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Hela världen i luren 
Det finns många anledningar till att lyssna på program 

från radiostationer runt om i världen. Bara det faktum att 
praktiskt taget alla länder sänder på kortvåg till lyssnare i 
utlandet gör att du har ett enormt utbud av program att väl-
ja och vraka bland. 

Nyheter, 
kommentarer, 

Hänga med i fjärran händelser 	 synpunkter Nyheter från länder som Grekland, Italien, Ecua-
dor och Benin hittar du sällan i våra vanliga medier. 
På kortvåg 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 främmande 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 antenner 
Gillar du teknik öppnar sig ett spännande område. 

Du kan bygga egna mottagare, testa olika antenner 
och experimentera med trådlös överföring av data. 

Vänner, 
vykort, 

vimplar 

Utmaningar för alla samlare 
Många DX-are samlar på kort, vimplar och dekaler från 

så många stationer och länder som möjligt. Radiostation-
erna skickar QSL-kort som bevis på att du hört deras radio. 

Oberoende av inhemska medier 
Som DX-are blir du oberoende av de egna, inhemska 

medierna. På radions kortvågsband får du ständig 
tillgång till det globala utbudet av nyheter. Ja, även 
renodlad propaganda. 
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- 	"ATS-818CS is easily the Best Worldband Cassette Recorder 
on the market" enligt "Passport To Worldband Radio" 1993 	*** 

* PLL-syntes digital världsradio med timer-kassettinspelare & S.S.B.(Single Side Band) 
* Inbyggd kassettbandspelare för timer -inspelning, avspelning. Med inspelnings-indikator, autstopp, 

normal/krom-tapeväljare 	* Stereo inspelning på FM-stereo * Stor tydlig LCD för avläsning av 
frekvens, tid, minne, S-meter, batteri, tangentlåsning, sleep, dubbel-tidsvisning, batterivarnare, timer, 
stereo och timerstyrd belysning 	* Kontinuerlig frekvenstäckning 150 - 29999kHz och FM 87.5 - 108 MHz 

samt förval av 13 st KV meter-band 	* 5 olika val av frekvens; VFO-ratt(2 hastigheter; 50-100kHz-steg 
på FM, 1-9/10kHz-steg på LV/MV, 1-5kHz på KV), direkt inknappning via tangent bord, manuell 
inställning upp/ner, scanning och snabbval(minne) * Totalt 45 minnen (9 på FM, LV, MV och 18 på KV) 

* Dubbla klockor med timer och insomningsautomatik(upp till 60 minuter) 	* AM smal/bred filter, 

FM stereo/mono-omkopplare, inbyggd mikrofon 	• Inbyggd ferritantenn för MV & LV och teleskop- 

antenn för FM & KV samt uttag för yttre antenn för KV 	* Tonkontroll samt låsning av tangentbord, FM- 
stereo via hörlurar(ingår ej) 	' Variabel RF-gain, BFO(Beat Frequency Oscillator) för S.S.B.(Single Side 
Band) och CW (Continuous Wave/Morse Code) 	* Strömförsörjning : yttre 6VDC (max 400mA) eller 4st 
storlek"R20" batterier för radio och 3 st storlek "LR6" för backup, nätadapter(6VDC/400mA/220VAC) ingår 

* Standby-recording för timer-vald inspelning, väckning (standby) med radio eller buzzer 
* Kassettbandspelare :Play och record LED-indikering, auto-stop på alla funktioner, omkopplare för 

normal/cro2-band, snabbspolning framåt/bakåt, paus 	* Utfällbar fot/ställ för lutande handhavande av 

radion, uttag för bandspelare 	' Uteffekt 800mW, bestyckad med Ist LSI, 12st IC, 8st FET, 45st dioder 

och 2st LED 	* Storlek : 296(B) x 192(H) x 68(D)mm, vikt : 2kg utan batterier ' Medföljande tillbehör : 

KV-handbok, bruksanvisning (sv/eng), yttre-antenn-anslutnings-adaptorplugg, nätadaptor(230v) 

SANGEAN RADIO AB 	 TEL : 08 - 798 70 20 
BOX 2024, 135 02 TYRESÖ 	 FAX : 08 - 798 70 30 
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Lyssna på utlandet 
i Om du vill översätta begreppet DX till mer lättbegriplig 

svenska kan du enklast säga utlandslyssning. Det förklarar 
precis vad du gör när du DXar: 

Lyssnar på utländska radiostationer. 
Ordet DX är egentligen en gammal 

internationell telegrafiförkortning. För-
kortningen anses komma från engels-
kans distance, avstånd. 

Inom radiotelegrafin kallas en lång-vä-
ga radiokontakt just för DX - och det är 
just långväga radiosignaler som en 
DXare intresserar sig för. 

Vad du behöver 
För att DXa behöver du egentligen bara en sak: 
En vanlig radio som, förutom det vanliga FM-bandet, har 

åtminstone ett band för mellanvåg. Dessutom behöver du 
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. Vi kommer att visa var 
du hittar all denna information. 

Inte amatörradio 
Ofta förväxlas DXing med amatörradio, som dock är en 

annan hobby. Radioamatören behöver en egen sändare och 
en särskild sändarlicens för att hålla kontakt med andra 
radioamatörer. DXaren däremot använder en helt licensfri 
radiomottagare för att lyssna på vanliga rundradiostationer. 

DX-Gulden 
I de följande kapitlen här i DX-Guiden får du råd om an-

tenner, 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 lyssnarrap-
porter till stationerna. 

Lycka till och god lyssning! 

En DXare 
lyssnar på 
utländsk 
radio - för 
nyheter, för 
nöjet, för 
jakten efter 
signaler 
ingen 
tidigare 
fångat. 
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Så här börjar du DXa 
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 tim-
mar, 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 bland annat Pl, P2, P3 och P4 hörs. 

Om du vrider hela radion kan du ibland få bättre mottag-
ning, men du kan också behöva sätta upp en bättre antenn, 
helst utomhus. 

Programtablåer 
De flesta radiostationer som har utlandsprogram ger ut 

sändningsscheman, som du kan skicka efter gratis. I dessa 
står vilka språk och frekvenser man använder vid olika ti-

der på dygnet. Det gör att det är enkelt att se när 
man har bäst möjlighet att höra en speciell station. 

