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Hobbyn som skapar kontakt över gränsernaDX-ing DX-ing

   utländsk radio

           DX-Guiden

I DX-Guiden får du råd om radiomot-
tagare och annan teknisk utrustning
som är lämplig för att lyssna på utländ-
ska radiostationer.

Du får tips om hur och när du kan lyssna
på speciella stationer. Du får reda på
hur du får tag på adresser till statio-
nerna, så att du kan få personlig kon-
takt med dem. Slutligen får du också
reda på hur du skriver lyssnarrapporter
till stationerna.

 Lycka till och god lyssning!

- Den afrikanska musiken är otroligt inspirerande att lyssna på för mig som sysslar med dans och musik, säger
Emma Rosén, DX-intresserad danslärare från Kristinehamn. Foto: Lennart Deimert

Att DX-a utanför de vanliga rundradio-
frekvenserna kan vara riktigt spännande. Där
döljer sig bl a kustradiostationer och flygradio

      sidan 8-9

Att välja rätt radiomottagare för att kunna ta
in de utländska radioprogrammen kan vara
svårt. Vi ger dig här tips på vad du kan be-
höva

   sidan 4-5

Nu har lång-, mellan- och kortvågen blivit digi-
tala, man slipper alla knaster, sprak och störningar
när man lyssnar. Detta kallas DRM, Digital Ra-
dio Mondiale. Radiostationerna hoppas att detta
skall bli den nya standarden för
utlandssändningarna

sidan 22

Det finns olika typer av radiomottagare, i dag har
den till och med flyttat in i våra vanliga persondatorer.
Detta gör också att man kan skräddarsy sin egen
radiomottagare.

sidan 20



Det finns många anledningar till att
lyssna på program från radiostatio-
ner runt om i världen. Bara det fak-
tum att många länder sänder på kort-
våg till lyssnare i utlandet gör att du
har ett enormt utbud av program att
välja och vraka bland.

Oberoende av inhemska medier
Som DX-are blir du oberoende av
de egna, inhemska medierna. På ra-
dions kortvågsband får du ständig

tillgång till det globala utbudet av
nyheter. Ja, även renodlad propa-
ganda.
Häng med i fjärran händelser
Nyheter från länder som Grekland,
Italien, Ecuador och Benin hittar du
sällan i våra vanliga medier. På kort-
våg kan du själv lyssna på nyheter
från länder där du kanske har släkt
och vänner i vissa fall även på
svenska.

Träna dina kunskaper i främ-
mande språk
Studerar du spanska, ryska eller
swahili? Då borde du också lyssna
på kortvåg. Här finns varje timme
chansen att träna upp ditt språköra
på alla världens språk.

Teknik, experiment och anten-
ner
Gillar du teknik öppnar sig ett spän-
nande område. Du kan bygga din
egen mottagare, testa olika anten-
ner och experimentera med trådlös
överföring av data.

Utmaning för alla samlare
Många DX-are samlar på kort,
vimplar och dekaler från så många
radiostationer och länder som möj-
ligt. Många radiostationer skickar
QSL-kort som bevis på att du hört
deras station.

Lyssna på utlandet
Om du vill översätta begreppet DX
till mer lättbegriplig svenska kan du
enklast säga utlandslyssning. Det
förklarar precis vad du gör när du
DX:ar, du lyssnar på utländska sta-
tioner.

Ordet DX är egentligen en gammal
internationell telegrafiförkortning,

Den kommer från engelskans
distance, avstånd. Inom radio-
telegrafin kallas en långväga radio-
kontakt just för DX – och det är just
långväga radiosignaler som en DX-
are intresserar sig för.

Vad du behöver
För att DX-a behöver du egentligen
bara en sak: En vanlig radio som,
förutom det vanliga FM-bandet,  har
åtminstone ett band för mellanvåg
och även är avsedd för kortvåg.
Dessutom behöver du veta var sta-
tionerna sänder (vilken frekvens de
har) och vid vilken tid de sänder. En
förteckning med adresser är bra att
ha om du vill skriva till stationerna.
Vi kommer att visa var du hittar all
denna information.

Inte amatörradio
Oftas förväxlas DX-ing med
amatörradio, som är en annan hobby,
många sändareamatörer är också
DX-are.

Sändareamatören använder också
en egen sändare för att hålla kon-
takten med andra sändareamatörer,
för detta krävs att man har ett
amatörradiocertifikat och ett tillstånd
för att sända, vilket en dx-are inte
behöver då man endast använder en
mottagare, för att lyssna på vanliga

Hela världen i lurarna

DX-guiden är framställd av Sveriges DX-förbund som en introduktion
till DX-ing - att lyssna på radioprogram från andra länder.

Copyright: Sveriges DX-förbund, tryckt hos VF-tryck i Karlstad 2004

SVERIGES DX-FÖRBUND
SDXF arbetar för DX-hobbyn på flera sätt. Förbundet verkar för lan-
dets alla enskilda DX-are. SDXF ger stöd åt alla DX-are, och åt alla
lokala DX-klubbar som finns och hjälper aktivt till med att bilda nya DX-
klubbar runt om i landet.

Här är några av förbundets verksamheter:

Tidningen Eter-Aktuellt.
Försäljning via postorder (DX-Köp).
Utgivning av DX-böcker.
Aktivt stöd till lokala klubbar.
Arrangerar DX-tävlingar.
Årliga DX-Parlamentet.

ETER-AKTUELLT

En av världens ledande DX-tidningar, Eter-Aktuellt, ges ut av Sveriges
DX-Förbund tio gånger om året med 52 sidor i  genomsnitt. Tidningen
riktar sig till alla radiointresserade, från nybörjare och programlyssnare,
till elitDX-are. I tidningen hittar du:

Spännande artiklar
Upplysande artiklar
Artiklar om teknik och antenner
Artiklar för nybörjare
Djuplodande artiklar för proffslyssnaren
Nyheter från klubbarnas värld
Lyssnartips, radannonser, QSL nyheter, skvaller, datorradio, och
mycket, mycket annat

Se själv, begär provexemplar!
Bli sedan medlem och få tillgång till alla erbjudanden från DX-Köp!

DX-KÖP

SDXF:s säljer per postorder till förbundets medlemmar:
Radiomottagare
Radio- och DX-böcker
Tillbehör

För mer information Läs Eter-Aktuellt eller titta in på webben.

Adressen till Sveriges DX-förbund och DX-köp är:

Sveriges DX-förbund
Box 25145
750 25 UPPSALA
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radiostationer.

Så här börjar du DX-a

Med en enkel radio, till exempel en
stereoreceiver, eller en enklare
transistorradio, kan du höra radio-
stationer i de flesta länder i Europa.
Det kan du göra under dygnets
mörka timmar, om du sätter radion
i läge AM eller  MW. Det betyder
att du lyssnar  på mellanvågsbandet,
i stället för på det vanliga FM-ban-
det, där bland annat PI, P2, P3 och
P4 hörs.

Om du vrider hela radion kan du ib-
land få bättre mottagning, men du
kan också behöva sätta upp en bättre
antenn, helst utomhus.

Programtablåer
De flesta radiostationer som har ut-
landsprogram ger ut sändningssche-
man, som du kan skicka efter gra-
tis. I dessa står vilka språk och frek-
venser man använder vid olika ti-
der på dygnet. Det gör att det är
enkelt att se  när man har bäst möj-
lighet att höra en speciell station.
För att kunna skicka efter ett
sändningsschema och tider i mås-
te du naturligtvis ha stationens post-
eller e-mailadress. I de flesta sänd-
ningar brukar stationerna tala om sin
adress. Men om du  inte har hört
adressen kan du helt enkelt skicka
ett brev till stationen med huvudsta-

den och landet som adress.

Till exempel:

Voice of America, Washington D.C.
USA;

Rysslands röst, Moskva, Ryssland;

BBC, London, Storbritannien

Dessa adresser är inte helt korrekta,
men ett brev kommer trots det of-
tast fram på en sådan adress.  Sve-
riges Radios utlandsprogram har föl-
jande adress: Radio Sweden, 109 05
Stockholm.

När hörs stationerna?
Alla radiostationer med speciella ut-
landsprogram ger ut sändningssche-
man, med frekvenser och tider. Där
kan du läsa om den bästa tiden att
höra stationen. Många sändnings-
scheman hittar du samlade i  World
Radio TV Handbook. Eller skicka
efter ett provnummer av vår tidning
Eter-Aktuellt.

De lokala stationerna, däremot, har
inga speciella sändningsscheman
som man kan skicka efter. Du måste
istället veta när stationer från detta
speciella område på jordklotet hörs
bäst.

Sveriges DX-Förbund har en hem-
sida på adressen, www.sdxf.org,
där ytterligare information finns att
hämta.

En del störningar
När du väl lyckats hitta den station
du vill lyssna på, kommer du att finna
att mottagningen inte alltid är klar
och ren, utan att det finns olika stör-
ningar. Du kan till exempel höra två
eller flera stationer samtidigt. Orsa-

ken är att det är så trångt på radio-
banden att stationerna ligger tätt in-
till varandra. Mot dessa störningar
kan det hjälpa med mottagare med
bra selektivitet (selektiviteten är ra-
dions bandbredd d v s förmåga att
filtrera bort stationer på andra frek-
venser).

Störningar från stationer på samma
frekvens kan du endast motverka
med hjälp av antenner med mycket
god riktverkan. Elektriska appara-
ter kan också störa. Du kan minska
dessa störningar genom att använda
antenner utomhus, som du ansluter
till radion med koaxialkabel. Du
kommer också att råka ut för det
som kallas utbredningsstörningar.

Den vanligaste är variationer i sta-
tionens signalstyrka - fading på
engelska. Dessa störningar kan bero
på att flera radiosignaler når motta-
garen samtidigt eller på ständiga för-
ändringar i jonosfären. För att mot-
verka denna störning finns i de flesta
mottagare en inbyggd automatisk
reglering av förstärkningen.

Slutligen finns det atmosfäriska stör-
ningar. Den vanligaste är åska, som
kan störa även på mycket stora av-
stånd från  själva mottagaren. En så
kallad störningsbegränsare (noise
blanker) kan ge litet hjälp.

D X - K ö p ,
medlemsservicen
med ett brett sor-
timent av böcker,
skivor och annat
intressant för den
radiointresserade

Senaste Nyheterna:

http://www.sdxf.org

http://www.sdxf.org/dxkop/

Endast för medlemmar i SDXF
 Postgiro 61 56 40 - 0

           Box 25145, 750 25 UPPSALA

Radio Nord Nostalgi
direkt från DX-köp

Här finns berät-
telsen om pirat-
drottningen Britt
Wadner som
grundade Radio
Syd, CD medföl-
jer.

• Är den lokala DX-klubben för alla skåningar.
• Arrangerar lyssnarläger och klubbmöten.
• Arrangerar studiebesök.
• Är landets äldsta DX-klubb.

Välkommen som medlem!

Malmö Kortvågsklubb

MKVK, c/o Jan Thörnblom, Kiviksgatan 5 C, 214 40 Malmö

Detaljer om alla
modellerna i den
berömda Grundig
Satellit-serien.
Mängder av foto-
grafier, fakta,
kommentarer och
specifikationer
för Satellit-

mottagarna

Denna bok av
Joe L. Carr kan
kallas alla
antennbygga-
res ”bibel”!
Här finns
steg-för-steg
instruktioner
om hur man

konstruerar och bygger antenner. Det
ingår en CD med programvara för
antennkonstruktion. 610 sidor.
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De flesta mottagarna bjuder i regel
på diverse finesser som minnen,
klockfunktioner m.m. Men de tillför
egentligen inget för själva DX-ingen,
utan vad sådant är värt är upp till
var och en att avgöra.

Kommunikationsmottagare

Det här är tyvärr för oss DX-are en
döende marknad. De flesta har fal-
lit offer för en vikande marknad och
diverse myndighetskrav som t.ex.
CE-märkningar. Det gör att återsto-
den är liten och väldigt dyr. Runt
20000 kr och mer kan man få be-
tala för de alternativ som fortfarande
finns tillgängliga, t.ex. JRC NRD-
545. Ett alternativ är att satsa på en
sändtagare (transceiver) eller bred-
bandsmottagare men här får man
vara beredd på kompromisser. Det
finns numera inget krav på amatör-
radiocertifikat för att inneha en sänd-
tagare, så vitt man nu inte får för
sig att sända. Men det kan bli andra
bekymmer t.ex om man skulle
komma åt sändarknäppen på ett
lyssnarläger med gemensamma an-
tenner. P.g.a. effektförbrukningen
blir dessutom mottagaren eller dess
tillhörande nätaggregat tunga.

