• LSG Communication

• AFR Electronics
• RADIO2U2
Alla priser ar inklustve moms.

Tips'

A

Hitta enkelt v3ra artiklar
online genom att mata in
artikelnummer eller namn

i sokrutan p3 v3r hemsida.

________J

Handla online:
Mobinet Communication AB
http://www.mobinet.se/ Varvsgatan 2
Mail:
652 26 Karlstad
info@mobinet.se
Tel: 054-13 04 00
sales@mobinet.se
Fax: 054-18 61 40

Selling World Class Products

snauLu

D«vld Andersson
Posttidning B

SSA, Box 45
191 21 SOLLENTUNA

Sjulsberg 3354
SE 820 60 0ELSB0 SUERI6E

128002200
1

114511
Trens
82-83

28002200

■■

Leverantdrer
Amatorradio/data/ elektronik - utbildning - QTC-annonsdrer
■■

Adigi Copy AB QSL-kort
Jarnvagsgatan 44.
172 35 Sundbyberg
Tel 08-289 289. Fax 08-28 98 91
e-post: print@adigi.se www.adigi.se
A.F.R Electronics
Tungatan 9. 853 57 Sundsvall
Tel 060-1714 17
Fax 060-15 01 73
www.afr.se.
e-post: afr@afr.se

Antenn & Tele System
Torggatan 9.149 40 Nynashamn
Tel 08-524003 44
Fax 08-524 003 55
Mob 070-520 00 70

BHIAB Electronics AB
Regeringsvagen 15.
611 56 Nykoping
Tel 0155-21 32 10
e-post: mfo@bhiab.se
www.bhiab.se

CAB-Electronik AB
Viktor Rydbergsgatan 35.554 48 Jonkbping
Tel 036-16 57 60
Fax 036-16 57 66
http://clik.to/cab
e-post: cabel@algonet.se
C.N. El service
Rotorer - Rotorboxar
Tel 08-7205174.070-7980589
www.cnelservice.com
CORECOM
sm5boq@teha.com
Tel 08-58172739

EXODIN
Vargvagen 163.906 42 Ume&
Tel 090-133503 - 090-146320
e-post: exodin@telia.com
Electrokit Sweden AB
Segemblleg. 117.212 27 Malmo
Tel 040-298760 Fax 040-298761
e-post: gandersson@electrokit.se
www.electrokrt.se

FRO
Centralkansliet
Box 5435. 114 84 Stockholm
www.fro.se
IDG Europe AB
Dalenum 4.181 70 Udingo
Tel 08-765 26 70
www.idgeurope.se
Instrumentcenter AB
Box 67. 732 22 Arboga
Tel 0589-19250, Fax 0589-16153
www.mstrumentcenter.se
e-post, info@instrumentcenter.se

Klingenfuss Publications
Hagenloher Str 14. D-720 70. Tubingen.
Tyskland
Tel 00949 7071 62830
Fax -600849
e-mail: klingenfuss@compuserve.com
www.klingenfuss.org

Kuhn-electronic GmbH
Scheibenacker 3. D-95180 Berg, Tyskland
Tel 0049 (0) 9293-800939
Fax 0049 (0) 9293-800938
e-post: kuhn.db6nt@t-online.de
www.db6nt.de
Laagen Desibel
Amund Einstad
N-2651 Gausdal, Norge
Tel +47 91534656 Fax +47 61220236
www mamut.com laagen desibel
e-post: laagen-d@online.no

Lannabo Radio AB
www.lannabo.se
e-post: info@lannabo.se
Karnelundsvagen 97.
430 33 FjarAs

LSG Communication
Sam Gunnarsson SM3PZG
Tel/fax 0660-293540
Mobil 070-5757916
www.lsg.se
e-post: mfo@lsg.se

Microware Software snc
Via V. Veneto 56
1-14019 Villanova d’Asti AT. Italien
www.easylog.com sales@easylog.com
Nordisk distributor:
Euro Enterprises
sm5yy@easylog.com
Mobinet Communication AB
Varvsgatan 2. 652 26 Karlstad
Tel 054-130400 Fax 054-186140
www.mobinet.se
info@mobinet.se
sales@mobinet.se

OPTIBEAM
Fa HSkan Eriksson (SM5AQD)
Hovg^rden, 740 10 Almunge
Tel 070-629 40 91
sm5aqd@svessa.se
Produktcentrum
Lojovagen 8. Lidingo
Tel 08-35 66 60 Fax 08-4444225
www.produktcentrum.com
e-post: Kjell@produktcentrum.se

Pryltronic Komponenter AB
Kandidatvagen 3,
523 33 Ulricehamn
Tel 0321-12686 Fax 0321 -16280
e-post: pryltromc@swipnet.se
SANCO
Sportlovsvagen 7,918 32 Savar
Tel 090-52226.070-5597105.
Fax 090-50500
www.sanco.se
e-post: sanco@sanco.se
SAVEN HITECH
Box 504,183 25 Taby
Tel 08-505 641 00 Fax 08-733 04
15www.savenhitech.se

SILVERGRAN
WWW.SILVERGRAN.COM
SM3RLR - SM3OJR
Tel/Fax 063-572122

SM7TOG
QSL Design & Printing
Drattinge. 561 92 Huskvarna
Tel 036-511 41
sm7tog@svessa.se
www.qsl.net/sm7tog
Svebry Electronics
Box 120. 541 23 Skovde
Tel 0500-48 00 40.
Fax 0500-4716 17
www.svebry.se
e-post, svebry@svebry.se

AB Signalmekano
Vastmannagatan 74, Sthlm
Box 6142.10233 Stockholm 6
Tel 08-33 26 06
Fax 08-22 25 56
SSA HamShop
SSA. Box 45.191 21 Sollentuna
Tel 08-58570273 Fax 08-58570274
www.ssa.se

Stampelservice
Lakhallsvagen 77.
50632 BorAs
Tel/Fax 033-246117
Swedish Radio Supply AB
Box 208. 651 06 Karlstad
Tel 054-670500.
Fax 054-670555
www.srsab.se.
e-post, srs@srsab.se

Svenska Antennspecialisten AB
Varvsholmen. 392 30 Kalmar
Tel 0480-331 33. Fax 0480-33313
mfo@antennspecialisten.se
www.antennspecialisten.se
TINITRO
P.O Box 727. Fm-20101 Turku. Finland
Tel.+ 358 (0)50 300 0073
www TINITRO.com

Vdrg£rda Radio AB
Besoksadress:
SkattegSrdsg. 5
Box 27. 44721 vlrgSrda
Tel 0322-620500.
Fax 0322-620910
www. vargardarad io. se.
e-post:
sales@vargardarad io. se

Vill du finnas med i denna
forteckning
med ditt foretag?
For information ring/faxa:
08-56030648 eller e-post:
qtc@ssa.se