För att kunna skicka efter ett sändningsschema 
måste du naturligtvis ha stationens adress. I de flesta 
sändningar brukar stationerna tala om sin adress. 
Men om du inte har hört adressen kan du helt enkelt 
skicka ett brev till stationen med huvudstaden och 

landet som adress. Till exempel: 
Voice of America, Washington, USA 
Radio Ryssland, Moskva, Ryssland 
BBC, London, Storbritannien 
Dessa adresser är inte helt korrekta, men ett brev kommer 

trots det oftast fram på en sådan adress. 
Sveriges Radios utlandsprogram har följande adress: 
Radio Sweden, 109 05 Stockholm. 

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 sänd-
ningsscheman hittar du samlade i World Radio TV Hand-
book. De lokala stationerna däremot har inga speciella 
sändningsscheman som man kan skicka efter, utan du mås-
te veta när stationer från detta speciella område på jordklo-
tet hörs bäst. 

Frekvenser 
och tider i 
programblad 

8 



VI4 
V..1.1, 

i 

J 5 PIPAN? 

3 

Det finns ett tiotal radiostationer över hela världen som 
sänder på svenska. De är en enkel väg in i DXingen. 

DXarens telefonbok 
World Radio TV Hand-

book, WRTH, är radiolyssna-
rens motsvarighet till tele-
fonkatalogen. WRTH finns i 
bokhandeln, hos DX-klubbar 
och på många bibliotek. 

Boken kommer ut varje år 
med uppgifter om alla värl-
dens radio- och TV-stationer. 
Här finns sändningsscheman, 
frekvenser och inte minst ad-
resser samlat på ett ställe. 
Många stationer har också in-
formation om vilka program 
de sänder vid olika tider på 
dygnet, så boken är en guld-
gruva för utlandslyssnaren. 

DX-tidningar 
Nyheter och tips om nya stationer, program 

och sändningstider hittar du i en rad tidningar 
och nyhetsblad som ges ut av olika DX-klubbar. 
De främsta DX-tidningarna i Norden är: 

DX News (från DX Listeners Club, Norge). 
Eter-Aktuellt (Sveriges DX-Förbund). 
Frekvensnytt (Finlands Svenska DX-Förbund) 
Radiomaailma (Suomen DX-Liitto) 
Shortwave News (Danish Shortwave Club). 

BECEPTIOX 
Af 
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INDONESIEN-SASONGEN BÖRJAR.. 
%klan 30 

Databaser 
Under senare år har elektronisk förmedling av 

nyheter blivit allt vanligare. Tack vare det snab-
ba flödet av information via datorer får dagens DXare 
snabbt tillgång till färska nyheter och ständiga uppgifter 
om läget på solen, som hela tiden påverkar radiomottag-
ningen. Det går också att få en mängd nyttiga datorpro-
gram från elektroniska brevlådor (så kallade BB Ser). 

Sveriges DX-Förbunds egen elektroniska brevlåda heter 
SweDX och den är öppen för alla radiointresserade. 

Bitna ha MY.
IS... OS 

n. 42<5 5 

Eter-
Aktuellt, 
en av 
Nordens 
ledande 
DX-
tidningar. 
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Din möjlighet att höra avlägsna radiostationer påverkas 
av många olika faktorer. Förutom vilken sorts radio och an-
tenn du använder, är de viktigaste faktorerna: 

• Solens inverkan på radiosignalerna. 
• Att veta när olika stationer sänder. 
• Olika störningar. 

Solen avgör allt 
Ungefär 200 kilometer ovanför markytan finns jonosfä-

ren. Den består av joner, som är elektriskt laddade partik-
lar. Det är i jonosfären som bland annat norrskenet uppstår. 

Jonosfären fungerar som en spegel för radiosignaler. 
Signalerna reflekteras 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 mindre reflekterande. Jonosfärens förmåga att re-
flektera kan därför vara mycket ojämn. Med bara några 
hundra meters avstånd mellan två radiomottagare kan man 
få olika mottagning av samma radiostation. 

Jonosfärens förmåga att reflektera radiosignaler kallas ra-
diokonditioner. Eftersom konditionerna påverkas av den 

Jonosfären 
påverkas 
även av 
solfläckar 
som upp-
träder på 
solens yta. 
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kontinuerliga solbestrålningen förändras de med årstiderna 
och tiden på dygnet. 

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

Det som sägs här om radiokonditioner är mest påtagligt 
på mellanvågen och de så kallade tropikbanden, som an-
vänds framför allt till lokala sändningar i tropikerna. 

På de andra rundradiobanden inriktar sig stationerna på att 
nå en internationell lyssnarskara. Därför sänder de ofta med 
höga effekter och riktar sändningarna mot mottagarländerna. 

Trots detta så påverkas även de internationella sändarna 
av radiokonditionerna. De sänder därför på flera olika frek-
venser och byter dessa beroende av tid på dygnet och års-
tid. För oss lyssnare är det alltså nödvändigt att ha tillgång 
till det färskaste sändningsschemat. 

En del störningar 
När du väl lyckats hitta den station du vill lyssna till, 

kommer du att finna att mottagningen inte alltid är klar och 
ren, utan det finns olika störningar. 

Du kan till exempel höra två eller flera stationer samti-
digt. Orsaken är att det är så trångt på radiobanden att sta-
tionerna måste ligga tätt intill varandra. Mot dessa stör-
ningar kan det hjälpa med mottagare med bra selektivitet 
(se kapitlet Att välja rätt radio). Störningar från sta-
tioner på samma frekvens kan du endast motverka 
med hjälp av antenner med mycket god riktverkan. 

Elektriska apparater kan också störa. Du kan min-
ska dessa genom att använda antenner utomhus, som 
du ansluter till radion med koaxialkabel. 

Du kommer också att råka ut för det som kallas ut-
bredningsstörningar. Den vanligaste är variationer i station-
ens signalstyrka - fädning eller fading på engelska. Dessa 
störningar kan bero på att flera radiosignaler når mottaga-
ren samtidigt eller på ständiga förändringar i jonosfären. 
För att motverka denna störning finns i de flesta mottagare 
en inbyggd automatisk reglering av förstärkningen. 