PC-mottagare
Det här är den nya trenden. De har
haft det lite trögt i portgången, men
nu kan man köpa en verkligt hög-
klassig mottagare för ca 5000 kr. Till

Solen avgör allt
Dina möjligheter att höra avlägsna
radiostationer påverkas av många
olika faktorer:

   Solens inverkan på radio-
signalerna
       Att veta när olika stationer sän-
der.
      Olika störningar.

Ungefär 200 kilometer ovanför
markytan finns jonosfären. Den be-
står av joner,  som är elektriskt lad-
dade partiklar. Det är i jonosfären
som bland annat norrskenet uppstår.
Jonosfären fungerar som en spegel
för radiosignaler. Signalerna reflek-
teras tillbaka ner mot jordytan och
det gör, att en station på andra sidan
jorden kan höras även i Norden.

Solen påverkar jonosfären kraftigt
och gör att den blir mer eller min-
dre reflekterande. Jonosfärens för-
måga att reflektera kan därför vara
mycket ojämn.

Med bara några hundra meters av-
stånd mellan två radiomottagare kan

man få olika mottagning av samma
radiostation.

Jonosfärens förmåga att reflektera

radiosignaler kallas radiokonditioner.
Eftersom konditionerna påverkas av
den kontinuerliga solbestrålningen
förändras de med årstiderna och ti-
den på dygnet.

Jonosfären påverkas även av sol-
fläckar som uppträder på solens yta.
Antalet solfläckar varierar ganska

Att välja rätt radio
En dyr och fin mottagare gör livet
lättare för varje DX-are. Trots det
är det inte mottagaren som gör dig
till en strålande DX-are. Det är för-
mågan att använda den, antennen
och de i dagens läge alltmer tillta-
gande störningarna.

Det är alltså viktigt att veta hur man
tänker använda mottagaren. Kän-
ner man på sig att man är intresse-
rad av att i första hand lyssna på
stora internationella stationer och
ingenting mer,
finns det
ingen anled-
ning att lägga
ner många tu-
sen på en
mot t aga re .
D e t s a m m a
om man är
helt låst i ett
stadsboende
med begrän-
sade antennuppsättningsmöjligheter
men dessvärre mindre begränsade
störningar. Å andra sidan, har man
ett störningsfritt ställe att lyssna på,
är intresserad av att lyssna på svaga
lokala sändare och har en fin an-
tenn uppdagas svagheterna i
mottagarna som ligger i lite lägre
prisklass. För att ge lite hjälp på vä-

gen kommer vi att kortfattat ge dig
en del tips om vad du  bör titta på.

Bärbara mottagare

Det första man bör förvissa sig om
är att mottagaren har digital
frekvensvisning. Detta är i dagens
läge billig teknik, så har mottagaren
inte det, bör man misstänka att den
har diverse sämre egenskaper i öv-
rigt och undvika den. De bärbara
mottagarna ligger i prisklassen 1000

kr upp till
cirka 4000 kr
och naturligt-
vis är det så
att man får
vad man be-
talar för. Vad
olika finesser
kan tänkas
vara värda,
är upp till var
och en, men
köper man en

alltför billig apparat finns alltid ris-
ken att man ångrar sig efteråt. Den
digitala frekvensvisningen har vi av-
handlat, men det finns några saker
till som man bör titta på.

·  Antennen. Alla har en spjut-
antenn för kortvåg och FM och en
inbyggd ferritantenn för MV och

LV. Men i många fall kan dessa inte
kopplas ur, och det finns dessutom
ingen ingång för yttre antenner.
Lyssnar man bara på starka sändare
är det inget problem, men är man
intresserad av avancerad DX-ing är
det definitivt inte OK. Då är  an-
slutning till yttre antenn ett krav. De
interna kommer nämligen att ställa
till problem då den yttre kopplas in.

·     Frekvensinställning. Vissa
mottagare stegar i 1 kHz-steg på
KV. Det är absolut inte bra vid av-
ancerad DX-ing. Andra stegar dess-
utom i steg om 9 (eller 10) kHz på
mellanvåg och långvåg. Det är än
sämre. Ska man bedriva avancerad
DX så bör frekvensstegningen inte
vara större än 0.1 kHz.

·     Bandbreddsomkopplare. Det
bör finnas en omkopplare för smal
och bred bandbredd. Det brukar in-
dikera att fabrikanten tänkt en del
på selektiviteten (se senare). Finns
det ingen sådan kan man dessvärre
befara problem då signalstyrkan
sjunker och störningarna ökar.

·  Anslutning för bandspelare.
Lyssnar man för att skriva en rap-
port är bandspelare ett bra hjälpme-
del. Många använder numera
minidisc istället för kassettbandspe-
lare, men en analog utgång brukar
fungera för båda teknikerna.
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regelbundet inom en tidsrymd av
elva år. Var någonstans man befin-
ner sig i denna tidsrymd har därför
stor betydelse.

Det som sägs här om radiokonditio-
ner är mest påtagligt på mellanvågen
och de så kallade tropikbanden. De
senare som används framför allt till
lokala sändningar i tropikerna.

På de andra rundradiobanden inrik-
tar sig stationerna på att nå en in-
ternationell lyssnarskara. Därför
sänder de ofta med höga effekter
och riktar sändningarna mot
mottagarländerna.

Trots detta påverkas även de inter-
nationella sändarna av radio-
konditionerna. De sänder därför på
flera olika frekvenser och byter
dessa beroende på tid på dygnet och
årstid. För oss lyssnare är det alltså
nödvändigt att ha tillgång till det
färskaste sändningsschemat.



på att betala svensk moms (25 %)
eftersom försäkringen kräver att kor-
rekt värde anges. Visst kan man
chansa på att be mottagaren ange
”used equipment with no
commercial value” men skulle
olyckan vara framme sitter man där
med skägget i brevlådan.

För säkerhets skull ska det slutligen
framhållas att det alltid är tryggast
att handla lokalt. Om det är värt
extrakostnaden får förstås var och
en avgöra…

Tekniska detaljer

Frekvens är det mått som talar om
var på radioskalan en
station är belägen,
och hur man ska
ställa in radion för att
höra stationen. Frek-
vens mäts i kiloHertz
(kHz), MegaHertz
(MHz) (1000 kHz =
1 MHz). Förr talade
man ofta om våg-

längd så på äldre apparater anges
ofta de olika radiobanden i meter,
t.ex. 25.18 meter – vilket är det-
samma som 11915 kHz (eller 11.915
MHz).

Frekvensavläsning

På äldre apparater läste man av
frekvensen på en skala med hjälp
av en visare. På moderna mottagare
sker detta alltid digitalt på en
sifferskärm. Det finns, som tidigare
sagt ingen anledning att kräva nå-
got annat än digital avläsning idag.

Frekvensområde

Mottagarens frekvensområde bör
omfatta 150 kHz-30 MHz. Det finns
idag mottagare som omfattar
mycket mer än så, men det innebär
ofta diverse kompromisser som gör
att mottagaren inte fungerar optimalt
för de stationer vi är intresserade
av..

Minne

Många moderna radioapparater har
ett minne där man bekvämt kan pro-
grammera in de frekvenser som är
intressanta. Om t.ex. favorit-
stationen sänder på flera frekven-
ser samtidigt är det lätt att avgöra
vilken som för tillfället hörs bäst.

Känslighet
Känsligheten är ett mått på hur
svaga signaler en mottagare kan
uppfatta. Idag har i praktiken alla
mottagare tillfredställande känslig-

het. Vad som är avgörande är
störningsläget, har man bara tillgång
till interna antenner som inte kan
kopplas ur, kan man inte göra så
mycket åt den saken. Här skiljer sig
alltså kommunikationsmottagarna
från de portabla, men undantag
finns, som ovan nämnda Grundig
Satellit.

Selektivitet

Selektiviteten är ett mått på motta-
garens förmåga att filtrera bort sta-
tioner på andra frekvenser. Man
använder sig idag av keramiska fil-
ter. Att det bara finns ett
selektivitetsläge betyder i regel som
beskrivits tidigare, att mottagaren
inte är optimerad för DX-ing.
Selektiviteten bör alltså vara varier-
bar i minst två steg.

Storsignalsegenskaper

Detta är ett mått på hur bra motta-
garen klarar av att filtrera bort stör-
ningar från starka stationer som sän-
der på frekvenser långt bort från den
inställda. Exempel på stationer som
kan ställa till det rejält är norska
Kvitsøy på 1314 kHz. Denna kan
ställa till elände, trots att man lyss-
nar på en frekvens som är fjärran
från den nämnda. Problemet kan
minskas genom att använda en till-
sats, en preselektor som är ett av-
stämt extra HF-steg. En sådan
måste man tyvärr bygga själv i da-
gens läge, så det finns anledning att
ta detta på allvar då man väljer mot-
tagare. På detta område är oftast
kommunikationsmottagarna över-
lägsna de portabla.

Ansluter man en lång antenn till en
mottagare uppstår oftast problem av
detta slag. I bästa fall kan de
avvärjas genom att använda en
dämpsats (om nu sådan finns) eller
skruva ner förstärkningen men är
det fortsättningsvis problem måste
man ta till metoder enligt ovan.

AFC

Betyder Automatic Frequency
Control. Den fungerar bara på FM.

AGC

Betyder Automatic Gain Control, på
svenska automatisk förstärknings-
reglering. Resultatet blir att ljudet
som når högtalaren eller hörlurarna
blir mycket jämnare.

PLAM, Sync

Phase Locked AM, finns bara på ett
fåtal mera avancerade mottagare.
Ett par exempel är den legendariska
portabla Sony ICF-2001D och Icom
R-75. Använder man funktionen fin-
ner man att inverkan av fading kraf-
tigt reduceras. Resultaten blir i re-
gel en mycket förbättrad hörbarhet.

Mått och vikt

Ska man bara använda mottagaren
hemma kanske inte detta spelar så
stor roll. Det kan ju vara trevligt att
ställa undan den då den inte används,
men liksom i PC-världen bör man
vara medveten om att mindre mot-
tagare kostar mera.

Vill man vara med på s.k. DX-
peditioner så är det praktiskt om
mottagaren inte väger alltför
mycket, så att flyget godtar den som
handbagage. För att gardera sig yt-
terligare bör man se till att den kan
drivas på 12 V.

DRM
Förkortningen står för Digital Radio
Mondiale.  Genom att använda digi-
tal teknik kan man få minst FM- el-
ler DAB-kvalitet även på MV och
LV. För att lyssna på DRM krävs
speciella mottagare och i dagens
läge produceras bara en sådan kom-
mersiellt.

Med en PC-mottagare sitter man
förstås bättre till, eftersom detta kan
fixas med mjukvara. I det här läget
gäller trots allt ”wait and see”, ef-
tersom det divideras om diverse sub-
standarder och dylikt. En avigsida
är att de DRM-sändningar som sker
stör de traditionella sändningarna
väldigt mycket. Frekvenserna blir
helt enkelt blockerade, trots att
DRM-sändaren har låg effekt.

det kommer förstås en PC. De nya
mottagarna i denna kategori behö-
ver mycket processorkraft och til-
lika en skärm med hyfsad upplös-
ning (1024 * 768) eller bättre. Men
har man tillgång till det är PC-mot-
tagaren ett mycket attraktivt alter-
nativ. Nackdelen är att det krävs en
ledig PCI-plats, vilket gör att man
aldrig kan använda en bärbar PC.
Men det är bara en tidsfråga innan
PC Card-gränssnittet kommer.

