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DX-GUIDEN
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VAD ÄR DX-ING?
Om du vill översätta ordet "DX" till mer
lättbegriplig svenska, kan du säga "utlandslyssning". Utlandslyssning förklarar precis vad du gör när du DX-ar:
lyssnar på utländska radiostationer.
Ordet "DX" är egentligen en gammal internationell telegrafiförkortning, och uttalas "deäcks". Förkortningen kommer
från engelskans "distance", på svenska
"avstånd". DX kallas en långväga radiokontakt, och det är just det som en DX-are
intresserar sig för.
Det kan finnas många anledningar att vilja
höra program från radiostationer runt om
i världen:
••• Du blir oberoende av nyhetsförmedlingen i Sverige. I stället kan du
själv välja den radiostation som bäst täcker den nyhet du är intresserad av.
••• Du kan träna upp dina språkkunskaper
Du kan lyssna på exotisk musik.
••• Du kan dagligen följa händelserna
och kulturen i ett land där du har släktingar
eller vänner
••• Du som är intresserad av elektronik
och radioteknik får många möjligheter till
experiment och och kan utveckla nya
antenner, apparater och tekniker.
••• Du kan liksom många DX-are se det
som en sport att samla så kallade QSLkort från så många stationer och länder
som möjligt. Ett QSL är ett kort som
intygar att Du hört en viss radiostation. Du
kan samtidigt få imponerande samlingar
av frimärken, vimplar, dekaler och andra
souvenirer.
Du kan få hjälp av radiostationer för
att få brevvänner. Livslånga vänskapsförbindelser har knutits på detta sätt, och
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det finns exempel på DX-are som har gift
sig med personer de har fått kontakt med
genom sin hobby.
Är du själv bosatt utomlands eller på resa
ute i världen, vill du säkert höra program
från Sveriges Radio. Även då är du en
utlandslyssnare.
INTE AMATÖRRADIO
Ofta förväxlas DX-ing med amatörradio,
som dock är en annan hobby. Radioamatören behöver en egen sändare med
särskild sändarlicens för att hålla kontakt
med andra radioamatörer. DX-aren däremot använder en helt licensfri radiomottagare för att höra på vanliga rundradiostationer.
VAD DU BEHÖVER
Egentligen bara en vanlig radio, som har
åtminstone mellanvågsbandet förutom
det vanliga FM-bandet. Dessutom bör du
förstås veta var stationerna 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.
DX-GUIDEN
I de följande kapitlen häri DX-Guiden får
du råd om antenner, radiomottagare och
annan teknisk utrustning som är lämplig
för att höra utländska radiostationer.
Du får tips om hur och när du ska lyssna
efter speciella stationer.
Du får reda på hur du får tag på adresser till
stationerna, så att du kan få personlig
kontakt med dem.
Slutligen får du också reda på hur du
skriver lyssnarrapporter till stationerna.
Lycka till och god lyssning!

HUR DU BÖRJAR
Även med en enkel radio, till exempel en
klockradio eller en enklare transistorradio, kan du höra radiostationer 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-bandet där bl.a.
Pl, P2 och P3 hörs.
Några kända radiostationer på mellanvåg
är Radio Luxembourg på 1440 kHz (popmusik), BBC 2 i England på 909 kHz
(sport och information) och Sverige på
1179 kHz (PI och utlandsprogram).
Ungefär så här ser det ut på de flesta
radioapparater:
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kHz är en förkortning för kiloHertz och
MHz för MegaHertz. Båda talar om vilken frekvens stationen sänder på, och alltså hur du ska ställa in din radio. Om du
vrider på radion får du ibland bättre mottagning, men du kan också behöva sätta
upp en bättre antenn utomhus. Det brukar
behövas om du har en kortvågsradio.
I kapitlet om teknik här i DX-Guiden får
du en del enkla råd om antenner för radiomottagning.
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NÄR HÖRS STATIONERNA?
Alla radiostationer med speciella utlandsprogram ger ut sändningsscheman, med
frekvenser och tider. Där kan du läsa om
den bästa tiden att höra stationen. Många
sändningsschemor hittar du samlade i
World Radio TV Handbook. De lokala
stationerna däremot har inga speciella
sändningsscheman som man kan skicka
efter, utan du måste veta när stationer från
detta speciella område på jordklotet hörs
bäst.
I kapitlet SÅ HÄR DX-AR DU får du
veta närmare hur du bär dig åt för att höra
utländska radioutsändningar och vilka
problem du stöter på.
STATIONER ATT BÖRJA MED
Det finns ett tiotal radiostationer över hela
världen som sänder på svenska. De är en
enkel väg in i DX-ingen.
SVERIGES DX-FÖRBUND
I Sveriges DX-Förbund (SDXF) är enskilda DX-are över hela landet medlemmar, men även lokala DX-klubbar är
anslutna. I klubbarna får DX-ama möjlighet att träffa likasinnade, att få råd i tekniska frågor och att åka på lyssnarläger.
Bland SDXF:s verksamheter kan nämnas:
••• Medlemstidningen Eter-Aktuellt
••• Postorderförsäljningen DX-Köp
Produktion av diverse skrifter och
hjälpmedel (säljs av DX-Köp)
••• Det årliga DX-Parlamentet
Information om medlemskap, provexemplar av Eter-Aktuellt etc kan beställas från: Sveriges DX-Förbund
Box 3108
103 62 STOCKHOLM

Sveriges DX-Förbund
SDXF arbetar för DX-hobbyn på flera sätt. Förbundet
verkar för landets alla enskilda DX-are. SDXF stödjer även
de klubbar som finns, och hjälper till när DX-are vill starta
en ny klubb. Här är några viktiga verksamheter:
•
•
•
•
•
•

Tidningen Eter-Aktuellt
DX-Köp, försäljning via postorder
DX-skrifter
Stödjer klubbarnas verksamhet
DX-tävlingar
Det årliga DX-Parlamentet

ETER-AKTUELLT
Sveriges största DX-tidning som utkommer 10 gånger per
år. Eter-Aktuellt riktar sig till elit-DX-are, nybörjare och
programlyssnare. I Eter-Aktuellt finns bland annat:
•
•
•
•
•
•

Artiklar
Lyssnartips och QSL-nyheter
Teknik. Teori, tester, antenntips mm
Speciella nybörjarspalter
Information från förbund och klubbar
Radannonser. Begagnatmarknad för mottagare mm

Se efter själv, begär ett provexemplar!
MEDLEMSKAP
Medlemskap i Sveriges DX-Förbund kan erhållas av alla
DX-are. Begär uppgift om medlemsavgift.
SVERIGES DX-FÖRBUND
Box 3108
103 62 STOCKHOLM
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TEKNIK
ATT VÄLJA RADIO
Det är svårt att kortfattat råda dig om vad
för sorts radio du ska välja. Det beror helt
på hur du lyssnar (hemma eller på resa),
vilken sorts stationer du vill lyssna på
(internationella eller lokala) och inte
minst hur mycket pengar du vill spendera.
Eftersom varje radio har både fördelar och
nackdelar har den både förespråkare och
kritiker. Därför kan du få helt olika omdömen beroende på vem du pratar med.
Nya mottagare
År 1989 kostade de enklaste apparaterna
ungefär 700 kr.
I mellanprisklassen, det vill säga mellan
1 500 kr och 6 000 kr, finns många olika
mottagare. Dessa är alla utrustade med
digital visning av frekvensen och har oftast minne för frekvens och en del andra
mer eller mindre användbara finesser.
Mellan 9 000 kr och 15 000 kr finns de
mottagare som kallas halvprofessionella.
Dessa är avgjort bättre än de i mellanprisklassen, bland annat vad gäller känslighet och selektivitet. De kräver också
mer av sina användare. För att fullt ut
kunna utnyttja en sådan apparat behöver
man veta en hel del om antenner, mottagningsförhållanden, stationer och hörbarhet. Tänk på att en dyrare radio inte automatiskt gör att du kan höra stationer som
du har misslyckats med att höra på en
enklare radio.
Helt professionella apparater kostar från
50 000 kr och uppåt. Här ligger mycket av
kostnaden på att göra mottagaren hållbar,
till exempel för att tåla kraftig sjögång i
båtar.
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Begagnade mottagare
Begagnade radioapparater för kortvågslyssning brukar vara ganska lätta att få tag
på. Fram till 1960-talet innehöll alla
radioapparater radiorör, men därefter har
transistorema tagit över helt. Radiorör har
en begränsad livslängd och det kan i dag
vara svårt att få tag på rör eller att få
service på en gammal radio.
De bordsradioapparater som tillverkades
under 1940- och 1950-talen, och som då
fanns i praktiskt taget varje hem, är utmärkta nybörjarmottagare. Många av
dessa finns fortfarande i bruk eller står
undangömda i källar- och vindskontor.
Men de börjar bli ganska ålderstigna nu.
Du bör alltså inte lägga ner för mycket
pengar på en sådan radio, såvida du inte
anser att den har samlarvärde eller om du
har nostalgiska skäl.
Trafikmottagare med rör tillverkades
fram till 1970-talet. En del av dessa apparater har fortfarande mycket hög klass,
men det finns också sådana som är mogna
för soptippen. Innan du köper en sådan bör
du noggrant tänka på svårigheterna att få
tag på rör, reservdelar och service.
Begagnade moderna och halvmoderna
transistoriserade kortvågsapparater finns
också att köpa. En radio som är använd i
tre - fyra år bör kosta cirka en tredjedel till
hälften av en ny av ungefär samma modell.
Frekvensavläsning
Frekvens är det mått som talar om var på
radiobandet en station är belägen, och hur
du ska ställa in radion för att höra stationen.