Slutligen finns det atmosfäriska störningar. Den vanligas-
te är åska, som kan störa även på mycket stora avstånd från 
själva mottagaren. En så kallad störningsbegränsare (noise 
blanker) kan ge litet hjälp. 

Inte alltid 
klara, fina 

signaler 
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AFRIKA 

När hörs vad från var 
De flesta europeiska länder har utlandspro-

gram på kortvåg. Det innebär att du lätt kan 
höra de speciella sändningarna på de tider och frekvenser 
som finns i stationernas sändningstabeller. Några länder 
har inga utlandsprogram och kan därför vara svårhörda. 

Europeisk radio är den naturliga inkörsporten för DX-
aren; de hörs bra och besvarar gärna lyssnarrapporter. Till 
dessa stationer behöver du som regel inte skicka med svar-
sporto. 

Afrika är en fattig 
kontinent och många 
av länderna har inte 
råd med utlands-
sändningar. De flesta 

länderna har 
dock väl ut-
byggda lokala 
radionät på 
kort- och mel-
lanvåg. De lo-
kala sändarna 

på tropikbanden är 
ofta intressanta bekantskaper, som hörs bäst mellan solned-
gång och midnatt, framför allt under sommarhalvåret. De 
flesta stationerna verifierar korrekta lyssnarrapporter, men 
några är också helt ovilliga att göra det. Ett antal stationer 
är svåra att rapportera på grund av språksvårigheter och då-
lig hörbarhet. Svarsporto i form av postens svarskuponger 
(mc) är uppskattat av de lokala radiostationerna. 

EUROPA 

Fina fynd 
på radions 
tropikband 

Asien är en kontinent som sträcker sig 
över en stor del av jordens omkrets. Det in-
nebär 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, 
12 
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OCEANIEN 

NORDAMERIKA 1 

Japan, Korea och flera länder i Mellanöstern, har alla kort- I 
vågssändningar riktade mot Europa, vilket gör dem 	  
lättare att höra. 	 Lokala,  Några länder, speciellt Indonesien och Indien, har 
talrika stationer på tropikbanden med lokala, spän- 	spännande 
nande program. De hörs allra bäst på eftermiddagen 	program på hösten och vintern. 

De flesta stationerna verifierar korrekta lyssnar-
rapporter. Skicka gärna med IRC som svarsporto till de lo-
kala stationerna. 

Länderna i 
detta 	vid- 
sträckta områ-
de hörs bäst 
under vinter-
halvåret. Ett 
undantag är 
Australien, 
som hörs året 
runt med sina 
utlandspro-
gram. 
Förutom 

Australien sänder även andra länder i detta område på de in-
ternationella kortvågsbanden: Nya Zeeland, Hawaii, Tahiti 
och Marianerna är några av de som hörs regelbundet i 
Sverige. 

Svarsviljan är god, men skicka gärna med IRC som svars-
porto till de mindre stationerna. 

De statliga radiostationerna i Nordamerika, 
Voice of America (USA) och Canadian Broad-
casting Corporation (Kanada), kan höras dagli-
gen på de internationella kortvågsbanden. Dessa 
båda stationer har dessutom europeiska reläsän-
dare, som ytterligare förbättrar möjligheten för 
oss att höra dem. 

En handfull privata amerikanska kortvågssta-
tioner som fmns hörs i allmänhet bra året runt. I 
Kanada fmns också några privata kortvågssta-
tioner på 49-metersbandet. Dessa har däremot mycket sva-
ga sändare och hörs sällan. 
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På mellanvåg finns en mängd stationer, som ibland hörs 
bra nattetid på vinterhalvåret. Bäst hörs de i norra Sverige. 

De stora nordamerikanska kortvågsstationema verifierar 
gärna lyssnarrapporter. Även mellanvågsstationerna brukar 
besvara rapporter. Skicka med svarsporto till de lokala sta-
tionerna. 

Kuba och Costa Rica är de länder i 
Centralamerika som kan höras oftast 
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 i denna del av världen 

nästan enbart mellanvågsstationer, som i 
Sverige hörs sporadiskt under vinternätter-

na. Dessa stationer, med härlig rytmisk mu-
sik och ganska god vilja att besvara rappor-

ter, anser många DXare vara det mest spän-
nande DX-området - inte minst eftersom de 

flesta stationer endast hörs vid mycket gynn-
samma tillfällen. Ostämplade frimärken från lan-

det i fråga är lämpliga som svarsporto. 

SYDAMERIKA 

För de allra flesta kortvågslyssnare är nog Sydame-
rika favoritområdet framför andra. Med sin mångfald 

av radiostationer, sin omväxlande musik och de geogra-
fiska skillnaderna är Sydamerika ett område som kan 

fylla en DXares fantasi under lång tid. Täta anrop och slo-
gans, liksom reklam för lokala firmor är karaktäristiskt för 
programmen i denna världsdel. 

De flesta stationerna återfinns mellan 2300 och 6800 
kHz. De hörs bäst under tiden april-september, mellan mid-
natt och tidig morgon. Svarsviljan är tyvärr inte särskilt 
god. Svarsporto i form av ostämplade frimärken eller even-
tuellt WC kan göra en viss nytta. 

Flera länder har upprättat forskningsbaser 
på denna kontinent. Från ett par av dessa 

baser sänds reguljära program på kortvåg. 

ENTRALAMERIKA 

,•«/44.41;t: 

Kkä 
NTARKTI 
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Vad du kan höra när 

Långvåg 	100 - 500 kHz 

På dagtid hörs de flesta europeis-
ka stationerna rätt bra. På kvällen 
och natten blir signalstyrkorna 
bättre samtidigt som du kan höra 
nona Afrika och främre Asien. 

Mellanvåg 	500 -1610 kHz 

På dagtid hörs i stort sett bara de 
starkare europeiska stationerna 
och på kvällen börjar även svagare 
europeiska stationer höras. På nat-
ten kan du, speciellt under vinter-
halvåret, höra utomeuropeiska sta-
tioner. 