Begagnatmarknaden

Av ovan anförda skäl är denna yt-
terst attraktiv för oss DX-are. Mot-
tagare från 80- och 90-talen som

t.ex. Icom R-70, R-71, R-75, JRC-
515, 525, 535, Kenwood R-5000,
Drake R-8 m.fl. är riktiga DX-ma-
skiner och är de bara i bra skick har
de väldigt mycket kvar att ge – skill-
naden mot en bärbar mottagare är
markant. Ett annat alternativ är topp-
modellerna i Grundigs Satellit-serie:
3000, 3400, 600 och 650. De är inte
bärbara i annan bemärkelse än att
de har ett bärhandtag, för vikten lig-
ger runt 10 kg, men man får pre-
standa som närmar sig (men alltså
inte uppnår) kommunikations-
mottagarnas – plus ljud och FM-mot-
tagning i toppklass. Dessa appara-
ter är även visuellt attraktiva, så de
börjar närmar sig kultstatus på vissa
håll vilket resulterar i att priserna
som begärs ibland är i paritet med
nypriset. Det gäller förstås att hitta
det rätta exemplaret. – till det rätta
priset…  Några firmor, SRS i Karl-
stad, Svebry i Skövde och CAB-
Elektronik i Jönköping handlar med
sådana här apparater. Annars får
man bege sig till radannonserna i
QTC eller Eter-Aktuellt, eller helst
av allt - Internet. Det som ligger när-
mast till hands är att börja på vårt
eget www.dx-radio.org.  Sedan kan
man gå vidare till www.ebay.de,
www.ebay.co.uk och www.ebay.
com. På den sistnämnda finns
största utbudet, men man måste
komma ihåg att fraktkostnaden från
USA kan bli väldigt hög, eftersom
ofta kurir krävs för att göra jobbet.
I samtliga fall får man vara beredd

Bild: PC-mottagare, den nya trenden
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Rapporter och QSL
En lyssnarrapport skickar du till

en radiostation för att få bekräftat
att du verkligen har hört stationen.
Svaret från stationen kallas för QSL
(verifikation). Bland många DXare
är samlandet av QSL en viktig del
av hobbyn. Det blir en sport att
samla QSL från så många stationer
och länder som möjligt.

Alla radiostationer vill att så
många som möjligt inom deras
täckningsområde ska kunna höra
deras program så bra som möjligt.
För att göra detta kan stationerna
variera plats för sändaren, sändar-
antenn, frekvens och/eller effekt.

Stationens tekniska personal vill
naturligtvis få reda på hur de gjorda
förändringarna har utfallit. Man vill
också kontinuerligt hålla uppsikt över
mottagningsförhållandena med tanke
på jonosfärens variationer och stör-
ningar från andra stationer. De enk-
laste sättet att få detta var länge att
få lyssnarna att skicka in rapporter
med uppgifter om hörbarheten.

Numera har man speciella
avlyssningsstationer runt om i värl-
den som på ett mera vetenskapligt
och noggrant sätt än vanliga radio-
lyssnare och DX-are kan rapportera
om hörbarheten. De stora radiosta-
tionerna får på detta sätt en bättre
och mer tillförlitlig kartläggning av
hörbarheten.

Av olika anledningar är ändå
många stationer intresserade av
lyssnarrapporter och besvarar dem
med QSL-kort, ibland även med per-
sonliga brev och souvenirer.

För stationer med utlandsprogram
är DX-arnas rapporter ett viktigt
komplement till rapporterna från de
professionella avlyssnings-
stationerna. Viktigare är nog att sta-
tionerna genom att ta emot och be-
svara lyssnarrapporter får kontakt
med sina lyssnare.

Stationer med enbart lokala eller
regionala sändningar har som regel
mindre intresse av att höras i utlan-
det. De är ju inriktade på att täcka
ett begränsat område. För dessa är
lyssnarrapporten en kuriositet - att
de trots dåliga antenner och svaga
sändare kan höras i utlandet och att
någon där orkar sitta uppe mitt i nat-

ten för att lyssna på just deras pro-
gram. En lyssnarrapport ska kunna
fylla olika behov av information.
Den bör därför innehålla dessa
uppgifter:

- Ditt namn och din adress
- Datum, tid och frekvens för

avlyssningen
- En beskrivning av hörbarheten.
- Programdetaljer för att bevisa

att du hört rätt.
- Synpunkter på programmet.
- Litet uppgifter om dig själv.

Enklaste sättet att få med alla
detaljer är att använda färdiga
rapportblanketter. Sådana kan kö-
pas från flera DX-klubbar och finns
på olika språk. Om du vill skriva
dina egna rapporter, får du här
några kortfattade råd om hur rap-
porten bör se ut.

Namn och adress

Ditt eget namn och din fullständiga
adress ska stå både i rapporten och
på kuvertet.

Datum

Skriv i klartext, till exempel 2 ja-
nuari 2005. Använd inte
sifferbeteckningar typ 04-01-02 ef-
tersom de tolkas olika i olika länder.

Tid

En rapport bör omfatta minst 30
minuters avlyssning. Ange tiden i
UTC (Universal Coordinated Time),
som är det samma som Greenwich
Mean Time (GMT). Detta är en
standardmässig världstid, som alltid
är samma oavsett var på jorden du
befinner dig eller om det är sommar-
eller vintertid.

För Sveriges del är vintertid
(svensk normaltid, SNT) lika med
UTC plus en timme. Sommartiden
(svensk sommartid, SST) är UTC
plus två timmar. Alltså när UTC är
12.00, är tiden i Sverige 13.00 på
vinterhalvåret och 14.00 på sommar-
halvåret

Frekvens
Frekvensen anges i kiloHertz

(kHz).
Hörbarhet

När du rapporterar de större sta-
tionerna med utlandsprogram kan du
använda SINPO-koden för att be-
skriva hörbarheten. SINPO 44333
betyder att stationen hördes med

god signalstyrka, svaga störningar
från andra stationer, måttliga at-
mosfäriska och utbrednings-
stömingar och som sammanfattning
en måttlig kvalitet på hörbarheten.

Programdetaljer

Programdetaljerna ska bevisa för
stationen att det är just den som du
har hört, och ingen annan. Därför
ska programdetaljerna vara sådana
att du inte kan ha fått tag i dem på
något annat sätt än genom att verk-
ligen ha lyssnat på stationens pro-
gram just då. Lämpliga program-
detaljer kan i tur och ordning vara:

· Företag och varor som sta-
tionen gör reklam för.

· Programledare för olika pro-
gram.

· Namn på föredragshållare.

· Rubriker på programinslag.
· Titlar på musikstycken och

namn på artister.

Använd inte programdetaljer som
nyheter, sång, tal, musik och lik-
nande. De bevisar inte att du har
hört stationen. I stället bör du ange
vad som spelades, vad man pratade
om och så vidare.

Svarsporto

Mindre radiostationer har ofta ont
om pengar, inte minst i tredje värl-
den. Därför bör vi DX-are skicka
med svarsporto, t. ex amerikanska
dollar eller ostämplade frimärken
från landet i fråga är bra alternativ.
De kan köpas hos en del frimärks-
handlare och kostar ungefär dubbelt
så mycket som valören på frimär-
ket.
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Sikta mot satelliterna
DX-aren har fått ett nytt alternativ
- TV och radio via satellit. Att vara
satellit-DX-are är ganska annor-
lunda än att söka efter intressanta
radiostationer på kortvågsbanden.

För de världssändande radiobolagen
erbjuder satellittekniken en möjlig-
het att nå sin publik med mycket
bättre ljudkvalitet, och en möjlighet
att komplettera med TV-program.
Ingen annan form av etermedia er-
bjuder så mycket snabba föränd-
ringar som satellitsändningar. Stän-
digt flyttas kanaler mellan satelliter,
nya kanaler kommer till, och en och
annan som lyckats sämre försvin-
ner. Utöver dessa förändringar finns
andra oregelbundna sändningar att
söka efter. Programöverföringar,
som t.ex. sportevenemang från
sportarenan till olika programbolag,
sker till stor del via satellit, och kan
erbjuda den uppmärksamme satel-
lit-DX-aren roliga överraskningar.

Den första satelliten, Sputnik, sköts
upp 1957. Early Bird blev 1965 den
första geostationära satelliten, med
uppgift att länka telefonsamtal och

TV-bilder mellan USA och Europa.
Först under 1980-talet kom det di-
rekta TV-sändningar via satellit. De
ledde till en snabb utbyggnad av ka-
bel-TV-nät. Utbudet av satellit-
sändningar har ökat snabbt, inte
minst i Europa. Satellitmottagare har
kraftigt sjunkit i pris och blivit till-
gängliga för var och en idag.

Hur fungerar det?
Sändningen från satelliten riktas till

ett visst område. Det kan vara be-
gränsat till något eller några få län-
der eller omfatta hela Västeuropa.
Med en uteffekt på några tiotal Watt
går det idag att täcka Västeuropa
med en TV-kanal.

De satelliter som används för direkt-
sändning av TV och radio finns alla
i så kallade geostationära banor över
ekvatorn, på cirka 36 000 km höjd.
Genom att satelliterna snurrar med
samma hastighet som jorden före-
faller det som om de står still. Det
är en avgörande fördel för den som
ska lyssna på satelliter, att man all-
tid finner en satellit i samma riktning.
Genom Internationella Teleunionen

har geostationära platser fördelats
mellan länderna. Det är alltså ord-
ning och reda även i rymden.

Positionsuppgifter för satelliter anges
som grader öst eller väst om
nollmeridianenslinjen som går genom
Greenwich i England. Avståndet till
satelliten, och höjden över horison-
ten varierar i södra och norra delen
av Sverige, från 25° i söder till 15° i
norr. De mest intressanta satellite-
rna finns tämligen rakt söderut från
Sverige. Den mest kända satelliten,
Astra, beifinner sig 19.2° öst.

För att kunna ta emot en satellitsignal
krävs att den befinner sig ovanför
horisonten (beroende på var man bor
och omgivande hus och höjder) och
att man har en tillräckligt stor an-
tenn för att ta emot en tillräckligt
stark signal. I södra Sverige går det
från en fri plats att ta emot satelliter
från cirka 90° öst till 45° väst.

Frekvensband
Flera olika frekvensband i mikrovågs
området används. I följande tre
frekvensband finns de flesta sänd-
ningar som är riktade till Europa:

Ku 1-bandet     10.9 - 11-75 GHz
Ku 2-bandet     11.75 - 12.5 GHz

MÄLARDALENS RADIOSÄLLSKAP

Träffpunkten för DX-are i Stockholmstrakten.
Månadsträffar, lyssnarträffar och QRG-bulletinen.

För mer information kontakta:
Mälardalens Radiosällskap

c/o Skoglund
Radarvägen 22, 183 59 TÄBY

E-post: mrs_dxing@hotmail.com

TIBRO DX-KLUBB

DXare från Skaraborg samlas hos oss för lyss-
ning, studiebesök, tävlingar,
klubbmöten, gökottor m.m.

TIBRO DX-klubb
Brittgården 94, 543 37 TIBRO
Tel 0504/139 25 (Börje) eller
      0504/129 13 (Rolf)

Intresserad av kristen eterverksamhet?
Då är Eviga Vågor (f.d. Kristna DX-Ringen) något för Dej! Vi
är Nordens enda DX-förening med kristen inriktning. Målsätt-
ningen är bl.a. att stödja kristna radiostationer. För ett provex.
av vår tidning skriv till oss och bifoga dubbelt svarsporto.

Eviga Vågor, c/o Sahlén,
Brittgården 94, 543 37 TIBRO
Tel. 0504/139 25
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Personlig information och kritik

Om stationen sänder program
avsedda för utlandet är man i regel
intresserad av att veta kön, ålder,
yrke och annat på sina lyssnare.
Dessa uppgifter kan stationen ha
nytta av i sin planering. Man är
också intresserad av lyssnarvanor,
alltså hur ofta du lyssnar till statio-
nen, när du lyssnar och på vilka ti-
der. Vidare vill man gärna ha beröm
eller kritik på programmen och för-
slag på vad du vill att de ska
innehålla.Stationens personal vill
också veta något om vilken teknisk
utrustning du har använt för att höra
dem. Ange därför om du använder
en bärbar transistorradio eller en
proffsradio. På antennsidan är det
viktigt att du anger om du använt
utomhus- eller inomhusantenn, eller
mottagarens inbyggda antenn.

Var personlig

Den lokala stationen är inte så
intresserad av dig som lyssnare.
Därför är det bättre att i en rapport
till en lokal station ta med lite infor-
mation om den ort du bor på och
annat personligt. Skicka gärna med
ett vykort från din hemort. Att be-
rätta om DX-ing som hobby och var-
för du vill ha QSL är också ett bra
sak att ta upp i en sådan rapport.

NORRKÖPINGS DISTANSLYSSNARE

Klubben för alla DX-are i Östergötland och
angränsande län.

Norrköpings Distanslyssnare
www.ndl-dx.se



Ku 3-bandet      12.5 - 12.75 GHz

I omgivande världsdelar används
även följande band:

S-bandet        2535 – 2655 MHz
C-bandet       3700 - 4200 MHz

Ku-banden har den klara fördelen
jämfört med S och C-banden att
antennen för mottagning inte behö-
ver vara så stor.

Standard för sändning
Den normala TV-standarden i
Sverige och större delen av Väst-
europa heter PAL. Den allra största
delen av dagens satellitutbud använ-
der också PAL-standarden. Det är
idag främst fransk TV som fortfa-
rande sänder i  SECAM.