Frekvensen mäts i kiloHertz (kHz) eller
MegaHertz (MHz) (1 000 kHz =1 MHz).
På äldre radioapparater talar man i stället
oftast om våglängd, till exempel 25,18
meter, vilket är det samma som 11 915
kHz eller 11,915 MHz.

Då är det lätt att välja den frekvens som
hörs bäst för tillfället.

På äldre och enklare radiomottagare läser
man av frekvensen på en skala med hjälp
av en visare. Om kortvågsbandet är uppdelat i flera delområden, är vanligtvis
stationerna mer utspridda över skalan och
det går lättare att avläsa radion.

Det är i dag inte i första hand känsligheten
som skiljer en bättre mottagare från en
sämre. Halv- och helprofessionella mottagare har visserligen bättre känslighet än
mottagarna i låg- och mellanprisklassen,
men skillnaden i känslighet mellan mottagare inom samma prisklass är i allmänhet
ganska liten.

Moderna mottagare har oftast digital avläsning, så att frekvensen visas direkt med
siffror i ett sifferfönster. På så sätt blir
frekvensavläsningen mycket noggrann
och man behöver inte söka eller gissa sig
fram till rätt frekvens.
Frekvensområde
Mottagarens frekvensområde bör omfatta
minst 5 500 - 22 000 kHz, men helst 500
- 30 000 kHz.
Mellanvåg (MV, MW, AM) finns mellan
500 och 1 600 kHz och kortvåg (KV, SW)
finns mellan 1 600 och 30 000 kHz.
Många mottagare har också FM- eller
UKV-området, som finns mellan 88 och
108 MHz.

Känslighet
Känsligheten är ett mått på hur svaga
signaler en mottagare kan uppfatta.

I allmänhet kan man säga att alla de mottagare som säljs i detaljhandeln (i de lägre
prisklassema) har tillräcklig känslighet
för att kunna ta emot de flesta europeiska
stationerna, liksom de starkaste utomeuropeiska. Vid goda mottagningsförhållanden kan man ofta avlyssna svagare stationer i fjärran länder.
Selektivitet (bandbredd)
Selektiviteten är radions förmåga att filtrera bort stationer på andra frekvenser.
Man använder sig av olika sorters filter,
till exempel kristall- eller keramiska filter, vilket ofta redovisas av tillverkarna.

Minne
Många moderna radioapparater har ett
minne, där man kan programmera in de
frekvenser man är speciellt intresserad av.
Detta är mycket bekvämt och användbart,
att ha sina speciella favoritstationer lätt
tillgängliga.

En större bandbredd ger en bättre ljudkvalitet på starka eller ostörda stationer,
medan en mindre bandbredd skär bort
både störande stationer och diskantljudet.
Det är därför en stor fördel om radion har
olika bandbredder att välja mellan, så att
du alltid kan välja den bandbredd som ger
bästa ljudkvalitet för varje situation.

Om favoritstationen dessutom sänder på
flera frekvenser samtidigt, går det att ha
alla dessa frekvenser inprogrammerade.

En dyrare mottagare har ofta fler bandbredder att välja på och bättre filter som
ger klarare ljud.
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Dynamik
Dynamiken är en mottagares förmåga att
inte påverkas av starka stationer på andra
frekvenser än den frekvens där man just
lyssnar.
En stark sändare kan nämligen påverka
radiomottagaren till att själv producera
störningar. Detta sker trots att den starka
stationen egentligen borde vara bortfiltrerad tack vare mottagarens selektivitet.
Man kan ibland själv förbättra dynamiken
genom att minska antennsignalen in till
radioförstärkaren. Det gör man genom att
använda en kortare antenn, eller genom att
skruva ner det som ofta heter RF Gain.
(Volymkontrollen för högtalaren heter på
radiospråk LF-förstärkning eller AF
Gain.)
Dynamiken är den av mottagarens prestanda som är svårast att ge goda egenskaper och därmed är det också den som är
mest kostnadskrävande. Därför kan man
inte räkna med att de billigare mottagarna
kan uppvisa goda prestanda när det gäller
dynamiken. Oftast uppger inte heller tillverkarna vilken dynamik deras mottagare
har.
AGC
AGC är förkortning för engelska Automatic Gain Control, på svenska automatisk förstärkningsreglering. AGC:n känner av antennsignalens styrka, och påverkar radion till att förstärka signalen mer
eller mindre mycket.
Resultatet blir att ljudet i högtalaren får en
jämnare volym. Utan AGC varierar ljudet
mycket ojämnt och plötsligt.
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AFC
AFC är förkortning för engelska Automatic Frequency Control, på svenska automatisk frekvensreglering. AFC:n fungerar bara på FM-bandet, och håller mottagaren låst på den inställda frekvensen.
PLL
PLL är förkortning för engelska Phase
Locked Loop, medan det på svenska ofta
heter faslåst mottagare. Det innebär att
frekvensen kan ställas in mycket exakt.
Mottagaren har då ofta knappar i stället
för ratt till frekvensinställningen.
PLAM, Sync
Phase Locked AM, eller synkroniserad
AM-mottagning, finns än så länge på bara
några få mottagare. Det innebär att vissa
störningar (bland annat fädning och distortion) ofta reduceras avsevärt. De starkare stationerna på mellan- och kortvåg
kan därför ofta avlyssnas med avsevärt
bättre ljudkvalitet.
Mått och vikt
Mått och vikt kan tyckas vara en smaksak,
såvida man inte vill ha radion med sig på
resor. Tänk då också på strömförsörjningen.
Strömförsörjning
Strömförsörjningen kan ske med batterier, vilket är en fördel om man vill ha
radion till hands även ute i obygden. Det
ger dock höga driftskostnader, varför
nätdrift är att föredra om man har radion
stående på en plats med vägguttag.
Batterieliminator, bilbatteri och uppladdningsbara ackumulatorer är andra sätt
att driva radion.

L-antennen är populär bland DX-are. Enklast spänns den upp mellan huset och ett träd.
ANTENNER
Kunskap om antenner är viktig för DXaren, men det är också ett mycket omfattande tekniskt ämne. Här i DX-Guiden
måste vi därför nöja oss med de mest
grundläggande råden.
Den som vill veta ännu mer om radioantenner hänvisar vi därför till speciella
antennböcker. För den som behärskar
engelska är boken "ARRL Antenna
Book" en guldgruva. Den innehåller både
antennteori och många praktiska tips och
konstruktioner.

L-antennen
Den första antennen som en DX-are brukar sätta upp är en horisontell tråd med ena
änden ansluten till radion. Sätts den upp
utomhus ser den ut som i figuren ovan,
d.v.s. som ett upp-och-nedvänt L. Därav
namnet. Kan du sätta upp den utomhus så
gör det. Lämplig längd är 10 - 30 m.
Kan du inte sätta upp den utomhus så får
du pröva att göra det inomhus, på något
diskret sätt. T. ex. kan du sätta fast den
utmed golvlisten eller taket eller lägga den
under mattan. Du får acceptera att den
inte kan bli så lång som utomhus.