Tropikbanden 

	

120 meter 	2300 - 2500 kHz 

	

90 meter 	3200 - 3400 kHz 

	

75 meter 	3900 - 4000 kHz 

	

60 meter 	4750 - 5060 kHz 

Under hösten och vintern kan du 
höra asiatiska stationer på efter-
middag och kväll. Afrikanska sta-
tioner hörs hela året på kvällstid. 
Sydamerikanska stationer hörs nat-
tetid och främst vår, sommar och 
höst. 

49 meter 	5950 - 6200 kliz 

Här hörs främst europeiska sta-
tioner och bandet kallas därför 
ibland för Europabandet. På nät-
terna kan du med lite tur höra afri- 

ur mottagningen varierar för olika 
Här finns också uppgifter om hur 

besvara lyssnarrapporter. 

kanska stationer före midnatt och 
sydamerikanska efter midnatt. 

41 meter 	7100 - 7300 kHz 

Liksom i 49-metersbandet domi-
nerar de europeiska stationerna. På 
eftermiddagarna vintertid kan du 
höra en del asiatiska stationer. 

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

Dessa band brukar vara bland de 
bästa kortvågsbanden. Utan svå-
righeter kan du höra stationer från 
alla världsdelar. Sydamerikanska 
stationer på kvällen och natten och 
asiatiska stationer på dagtid. 

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

Här är mottagningen god under 
dagtid, men banden utnyttjas av 
betydligt färre stationer än de övri-
ga banden. 

UKV 	 30 - 300 MHz 

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

Här får du alla upplysningar om h 
världsdelar, årstider och frekvenser. 
villiga stationerna brukar vara på att 
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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 sta-
tioner 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, sändarantenn, frekvens och/eller ef-
fekt. 

Stationens tekniska personal vill naturligtvis få reda på 
hur de gjorda förändringar har utfallit. Man vill ock-
så kontinuerligt hålla uppsikt över mottagningsför-
hållandena med tanke på jonosfärens variationer och 
störningar från andra stationer. De enklaste sättet att 
få detta var länge att få lyssnarna att skicka in rap-
porter med uppgifter om hörbarheten. 

Numera har man speciella avlyssningsstationer 
runt om i världen som på ett mera vetenskapligt och nog-
grant sätt än vanliga radiolyssnare och DXare kan rapporte-
ra om hörbarheten. De stora radiostationerna får på detta 
sätt en bättre och mer tillförlitlig kartläggning av hörbarhe-
ten. 

Av olika anledningar är ändå flertalet stationer intressera-
de av lyssnarrapporter och besvarar dem med QSL-kort, 
ibland även med personliga brev och souvenirer. 

För stationer med utlandsprogram är DXarnas rapporter 
ett viktigt komplement till rapporterna från de professionel-
la avlyssningsstationerna. Viktigare är nog att stationerna 
genom att ta emot och besvara lyssnarrapporter får kontakt 
med sina lyssnare. 

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 
och svaga sändare kan höras i utlandet och att någon där 
orkar sitta uppe mitt i natten för att lyssna på just deras 
program. 

Kontakt 
via lyssnar-
rapporter 

16 



En lyssnarrapport ska kunna fylla olika behov av infor- I 
mation. Den bör därför innehålla dessa uppgifter: 

• Ditt namn och din adress. 
• Datum, tid och frekvens för avlyssningen. 	 Viktiga 
• En beskrivning av hörbarheten. 	 detaljer 
• Programdetaljer för att bevisa att du hört rätt. 
• Synpunkter på programmet. 	 i rapporten 
• Litet uppgifter om dig själv. 
Enklaste sättet att få med alla detaljer är att använda fär-

diga rapportblanketter. Sådana kan köpas från flera DX-
klubbar och finns på olika språk. 

Om du vill skriva dina egna rapporter, får du här några 
kortfattade råd om hur uppgifterna 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 26 januari 1994. Använd in-

te sifferbeteckningar typ 94-01-26 eftersom 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 vinter-
halvåret och 14.00 på sommarhalvåret 

Frekvens 
Frekvensen anges i kiloHertz (kHz). 

Hörbarhet 
När du rapporterar de större stationerna med utlandspro-

gram kan du använda sirwo-koden för att beskriva hörbar-
heten. 

Världstid, 
lokaltid, 

sommartid 
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S 1 N P 0 

Signal 
Strength Interference Noise Propagation 

Disturbance Overall Merit 

Signalstyrka aSntönranni nsgtaftriåonn  Brus Utbrednings- 
störningar 

Allmän  
hörbarhet 

5 Utmärkt Inga Inga Inga Perfekt 

4 God Svaga Svaga Svaga God 

3 Måttlig Måttliga Måttliga Måttliga Måttlig 

2 Dålig Starka Starka Starka Dålig 

1 Knappt hörbar Mycket starka Mycket starka Mycket starka Ej uppfattbar 

SINPO 44333 betyder att stationen hördes med god sig-
nalstyrka, svaga störningar från andra stationer, måttliga at-
mosfäriska och utbredningsstörningar och som samman-
fattning 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 program-
detaljerna vara sådana att du inte kan ha fått tag i dem på 
något annat sätt än genom att verkligen ha lyssnat på sta-
tionens program just då. 

Lämpliga programdetaljer kan i tur och ordning vara: 
• Företag och varor som stationen gör reklam för. 
• Programledare för olika program. 
• Namn på föredragshållare. 
• Rubriker på programinslag. 
• Titlar på musikstycken och namn på artister. 
Använd inte programdetaljer som nyheter, sång, tal, mu-

sik och liknande. 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 världen. Därför bör vi DXare skicka med svarspor-
to. Internationella svarskuponger, förkortat IRC, går att kö-
pa på alla postkontor. När du skickar dessa till en station, 
kan stationen lösa in dem till frimärken. En IRC räcker till 
ytporto, medan flygporto kräver minst två IRC. Ett problem 
är att inte all postpersonal i hela världen känner till IRC. 

SINPO-
koden är 
uppbyggd 
av fem en-
heter, som 
ges betyg. 
Fem är 
bäst. 
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Radiostationer brukar besvara lyssnarrapporter med verifikationer (QSL) 
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Ett bifogat vykort gör att din rap-
port känns mer personlig. 