De ursprungliga TV-standarderna
hade en enda ljudkanal till respek-
tive bildkanal. Sedan har stereo även
införts på TV, och för
satellittranspondrarna finns i dag
normalt ett flertal extra ljudkanaler.
Dels finns alltid den normala mon-
oljudkanalen. Därtill kommer ofta
ytterligare sex ljudkanaler med olika
ljudunderbärvågor i förhållande till
en bildkanal.

Vanliga ljudunderbärvågsfekvenser
är 7.02, 7.20, 7.38, 7.56, 7.74, 7.92
MHz. Ofta används två av ljud-
kanalerna för stereo till bildkanalen.
De övriga kan användas för helt
separata ljudkanaler, i stereo (ett par)
eller mono. Det är på detta sätt som
radiokanaler distribueras via satel-
lit.

Kodning
Många satellitkanaler sänds kodade,
och utöver att få in pengar från tit-
tarna finns det ett skäl till som moti-
verar kodning. Den avgift som en
TV-kanal betalar till den som gjort
t.ex. en film är beroende till hur stort
område - hur många länder - som
den visas inom, eller hur många som
ser den. Genom kodning kan man
begränsa sändningar till ett enda land
genom att bara sälja dekodrar där.
För kodning av sändningar i PAL
finns flera olika standarder, och
medför att man kan behöva flera
olika dekodrar.

 För att se ett program behövs ett
så kallat Smart Card att sticka in i
dekodern. Olika programbolag sän-
der ut varsitt programkort, och man
kan behöva byta kort för att byta

program.

Även om många TV-kanaler är
kodade är flertalet det inte. Och
många kanaler som normalt sänds
kodade stänger av kodningen under
vissa tider. Det kan vara någon
timma per kväll. Eller något eller
några dygn ibland för att locka nya
tittare. Alltså en lockelse för den
uppmärksamme satellit-DXaren.

Utrustningen
 För att ta emot satellitsändningar
behöver du komplettera din TV med
extra utrustning. En normal TV som
basutrustning duger.  Är den modern
och har SCART-kontakt och stereo
är detta klara fördelar vid satellit-
mottagning.

En typisk satellitutrustning har föl-
jande delar: Parabolantenn med
fäste. Mikrovågshuvud, satellitmot-
tagare., dekoder (eventuellt, kan vara
integrerad i mottagare).

  För att ta emot många satelliter
krävs också: Polar Mount-fäste till
antennen. Motor till antennen.
Motorstyrning (placeras tillsammans
med mottagare).

Parabolantenn
 Den mest avgörande delen av
satellitutrustningen är antennen.
Antenn med stor riktverkan är nöd-
vändig för att ta emot de svaga
satellitsignalerna. Därför används
nästan uteslutande parabolantenner.
Vilken storlek som behövs beror på
var man bor, alltså på avståndet till
satelliten, och på satellitens
sändareffekt. Behovet för att ta
emot Astra-satelliterna har blivit rikt-
märket. I södra Sverige räcker 60
cm diameter, i Mellansverige behövs
90 cm och längre norrut behövs 150
cm.

Den som vill kunna ta emot merpar-
ten av tillgängliga satelliter i Ku-ban-
den bör satsa på en parabol som är
ungefär 1.5 gång så stor som be-
hövs för Astra. Att ha en stor an-
tenn är alltså fördelaktigt, det ger en
stark signal. Men det kräver också
att antennen riktas in med större
precision.

Mikrovågshuvud
 Kallas LNB (Low Noise Block
Converter). Mikrovågshuvudet inne-
håller den egentliga antennen, och
en konverter som blandar ned frek-

vensen till att hamna i bandet 950 -
1750 MHz (etablerad standard). Det
är denna signal som matas ned till
satellitmottagaren med koaxialkabel.

Satellitmottagaren

Detta är hjärtat i satellitutrustningen.
Den kan ta emot signaler i frekvens-
bandet 950 - 1750 MHz som kom-
mer från mikrovågshuvudet. Den
manövreras med en fjärrkontroll,
och brukar ha tusentals program-
platser. Normalt finns ingångar för
två mikrovågshuvuden.

Följande utgångar finns vanligtvis:
UHF-signal till TV-mottagare, med
bild och ljud SCART-kontakt med
basbandsignaler för bild och ljud, till
TV och/eller DVD/videobandspe-
lare.

Ljudutgångar (2 för stereo) som kan
kopplas till stereoanläggning. Det
medger stereomottagning utan att
använda stereo-TV, och att lyssna
på satellitradio utan att behöva an-
vända TV-mottagaren.

Dessutom finns anslutningar till yttre
dekoder, för det fall att man vill ta

emot någon kodad sändning.

Att ta emot en eller flera satelli-
ter

Normalköpet för satellitmottagning
i Sverige är ett Sirius/Thorpaket.
Naturligt eftersom den vänder sig till
oss i Norden med Viasat och Canal
digital. För att nå fler satelliter än
två behövs motorstyrning av anten-
nen. Med den finurliga anordningen
Polar Mount-fäste når man samtliga
satelliter (som finns över horisonten)
genom att vrida antennen runt en
axel. Denna vridning sköts av en
motor. Vid satellitmottagaren finns
då en motorstyrning. Den är oftast
en extra enhet, men kan vara inte-
grerad i satellitmottagaren. Olika sa-
telliter sänder på olika Ku-band. För
att täcka alla krävs (minst) två olika
mikrovågshuvuden, eller ett huvud
med dubbla band. Det finns satellit-
mottagare som kan styra bandväxl-
ingen med hjälp av matnings-
spänningen.

Satellit-DXaren bör satsa på en sa-
tellitmottagare med motorstyrning,
mikrovågshuvud (en) för alla Ku-
banden.

DELSBO RADIOKLUBB SK3PH

Sirius är en av de satelliterna som riktar sig till oss i Norden med en
hel del tv- och radiostationer.
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DX-klubben för Dig i Dellenbygden
med omnejd. DX-ing, kortvågs-
lyssning, amatörradio, elektronik
och kommunikation.

http://hem.passagen.se/drak/
Dan Andersson 0653-169 83 eller
Håkan Johansson, 0653-106 44

drak@sdxf.org



Utility DX-ing inom nyttotrafiken
DX-ing utanför rundradio-
lyssnandet

Förhoppningsvis är ni nyfikna på
någon eller några av alla de grenar
av lyssning som ligger där redo för
era hörlurar, och som finns utanför
den vanliga rundradiolyssningen.

Den dagen du går genom väggen in
till utility, upptäcker du att den finns
en alldeles fantastisk, omväxlande
och lättillgänglig värld där utanför
vanlig rundradio DX-ing. Plötsligt blir
radiovärlden flera gånger större och
lyssningsobjekten många gånger
fler. Det tar lite tid att komma in i
kustradio, flygradio, VOLMET (vä-
der-radio), NDB osv, men hela
denna nya upplevelsevärld ligger där
och väntar på dig.

Tag t.ex. VOLMET-stationer och
deras sändningar om flygväder.

Sändningarna är i första hand av-
sedda för flygplansbesättningar för
att ge dem information om väder-
läget på olika destinationer eller flyg-
avsnitt, men sedan kan det ju vara
kul att som anhörig checka in läget
för den plats, där en släkting just har
semester.

Lättast att höra för oss i Sverige är
nog Shannon VOLMET på Irland
som med sina sändningar täcker
vädersituationen för Väst- och Cen-
traleuropa. Sändningarna går dyg-
net runt på t.ex. 5505, 8957, och
13264. Man berättar om hur vädret
beräknas bli i en mängd städer inom

sitt arbetsom-
råde och
anger vind-
riktning, vind-
h a s t i g h e t ,
m o l n h ö j d ,
etc.

V i s s a
V O L M E T-
stationer ar-
betar i par el-
ler kedja och
avlöser var-

andra med jämna mellanrum t.ex.
var  5:e, 10:e, 15:e minut osv på
samma frekvenser och täcker på det
sättet in Nordamerika, Stilla Havet,
Sydamerika, Fjärran Östern etc. Lis-
tan nedan redovisar frekvenserna
för några vanligt förekommande
VOLMET-sändningar utöver
Shannon:

Afrika: Brazzaville och
Antananarivo - 10057 och 13261
kHz.

Fjärran Östern och Australien:

Bangkok, Calcutta, Karachi,
Mumbay, Singapore och Sydney  –
6676 och 11387 kHz.

Nordamerika: Gander och New
York -  3485, 6604, 10051 och 13270
kHz

Stilla Havet: Auckland, Hong Kong,
Honolulu och Tokyo - 6679, 8828 och
13282 kHz.

Sydamerika: Belem, Manaus,
Recife, Rio de Janeiro, Sao Paulo -
6603,10057 och 13352 kHz.

Ryssarna och andra östeuropeer har
en mängd VOLMET-stationer, och
några av dem finns bl.a. på 8888,
10090, 11297 och 13279 kHz.

När man skickar en rapport ger man
några utdrag ur väderinformationen
som vindriktning, vindhastighet, tem-

peratur och som vanligt datum, frek-
vens och tid i GMT, och de andra
uppgifterna om radiomottagare, an-
tenn, hörbarhet, varifrån du   lyss-
nade och lite om dig själv förstås.
Skicka alltid med  svarsporto vid rap-
port. Det gäller förstås inte bara
VOLMET-stationer utan alla utility-
stationer.

Svarsprocenten på rapporterna är
förhållandevis god, och det gäller inte
bara VOLMET-stationer utan även
annan typ av utility-sändare.

NDB står för Non Directional
Beacon, en sändare - en s.k.
Locator - som sänder ut en morse-
bokstav eller kombination av morse-
bokstäver efter ett visst tidsmönster.
De flesta NDB sändare finns i an-
slutning till flygplatser och är place-
rade några kilometer före landnings-
banans början, ibland i båda ändar
av banan, och de är där för att hjälpa
piloten att komma rätt i sin
inflygningmanöver mot landnings-
banan. De finns också på
oljeplattformarna ute i Nordsjön och

är naturligtvis väldigt värdefulla
hjälpmedel vid dålig sikt och otjänlig
väderlek, när det gäller för
helikopterpiloterna att hitta rätt i
dimma, storm eller snöglopp.

Tidigare fanns också en rad sändare
för sjöfarten oftast placerade i fyr-
torn, men dessa har i stort sett er-
satts av satellitbaserade
sändarsystem (s.k. DGPS ). Fort-
farande finns det dock en del span-
ska och östeuropeiska marina sän-
dare på NDB bandet.

NDB sändarna har i allmänhet låg
effekt på 15 –100 W och är avsedda
att uppfattas av piloterna på kanske
en 50-60 kilometers avstånd från
flygplatsen.  En del östeuropeer har

dock väsentligt starkare sändare på
500-1000 W. Vid goda konditioner
och med hjälp av en hyggligt lång
antenn kan man höra dessa små
sändare på otroligt långa avstånd,
från långt utanför Europas gränser.
Under vinterhalvåret är det inte
ovanligt att signaler från Canada,
Grönland osv går till oss i Sverige.
Många av dessa sändare i våra
grannländer hörs mer eller mindre
regelbundet, men att lyckas höra
långväga NDB sändare gör en lika
glad som när t.ex. en ovanlig
rundradiostation i Syd- eller Mellan-
amerika hittar fram till oss på
mellanvågen.

2182 kHz är frekvensen där man
är med i nuet

2182 kHz USB är en allmän nöd-
frekvens eller anropsfrekvens. Här
söker en båt kontakt med en kust-
radiostation eller tvärtom, och när
man nått kontakt slussas samtalet
vidare till kustradiostationens ordi-
narie frekvens, ofta nånstanns mel-
lan 1650 och 2850 kHz. På 2182
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kHz lämnar kustradiostationer över
hela Europa korta meddelanden om
väderutsikter, släckta fyrar, vrak,
drivande fartyg, isläget, stormvar-
ning eller andra för sjöfarten viktiga
meddelanden. Det förekommer
också s.k. radio checks mellan olika
kustradiostationer för att kolla
hörbarheten. Dessa informationer är
oftast bara några sekunder långa,
eftersom frekvensen inte får block-
eras längre stunder.

Ett meddelande kan låta så här:
”Security, security, security, all
stations, all stations, this is Malin
Head Coastguard Radio, Malin
Head Coastguard Radio. Good
evening. Repetition of radio
navigational warning please listen
1677    1677 kHz medium frequency,
on VHF 14 channel”. Då är det bara
ett söka upp 1677 kHz, och så
kommer den aktuella informationen
där.