ENKLA ANTENNER
Inbyggda antenner
För att ta emot stationer på lång- och
mellanvåg kan radion ha en inbyggd så
kallad ferritantenn. Den sortens antenn
har en viss riktverkan, så du ska vrida på
radion för att få bästa mottagning.
De flesta radioapparater för kortvågsmottagning har en teleskopantenn. Den är
oftast fullt tillräcklig när du vill höra på de
internationella radiostationerna.

Använd vanlig plastisolerad elledning till
antenntråden. Anslut antennen till antenningången på radion eller linda den ett par
varv runt teleskopantennen om radion
saknar särskild antenningång.
Andra antenner
Du kan också som antenn försöka använda föremål i rummet som är gjorda av
metall: värmeelementet eller gardinstången är ett par exempel som brukar gå
bra att använda. Använd en så kallad
11

krokodilklämma för att sätta fast antennledningen vid elementet eller gardinstången. Se till att färgen är bortskrapad
där du sätter fast krokodilklämman, så att
det blir ordentlig metallisk kontakt.
Det är bra att ha olika antenner att välja
mellan. Vid olika tillfällen kommer skilda
antenner att visa sig vara bäst. Utöver den
horisontella L-antennen är det bra att ha
en vertikal antenn som alternativ. Det kan
vara ett spröt av metall, inomhus eller
utomhus, eller en tråd som du hänger ut
genom fönstret och som får hänga ned
utmed väggen.
MER AVANCERADE ANTENNER
Är man särskilt intresserad av speciella
frekvenser eller speciella riktningar kan
man skaffa sig bättre antenner än t.ex. den
universella L-antennen. Förutsatt att du
har möjlighet att sätta upp sådana antenner.
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. 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 behöver du två
längder antenntråd. Dessa ska knytas ihop
med en isolator mellan sig. Sätt också en
isolator i vardera änden. Isolatom ska vara
gjord av ett elektriskt isolerande material:
plast eller porslin brukar vara vanligast.
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Nedledningen ansluts till mitten på antennen. Nedledningen ska vara en koaxialkabel med 50 - 75 ohms impedans. Ena
armen på antennen löds till nedledningens
mittledare. Andra armen löds till den flätade skärmstrumpan, som omsluter mittledaren. Fuktisolera lödningama med silikongummi och isoleringstape. Låt kabeln
gå i en slinga runt mittisolatom, så att
kabeln inte dras av.
Vid radion ansluter du mittledaren till
antenningången. Skärmstrumpan ska du
ansluta till mottagarens chassi.
Antennen är känsligast rakt ut åt sidorna.
Spänn upp antennen mellan ett par träd
eller hus, bredsidan riktad mot sändaren.
Du behöver inte ha en antenn för varje
frekvens, men däremot bör du ha en antenn för varje meterband som du lyssnar
på. För 31-metersbandet (9 500 kHz 9 900 kHz) görs antennen för 9 700 kHz .
Longwire-antenn
Denna antenn är enklare att beskriva och
konstruera, men tar mycket större plats.
Den är en tråd från mottagaren riktad rakt
mot den önskade sändarorten.
Den ska vara minst tre våglängder lång, ju
längre dess bättre. Den ska vara så rak
som möjligt från radion till slutet på antennen.
Longwire är en ypperlig riktantenn. Den
är mest känslig för signaler i riktningar
runt trådens längsriktningar, alltså både
framåt och bakåt.
Använd plastisolerad ledning även till
denna antenn. Då kan du låta antennen
vila i trädgrenar utefter sin längd.

LITET ANTENNTEORI
För att kunna konstruera dipol- och longwire-antenner, behöver du veta två saker
om antennteori. Det är dels hur du räknar
ut våglängden, dels hur du bestämmer
riktningen till stationen.
Längden
När man vill räkna ut våglängden dividerar du ljushastigheten (300 000 km/sekund) med frekvensen. Räkna så här:
300 000 (ljushastigheten)
= våglängden
frekvensen (i kHz)
Vad blir våglängden för BBC på 9 410
kHz? 300 000 / 9 410 = 31,88 m. De båda
halvorna till en dipol, som vardera ska
vara en kvarts våglängd ska alltså vara
31,88 / 4 = 7,97 m.
Riktningen till sändaren
Du kan inte använda en vanlig karta för att
bestämma riktningen till en radiosändare.
Radiosignalen rör sig kortaste vägen runt
jordklotet och för att se den enklast ska du
titta på en jordglob, eller använda en speciell "storcirkelkarta", med Sverige i mitten.

ATT KÖPA
Antennanpassare
En dipolantenn, är avsedd för ett bestämt
frekvensområde och har en bra elektrisk
anpassning till radiomottagaren. Den går
alltså inte att göra känsligare. De flesta
andra antenner, till exempel en L-antenn
eller en longwire, är alltid mer eller mind-

re missanpassade. Missanpassningen gör
att mottagaren inte är fullt lika känslig för
svaga signaler som med en perfekt anpassad antenn. En antennanpassare som
kopplas mellan antennens nedledning och
mottagarens antenningång kan göra att
radion får bättre mottagning.
I praktiken är det mest på mellanvågsbandet och på de lägsta kortvågsfrekvenserna som man kan märka någon
markant förbättring med en antennanpassare. Om du lyssnar på de starka
sändarna på de internationella kortvågsbanden, märker du förmodligen ingen
skillnad alls.
Aktiva antenner
Aktiva antenner är gjorda speciellt för att
kunna användas där man inte har plats för
de utrymmeskrävande passiva antennerna, till exempel L-antenn. De aktiva antennema är därför speciellt användbara
för radiolyssnare som bor inne i städer.
En aktiv antenn är oftast mellan 0,3 och
1,5 meter lång. Direkt kopplad till antennen finns en transistoriserad förstärkare,
som dels förstärker radiosignalen och dels
anpassar antennen till mottagaren.
Anslutningen av den aktiva antennen till
radiomottagaren sker med en koaxialkabel, som effektivt skärmar bort störningar mellan antennen och radion. Den
stora fördelen är att man kan montera
antennen ovanpå yttertaket. Där är störningarna från bilar, lysrör, TV-apparater
med mera som allra minst. Radion har
man ju oftast i lägenheten, och där är alla
dessa störningar mycket kraftigare.
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Det finns många typer av
bärbara transistormottagare som förutom FMbandet även har MV- och
KV-band.

En gammal rörmottagare
som har hamnat på vinden kan vara ett fynd för
den som vill börja DX-a.

S.k. trafikmottagare finns i
många utföranden och i
olika prisklasser.
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SÅ HÄR DX-AR DU
Din möjlighet att höra avlägsna radiostationer påverkas av många olika faktorer. Förutom vilken sorts radio och antenn
du använder, är de viktigaste faktorerna:
••• Solens inverkan på radiosignalema.
••• Att veta när olika stationer sänder.
••• Olika störningar.

ning av samma radiostation.

SOLENS INVERKAN
Ungefär 200 kilometer ovanför markytan
finns jonosfären. Den består av joner, som
är elektriskt laddade partiklar. Det är i jonosfären som bland annat norrskenet
uppstår.

Jonosfären påverkas även av de "fläckar"
som uppträder på solens yta. Antalet solfläckar varierar ganska regelbundet inom
en tidsrymd på 11 år. Var någonstans man
befinner sig i denna tidsrymd har därför
stor betydelse.

Jonosfären fungerar som en spegel för
radiosignaler. Signalema reflekteras tillbaka ner mot jordytan och det gör att en
station på andra sidan jorden kan höras
även i Sverige.

Det som sägs här om radiokonditioner är
mest påtagligt på mellanvågen och de så
kallade tropikbanden, som används framför allt till lokala sändningar. På de andra
rundradiobanden inriktar sig stationerna
till att nå en internationell lyssnarskara.
Därför sänder de ofta med höga effekter
och riktar sändningarna mot mottagarländema.

Solen påverkar jonosfären kraftigt och
gör att den blir mer eller mindre reflekterande. Men jonosfärens förmåga att reflektera kan vara mycket ojämn. Med bara
några hundra meters avstånd mellan två
radiomottagare, kan man få olika mottag-

Sändare

Jonosfärens förmåga att reflektera radiosignaler kallas "radiokonditioner". Eftersom konditionerna alltså påverkas av den
kontinuerliga solbestrålningen, förändras
de med tiden på dygnet och tid på året.