Ostämplade frimärken från landet i fråga är ett bra alter-
nativ. De kan köpas hos en del frimärkshandlare och kos-
tar ungefär dubbelt så mycket som valören på frimärket. 

En del DXare skickar helt enkelt med en dollarsedel. 
Detta är inte riktigt att rekommendera, eftersom det lockar 
till fiffel då en dollar är värd mycket i ett uland. Utdel-
ningen i svarsbrev brukar därför bli ringa. 

Personlig information och kritik 
Om stationen sänder program avsedda för utlandet är 

man i regel intresserad av att veta kön, ålder, yrke och an- 
   nat på sina lyssnare. Dessa uppgifter kan stationen 

Program- 	ha nytta av i sin planering. 
Man är också intresserad av lyssnarvanor, alltså 

kommentar 	hur ofta du lyssnar till stationen, när du lyssnar och 

u skattas 	på vilka tider. pp  	 Vidare vill man gärna ha beröm eller kritik för 
programmen och förslag på vad du vill att de ska in-

nehålla. 
Stationens personal vill också veta något om vilken tek-

nisk utrustning du har använt för att höra dem. Ange därför 
om du använder en bärbar transistorradio eller en proffsra-
dio. 

På antennsidan är det viktigt att du anger om du använt 
utomhus- eller inomhusantenn, eller mottagarens inbyggda 
antenn. 

Var personlig 
Den lokala sta-

tionen är inte så in-
tresserad av dig 
som lyssnare. Där-
för är det bättre att 
i en rapport till en 
lokal station ta 
med lite informa-
tion om den ort du 
bor på och annat 
personligt. Skicka 
gärna med ett vy-
kort från din hem-
ort. Att berätta om DXing som hobby och varför du vill ha 
QSL är också ett bra sak att ta upp i en sådan rapport. 

20 



Att välja rätt radio 
En dyr, fin mottagare gör livet lättare för varje DXare. 

Trots det är det inte utrustningen som gör dig till en strå-
lande DXare. 

Du kan köpa fina grejor, men det är fortfarande förmågan 
att använda dem som avgör. Det är som att gå och köpa dy- 
ra utförsskidor - och bums tro sig vara en pisternas 	 
kung. 

En DXare med erfarenhet och kunskaper kommer 
att höra mycket mer än den oerfarne med en super-
mottagare. Det gäller nämligen att veta när man ska 
lyssna, var man ska lyssna, vilken frekvens man ska 

Erfarenhet 
viktigare än 

superradio 
välja, kunna litet språk och så vidare. 

Därför är det inte viktigt att satsa hårt på dyra mottagare. 
Det kan vara lönt att kolla vad som finns begagnat. När du 
sedan blivit mer erfaren, och vet vad du vill ha, då är det 
dags att byta upp sig. 

För att ge dig litet hjälp på vägen ska vi kortfattat ge dig 
en del råd om vad du ska titta på. 

Enklare mottagare 
Enklare apparater kostar ungefär 500 till 

2.000 kronor. Det finns ett rikt utbud av små 
behändiga transistorapparater. Välj alltid en 
med digital avläsning, det gör det mycket lät-
tare att hitta stationerna. Svårigheten är att väl-
ja rätt, speciellt som flera av de små apparater-
na inte bara är små - utan även dåliga. 

Mellanklassen 
I mellanprisklassen, det vill säga mellan 2.000 kr och 

6.000 kronor, finns många olika mottagare. Alla har digital 
visning av frekvensen och oftast minne för frekvenser och 
en del andra mer eller mindre användbara finesser. 

Proffsiga mottagare 
Halvproffsiga mottagare finns i prislägen mellan 8.000 

och 20.000 kronor. Dessa är avgjort bättre än de i mellan-
prisklassen, bland annat vad gäller känslighet och selektivi-
tet. De kräver också mer av sina användare. För att fullt ut 

Det finns 
många bra 
mottagare 
kring 
2.000 
kronor; 
som 
populära 
Sangean 
818. 
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kunna utnyttja en sådan apparat behöver man veta en hel 
del om antenner, mottagningsförhållanden, stationer och 
hörbarhet. 

I denna prisklass hittar du dagens 
bästsäljare, som Icoms R72, Ken-
woods R5000 och JRCs NRD535. 
Dessa små tekniska underverk med 
minne, olika filter och möjlighet till 
avancerad scanning är en önske-
dröm för de flesta DXare. 

Samtidigt ska du veta att du för en 
mindre summa kan få i stort sett samma, och ibland bättre, 
mottagare begagnat; om du köper en av de supermottagare 
som tillverkades på 60- och 70-talen. Skillnaden är att da-
gens mottagare är lättare att använda, tack vare alla min-
nen. Men vad gäller känslighet och selektivitet håller de 
gamla mottagarna fortfarande mycket hög klass. 

Helt professionella apparater kostar från 35.000 kronor 
och uppåt. Här ligger mycket av kostnaden på att göra mot-
tagaren hållbar, främst för att klara militära krav. Rent tek-
niskt står förbättringarna inte i proportion till priset. Det är 
som att välja mellan en standardbil i 100.000-Icronorsklas-
sen och en för 450.000 kronor. 

Begagnat 
Begagnade radioapparater för kortvågslyssning brukar 

vara ganska lätta att få tag på. Fram till 1960-talet innehöll 
alla radioapparater radiorör, men därefter har transistorerna 
tagit över helt. Radiorör har en begränsad livslängd och 
kan i dag vara svåra att få tag på. 

De bordsradioapparater som tillverkades under 1940- och 
1950-talen, och som då fanns i praktiskt taget varje hem, är 
utmärkta nybörjarmottagare. Men de börjar bli ganska ål-
derstigna, så du bör inte lägga ner för mycket pengar på en 
sådan radio. 

Trafikmottagare med rör tillverkades fram till 1970-talet. 
En del av dessa apparater har fortfarande mycket hög 
klass. Ett exempel är 50-talets tekniska underverk Collins 
R-390A, som både är tung (38 kilo) och innehåller en mas-
sa rör. 