Denna typ av anrop på 2182 kHz
kan komma när som helst, om man
ligger ett tag på frekvensen, men
ofta kommer en hel rad av sådana
anrop kvällstid några minuter efter
hel eller halv timme. Då gäller det
att ha bandspelaren igång och för-
söka snappa upp den station som

man är intresserad av att höra och
rapportera och framför allt att få
grepp om på vilken ordinarie frek-
vens, som meddelandet kommer att
sändas. Många italienska, spanska,
franska stationer kör meddelandet

på sitt eget språk och på engelska.
Rapporten får då ge tid och frek-
vens i vanlig ordning och ett referat
av meddelandet, ”navigational
warning number …” etc. Med lite
tålamod kan du förmodligen höra
alla Europas kustradiostationer från
Grekland utmed hela Medelhavskus-

ten, ner runt Kanarieöarna och upp-
för Spaniens och Frankrikes kuster,
Irland och Storbritannien, längs Bel-
gien, Holland, Tyskland och Dan-
mark, runt Östersjön och upp längs
Norges kust till Bodö.

Frekvenserna finns listade i Siebels
”Spezial-Frequenzliste 2003/2004”
(som numera också innehåller en
adressförteckning) och i Klingenfuss
”Guide for Utility Stations” .

IARU / IBP - H F Propagation
Beacons - är radiofyrar som
radioamatörerna använder för att
testa DX-konditionerna, och som
kan vara till nytta även för oss DX-
are.

På följande frekvenser: 14100,
18110, 21150, 24930 och 28200 kHz
kan du finna bl.a. nedan listade fyrar:

4U1UN, United Nations / VE8AT,
Canada / W6WX, United States /
KH6WO, Hawaii / ZL6B, New
Zealand, / VK6RBP, Australia /
JA2IGY, Japan / RR90, Russia /
VR2B, Hong Kong / 4S7B, Sri
Lanka / ZS6DN, South Africa /
5Z4B, Kenya / 4X6TU, Israel  /
OH2B, CS3B, Madeira / LU4AA,
Argentina  / OA4B, Peru  /
YV5B, Venezuela

Den nya  IARU / HF Band Plan
reserverar följande frekvenser för
detta  IBP - International Beacon

Project - för att undvika störning
från amatörsändare: 14099 – 14101
kHz, 18109 – 18111, 21149 – 21151,
24929 – 24931 och 28190 – 28225
kHz.

Mer information finns på
www.ncdxf.org/beacons.html  och
på www.ncdxf.org/Beacon/
BeaconSchedule.html

Alan Gale är en av specialisterna,

när det gäller HF propagation
beacons. Hans ”Beacon World”  är
väl värd att kolla, och han har där
också en gedigen adresslista till bl.a.
ovanstående radiofyrar – se
www.beaconworld.co.uk.

Utöver radiofyrar i förteckningen
ovan finns det en lång rad andra HF
propagation beacons på andra
frekvensområden bl.a. på 10110 –
10150 kHz, 18060 – 18110 kHz,
20950 – 21150 kHz, 24920 – 24940
kHz och 28110 – 28325 kHz, vilket
också framgår av Alan Gale´s infor-
mation och adresslista.

Men det finns oändligt mycket
mera inom utility - DXing

De ovannämnda sändartyperna är
några av de utility stationer du kan
möte på banden. Men det finns
många fler sändare inom den mili-
tära verksamheten eller inom poli-
sen, vanliga kustradiostationer som
sänder på telegrafi eller på SSB,
RTTY-sändningar etc.

Mer information om dessa olika sän-
dare finner du bl.a. i de ovannämnda
bl.a. publikationerna från Siebel el-
ler Klingenfuss och som säljs genom
DX-Köp.

Så vidga dina vyer och låt utility
strömma in genom dina hörlurar och
en ny värld öppnar sig för dig.

HÖRZU Radio Guide ger en kom-
plett och detaljerad överblick av
alla rundradiosändare i Tyskland.

Rothammels Antennenbuch inne-
håller det mesta om antenner, 997
sidor, både böckerna är på tyska.
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EUROPAEUROPAEUROPAEUROPAEUROPA

De flesta europeiska 1änder har ut-
landsprogram på kortvåg. Det inne-
bär att du lätt kan höra de speciella
sändningarna på de tider och frek-
venser som finns i stationernas
sändningstabeller. Många 1änder har

inga utlandsprogram och kan därför
vara svårhörda.

Europeisk radio är den naturliga
inkörsporten för DX-aren;  de hörs
bra och besvarar gärna lyssnar-
rapporter. Till dessa stationer behö-
ver du som regel inte skicka med
svarsporto.

Afrika är en fattig kontinent och
många av 1ändema har inte råd med
utlandssändningar. De flesta har
dock väl utbyggda lokala radionät på
kort- och mellanvåg. De lokala

sändarna på tropikbanden är ofta in-
tressanta bekantskaper, som hörs
bäst mellan solnedgång och midnatt,
framför allt under sommarhalvåret.
Många stationerna verifierar kor-
rekta lyssnarrapporter, men några är
också helt ovilliga att göra det. Ett
antal stationer är svåra att rappor-
tera på grund av språksvårigheter
och dålig hörbarhet. Svarsporto i

form av lokal valuta eller amerikan-
ska dollar är uppskattade av de lo-
kala radiostationerna.

Asien en kontinent som sträcker sig
över en stor del av jordens omkrets.
Det innebär att du måste pricka in
ditt lyssnande till olika tider, beroende
på vilken del av kontinenten du vill
höra. De stora 1änderna, till exem-
pel Indien,  Japan, Korea och flera
länder i Mellanöstern, har alla
kortvågssändningar riktade mot Eu-
ropa, vilket gör dem lättare att höra.
Några länder, speciellt Indonesien
och Indien, har talrika stationer på
tropikbanden med lokala, spännande
program. De hörs allra bäst på ef-
termiddagen på hösten och vintern.
Många av stationerna verifierar kor-

rekta lyssnarrapporter. Skicka gärna
med svarsporto till de lokala statio-
nerna i form av lokala frimärken el-
ler pengar i landets valuta eller dol-
larsedel.

Länderna i detta vidsträckta område
hörs bäst under vinterhalvåret. Ett
undantag är Australien, som hörs

året runt med sina utlandsprogram.
Förutom Australien sänder även
andra länder i detta område på de
internationella kortvågsbanden: Nya
Zeeland, Hawaii och Marianerna är
några av de som hörs regelbundet i
Sverige.

Svarsviljan är god, men skicka gärna
med dollar som svarsporto till de min-

dre stationerna.

De statliga radiostationerna i Norda-
merika, Voice of America (USA)
och Canadian Broadcasting Cor-
poration (Kanada), kan höras dag-
ligen på de internationella kortvågs-
banden. Dessa båda stationer har
dessutom europeiska reläsändare,
som ytterligare förbättrar möjlighe-
ten för oss att höra dem. En hand-
full privata amerikanska kortvågs-
stationer hörs i allmänhet bra året
runt. I Kanada finns också några
privata kortvågsstationer på
49-metersbandet. Dessa har däre-
mot mycket svaga sändare och hörs
sällan.

På mellanvåg finns en mängd sta-
tioner, som ibland hörs bra nattetid
på vinterhalvåret. Bäst hörs de i
norra Sverige.

De stora nordamerikanska kortvågs-
stationerna verifierar gärna lyssnar-
rapporter. Även många mellanvågs-
stationer besvarar rapporter. Skicka
med svarsporto till de lokala statio-
nerna.

Kuba och Costa Rica är de länder i
Centralamerika som kan höras of-
tast på kortvåg med egna, lokala
program. På ett par öar i Västindien
finns också  kraftiga reläsändare
från europeiska radioföretag och

dessa sändningar hörs året runt i
Sverige.

Annars finns det i denna del av värl-
den nästan enbart mellanvågs-
stationer, som i Sverige hörs spora-
diskt under  vinternätterna. Dessa
stationer med härlig rytmisk musik

När hörs vad från var?

AsienAsienAsienAsienAsien

       Afrika

oceanien

nordamerika

centralamerika

sydamerika

antarktis

och ganska god vilja att besvara rap-
porter, anser många DX-are vara
det mest spännande DX-området -
inte minst eftersom de flesta sta-
tioner endast hörs vid mycket
gynsamma tillfällen. Ostämplade fri-
märken från landet i fråga är lämp-
liga som svarsporto.

För de allra flesta kortvågslyssnare
är nog Sydamerika favoritområdet
framför andra. Med sin mångfald
av radiostationer, sin omväxlande
musik och de geografiska  skillna-
derna är Sydamerika ett område
som kan fylla en DX-ares fantasi
under 1ång tid. Täta anrop och slo-
gans, liksom reklam för lokala fir-
mor är karaktäristiskt för program-
men i denna världsdel.

De flesta stationerna återfinns mel-
lan 2300 och 6800 kHz. De hörs
bäst under tiden april-september,
mellan midnatt och  tidig morgon.
Svarsviljan är tyvärr inte skärskilt
god. Svarsporto i form av
ostämplade frimärken eller en dol-
larsedel kan göra en viss nytta.

Flera länder har upprättat
forskningsbaser på denna kontinent.
Från en par av dessa baser sänds
reguljära program på kortvåg.

       oceanien

AntarktisAntarktisAntarktisAntarktisAntarktis

centralamerika

Centralamerika
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Vad du kan höra när
Här får du alla upplysningar om hur
mottagningen varierar för olika
världsdelar, årstider och frekvenser.

På dagtid hörs de flesta europeiska
stationerna rätt bra. På kvällen och
natten blir signalstyrkoma bättre
samtidigt  som du kan höra norra
Afrika och främre Asien.

På dagtid hörs i stort sett bara de
starkare europeiska stationerna och
på kvällen börjar även svagare eu-
ropeiska stationer höras. På natten
kan du, speciellt under vinterhalvå-
ret, höra utomeuropeiska stationer.

Under hösten och vintern kan du
höra Asiatiska stationer på eftermid-
dag och kväll. Afrikanskas  statio-
ner hörs hela året kvällstid. Syda-

Långvåg........100 - 500 kHz

Mellanvåg...500 - 1610 kHz

Tropikbanden
120 meter...2300-2500 kHz
 90 meter... .3200-3400 kHz
 75 meter.....3900-4000 kHz
 60 meter.....4750-5060 kHz

merikanska stationer hörs nattetid
och främst vår, sommar och  höst.

Här hörs främst europeiska statio-
ner och bandet kallas därför ibland
för Europabandet. På nätterna kan
du, med lite tur höra afrikanska sta-
tioner före midnatt och Sydamerika
efter midnatt.

Liksom i 49-metersbandet domine-
rar de europeiska stationerna. På ef-
termiddagarna vintertid  kan du höra
en del asiatiska stationer.

Dessa band brukar vara bland de
bästa kortvågsbanden. Utan svårig-
heter kan du höra stationer från alla
världsdelar, sydamerikanska statio-
ner på kvällen och natten och asia-
tiska stationer på dagtid.

 49 meter..5950 - 6200 kHz

 41 meter...7100 - 7300 kHz

31 meter..9500 - 9900 kHz
25 meter.11650-12050 kHz
22 meter.13600-13800 kHz
19 meter.15100-15600 kHz

16 meter.17550-17900 kHz
13 meter.21450-21850 kHz
11 meter.25670-26100 kHz

Här är mottagningen god under dag-
tid, men banden utnyttjas av betyd-
ligt färre stationer än de övriga ban-
den.

Området används främst lokalt. På
FM bandet 88-108 MHz kan du
sommartid höra långväga signaler
vid några få korta perioder s.k. FM
- skip

 

Svenska från utlandet
Tidigare var det vanligt att det fanns
ett flertal radiostationer runt om i vår
värld, som producerade program på
det svenska språket. Många av
dessa är nu borta, men en del finns
kvar än idag. Med dagens teknik så
är det enkelt att ta del av dessa pro-
gram, inte minst via Internet eller
med en parabol.

Radiomottagaren man behöver är en
reseradio, t. ex Sangean har en hel
del bra prisvärda apparater.

Här följer en sammanställning över
stationerna som sänder på svenska.