Trots detta så påverkas även de internationella sändarna av radiokonditionerna. De

Mottagare

En sändare sänder ut radiovågor i alla riktningar. De som går utmed markytan kan inte
nå fram till mottagaren, men om de reflekteras i jonosfären en eller flera gånger kan de
överbrygga långa avstånd.
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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.
SÄNDNINGSSCHEMAN
De flesta radiostationer
som har utlandsprogram
ger ut sändningsscheman,
som du kan skicka efter
gratis. I dessa scheman
QSL-kort från Voice of Indonesia
står upptaget vilka språk
och frekvenser man använder vid olika
Sveriges Radios utlandsprogram har
tider på dygnet. Oftast står också mot
adressen:
vilket område på jorden man har riktat
Radio Sweden, 109 05 Stockholm.
sina sändningar. Det gör att det är mycket
enkelt att se när man har bäst möjlighet att
WRTH
höra en speciell station.
World Radio TV Handbook är radiolyssnarens motsvarighet till telefonkatalogen.
För att kunna skicka efter ett sändnigsschema bör du naturligtvis ha stationens
Den här boken kommer ut varje år och i
adress. I de flesta sändningar brukar staden finns alla världens radio- och TVtionerna tala om sin adress, oftast i slutet
stationer upptagna. Här finns sändningseller början av sändningen. Men om du
scheman, frekvenser och adresser samlat
inte har hört adressen kan du försöka
på ett ställe. Många stationer har också
skicka ett brev till stationen med adressen
information om vilka program de sänder
i huvudstaden och landet.
vid olika tider på dygnet, så boken är en
guldgruva för utlandslyssnaren.
Till exempel:
WRTH finns på många bibliotek.
Radio Canada, Montreal, Kanada.
Voice of Indonesia, Djakarta, Indonesien.
BBC, London, England.
Dessa adresser är inte helt korrekta, men
ett brev kommer trots det oftast fram på en
sådan adress. Glöm inte att skriva avsändare, både i brevet och på kuvertet. I
WRTH finns för övrigt adressema till alla
världens radiostationer samlade.
16

STÖRNINGAR
När du väl lyckats hitta den station du vill
höra på kommer du ofta att finna att mottagningen inte är klar och ren, utan att du
besväras av olika störningar.
Du kan till exempel höra två eller flera
stationer samtidigt. Orsaken är att det
finns fler stationer än det egentligen finns

plats för. För att över huvud taget kunna
sända måste stationerna lägga sig på frekvenser tätt intill varandra, och ofta till och
med på samma frekvens.
Mot störningar från stationer på närliggande frekvenser kan det hjälpa med
mottagare med bättre selektivitet (se kapitlet om radiomottagare). Störningar från
stationer på samma frekvens kan du däremot endast komma åt med hjälp av antenner med kraftig riktverkan mot den
station du vill höra, men ofta hjälper inte
heller det.
Olika elektriska apparater, som rakapparater, dammsugare, TV-apparater, hissmotorer, lysrör m m kan också ge störningar. Då sådana störningar i regel är
begränsade till själva boningshuset, kan
du minska dem genom att använda antenner utomhus, som du ansluter till radion
med koaxialkabel. Använder du inomhusantenn hjälper troligen inte skärmad kabel
alls. I vissa mottagare finns inbyggda
stömingsbegränsare, som kan vara till en
viss hjälp.
Du kommer också att råka ut för det som
kallas utbredningsstörningar. Den vanligaste är fädning (på engelska fading), som
är variationer i stationens signalstyrka.
Dessa störningar kan bero på att flera
radiosignaler når mottagaren samtidigt
eller på ständiga förändringar i jonosfåren. Variationerna kan förekomma från
någon gång per minut till flera gånger per
sekund. För att motverka denna stöming
finns i de allra flesta mottagare inbyggd
automatisk förstärkningsreglering.
Slutligen finns det atmosfäriska störningar. Den vanligaste är åskstömingen som
förekommer även på mycket stora av-

stånd från själva åskvädret. Lite hjälp kan
en inbyggd störningsbegränsare ge.
LATHUND
För att ge en uppfattning om hur hörbarheten växlar mellan olika årstider, frekvenser och världsdelar hittar du här en kortfattad beskrivning över de olika mottagningsförhållandena. Du får också kortfattade upplysningar om hur villiga radiostationerna är att besvara lyssnarrapporter.
VÄRLDSDELAR
Europa
De flesta europeiska länder har utlandsprogram på kortvåg. Det innebär att du lätt
kan höra de speciella sändningarna på de
tider och frekvenser som finns i stationernas sändningsschemor. Några länder har
inga utlandsprogram och kan därför vara
svårhörda.
Europeiska radiostationer är den naturliga
inkörsporten för DX-aren; de hörs bra och
besvarar gärna lyssnarrapporter. Till dessa stationer behöver du inte skicka med
svarsporto, om de inte uttryckligen ber om
det i sina sändningar.
Afrika
Afrika är en fattig kontinent och många av
länderna har inte råd med utlandssändningar. De flesta länderna har dock väl
utbyggda lokala radionät på kort- och
mellanvåg. De lokala sändama på tropikbanden är ofta intressanta bekantskaper,
som hörs bäst mellan solnedgång och
midnatt under senvåren, sommaren och
den tidiga hösten.
Även på 31-, 25- och 19-metersbanden
hittar du afrikanska sändare, på ungefär
samma tider som de här ovan.
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För DX-aren finns mycket att hämta i
Afrika. De flesta stationerna verifierar
korrekta lyssnarrapporter, men några är
också helt ovilliga att göra det. Ett mellanskikt är svåra att rapportera, på grund av
språksvårigheter och dålig hörbarhet.
Svarsporto i form av WC är uppskattat av
de lokala radiostationerna.
Asien
Asien är 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 länderna, till exempel Indien,
Japan och Korea, liksom de flesta länderna i Mellersta Östern, har alla kortvågssändningar riktade mot Europa. De länderna är därför i allmänhet lätthörda.
Några länder, speciellt Indonesien och
Indien, har talrika kortvågsstationer på
tropikbanden som sänder lokala program.
Dessa stationer är ofta intressanta att höra,
eftersom de bland annat sänder en mängd
inhemsk musik. Bäst hörs de i Sverige
under vinterhalvåret sent på eftermiddagen.
De flesta stationerna verifierar korrekta
lyssnarrapporter. Skicka gärna med IRC
som svarsporto till de lokala stationerna.
Oceanien
Länderna i detta vidsträckta område hörs
bäst under vinterhalvåret. Undantaget är
Australien, som hörs året runt med sina
utlandsprogram.
Förutom Australien sänder även andra
länder i detta område på de internationella
kortvågsbanden: Nya Zeeland, Cooköar18

na, Tahiti och Marianema är några av de
som hörs regelbundet i Sverige.
Svarsviljan är god hos dessa stationer,
men skicka med IRC som svarsporto till
de mindre stationerna.
Nordamerika
De statliga radiostationema i Nordamerika, Voice of America (USA) och Canadian Broadcasting Corporation (Kanada),
hörs praktiskt taget dagligen på de internationella kortvågsbanden. Dessa båda
stationer har dessutom europeiska reläsändare, som ytterligare förbättrar möjligheten för oss att höra dem.
Den handfull privata kortvågsstationer
som finns i USA hörs också i allmänhet
bra året runt. I Kanada finns också några
privata kortvågsstationer på 49-metersbandet. Dessa har däremot mycket svaga
sändare och hörs sällan.
På mellanvåg finns i Nordamerika en
mängd stationer, som ibland kan höras
under vintern mellan midnatt och soluppgången. Bäst hörs de i norra Sverige.
De stora nordamerikanska kortvågsstationerna verifierar gärna lyssnarrapporter. Även mellanvågsstationerna
brukar besvara rapporter. Skicka med
svarsporto till de lokala stationerna.
Centralamerika
Kuba och Costa Rica är de länder i
Centralamerika som kan höras oftast på
kortvåg med "äkta" inhemska program.
På ett par öar i Västindien finns också
kraftiga reläsändare från europeiska
radioföretag och dessa sändningar hörs
året runt i Sverige.
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För de allra flesta kortvågslyssnare är nog
Sydamerika favoritområdet framför
andra. Med sin mångfald av radiostationer, sin omväxlande musik och de
geografiska skillnaderna är Sydamerika
ett område som kan fylla en DX-ares
fantasi under mycket lång tid. Täta anrop
och slogans, liksom reklam för lokala
firmor är karaktäristiskt för stationerna i
denna världsdel.
De flesta stationerna återfinns mellan
2 300 och 6 500 kHz. De hörs bäst under
tiden april - september, mellan midnatt
och tidig morgon. Svarsviljan är tyvärr
inte särskilt god. Svarsporto i form av
ostämplade frimärken eller eventuellt
WC kan göra en viss nytta.