Mer moderna mottagare finns också att köpa. En radio 
som är använd i tre-fyra år bör kosta cirka en tredjedel till 
hälften av vad en ny av ungefär samma modell kostar. 

Moderna 
kortvågs-
mottagare 
är små 
tekniska 
under-
verk, med 
en mängd 
finesser. 
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Tekniska detaljer 
Frekvens är det mått som talar om var på radiobandet en 

station är belägen, och hur du ska ställa in radion för att hö-
ra stationen. 

Frekvenser mäts i kiloHertz (kHz) eller MegaHertz 
(MHz) (1000 kHz=1 MHz) Fön talade man oftare om våg-
längd, så på äldre radioapparater anges de olika radioban-
den i meter, till exempel 25,18 meter - vilket är det samma 
som 11915 kHz (eller 11,915 MHz). 

Frekvensavläsning 
På äldre och enklare radiomottagare läser man av frek-

vensen på en skala med hjälp av en visare. Om kortvågs- 
bandet är uppdelat i flera delområden, är vanligtvis 	 
stationerna mer utspridda över skalan och det går 
lättare att avläsa radion. 

Moderna mottagare har digital avläsning, så att 
frekvensen visas direkt med siffror i ett fönster. På 
så sätt blir frekvensavläsningen mycket noggrann 
och du behöver inte söka eller gissa dig fram till rätt 
frekvens. Därför bör du kräva digital avläsning på en mo-
dern kortvågsradio. 

Frekvensområde 
Mottagarens frekvensområde bör omfatta minst 5500 -

22000 kHz, men helst 500 - 30000 kHz. 
Mellanvåg (my, mw, AM) finns mellan 500 och 1600 kHz 

och kortvåg (Kv, sw) films mellan 1600 och 30000 kHz. 
Många mottagare har också FM- eller uKv-området, som 
finns mellan 88 och 108 MHz. 

Minne 
Många moderna radioapparater har ett minne, där du kan 

programmera in de frekvenser man är speciellt intres-serad 
av. Detta är mycket bekvämt och användbart, du kan till 
exempel ha dina speciella favoritstationer lätt tillgängliga. 

Om favoritstationen dessutom sänder på flera frekvenser 
samtidigt går det att ha alla dessa frekvenser inprogram-
merade. Då är det lätt att välja den frekvens som hörs bäst 
för tillfället. 

Skaffa 
digital 

avläsning 
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Känslighet 
Känsligheten är ett mått på hur svaga signaler en motta-

gare kan uppfatta. 
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 praktiken 
ganska liten. 

I allmänhet kan man säga att alla de mottagare som säljs i 
detaljhandeln i de lägre prisklasserna har tillräcklig käns-
lighet för att kunna ta emot de flesta europeiska stationer-
na, liksom de starkaste utomeuropeiska. Vid goda mottag-
ningsförhållanden kan du dessutom avlyssna svagare sta-
tioner i fjärran länder. 

Selektivitet (bandbredd) 
Selektiviteten är radions förmåga att filtrera bort stationer 

på andra frekvenser. Man använder sig av olika sorters fil-
ter, till exempel kristall- eller keramiska filter, vilket 
ofta redovisas av tillverkarna. 

En större bandbredd ger en bättre ljudkvalitet på 
starka eller ostörda stationer, medan en mindre 
bandbredd skär bort både störande stationer och dis-
kantljudet. 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 var-
je situation. 

Dynamik 
Dynamiken är en mottagares förmåga att inte påverkas av 

starka stationer på andra frekvenser än den frekvens där du 
just lyssnar. En stark sändare kan nämligen påverka radio-
mottagaren till att själv producera störningar. Detta sker 
trots att den starka stationen egentligen borde vara bortfil-
trerad tack vare mottagarens selektivitet. 

Dynamiken är den av mottagarens prestanda som är svå-
rast att ge goda egenskaper. Det är bland annat god dyna-
mik man får betala dyrt för i proffsiga mottagare. 

Man kan ibland själv förbättra dynamiken genom att min-
ska antennsignalen in till radions inbyggda förstärkare. Det 
gör du genom att använda en kortare antenn eller genom att 
skruva ner förstärkningen, om du kan det på radion. 

Smala filter 
klipper bort 
störningar 
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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. 

AGC 
AGC är förkortning för engelska Automatic Gain 

Control, på svenska automatisk förstärkningsregle-
ring. 

Acc:n känner av antennsignalens styrka, och på-
verkar radion till att förstärka signalen mer eller 
mindre mycket. 

Resultatet blir att ljudet i högtalaren får en jämnare vo-
lym. Utan AGC varierar ljudet mycket ojämnt och plöts-
ligt. 

PLL 
PLL är förkortning för engelska Phase Locked Loop, med-

an det på svenska brukar talas om faslåst mottagare. Det in-
nebär att frekvensen kan ställas in mycket exakt. 

PLAM, Sync 
Phase Locked AM, eller synkroniserad AM-mot-

tagning, finns än så länge på bara några få mot-
tagare. Det innebär att påverkan av fädning reduce-
ras avsevärt. De starkare stationerna på mellan-
och kortvåg kan därför ofta avlyssnas med avsevärt 
bättre ljudkvalitet. 

Mått och vikt 
Mått och vikt behöver inte spela så stor roll, såvida du 

inte vill ha radion med dig på resor. Tänk då också på 
strömförsörjningen, som kan vara batterier (en fördel om 
du vill ha radion till hands även ute i obygden) eller elnä-
tet. 

Batterieliminator, bilbatteri och uppladdningsbara acku-
mulatorer är andra sätt att driva radion. 

Ljudet 
behagligare 

med AGC 

PLAM, PLL 
senaste 

innegrejer 

25 



Häng dom högt 
Kunskap om antenner är viktig för DXaren, men det är 

också ett mycket omfattande tekniskt ämne. Här i DX-
Guiden nöjer vi 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 Antenn Book en guldgruva. Den 
innehåller både antennteori och många praktiska tips och 
konstruktioner. 

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 bärbara radioapparater för kortvågsmottagning 
har en teleskopantenn. Den är oftast fullt tillräcklig när du 
vill lyssna på de internationella radiostationerna. 