Radio Japan sänder två gånger per
dag till oss. Den första sändningen

för dagen kan man lyssna på klockan
07.45 och dagens andra klockan
12.45. Programmen börjar alltid med
en femminuters nyhetssändning om
vad som hänt i Japan samt Asien i

stort. Efter det följer ett tio minu-
ters magasinsprogram som kan ta
upp ett aktuellt ämne som nyheterna
tidigare berättat om, lyssnarfrågor
från Norden, ekonomi eller tekniska
frågor. Man kan lyssna via kortvåg
eller Internet. Hemsidan kan nås via:
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/swe-
dish/

R y s s l a n d s
Röst från
Moskva sänder
program tre
gånger per
vecka, månda-
gar, onsdagar
samt fredagar
klockan 19.30-
20.00. Dessa program innehåller ny-
heter, en politisk kommentar samt li-
tet blandat innehåll i övrigt.

Radio Roma
sänder också
till oss på mån-
dagar, onsda-
gar samt
fredagar. De
börjar sina sändningar kl 22.00 och
sänder en tio minuter lång nyhets-

sändning. De tio sista minuterna av
deras svenskspråkiga sändning äg-
nas åt italiensk musik.

Kustradion, är den skandinaviska
radiostationen på Costa del Sol, Spa-
nien. Man startade sina första sänd-
ningar i september år 1995 och sän-
der idag 24 timmar om dygnet, sju
dagar i veckan över Internet. Man
sänder i huvudsak på svenska, men
med norska och finska inslag. Pro-
grammen består av musik, repor-
tage, tävlingar, kultur, föreningsin-
formation, sport, ekonomi, nyheter
m m från Spanien och Sverige. Sta-
tionen är reklamfinansierad.

YLE, Fin-
land, Fin-
lands Rund-
radio hade sin
första sändning
den 9 septem-
ber 1926. Ända
från början
hade de
svenskspråkiga

programmen sin givna plats i bola-
gets verksamhet. Man sänder flera
program dagligen på svenska över
kortvåg. Man kan också lyssna på
en del programinslag över Internet.

Finlands rundradio sänder program
på svenska dagligen. Man kan
lyssna på dessa via kortvåg, satellit
eller direkt på nätet.

Vatikanradion
sänder också
ett 20 minuters
program kl
20.40-21.00 på
måndagar, tis-
dagar, onsdagar
och torsdagar
med repris påföljande morgon kl
07.00-07.20. Deras program inne-
håller nyheter och information om
vad som händer i Vatikanstaten,
samt allt vad påven har haft för sig.
Man sänder på mellan- och kortvåg,
Hot Bird satelliten eller via Internet.

När vi är inne på den
religiösa vägen så avslu-
tar vi med Norea Ra-
dio som sänder ett reli-
giöst program kl 21.30-22.00. Pro-
grammet heter ” Vägen genom bi-
beln”.

DX-VÄNNERNA
Är Sveriges DX-förbunds stödför-
ening. DX-Vännerna erbjuder den
enskilde DX-aren en möjlighet att
följa Sveriges DX-Förbunds och de
svenska DX-klubbarnas verksam-
het och att medverka till aktivt stöd
av förbundets verksamhet på olika
sätt.

Någon generell årsavgift tar man
inte ut. Däremot kan man stödja
vännerna och indirekt SDXF genom
att sätta in en valfri summa på
SDXF:s postgirokonto 3 26 26 - 4 ,
kom då ihåg att meddela att peng-
arna är till DX-Vännerna.

Alla betalande har även rösträtt på
vännernas årsmöte som äger rum
under det ordinarie DX-parlamen-
tet.  Det är bland annat genom bi-
drag från DX-vännerna som denna
informationstidning har kunnat ges
ut.
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Kan man dx:a via Internet? Både ja
och nej, det beror på. Du kan ju inte
lyssna på stationerna och skicka rap-
porter till dom. Men man kan an-
vända Internet som ett komplement
och hjälpmedel för att hitta informa-
tion och adresser. Det finns ju
mycket att hämta på Internet bara
man kan hitta det bland alla
webbsidor.

Vi ska nu gå igenom vad man kan
använda Internet till och vad man
kan hitta som underlättar och hjäl-
per dig i ditt radiolyssnande.

Webradio

På Internet finns det många ”radio-
stationer” som sänder på nätet. Det
enda som du behöver är en dator
med ljudkort och ett modem med
Internetabonnemang. Modemet bör
vara minst ett v90, men räkna inte
med att det kommer att fungera bra.
ADSL eller bättre är att rekommen-
dera om du ska kunna lyssna utan
att störas av avbrott. Sedan behö-
ver du ett program som kan spela
upp ljudfilerna som stationen sänder
med. De vanligaste formaten idag

Internet och DX-ing
är t.ex WinAmp, Realplayer, och
Windows-Mediaspelaren. Dessa
kan du hämta hem via deras egna
s i d o r : w w w . w i n a m p . c o m ,
www.real.com.

Mediaspelaren ingår i windows och
nyare versioner finns att hämta på
Microsofts hemsida www.microsoft.
com.

Vad finns då att hitta? Det finns nå-
got för alla musiksmaker. Några bra
adresser är t.ex:
www.radiotower.com, www.radio-
stations.net, www.live365.com,
www.internetradiolist.com och
www.broadcast-live.com plus
många andra.

Många större radiostationer och
kedjor brukar ha en möjlighet att
lyssna på dom via deras hemsida.

Det finns även sidor där du kan styra
en radio via nätet. Kan ju vara bra
om du vill kolla hur en viss station
går just i det landet. Just nu så finns
bl.a dessa sidor som du kan styra
radioapparater:

www.javaradio.com, där du kan
styra Icom PCR –1000 i ett flertal
länder. www.ralabs.com/webradio,
där du kan styra en Icom R-75 i östra
USA.

Radioportaler

Portaler finns det gott om på Internet
och även sådana som berör radio
som dx-ing och amatörradio. Det
kan röra sig om tips om hörigheter
eller om hur du gör den perfekta
antennen mm. Några förslag är bl.a.:
www.dxing.info, www.hard-core-
dx.com, www.radio-portal.org,
w w w . s t r o n g s i g n a l s . n e t ,
www.visualradio.de och www.
dxzone.com.

Programvaror

Det finns även programvaror att
hitta på nätet som du kan använda.
Då kan du t.ex koda av RTTY, CW,
PSK31, SSTV mm. Det som är lät-
tast att försöka med är det som
radioamatörerna sänder. Det du be-
höver är antingen ett sk Hamcom-
interface som man kopplar till da-
torns serieport, eller så räcker det
med en kabel från radion till ditt ljud-
kort. Det beror på vad programmet
är gjort för. För att det ska fungera
bra så bör din radio ha SSB och

smala filter.

Ett bra program att ha är GeoClock
som har funnits i flera år nu. Det är
ett kartprogram där du kan se var
på jorden solen lyser eller inte gör
det. Solen styr ju hur mottagnings-
förhållandena kan vara. Det hittar
du på www.geoclock.com där du
kan ladda hem en provversion. Kos-
tar inte alltför mycket att få hela
programmet och då får du med
många olika kartor. Lättast att hitta
program är att söka på någon av
radioportalerna, då det brukar fin-
nas länkar till sådana sidor där.

Då får jag önska lycka till med
nätlyssnandet eller vad ni finner om
radio på internet.

Undrar du om något finns så sök via
någon sökmotor. Brukar gå att hitta
det mesta den vägen.

(Länkar till webbsidorna i detta ka-
pitel kan bli inaktuella med tiden.
Skulle någon inte fungera så kan du
försöka söka med hjälp av en sök-
motor t.ex Google eller Altavista.
Dom är rätt stora och lär nog inte
försvinna på ett tag. Adresserna är:
www.google.com och
www.altavista.com)

ETER-AKTUELLTETER-AKTUELLT
Skicka efter ett gratis provnummer av Sveriges största
radiotidning för kortvågslyssnare. Den utkommer med
tio nummer per år och innehåller mellan 40-64 sidor.

Tidningen som innehåller bl a:

 - sändningstider och scheman för radiostationer runt
om i världen.

- Schema över tider och frekvenser för radiostationer
som sänder på engelska

- tekniktips, frimärken med radioanknytning,
amatörradiospalten, radionytt från afrika, asien och
sydamerika.

- radannonser, reportage, stations-
presentationer.

- nordisk radio, satellitnyheter och amatör-
radio

     www.sdxf.org

SDXF, Box 25145, 750 25 Uppsala
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DX-Köp -  en försäljningsservice för medlemmar i Sveriges DX-Förbund.
             www.sdxf.org eller DX-köp, Box 251 45, 750 25 UPPSALA

Vårt 1900-tal - Århundradets CD. Tre dubbel-CD med historiska åter-
blickar ur i första hand svenskt perspektiv, unika inspelningar ur Sveriges
Radios arkiv, oförglömliga melodier. sammanlagt 8 timmar material.

Årsskivor. 28 CD - 28 årgångar med musiken, händelserna, företeel-
serna och stämningen under 1940-1950-talen. Klassiska radioinslag. Årets
melodier. Varje CD har en speltid på mellan 64 och 79 minuter.

Produktion: Screen Air Television AB i samarbete med Sveriges Radios
Programförsäljning.

Skivorna presente-
ras av kända radio-
r ö s t e r .
Presentatörer:Lasse
Johanson,  Alicia
Lundberg, Kaj Karl-
holm, Marika
Rennerfelt, Ulf
Elfving och Li Hell-

ström.

Ur innehållet:

1934 avlägger
Prins Bertil tro
och huldhetseden,
Göteborgs stads-
teater invigs samt
Karlstad 350-års
jubilerar.

1945 är fredsåret, vi får bland annat höra Hamburg-
radion tillkännage: fred, så får vi höra radiogymnastik
för damer bl a.

1950 är året då radiotjänst fyller 25 år, Sven Jerring och
Åke Falck samtalar om radio och television. Raskatastrof
i Surte.

1955 är året då rocken gör sitt intåg i alla stugorna, Sve-
riges radios ka-
nal 2 invigs,
Sigge Ericsson
blir europamäs-
tare på skridsko
i Falun och
T h o r y
B e r n h a r d s
sjunger om
Ann-Caroline.

1958 är året då Lars-Gunnar Björklundmöter raggarna och Ingo går upp i
ringen. Radio Morokulien sänds i radio samma år.

1959 är året då Ingo kliver in i VM-ringen för att möta Floyd Patterson.
Cliff Richard har en storhit med Living Doll och Lill-Babs sjunger här hemma
om Claes-Göran. Lars-Gunnar Björklund berättar om att raggarna kom-
mer!

1960 är året då världstenoren Jussi Björling avlider, Anita Lindblom sjunger
Milord, Han måste gå utbrister Gunnar Viklund. Ett riktigt sportår är det
med både sommar- och vinter-OS.

1961 omkommer FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld, Reklam-
radiostationen Radio Nord startar, melodiradion startar med Det ska vi fira
och tio i topp. Hylands Hörna har premiär med Astri och Evert Taube.

1962 så kommenterar Lennart Hyland hockey-VM i Kanada, Lindeman
gör entré och det är premiär för radions P3 och svensktoppen.

1963 mördas den amerikanska presidenten Kennedy, Jonny Nilsson vinner
VM-guld på skridsko i Japan, Radioprogrammet Vi i femman har premiär
och Anna-Lena Löfgren sjunger om Regniga Natt.

1964 så nynnar man på trettifyran,  grindslanten, fröken fräken eller gulli-
gullan. Beatles besöker Sverige och sommar-OS går i Tokyo, på plats var
Lars-Gunnar Björklund.

Ja det var något ur det som finns på skivorna men dom rymmer så mycket
mer. Kontakta DX-köp eller titta in
på hemsidan så finns mer information
om innehållet på skivorna.

Detta är en lysande present till någon
som fyller år och som har allt.

För mer information och beställningar se senaste annonsen i Eter-
Aktuellt, vår hemsida: www.sdxf.org och klicka in dig på DX-köp
eller kontakta oss via adressen nedan.



Kunskap om antenner är viktig för
DX-aren, men det är också ett
mycket omfattande tekniskt ämne.
Här i DX-Guiden nöjer vi oss med
att ge de mest grundläggande råden.

Den som vill veta ännu mer om
radioantenner hänvisar vi därför till
speciella antennhandböcker. För den
som behärskar engelska är ARRL
Antenna Handbook en guldgruva;
den innehåller både antennteori  och
många praktiska tips och konstruk-
tioner.

Inbyggda antenner

För att ta emot stationer på mellan-
och långvåg kan radion ha en in-
byggd s.k  ferritantenn. Den sortens
antenn har en viss riktverkan så du
skall vrida på radion för att få bästa
mottagning.

De flesta bärbara radioapparater för
kortvågsmottagning har teleskopan-
tenn. Den är oftast fullt tillräcklig när
du vill lyssna på de internationella
radiostationerna.