ONDA LARGA 1.18å1(142:- 15:907 VATIOS.
ONDA COPIA 5.012 KHZ. 2.6o6 VATIOS.

En vacker vimpel kan bli belöningen
från en radiostation i Central- eller
Sydamerika

Antarktis
Flera länder har upprättat forskningsbaser
på denna kontinent. Från två av dessa
baser sänds reguljära kortvågssändningar. Det är från amerikanska
McMurdo och argentinska Esperanza.
Esperanza hörs då och då sommartid i
Sverige på en frekvens i 19-metersbandet.
Alla korrekta rapporter verifieras.
FREKVENSBAND

Annars finns i denna del av världen nästan
enbart mellanvågsstationer, som i Sverige
hörs sporadiskt under vinternätterna.
Stationerna i Centralamerika räknas som
spännande DX-objekt, med härlig rytmisk musik och ganska god villighet att
besvara rapporter. Ostämplade frimärken
från landet i fråga är lämpliga som svarsporto.

Långvåg
100 kHz - 500 kHz
På dagtid hörs de flesta europeiska stationerna rätt bra. På kvällen och natten blir
signalstyrkorna bättre samtidigt som du
kan höra norra Afrika och främre Asien.
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Mellanvåg
500 kHz - 1 600 kHz
På dagtid hörs i stort sett bara
de starkare europeiska stationerna och på kvällen börjar
även svagare europeiska stationer höras. På natten kan du,
speciellt under vinterhalvåret,
höra utomeuropeiska stationer.
Tropikbanden
120 meter: 2 300 - 2 500 kHz
90 meter: 3 200 - 3 400 kHz
75 meter: 3 900 - 4 000 kHz
60 meter: 4 750 - 5 060 kHz
Under hösten och vintern kan
du höra asiatiska stationer på
eftermiddag och kväll. Afrikanska stationer hörs hela året
på kvällstid. Sydamerikanska
stationer hörs nattetid och
främst vår, sommar och höst.
49-metersbandet
5 950 kHz - 6 200 kHz
Här hörs främst europeiska stationer och
bandet kallas därför ibland för Europabandet. På nättema kan du med lite tur
höra afrikanska stationer före midnatt och
sydamerikanska efter midnatt.

41-metersbandet
7 100 kHz - 7 300 kHz
Liksom i 49-metersbandet dominerar de
europeiska stationerna. På eftermiddagarna vintertid kan du höra en del
asiatiska stationer. Bandet används inte i
Nord- och Sydamerika.
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De internationellt sändande kortvågsstationerna använder antenner
med gigantiska format. Denna s k
logperiodiska antenn kan vridas för
att riktas mot olika målområden.
Den är bredbandig och kan användas på flera olika kortvågsband.

31- och 25-metersbanden
31-meter: 9 500 kHz - 9 900 kHz
25-meter: 11 650 kHz - 12 050 kHz
Dessa band brukar vara bland de bästa
kortvågsbanden. Utan svårigheter kan du
höra stationer från alla världsdelar. Sydamerikanska stationer främst på kvällen
och natten och asiatiska stationer på dagtid.
21-, 19- och 16-metersbanden
21-meter: 13 600 kHz - 13 800 kHz
19-meter: 15 100 kHz - 15 600 kHz
16-meter: 17 550 kHz - 17 900 kHz

Dessa band är intressanta på dagtid och
tidigt på kvällen, då stationer från hela
världen kan höras. Senare på kvällen
brukar banden "dö ut", signalerna blir för
svaga. Under perioder med höga solfläckstal kan dock mottagningen vara god
dygnet runt.
13- och 11-metersbanden
13-meter: 21 450 kHz - 21 850 kHz
11-meter: 25 670 kHz - 26 100 kHz
Här är mottagningen god under dagtid,
men banden utnyttjas av betydligt färre
stationer än de övriga banden. Under

perioder med lite solfläckar fmns det
praktiskt taget inte några sändningar alls i
11-meters bandet.
UKV
30 MHz - 300 MHz
Mottagningen här varierar inte så mycket
som på övriga band, och UKV-området
används därför till lokala sändningar. Det
vanliga FM-bandet (88 - 108 MHz) finns
här, och du hör nästan alltid samma stationer. Sommartid kan man dock få kortvariga perioder med god mottagning av
europeiska radio- och TV-stationer.
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Sveriges DX-Förbunds postorderförsäljning till förbundets
medlemmar.
•

Lyssnarrapportblanketter

•

DX-litteratur

•

Radiomottagare

•

Tillbehör

Se våra annonser i Eter-Aktuellt
DX-KÖP
Box 3108
103 62 STOCKHOLM
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RAPPORTERING
Varför rapportera?
En lyssnarrapport skickar du till en radiostation för att få bekräftat att du verkligen
har hört stationen. Svaret från stationen
kallas för verifikation eller QSL. QSL är
en förkortning som används inom morsetelegrafi och betyder ungefär "kvitto".
Bland många DX-are är samlandet av
QSL en viktig del av hobbyn. Det blir en
sport att samla QSL från så många stationer och länder som möjligt.
Olika stationer är också mer eller mindre
villiga att besvara lyssnarrapporter och
om man lyckas få ett QSL från en erkänt
svarsovillig station är glädjen stor hemma
hos DX-aren.
Hur det kommer sig då att stationerna
besvarar DX-arnas lyssnarrapporter?
Alla rundradiostationer 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, sändarantenn,
frekvens och/eller effekt.
Stationens tekniska personal vill naturligtvis få reda på hur de gjorda förändringar har utfallit. Den vill också kontinuerligt
hålla uppsikt över mottagningsförhållandena med tanke på jonosfärens variationer
och störningar från andra stationer. De
enklaste 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 världen som på ett mera
vetenskapligt och noggrannt sätt än vanli22

ga radiolyssnare och DX-are kan rapportera om hörbarheten. De stora radiostationerna får på detta sätt en bättre och mer
tillförlitlig kartläggning av hörbarheten.
Av olika anledningar är ändå flertalet
stationer intresserade av lyssnarrapporter
och besvarar dem med QSL-kort och
ibland personliga brev och till och med
souvenirer.
För stationer med utlandsprogram är DXamas rapporter ett viktigt komplement till
rapporterna från de professionella avlyssningsstationerna. Viktigare är nog att stationerna genom att ta emot och besvara
lyssnarrapporter får kontakt med nya och
flera lyssnare. Slutligen kan stationen
göra en bedömning av hur många lyssnare
den har på grundval av antalet inkomna
brev. Detta är viktigt när stationens budget ska göras upp: fler lyssnare betyder
mer pengar.
Stationer med enbart lokala eller regionala sändningar har som regel mindre intresse av att höras i utlandet. De är ju inriktade
på att täcka ett begränsat område. För
dessa är lyssnarrapporten en kuriositet —
att de trots dåliga antenner, svaga sändare
etc. kan höras i utlandet och att någon där
orkar sitta uppe mitt i natten för att lyssna
på just deras program.
Hur bör en lyssnarrapport se ut?
För att stationen och du själv ska kunna bli
nöjda med en lyssnarrapport, bör den
innehålla dessa uppgifter:
••• Ditt namn och din adress.
••• Datum, tid och frekvens för avlyssningen.
••• En beskrivning av hörbarheten.

••• Några programdetaljer, för att bevisa
att du verkligen har hört stationen.
••• Kritik av programmet.
Personliga uppgifter.

wich Mean Time). UTC är en tid som
ligger fast oavsett var på jorden man befinner sig, eller om landet har olika sommar- och vintertider.

Enklaste sättet att få med alla detaljer är att
använda färdiga rapportblanketter. Sådana kan köpas från flera DX-klubbar och
finns på olika språk.