L-antennen 
Den första antenn som en DXare brukar sätta upp är en 

horisontell tråd med ena änden ansluten till radion. Sätts 
den upp utomhus ser den ut som i figuren ovan, det vill sä-
ga som ett upp-och-nedvänt L; därav namnet. Kan du sätta 
upp den utomhus så gör det. Lämplig längd är 10 - 30 me-
ter. 

Kan du inte sätta upp den utomhus så får du pröva att gö-
ra det inomhus, på något diskret sätt. Till exempel kan du 
sätta fast den utmed golvlisten eller taket eller lägga den 
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under mattan. Du får acceptera att den inte kan bli så lång 
som utomhus. 

Använd vanlig plastisolerad kabel till antenntråden. An-
slut antennen till antenningången på radion eller linda den 
ett par varv runt teleskopantennen om radion saknar sär-
skild antenningång. 

Andra antenner 
Du kan också som antenn försöka använda föremål i 

rummet som är gjorda av metall: värmeelementet eller gar-
dinstången är ett par exempel som brukar gå bra att 
använda. Använd en så kallad krokodilklämma för 
att sätta fast antennledningen vid elementet eller 
gardinstången. Se till att färgen är bortskrapad där 
du sätter fast lcrokodilklämman, så att det blir god 
elektrisk 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 verti-
kal antenn som alternativ. Det kan vara ett spröt av metall, 
inomhus eller utomhus, eller en tråd som du hänger ut ge-
nom fönstret och som får hänga ned utmed väggen. 

Bättre antenner 
Är du särskilt intresserad av speciella frekvenser eller 

speciella riktningar kan du skaffa dig bättre antenner än till 
exempel den universella 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 dipolan-
tenn. Den ser ut som ett stort T, där mittstapeln är nedled-
ningen som är ansluten till radion, medan de båda liggande 
armarna är själva antennen. 

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

För att göra en dipolantenn behöver du två längder an-
tenntråd. Dessa ska knytas ihop, med en isolator emellan. 
Sätt också en isolator i vardera änden. 

Isolatorn ska vara gjord av ett elektriskt isolerande mate-
rial: plast eller porslin brukar vara vanligast. 

Gardinstång 
eller element 
som antenn 
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Nedledningen ansluts till mitten på antennen. Ned-
ledningen ska vara en koaxialkabel med 50-75 ohms impe-
dans. Ena armen på antennen löds till nedledningens mitt-
ledare. Andra armen löds till den flätade skärmstrumpan, 
som omsluter mittledaren. Fuktisolera lödningama med si-
likongummi och isoleringstejp. Låt kabeln gå i en slinga 
runt mittisolatorn, 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 rik-
ta bredsidan mot sändaren, eftersom antennen 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-metersbandet (9500 kHz - 9900 kHz) 
görs antennen för 9700 kHz. 

Longwire-antenn 
Denna antenn är enklare att beskriva och konstruera, men 

tar mycket större plats. Den är en tråd från mottagaren rik-
tad rakt mot den önskade sändarorten. 

Den ska vara minst tre våglängder lång, ju längre 
dess bättre. Den ska vara så rak som möjligt från ra-
dion till slutet på antennen. 

Longwire är en ypperlig riktantenn. Den är mest 
känslig för signaler i riktningar runt trådens längs-
riktningar, alltså både framåt och bakåt. 

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

Antennanpassare 
En dipolantenn är avsedd för ett bestämt frekvensområde 

och har en bra elektrisk anpassning till radiomottagaren. 
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 myck-
et signal når mottagaren, som när antennen är perfekt an-
passad. En antennanpassare, som kopplas mellan antennens 
nedledning och mottagarens antenningång, kan göra att ra-
dion får bättre mottagning. 

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

Extra lång 
tråd ger fin 
riktverkan 

28 



Om du lyssnar på de starka sändama på de internationella 
kortvågsbanden, märker du förmodligen ingen skillnad 
alls. 

Aktiva antenner 
Aktiva antenner är gjorda speciellt för att kunna använ-

das där man inte har plats för stora utomhusantenner (till 
exempel en L-antenn). De aktiva antennerna används oftast 
av radiolyssnare som bor i städer. 

En aktiv antenn är oftast mellan 0,3 och 1,5 meter lång. 
Direkt kopplad till antennen finns en transistoriserad för-
stärkare, som förstärker radiosignalen - men tyvärr även al-
la 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, lysrör, 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: 

300.000 (ljushastigheten) 
	  = våglängden 

frekvensen (i kHz) 

Vad blir våglängden för BBC på 9410 kHz? 
Jo: 300000 / 9410 = 31,88 meter. 
En vanlig dipol är en halv våglängd. Först delas hela våglängden med 

två (alltså 31,88 / 2 = 15,94); varje halva blir sedan 15,94 / 2 = 7,97 me-
ter. 

Riktningen till sändaren 
För att fungera bäst ska antennen riktas med bredsidan mot sändaren. 

Men 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 spe-
ciell storcirkelkarta, med Sverige i mitten. 
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Snabba tips via dator 

 

Dagligen träffas ett stort antal DXare för att utbyta tips 
och erfarenheter: 

- Det finns en ny indonesisk station på 5030 kHz. 
- Har du kollat Drakes nya modell SW8? Radion får stora 

lovord i årets Passport to World Band Radio som just ut-
kommit. 

- Det har kommit en ny version av JVFAX som är en riktigt 
höjdare. 

Inom några minuter har de, och hela DX-världen, fått re-
da på vad som är på gång. Tack vare datorerna har detta 
blivit möjligt under de senaste åren. 

Med en dator och ett modem kan du själv snabbt bli en 
välinformerad DXare. Ring bara till Sveriges DX-Förbunds 
egen databas, SweDX BBS. 

När du ringer den elektroniska brevlådan SweDX BBS 
måste du först registrera dig. Det gäller bland annat att väl-
ja ett personligt och hemligt lösenord. Sedan får du tillgång 

En dator 
och ett 
modern i 
en garde-
rob - det 
är allt som 
behövs för 
att ge 
DX-are 
snabba 
nyheter. 

 

30 



till färska DX-tips, solvädersprognoser, datorprogram, 
elektroniska tidningar och mycket annat. 