L Antennen

Den första antennen som en DX-
are brukar sätta upp är en horison-
tell tråd med ena änden ansluten till
radion. Sätts den upp utomhus ser
den ut som ett upp och nedvänt L,
därav namnet. Kan du sätta upp den
utmhus, så gör det. Lämplig längd
är 10 – 30 meter.

Kan du inte sätta upp den utomhus,
så får du pröva att göra det inom-
hus på något diskret sätt. Till exem-
pel kan du  sätta  fast den utmed
golvlisten, eller i taket eller varför
inte lägga den under mattan? Du får
acceptera att den inte  kan bli så lång
som utomhus.

Använd vanlig plastisolerad kabel
till antenntråd. Anslut antennen till
antenningången på radion eller
linda den ett  par varv runt teleskop-
antennen på radion om den saknar
särskild antenningång.

Andra antenner

Du kan också som antenn försöka
använda föremål i rummet som är
gjorda av metall: värmeelementet
eller gardinstången är exempel på

Häng dom högt!
föremål som brukar gå bra att an-
vända. Använd en så kallad krokodil-
klämma för att sätta fast antenn-
ledningen vid elementet eller gardin-
stången. Se till att färgen är bort-
skrapad där du sätter fast krokodil-
klämman, så att det blir god
 kontakt.

Det är bra att ha olika antenner
att välja mellan. Vid olika tillfållen
kommer skilda antenner att visa sig
vara bäst. Utöver den horisontella
L-antennen är det bra att ha en ver-
tikal antenn som alternativ. Det kan
vara ett spröt av metall, inomhus el-
ler utomhus, eller en tråd som du
hänger ut genom fönstret och som
får hänga ned utmed väggen.

Bättre antenner
Är du särskilt intresserad av spe-

ciella frekvenser eller speciella rikt-
ningar kan du skaffa dig bättre an-
tenner än till exempel den univer-
sella L-antennen. Det förutsätter att
du kan sätta upp sådana antenner
utomhus.

Dipolantenn
Har du en speciell favoritstation

inom Europa, och den sänder på en
bestämd frekvens, kan du göra en
dipolantenn. Den ser ut som ett stort
T, där mittstapeln är nedledningen
som är ansluten till radion, medan
de båda liggande armarna är själva
antennen.

Längden ska anpassas till det
frekvensområde du vill lyssna på,
och de båda armarna är vardera en
kvarts våglängd långa.

För att göra en dipolantenn behö-
ver du två längder antenntråd. Dessa
ska knytas ihop, med en isolator
emellan. Sätt också en isolator i var-
dera änden.

Isolatorn ska vara gjord av ett
elektriskt isolerande material. Plast
eller porslin brukar vara vanligast.

Extra lång tråd ger fin riktverkan.
Nedledningen ansluts till mitten på
antennen. Nedledningen ska vara en
koaxialkabel med 50-75 ohms impe-
dans. Ena armen på antennen löds
till nedledningens mittledare. Andra
armen löds till den flätade skärm-
strumpan, som omsluter mittledaren.
Fuktisolera lödningarna med si-

DXpeditioner till
Parkalompolo

Blir man riktigt biten av DX-ing, kan
man åka på lyssnarträffar tillsam-
mans med andra DX-are, eller söka
upp platser där det är mindre stör-
ningar och bättre möjligheter att
sätta upp antenner. DX-förbundet
erbjuder sina medlemmar att åka på
DXpedition till Parkalompolo, (ligger
norr om polcirkeln) en liten ort nord-
väst om Pajala. Man hyr in sig i den
gamla skolan, som ägs av den lo-
kala idrottsklubben och här finns allt

som behövs för kortare eller längre
vistelse. Kök med full utrustning,
bastu, duschar, toaletter, lyssnarrum
och flera sovrum. I skogen utanför
har förbundet flera antenner i olika
riktningar, 400 – 1000 meter långa.
I lyssnarrummet finns antenn-
förstärkare och –fördelare så att
flera DX-are kan använda samma
antenner.

Parkalompolo besöker man gärna
också på sommaren, men vill man
ägna tiden åt DX-ing ska man vara
där under vinterhalvåret.Under
större delen av perioden oktober till
mars brukar radiointresserade vara
på plats, och man lyssnar gärna på
både mellanvåg och kortvåg dygnet
runt. Ofta hörs ovanligare stationer
från andra kontinenter. Mitt i vintern
håller sig solen under horisonten i
flera veckor där uppe på Nordka-

lotten, så man behöver inte lyssna
på nätterna för att höra de mest
spännande stationerna. De går att
höra även på dagarna.

Den som är intresserad av en
DXpedition kan höra av sig till DX-
förbundet. Vare sig man vill vara där
ett par dagar eller under några
veckor, är man välkommen.

WRTH innehåller allt, som t ex
frekvenslistor, sändnings-
tider, adresser, artiklar, div.
tester av mottagare och
tillbehör samt mycket,
mycket mer.

Passport to World Band
Radio är världens
bästsäljande kortvågs-
guide. Här finns
artiklar, frekvenslistor,
adresser, mottagartester och
mycket mer.

Endast för medlemmar i SDXF
 Postgiro 61 56 40 - 0

           Box 25145, 750 25 UPPSALA

Dessa böcker är på
engelska
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likongummi och isoleringstejp. Låt
kabeln gå i en slinga runt mittisola-
torn, så att kabeln inte dras av.

Vid radion ansluter du mittledaren
till antenningången. Skärmstrumpan
ska du ansluta till mottagarens
chassi. Spänn upp antennen mellan
ett par träd eller hus, och rikta bred-
sidan mot sändaren, eftersom anten-
nen är känsligast för signaler i 90
graders vinkel.

Du behöver inte ha en dipolantenn
för varje frekvens, men däremot bör
du ha en antenn för varje meterband
som du lyssnar på. För 31-meters-
bandet (9500 kHz - 9900 kHz) görs
antennen för 9700 kHz.

Longwire-antenn
Denna antenn är enklare att be-

skriva och konstruera, men tar
mycket större plats. Den är en tråd
från mottagaren riktad rakt mot den
önskade sändarorten.

Den ska vara minst tre våg-
längder lång, ju längre desto bättre.
Den ska vara så rak som möjligt från
radion till slutet på antennen.

Longwire är en ypperlig riktan-
tenn. Den är mest känslig för signa-
ler i riktningar runt trådens längs-
riktningar, alltså både framåt och
bakåt.

Använd plastisolerad ledning även
till denna antenn. Då kan du låta an-
tennen vila i trädgrenar utefter sin
längd.

Antennanpassare
 En dipolantenn är avsedd för ett

bestämt frekvensområde och har en
bra elektrisk anpassning till radio-
mottagaren. Den går inte att göra
mycket känsligare.

De flesta andra antenner, som en
L-antenn, är alltid mer eller mindre
missanpassade. Det innebär att inte
lika mycket signal når mottagaren,
som när antennen är perfekt anpas-

sad. En antennanpassare, som kopp-
las mellan antennens nedledning och
mottagarens antenningång, kan göra
att radion får bättre mottagning.

I praktiken är det mest i jakten
efter svaga signaler på mellanvåg
och på de lägsta kortvågs-
frekvenserna som man kan märka
någon markant förbättring med en
antennanpassare.

Om du lyssnar på de starka sända-
rna på de internationella kortvågs-
banden, märker du förmodligen
ingen skillnad alls.

Aktiva antenner
Aktiva antenner är gjorda speci-

ellt för att kunna användas där man
inte har plats för stora utomhus-
antenner (till exempel en L-antenn).
De aktiva antennerna används of-
tast av radiolyssnare som bor i stä-
der.

En aktiv antenn är oftast mellan
0,3 och 1,5 meter lång. Direkt kopp-
lad till antennen finns en transistori-
serad förstärkare, som förstärker
radiosignalen - men tyvärr även alla
störningar. Därför är en trådantenn
utomhus fortfarande bättre (och
mycket billigare) än en aktiv antenn.

En fördel med en aktiv antenn är
att den kan monteras ovanpå taket,
där lokala störningar från bilar, lys-
rör, TV-apparater och annat är
lägre. För att kunna konstruera dipol-
och longwireantenner, behöver du
veta två saker om antennteori. Det
är dels hur du räknar ut våglängden,
dels hur du bestämmer riktningen till
stationen.

Längden
När du vill räkna ut våglängden

dividerar du ljushastigheten (300.000
km/sek) med frekvensen. Räkna så
här:

Vad blir våglängden för
BBC på 9410 kHz?

Jo: 300000 / 9410 = 31,88 meter.

En vanlig dipol är en halv våg-
längd. Först delas hela våglängden
med två (alltså 31,88 / 2 = 15,94);
varje halva blir sedan 15,94 / 2 = 7,97
meter.

300.000 (ljushastigheten)
frekvensen (i kHz)

= våglängden

DX-världen är fylld med förkortningar. Här är några av de vanli-
gaste:

AFC automatisk frekvenskontroll
AGC automatisk förstärkningsreglering
AM amplitudmodulering
ANL automatisk störningsbegränsare
AVC automatisk volymkontroll
BC rundradio
BCI störningar från eller på rundradio
BFO beatfrekvensoscillator
CW telegrafi
DRM Digital Radio Mondiale
DX långväga radioförbindelse
FM frekvensmodulering
GMT Greenwich Mean Time
HAM radioamatör, sändaramatör
ID identifiering, stationsanrop
IRC internationell svarskupong
oid oidentifierad station
OM gamle gosse, käre vän
PPC Prepared Post Card
QRG frekvens
QRK sammanfattad hörbarhet
QRM störningar från andra stationer
QRN brus
QSA signalstyrka
QSB fadning
QSL bekräftelse, verifikation
QTH sändarort
RF högfrekvens
RX mottagare
SASE adresserat och frankerat svarskuvert
SNT svensk normaltid
SSB enkelt sidband (Single Side Band)
SST svensk sommartid
SWL kortvågslyssnare
TVI störningar från eller på TV
UHF Ultra High Frequency (UKV)
UKV ultrakortvåg
UTC Universal Coordinated Time
VHF Very High Frequency (UKV)
73 hjärtliga hälsningar

Många förkortningar

Riktningen till sändaren

För att fungera bäst ska anten-
nen riktas med bredsidan mot sän-
daren. Men du kan inte använda en
vanlig karta för att bestämma rikt-
ningen till en radiosändare. Radio-
signalen rör sig kortaste vägen runt
jordklotet och för att se den enklast
ska du titta på en jordglob, eller an-
vända en speciell storcirkelkarta,
med Sverige i mitten.

WWW.SDXF.ORG
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KIINNOSTAAKO
RADION MAAILMA?

Radiomaailma-lehti on johtava
suomenkielinen DX-julkaisu, joka
tarjoaa erilaisia kaukokuunteluun

liittyviä artikkeleita,
kuunteluvihjeitä sekä radioalan

uutisia. Se ilmestyy 10 kertaa
vuodessa.

Tiedustelut:
Suomen DX-Liitto ry.

PL 454
FI-00101 Helsinki

e-mail: toimisto@sdxl.org
web-sivu: www.sdxl.org
puh: +358-9-693 2517
fax: +358-9-694 9017

–

Radion kryper in i datorn
Idag finns flera varianter av radio-
mottagare, som på ett eller annat sätt
använder kapaciteten i en vanlig PC
för att sköta en del av mottagarens
funktioner. I en del fall enbart för
att styra mottagaren, du får upp nå-
got som motsvarar radions front-
panel på datorskärmen och styr ra-
dion med hjälp av mus och tangent-
bord. Vissa modeller använder
också datorn för demoduleringen av
radiosignalen. I andra fall används
också datorns ljudkort, men för en
audiosignal som demodulerats i
själva radioenheten.

Det kan antingen vara en radioenhet
som sätts in på en kortplats eller en
extern enhet som ansluts till datorn,
vanligen via USB- eller COM-port.
Man installerar programvaran, an-
sluter en antenn och eventuell yttre
spänningsmatning till radioenheten
och så vips… datorn har blivit en
radio!

Med radions frontpanel på dator-
skärmen får man möjlighet att välja
mellan olika typer av ”paneler” och
olika sätt att styra och ställa in mot-
tagaren. Man kan också få mer in-

formation än vad som finns på fler-
talet mottagare, bland annat i form
av att spektrat av signaler runt den
frekvens man lyssnar på kan visas
upp, som på den nedersta modulen
på bilden nedan, med den fyrdelade
frontpanelen

- en funktion som ger nyttig infor-
mation om vad som finns på bandet
runt den station man lyssnar på.