För Sveriges del gäller följande: vintertiden (SNT, svensk normaltid) är UTC
plus en timme. Sommartiden (SST,
svensk sommartid) är UTC plus två timmar. Alltså: när UTC är 13.00, är tiden i
Sverige 14.00 på vintern och 15.00 på
sommaren.

Om du vill skriva dina egna rapporter, får
du här några kortfattade råd om hur uppgifterna bör se ut.

Frekvens
Frekvensen anges i kHz (kiloHertz).

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

Hörbarhet
När du rapporterar de större stationerna
med utlandsprogram kan du använda
SINPO-koden för att beskriva hörbarheten.

Datum
Skriv i klartext. Till exempel "26 november 1988". Använd inte sifferbeteckningar typ 88-11-26, för de tolkas
inte lika i alla länder.

Koden är uppbyggd enligt tabellen nedan.

Tid
En rapport bör omfatta minst 30 minuters
avlyssning.

SINPO 44333 betyder alltså att stationen
hördes med god signalstyrka, svaga störningar från andra stationer, måttliga atmosfäriska och utbredningsstörningar
och som sammanfattning en måttlig kvalitet på hörbarheten.

Ange tiden i UTC (Universal Time Coordinated), som även kallas GMT (Green-

1

N

P

Störningar från
andra stationer

Brus

Utbredningsstörningar

Sammanfattad
hörbarhet

Noise

Propagation
Disturbance

Overall Merit

S
Signalstyrka

Signal Strength

5

Utmärkt

Interference

Inga

Inga

0

Inga

Perfekt

4
3

God

Svaga

Svaga

Svaga

God

Måttlig

Måttliga

Måttliga

Måttliga

Måttlig

2

Dålig

Starka

Starka

Starka

Dålig

1

Knappast hörbar

Mycket starka

Mycket starka

Mycket starka

Ej uppfattbar
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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
verkligen ha lyssnat på just den här stationen.

Personlig information och programkritik
Om stationen sänder program avsedda för
utlandet är man i regel intresserad av att
veta kön, ålder, yrke och kanske civilstånd
på sina lyssnare. Dessa uppgifter har stationen nytta av i sin planering för kommande sändningar.

Lämpliga programdetaljer kan i tur och
ordning vara:

Man är också intresserad av lyssnarvanor,
det vill säga hur ofta du lyssnar till stationen, vilka tider du lyssnar och vilka tider
som passar dig bäst att lyssna.

1 Varor som stationen gör reklam för
2 Producenter för program
3 Namn på föredragshållare
4 Rubriker på programinslag
5 Titlar på musikstycken och namn på
artister
Använd inte programdetaljer som "nyheter", "sång", "tal", "musik" och liknande.
De bevisar inte att du har hört stationen. I
stället ska du ange vad som spelades, vad
man pratade om o.s.v.
Svarsporto
Mindre radiostationer har ofta ont om
pengar, inte minst i tredje världen. Därför
bör vi DX-are skicka med svarsporto.
Internationella svarskuponger, förkortat
IRC, går att köpa på alla postkontor. När
du skickar dessa till en station, kan stationen lösa in dem till frimärken på sitt postkontor. En IRC räcker till ytporto, medan
flygporto kräver minst två IRC. Ett problem är att inte all postpersonal i hela världen känner till WC.
Ostämplade frimärken från landet i fråga
är ett bra alternativ. De kan köpas hos en
del frimärkshandlare, och kostar ungefär
dubbelt så mycket som valören på frimärket.
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Vidare vill man gärna ha beröm och kritik
för programmet och förslag på vad du vill
att programmen 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 transistormottagare,
en ordinär bordsmottagare eller en trafikmottagare.
På antennsidan är det viktigt om du anger
om du använt utomhusantenn, inomhusantenn eller mottagarens inbyggda antenner.
Den lokala stationen är inte så intresserad
av dig som lyssnare. Därför är det kanske
bättre att i en rapport till en lokalstation
avsluta med lite information om den ort du
bor på eller något liknande. Skicka gärna
med ett vykort från din hemort. Att berätta
om DX-ing som hobby och varför du vill
ha QSL kan också vara ett bra sätt att
avsluta en sådan rapport.
På nästa sida finns ett exempel på en
lyssnarrapport.

RECEPTION REPORT
from a member of

SVERIGES DX- FÖRBUND
— the Swedish OX Federation —
From
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5-421 93 GÖTEB0R64 SWEDEN
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FÖRKORTNINGAR
Som DX-are stöter Du på många förkortningar. Här är några av de vanligaste:
AFC automatisk frekvenskontroll
AGC autom. förstärkningsreglering
AM amplitudmodulering
ANL automatisk störningsbegränsare
AVC automatisk volymkontroll
rundradio
BC
BCI störningar från eller på rundradio
BFO beatfrekvensoscillator
CW telegrafi
de
från
DX
långväga radioförbindelse
FM frekvensmodulering
GMT Greanwich Mean Time
HAM radioamatör, sändaramatör
ID
identifiering, stationsanrop
IRC internationell svarskupong
NL störningsbegränsare
oid
oidentifierad station
OM gamle gosse, käre vän

"tri', America latina
r

2"----'muslämr-snamerm"

1123:112=22a

HO NG .CHD wM Pit HrOS

Ar.

- Bu -

PPC Prepared Post Card
QRG frekvens
QRK sammanfattad hörbarhet
QRM störningar från andra stationer
QRN brus
QSA signalstyrka
QSB fädning
QSL bekräftelse, verifikation
QTH sändarort
RF
högfrekvens
RX mottagare
SASE adresserat och frankerat svarskuvert
SNT svensk normaltid
SSB enkelt sidband
SWL kortvågslyssnare
TVI störningar från eller på TV
UHF Ultra High Frequencies (UKV)
UKV ultrakortvåg
UTC Universal Time Coordinated
VHF Very High Frequencies (UKV)
hjärtliga hälsningar
73

The Nor-way to DX ing
0JOR SOM FLERE HUNDRE ANDRE: MELD DEG INN I DEN
ENESTE NORSKE DX-KLUBBEN,
DX-LISTENERS' CLUB.
SOM
DXLC-MEDLEM FÅR DU ÅRLIG
10 FYLDIGE UTGAVER AV DXNEWS.
40-50 SIDER FYLLT
MED ARTIKLER, NYHETER OG
TIPS FRA HELE VERDEN VENTER PÅ DEG. TRANGE TIDSRAMMER GJOR AT INNHOLDET
BLIR RYKENDE FERSKT.
SKRIV ETTER PROVENUMMER!

DX-LISTENERS' CLUB, POSTBOKS 1969 - VIKA. N-0125 OSLO 1
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Guldgruvan för den rad iointresserade
Yaesu FRG 8800

Yaesu FRG 9600

En mottagare för 150kHz - 30 MHz
till lågt pris. Här får Du möjlighet
till AM, SSB,CW,FM och med en
tillsats kan man också lyssna på
118 - 174 MHz.

Kommunikationsmottagare VHF/
UHF. 60 - 905 MHz. En mottagare
för Dig
• är datorintresserad
• vill lyssna på amatörer, flyg,
NMT, kommersiell trafik.
• ha en god mottagare i husvagnen,
i bilen, i båten
Storlek: 180(B)x80(H)x220(D)nun

Som tillbehör finns också en aktiv
antenn och en antermavstärnning.

Kenwood R-5000
En avancerad mottagare med 100
minneskanaler, 4 valbara selektiviteter, timer, möjlighet att styra
från dator. Som tillbehör finns
VHF-konverter för mottagning
på 108 - 174 MHz.
Ett bra köp!

ICOM GC-5

ICOM R-7000 E

En elegant världstidklocka, som
ger Dig snabb överblick på 24 olika tider ute i världen. Sektmdvisare
och alarm. Quartzstyrd för god
noggrannhet. En utmärkt present
till Dig själv eller någon annan kanske julklappen eller födelsedagspresenten?

Mottagaren som täcker fantastiska 25 Ull 2000 MHz (alla trafiksätt). Med 99 minnen. Den täcker
flyg, yrkestrafik, UKV.nmdradio,
amatörradio, polis, brandkår,
marinradio, TV-Ijud, militär, privatradio, m m
Mängder med finesser.