En del av dessa mottagare har DSP
(Digital Signal Processor) vilket är
en form av digitalt filter med många
inställningsmöjligheter.

Massor av minnesutrymme gör att
man kan förprogrammera många
frekvenser med tillhörande
inställningar (modulering, filterbredd
etc). Självklart kan man också ställa
in mottagaren så att den scannar
över vissa förutbestämda frekven-
ser och stannar där den finner en
signal att lyssna till.

Till en del av dessa mottagare finns
också olika programvaruoptioner att
köpa så att man skräddarsyr sin
egen datorstyrda radio.

Helt klart
börjar ra-
diomotta-
gare som
ansluts via
datorn bli
ett intres-

sant alternativ till traditionella mot-
tagare. Här har vi alltså en radio som
man kan förändra och bygga om och
bygga till med hjälp av nya mjuk-
varor. Förutom den mjukvara som
kommer från respektive leverantör
av mottagare finns det också använ-
dare som tagit fram egna mjukvaror
varav en del finns att ladda ner som
freeware eller shareware.

Till några modeller finns nu också
mjukvara som kan avkoda DRM (se
separat artikel).

Senaste nytt
hittar du på:
WWW.SDXF.ORG



LYSSNA PÅ DRM MED
DIGITAL WORLD TRAVELLER

Digital World Traveller är en liten och smidig mottagare för DRM, Digital Radio
Mondiale, den nya standarden för digital broadcasting under 30 MHz, och för analoga FM
och AM sändningar.

Digital World Traveller består av en mottagare som kopplas till en laptop/PC via USB,
och ett program som kontrollerar mottagaren och avkodar DRM-sändningarna. Upp till 10
stationer per frekvensband kan lagras. I DRM-läge visas tillgängliga tjänster samt
textmeddelanden relaterade till sändningen. Ett fönster för ”Expert Mode” visar ytterligare
information om tjänster samt signalspektrum.

Digital World Traveller
Mått: 11 x  6 x 3 cm (L x B x H)
Vikt: 110 gram
OS-krav: Windows 2000,
XP Home/Professional

Levereras med USB-kabel,
antenn, programvara och
manual (på CD)

KÖPINFORMATION
Beställning: via Coding Technologies website; www.codingtechnologies.com
Pris: 199 EUR + moms & frakt. (Digital World Traveller levereras från vårt tyska
dotterbolag, varför momsen endast är 16%)

Kontakt:drmrx@codingtechnologies.com, eller ring Fredrik Henn, Coding Technologies
AB, 08-442 9162

För information om DRM-sändningar, se www.drm.org

Coding Technologies är ett svenskt företag som har
utvecklat SBR, Spectral Band Replication. SBR är en
komprimeringsteknologi som  förbättrar effektiviteten hos
ljud- och talkodare, till exempel aacPlus (AAC+SBR),
marknadens effektivaste ljudkodare. SBR används idag i ett
flertal Broadcasting-system, som DRM (Digital Radio
Mondiale), XM Satellite Radio (amerikansk
satellitradiooperatör), samt IBOC (den amerikanska
standarden för marksänd digitalradio). SBR är vidare en
standardiserad komponent inom t ex MPEG4, 3GPP samt
DVD-Audio. För mer information se
www.codingtechnologies.com.
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DRM - Nu blir kortvågsradion digital
De första rundradiosändningarna i
Sverige, det vill säga sändningar som
riktade sig till en större publik, gjor-
des i början av 1920-talet av privat-
personer som var pionjärer inom
teknikområdet. Tekniken som an-
vändes för att modulera sändning-
arna, d.v.s. föra in ljudet på radio-
vågen, var AM (Amplitud Module-
ring). Det innebär enkelt uttryckt att
ljudsignalen får amplituden (effek-
ten) på radiovågen att variera i takt
med ljudet. En teknik som varit en-
kel att tekniskt realisera både i ra-
diosändare och i radiomottagare.
Det är fortfarande AM som används
för rundradiosändningar på lång-,
mellan- och kortvåg. Denna
modulationsform har alltså funnits i
mer än 80 år. Inte minst på motta-
garsidan har tekniken förfinats, men
grundprincipen är oförändrad.

Om du tillhör dem som lyssnat på
utländska radiostationer på kortvåg,
mellanvåg eller långvåg, så vet du
hur ljudkvalitén är, med den amplitud-
modulering som används idag. Ofta
störs programmet av andra statio-
ner och det kan brusa och spraka.
Ibland hörs det ganska bra, ibland
riktigt dåligt och ibland hör man inte
alls den station man skall lyssna på.
Idag när det finns så många andra
sätt att överföra radioprogram (t.ex.
via satellit, via lokala FM-stationer
och via Internet), så är det svårt för
kortvågens knastrande program att
konkurrera. Ur vårt svenska per-
spektiv i alla fall - vi har ju normalt
tillgång till program på FM och väl-
digt många har idag tillgång till da-
tor med Internet eller till satellit-
kanaler.

Men för många människor, på an-
dra håll i världen, är fortfarande ra-
dio via kortvåg och mellanvåg det
enda de har möjlighet att lyssna till.
Kortvågen har alltså i ett globalt
perspektiv fortfarande en viktig upp-
gift. Men med tanke på vikande
lyssnarskaror och ekonomiska
neddragningar så har också många
radiostationer varit tvungna att dra
ner rejält på sin verksamhet.

Nu står vi emellertid inför ett gene-
rationsskifte när det gäller
sändningstekniken – som också kan
motivera fler att lyssna. En ny digi-
tal modulationsteknik har tagits fram
som ger en ljudkvalitet som inte lig-

ger långt från den som vi är vana
vid från våra lokala FM-stationer.
Det är med den som med all annan
digital ljudöverföring – antingen hörs
det riktigt bra eller så hörs det inget
alls – det finns inget mellanting där
ljudkvalitén försämras. Dessutom
kan man inkludera textinformation
som presenteras i en display på
radiomottagaren. Det handlar om
DRM, Digital Radio Mondiale, en
teknisk standard som är öppen för
alla att använda.

Den här tekniken har arbetats fram
inom ramen för en organisation (The
DRM Consortium) som har främst
radiostationer och teknikföretag som
medlemmar. Syftet har varit att ut-
veckla en teknik som ger radio-
sändningar på kortvåg, mellanvåg
och långvåg en möjlighet att konkur-
rera med övriga media.

Organisationen bildades vid ett möte
Guangzhou i Kina 1998. Bland med-
lemmar och associerade medlem-
mar finner vi i huvudsak radiosta-
tioner och teknikföretag. En grund-
tanke när standarden togs fram var
att man skall kunna bygga om be-
fintliga sändare för den nya tekni-
ken, stora kortvågssändare kostar
mångmiljonbelopp att bygga eller
köpa, en ombyggnad däremot blir
avsevärt mycket billigare. Till en

relativt låg kostnad får man på det
viset in den nya tekniken i befintlig
utrustning. Som ytterligare bonus får
man samtidigt en lägre elförbrukning
i sändarna när man sänder ut pro-
grammen, en avsevärd besparing
med tanke på att uteffekten på in-
ternationella rundradiosändare ligger
på 10-tals eller 100-tals kilowatt.
Upp till 80 % räknar man med att
effekten skall kunna minskas.

Att man också kan få med
textinformation med sändningarna
ger nya möjligheter att identifiera
stationerna eller föra ut annan infor-
mation och det kommer till och med
att bli möjligt med stereosändningar
med DRM.

Så – allt verkar positivt –finns det
inga nackdelar? Jo, ur DX-arens
synvinkel är DRM inte bara posi-
tivt. En duktig DX-are idag kan ju
med hjälp av sin erfarenhet ofta få
ut en hel del information av en störd
sändning, genom sin skicklighet att
använda sin mottagare och annan
utrustning och, inte minst, med hjälp
av sina tränade öron. Med den digi-
tala tekniken bortfaller mycket av
detta. En annan farhåga är att  ra-
diostationer som sänder med DRM-
teknik kommer att störa ut en del av
dem som fortsätter att sända med
AM-teknik, men om den farhågan

är berättigad får framtiden utvisa.
För de DX-are som är positiva till
DRM hägrar i stället möjligheten att
lyssna på sändningar från andra län-
der med riktigt njutbar ljudkvalité.

När detta skrivs (oktober 2004) är
det fortfarande ganska få DRM-pro-
gram vi kan lyssna på i Sverige.
Totalt i hela världen är det omkring
70 radiostationer som sänder med
DRM-teknik, men många av dessa
har bara lokal täckning.  Radiomot-
tagare för DRM finns det just nu
(kom ihåg att detta skrivs i oktober
2004!) ganska få på marknaden och
de flesta är ganska dyra.

Detta är det vanliga när ny teknik
lanseras. När tekniken mognat och
antalet produkter och produktions-
volymerna ökat kan vi räkna med
betydligt lägre priser.En variant idag
är att sätta in en tillsatts i en befint-
lig mottagare och sedan koppla in
sig via ljudkortet på en dator. Där
har man någon av de mjukvaror som
finns för DRM-avkodning och får
ut ljudet via datorn.

Ytterligare ett alternativ som finns
för DRM-mottagning är en speciell
mottagare som kopplas in via USB-
porten på en dator. I stället för en
frontpanel på radion får man upp en
kontrollpanel på datorskärmen.
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Vill Du "ratta" något alldeles EXTRA??!

WiNRADiO Pty i Australien tillverkar en serie mottagare som tagit  radioamatörer, SWL och DX-are över hela världen med

storm!
Radio + PC = Oslagbart!

En av de stora fördelarna med en PC-styrd radio är att den
egentligen aldrig blir gammalmodig. Basen är ett väl fungerande
radiokort att sätta i datorn eller en extern "burk" som anslutes
t.ex via datorns  USB-anslutning. Därefter är det mjukvara som
styr mottagaren och bearbetar de mottagna signalerna.

När i framtiden en ny sändningsstandard börjar
användas så fixas det med en ny mjukvara. Så
var  t.ex med DRM, den nya digitala
sändningsstandarden som nu hörs på AM-banden!
Inte behöver man köpa en ny radio för att ta emot

dessa sändningar! Inte om man äger en WiNRADiO!

WiNRADiO tillverkas i ett flertal modeller, interna såväl som
externa, och täckande olika frekvensområden. Har du en ledig PCI-
plats i din stationära PC kan den interna versionen vara perfekt.
Men har du en laptop och vill "vara portabel", ja då finns inget
bättre än en extern WiNRADiO + ett accumulatorpack. Sedan är
det bara att åka iväg på den där DXpeditionen!

WiNRADiO tillverkar "toppmodeller" med heltäckande mottagning
från 150kHz till 4GHz vilka används bl.a av militära och civila
myndigheter världen runt.

För de som är intresserade av de lägre frekvensområdena (under
30MHz) har WiNRADiO introducerat en serie så kallade SDR-
modeller. SDR står för "Software Defined Radio" och innebär att
filtrering och demodulering sker med hjälp av mjukvara på datorn
tillsammans med ljudkortet. Användandet av DSP-teknik (Digital
Signal Processor) har dessutom möjliggjort radiomottagare med
prestanda som väl mäter sig med kommerciella proffsmottagare
med ett stort antal siffror på prislappen!

En unik funktion på WiNRADiO modell G313 är möjligheten att spela

in på datorns hårddisk. Och då inte bara det slutliga ljudet utan
även hela mellan-frekvensen. Du kan alltså i efterhand pröva olika
filter och störreduceringar tills du får fram vad du vill höra! Alltså
återskapa mottagningstillfället i efterhand!

En annan kraftfull funktion som dessa mottagare har är den
inbyggda spektrumvisningen. På "frontpanelen" (se bilden ovan)
kan du direkt få en överblick vad som händer i realtid 10 kHz över
och under den inställda frekvensen. Med hjälp av denna kan du
sedan enkelt ta bort störningar, flytta passbandet, justera
mottagnings-bandbredden i 1 Hz steg mm! Efter 5 minuters
"rattande" kan du inte tänka dig att vara utan denna funktion!

Vill du svepa över ett bredare frekvensområde är det enkelt fixat!
Ett knapptryck och du har möjlighet att kolla banden "grafiskt" på
vilket sätt du vill!WiNRADiO G313 spektrumsvep

För mera information om WiNRADiO, välkommen till vår skandinaviska Internetsite
på www.winradio.se eller www.winradio.com

Har du ett litet nätverk där hemma? Då kan du styra WiNRADiOn
från en annan dator i nätverket.
-Ja det är faktiskt möjligt även via Internet!