Nätaggregat

Telegrafikurser

Katalog

Under vintern år rätta tiden att öva
upp telegrafikunskapema. Här kan
Du köpa dels mera omfattande kurur på 12 kassetter, eller någon
mindre. Men - när Du gått igenom
t ex den där med 12 kassetter! Ja,
då är det dags för certifikatet!
Trevligt!

Du har väl katalog? Den är gratis!
Där furas det mesta för lyssnaren
och sändaramatören. Och så följer
senaste begagnat-listan med. Där
gör man fynd! Bara att ringa, skriva eller telefaxa!

3,5 A, (max 6 A)
10A (max 15 A)
(med voltmeter)
10 A (max 12 A)
(variabelt 3 - 15 v)
20 A (max 23 A)
(med voltmete)
24 A (max. 30 A)
(volt- & amperemeter)
30 A (max. 30 A)

ICOM R-71 E
Professionella data till bra pris. En
efterföljare till populära R-70 - nu
med många förbättringar. Med 32
minnen där man kan lagra sina
favoritfrekvenser. 100 kHz-30 MHz.
AM, SSB, CW, RTTY, FM.

T ex: Kurs 11 (12 kassetter)

(med voltmeter)

CAB-kredit

CA13-ekktronik, AB

eseeert. ~Ur Chose, Eureceed
Spetbeekelext. Fina, VISA.
Avbet. 12, 24 der 36 men.

Box 4045, 550 04 JÖNKÖPING
tel. 036-165760 Nits (SM7CAB)
036-165761 (automatisk ordermottagning)
036.165765 (telefax)

CAB-loggbok
med a.rutw. repeebei Or.
teckning. loglek, prelat,
omtyckt.
25.

KLUBBVERKSAMHET
Att gå med i en klubb och träffa andra DX-are, både erfarna och nybörjare, är
naturligtvis stimulerande. Här presenterar några av Sveriges klubbar sig och sin
verksamhet. Det finns många fler. Från Sveriges DX-Förbund kan du få en lista
över förbundets medlemsklubbar.

,4 I
ry

L°,5r42

Ofta bildas klubbar av några DX-ande
kompisar. SDXF hjälper till med bildandet och ger råd om klubbarbetet.

Malmö Kortvågsklubb
kg5k,1

Välkommen till anrika MKVK!
Gå med i Malmö Kortvågsklubb och prenumerera
på On Air!
Förutom klubbmöten, lyssnarhelger och övriga
aktiviteter för våra lokala medlemmar, och
den årliga lapplandspedditionen, utger vi DXoch SWL-tidskriften On Air åtta gånger per
år med i snitt 53 sidor.
On Air innehåller stående spalter som
Tipsextra (svårare tips), Network (tips av
programlyssnar- eller nybörjarintresse),
FM/TV-spalten, Piratspalten, Vart att veta
(nyheter), QSL-skörden, Svenska från
utlandet, Från Nord till Syd (Amerika-DX),
Djungelexpressen (Afrika-DX), Orientexpressen
(Asien-D%), Närradio, Postalg Prylar (tips på
intressanta tidningar, böcker, listor m m)
och mer! Aven artikelmaterialet ar
omfattande.
Provexemplar SEX 10 eller 5 IRC.
Postgiro 24 52 74 - 6.

A4K1/1<

Malmö Kortvågsklubb
Box 7521
200 42 MALMÖ

Lyssna på våra radioprogram över
DLF på lördagar och närradion
Stockholm City på tisdagar och
söndagar. Läs vår QRG-bulletin.
Kom till våra klubbmöten på måndagskvällar.
Mälardalens Radiosällskap
Konsolvägen 3
123 58 FARSTA

›. .2~5
ẁ5~~~~›.X
V,

i:i2K---0230=1:1
liäVi
Svalans DX-klubb är verksam i Helsingborg. Vi utger tidningen DX-Gnistan 6 gånger årligen. Ett provexemplar blir ditt för
endast 10 kr på pg 1 35 93 - 9. Vi har
öppet hus dagligen vid våra sändningar över Radio Öresund. Vi har
ett omfattande DX-bibliotek och
anordnar flera DX-läger varje år.
Svalans DX-klubb, Box 8022,
250 08 HELSINGBORG
28

Mälardalens Radiosällskap
Största klubben i stan...

DX-are
Kortvågsklyssnare
BORÅS
RADIOAMATÖRER
är klubben för dig i
SJUHÄRADSBYGDEN
Klubbstuga med mellan- och kortvågsantenner. Lyssnarträffar, lyssnarhelger och mycket mera.
BRA, Box 22137, 500 02 BORÅS

\&
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UTRUSTAD MED YAESU'S "CAT—SYSTEN" DVS RS-272C—SNITT NED TTL—NIVÅER Ov
BAUD SERIELLT UTAN PARITET. GÖR ETT BASIC—PROG
CH
FÅ EN "TÄNKANDE" RADIO

OCH .5V, 4800

För uti citera G305.5 Angus McKencle från THE RUTER 5 GUIDE TO
ANATEUR RADIO, 'Not only eminently suitable for genera] use on the
short wsve hands, Gut it Is excellent ss e broadeast station receiver
evon down to lotyg wave.....Thie excellent receiver, with its venderfat ergonomlcs ie most etrongly recommonded for general schack uee .
Hämtat ur en Jämförande teet där även IC R71E och 82000 provats.
FRG-8800 får ett mycket gott betyg som AM-Mottagare I
Boken ges ut av THE RADIO SOCIETY OF GREAT BRITAIN.

FRV-8800 VHF KONVERTER FÖR INBYGGNAD
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON
TELEX
Box 27
Kungsgatan 54
0322-205 00 28068 VRAB S
447 00 ~Orda ~Orda
8-17 Vardagar

'varda

O

Hadio AB

Agenturer
Vass., Mu-sen Ltd
Toycnnure Electrceme Co Ltd

Egen ~rung
F5ckve153n17551er
Antenner

BANKGIRO POSTGIRO ÖPPETTIDER
492734-9 9-17 Vardagar
894-9794
9-20 Torsdagar
St9ngt Lördagar

HELTÄCKANDE HF-MOTTAGARE

O

IC-R71 E

ICOM

J

HÖGKLASSIGA FILTER
Tack vare ICOM's DFM (Direct Feed
Mixer) och kristallfilter, är R71E praktiskt taget immun mot störningar från
närliggande stationer. Genom ett nykonstruerat HF-steg har man erhållit
en dynamik på 100dB.

1... .0O -

När ICOM introducerade R71E
1984, kunde vi aldrig tro att än idag
(1988) skulle R71E fortfarande
vara den mest sålda och anses
vara en av de bästa mottagare som
gjorts.

TANGENTBORD / VFO
Snabbt och enkelt kan man slå in
olika frekvenser ända ned till 100Hz.
Tre olika steglängder på VFO 10Hz,
50Hz och 1kHz.
MINNEN
Totalt trettiotvå minnen och varje
minne är avstämmningsbart, det
innebär att alla minnen kan användas
som en separat VFO. I minnet lagras
frekvens och trafiksätt. Ett lithiumbatteri ser till att minnena hålls i upp
till sju år.

R71 E är enkel att använda, robust
mekanisk konstruktion och avancerade kretslösningar. Mottagaren
är idealisk från nybörjaren till den
mest erfarne dx-aren. Radion har
blivit mycket populär bland våra
kommersiella kunder, då framförallt
hos militär och kustradio.
Med sina 32 minnen, dubbla
VFO:er, scanning, passbandtuning, notch, tangentbord m.m. har
den det mesta en modern och krävande lyssnare kan begära idag.
RC-11 Infraröd Fjärrkontroll
TEKNISKA DATA:
Frekvensområde
Frekvensstabilitet

Mellanfrekvenser
Känslighet (preame på)
Selektivitet
Storlek d vikt

100kHz — 30MHz
mindre än 200Hz 1-60 minuter
mindre än 30Hz efter 60 minuter
med CR-64(tillbehör) mindre än 250Hz 1-60 minuter
samt ±10Hz etter 60 minuter
1:sta 704515MHz 2:dra 9.0115MHz
3:de 455kHz
4.de 9.0115MHz
SSB/CW/RTTY båtter än 0 15gV(0.1-1.6MHz IgV)
vid 1068 Sxhlitil
AM Uttra än 0.5gV(0.1-1.6MHz 3).1V)
SSB/CW/RTTY 500Hz-2.3kHz -6dB, 4.2kHz -60dB
AM 2.7-6kHz -6dB, 15kHz -50dB
111(H) x 286(8) x 276(D) min, 7.5kg

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
MIAB COMMUNICATION AB

TILLBEHÖR
EX-257 FM-enhet, EX-310 Talsyntes, RC-11 Fjärrkontroll, CK-70 12V
DC-kabel, MB-12 Mobilläste, FL-32A
500Hz CW-filter, FL-63A 250Hz CWfilter, FL-44A Högklassigt AM-filter,
HP-2 Hörlur, 4kHz AM-filter och
PLAM-kort (undertrycker fading).
PRISER
IC-R71 E
CR-64
CK-70
EX-257
EX-310
FL-32A
FL-63A
FL-44A
RC-11
MB-12
HP-2
4kHz ESKA
PLAM

OPPETTIDER 0 9.0 0-1 6.0 0
LUNCHSTÄNGT 1 2.0 0-1 3.0 0
SERVICEFRÅGOR 1 3.00-1 6.00
POSTADRESS: BOX 208,
651 06 KARLSTAD
BESÖKSADRESS : FALLVINDSG. 5

96E10:88485:527:643:615:1237:730:191:324:418:950:-

POSTGIRO 33 73 22-2
BANKGIRO 5 77-3 5 69
054-11 80 34
FAX
TELEFON 054-10 03 40
TELEX
66158 SRSSCAN S

LÖRDAGAR STÄNGT

AKTIVA
ANTENNER
(för mottagning)

Aktiva antenner lämpar sig för dx-aren, som
lyssnar på mellanvåg, långvåg och kortvåg.
Man kan med en aktiv antenn få en bra mottagning, lika bra som på många större utomhusantenner. En aktiv antenn syns betydligt mindre
och smälter vål in i de flesta miljöer.
Den år också ett bra komplement till de antenner
man redan har, och kan ibland ge barka resultat
an Din ordinarie antenn.
Det finns två typer av aktiva antenner, för utomhusbruk eller inomhusbruk.

Vi kan idag erbjuda
tre olika marken av
aktiva antenner:
SRS, DATONG
och DRESSLER.

En antenn monterad utomhus år ofta att föredra,
eftersom den bör sitta så långt som möjligt från det
stömingsfält som omger ett hus.
Antennen kan gärna placeras i toppen på det
maströr som Din tv-antenn är monterad på.
Bor man i hyreshus, kan man tillämpa samma
princip, ex. placera ett maströr ut från balkongen

DATONG AD270
AD370

DRESSLER
ARA-30

MODELL
Längd mm
Utimoedans Q
Frekvensområde MHz
Inom / utomhus
Fäste
Element
Transistor
Spanninq DC
Typ av antenn
Nätaggregat

SRS AA-1
760
50
0.2-30
utomhus
universal
aluminium
FET
13.8V
vertikal
ingår

AD-270
2 x 150
50
0.2-30
inomhus
bandande
RKUB (tråd)
FET
13.8V
dipol
tillkommer*

AD-370
2 x 150
50
0,2-30
utomhus
vadd
rostfria spröt
FET
13.8V
dipol
tillkommer.

ARA-30
1250
50
0.2-40
utomhus
slandklammor
glasfiber ..
FET
I3.8V
vertikal
ingår

▪ SRS variabelt 5 - I 5VDC med multiplugg
• ingjuten koppartråd.

SWEDISH RADIO SUPPL Y AB
MIAB COMMUNICATION AB

ÖPPETTIDER
09.00-16.00
LUNCHSTÅNGT 12.00-13.00
SERVICEFRÅGOR 13.00-16.00
POSTADRESS: BOX 208,
651 06 KARLSTAD
BESÖKSADRESS : FALIVINDSG. 5

POSTGIRO 33 73 22-2
BANKGIRO 577-3569

FAX
054-11 80 34
TELEFON 054-10 03 40
66158 SRSSCAN 5
TELEX

LÖRDAGAR STÄNGT

R-5000
-.,„w

ii

gr*
! 1.

R-5000 är en avancerad kommunikationsmottagare för professionellt och amatörradiobruk. Lyssna på utländska musikstationer, nyheter och amatörradiostationer. Ratta in
lokala flyg-, båt-, radioamatörer och andra lokala stationer med VC-20 VHF konverter.
• Täcker 100 kHz — 30 MHz i 30 band med utökat
område 108-174 MHz med VC-20 konverter
installerad.
• Bra dynamikområde. 102 dB (14 MHz 500 Hz
bandbredd).
• 100 minneskanaler. Lagrar trafiksätt, frekvensoch antennval.
• Val av hög- eller lagimpedansantenn.
• Extremt stabil, dubbla digital VFO ± 10 ppm över
ett stort temperaturområde.
• Andra bandbredder med extra filter. Dubbla
noiseblankers.

•
•
•
•

Direkt inknappning av frekvens på tangentbord.
Programmerbar scanning med center-stop tuning.
Voice synthesizer option.
Lithium batteri-back-up håller alla minnesprogrammeringar intakta.
• Valbar AGC, RF-dämpning, inspelnings- och hörtelefonuttag. 24 timmars klocka med timer.
Mutning.
• Förberedd för styrning med dator.
Strömförsörjning 120/220/240 V —, eller 13 V
R-5000. Artikelnr 78-718-09.
VC-20. Artikelnr 78-718-17.

För närmare information
kontakta avd Kommunikationssystem.

ELFA
RADIO & TELEVISION AB
171 17 SOLNA

INDUSTRIVÄGEN 23 • 08 - 735 35 00

RADIO DEUTSCHLANDFUNK
sänder måndag till lördag mellan kl 21.30 och
22.00 svensk lokaltid på mellanvåg 1269 kHz
(236 meter) ett program på svenska:
TYSKLANDSEKOT innehåller nyheter,
tidningskrönika, dagsaktuella rapporter och
reportage samt bakgrundsinformationer.
TYSKLANDSEKOT produceras av Radio
Deutschlandfunks svenska redaktion som
finns på 13:e våningen i radiohuset i Köln.
Redaktionen består av nio fast anställda
medarbetare. Programmen innehåller också
bidrag från medarbetare utanför redaktionen.
De flesta medarbetare är svenskfödda.
TYSKLANDSEKOT sänds via Radio
Deutschlandfunks mellanvågssändare
i Neumunster nära den danska gränsen.
Effekten är 600 kilowatt.

RADIO DEUTSCHLANDFUNK (DLF)
Svenska programmet
Postbox 510640
D-5000 Köln 51
Förbundsrepubliken Tyskland

ememikii
emeneneeee

•

Och så här när du oss per telefon från Sverige:

EINIIMINI♦
MINI

00949 - 221 - 3452490

Veckoschema • 1269 kHz
Måndag

teknik, vetenskap, medicin, sport

Tisdag

näringsliv, samhälle, tysk vardag, politik

Onsdag

"Mitt-i-veckan"-magasinet med "Hört och hänt", "Fem i Top", önskeskivor,
lyssnartips och DX-inslag. Första onsdagen i varje månad specialprogram från
Sveriges DX-förbund

Torsdag

"Kulturfönstret" (film, radio, TV, video, böcker, teater, musik, utställningar mm)
och "DLF:s jazzhörna"

Fredag

turisttips, landskapsbilder, tysk historia, frimärken och andra hobbies samt
klockan 20.00 — 20.15 tysk språkkurs (med gratis kursmaterial)

Lördag

"Veckan som gick", lyssnarmagasinet "Mellanvåg 1269" med brevlåda,
lyssnarhälsningar, DX-information, telefonprogrammet "Skriv du så ringer vi",
musik mm samt nästa veckas programm

RADIO DEUTSCHLANDFUNK • MA-LÖ • KL 21.30-22.00 • MV 1269 kHz

SWEDISH RADIO SUPPLY AB
När det gäller:
•
•
•
•
•
•
•
•

AMATÖRRADIO
MÄTINSTRUMENT
HF-RADIO
RADIOSYSTEM
SYSTEMRADIO
MARINRADIO
MRG-RADIO
FLYGRADIO
m.m.

Skandinavisk generalagent för:

O
ICOM
Postadress:
Box 208, 651 06 Karlstad
Besöksadess:
Fallvindsgatan 5, Örsholmen

Tel. 054-10 03 40
Fax. 054-11 80 34
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