Datapost 
SweDX får dagligen datapost från två stora datornät: 

FidoNet och Internet. Själv kan du skicka datorpost till 
vem du vill av de 30 miljoner som brukar ringa till dessa 
datornät. 

SweDX har valt ut alla intressanta elektroniska konferen-
ser inom radiohobbyn. Här hittar du en svensk konferens 
för radioamatörer, två möten för kortvågstips (ett på tyska 
och ett på engelska), ett särskilt område för de som gillar di-
gitala signaler (som fax och RITY) och dagsfärska prognos-
siffror om läget på solen och hur det påverkar radiovädret. 

Datorprogram 
SweDX är också fylld med intressanta datorprogram an- 

passade till radiohobbyn. Det är allt från kartor, 	 
loggböcker, satellitpejlar, kalkylprogram och an-
tennberäknare till avancerade tolkar av fjärrskrift 
och väderfar. 

För att kunna hämta filer från databasen behöver 
du en dator, vilken som helst, och ett modern. An-
vänd ett så snabbt modem som möjligt; telefonräk-
ningen blir billigare på det viset. Själva databasen klarar 
vilka hastigheter som helst. 

Protokoll 
När du ska föra över filer via modern måste du använda ett 

så kallat protokoll, som håller reda på att allting flyter och att 
inga fel smyger sig in i filerna. I BBS-välden kommer du att 
stöta på flera protokoll, främst då Xmodem, Ymodem och 
Zmodem. Du bör välja Zmodem om du kan - alltså att din 
dator har ett modemprogram som klarar Zmodem. 

Hjälpprogram 
Den aktiva DXaren ringer dagligen till databasen för att 

hänga med i vad som händer och läsa sin datapost från and-
ra DXare i hela världen. 

Det är härligt, men det finns ett litet problem: det kostar. 
Det blir dyrt att dagligen ligga uppkopplad till en databas. 

Detta kan du lösa genom att låta datorerna ta hand om 
posthämtningen. Databasen buntar helt enkelt ihop all den 

Många 
program 

att hämta 
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post som du vill ha, packar ihop alla meddelande till små 
paket som du sedan snabbt och enkelt hämtar hem. Är du 
riktigt ekonomisk låter du olika datorprogram styra hämt-
ningen medan du sover, när teletaxan är billigast. Sedan 
sätter du dig vid din dator på morgonen och kollar det se-
naste dygnets meddelanden. Det är bara att välja bland det 
stora utbud som finns: 

Sweden Calling DXers 
Här hittar du alltid den senaste utgåvan av Sweden 

Calling DXers, världens äldsta DX-bulletin som görs av ut-
landsprogrammet vid Sveriges Radio. 

SSA-Bulletinen 
I veckobulletinen från Sveriges Sändareamatörer får du 

reda på allt som är på gång bland radioamatörerna. 

DX-tips 
Här finns heta, färska tips från Sveriges DX-Förbunds 

medlemmar. 

Shortwave 
Den främsta mötesplatsen för alla aktiva DXare i hela 

världen. Här hittar du hundratals meddelande varje dag 
med tips, råd och frågor om allt som rör kortvågsradio. 

RTTY 
Ett möte för alla som har fjärrskrift och annan utility-DX 

som hobby. Dagligen tips på nya stationer att jaga. 

Elektronik 
Hemmabyggaren har flera konferenser, bland annat en 

svensk och två internationella. Mycket handlar om dator-
teknik, men det finns en hel del av radiointresse. 

Radiopuben 
Allt om svensk radio: riksradion, lokalradion, närradion 

och nya kommersiella radion. 

Broadcast 
Stället där du får svar av radioproffsen och en kanal för 

utbyte av erfarenheter för alla som jobbar aktivt med ra-
dio. 
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Satelliter 
Här får alla TV-fantaster sitt, med mängder av upplys-

ningar i ett par konferenser om alla TV-satelliter. Den 
radiointresserade hittar upplysningar om satellitradio som 
sänds parallellt med TV-signalerna. 

Solväder 
Här kommer det dagligen rapporter om vad som händer 

på solen och hur detta påverkar jonosfären och alla radio-
signaler. Varje vecka kommer det en 14 dagars prognos och 
varje månad en sammanfattning om den gångna månaden. 

Annonser 
Köp, sälj och byt - vad som helst och helt utan annons-

kostnad. Till stor del handlar det om datorprylar, men en 
och annan radio dyker upp emellanåt. 

Konsten att hämta filer 
Kommunikation med dator över telenätet kostar pengar. Därför har det 

växt fram olika sätt att minska kostnaderna. Ofta försöker man trycka 
ihop all information och filer så mycket som möjligt. Det tar då kortare 
tid att föra över informationen. 

Packade filer går inte att använda som de är, utan de måste först packas 
upp till sin normala form. Det finns flera program som gör detta. I 
SweDX används PKZip, som är det ledande packningsprogrammet. 

För att kunna föra över information från en dator till en annan används 
dessutom olika protokoll. Det är program som styr överföringen. Följan-
de tre är de vanligaste protokoll som används: 
Xmodem 

Ett av de första protokoll som utvecklades och har blivit något av en 
grundläggande standard som går att använda i alla lägen. Tyvärr är 
)(modem långsamt och dåligt på att rätta till fel som kan uppstå på grund 
av dåliga telefonlinjer. 
Ymodem 

Ar en utveckling av Xmodem som är snabbare och bättre på att rätta till 
fel. 
Zmodem 

Det i dag snabbaste och säkraste protokoll för dataöverföring. Det har 
en finess till: förlorar du kontakten när du överför en stor fil är det bara 
att ringa upp igen - och Zmodem fortsätter där det avbröts. 
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Sputnik, den första satelliten, sköts upp 1957. Sedan dess har utveckling-
en gått snabbt. 1 dag har vi hundratals satellitprogram att välja bland. 

Sikta mot satelliterna 
DXaren har fått ett nytt alternativ - TV och radio via sa-

tellit. Att vara satellit-DXare är ganska annorlunda än att 
söka efter intressanta radiostationer på kortvågsbanden. 

För de världssändande radiobolagen har satellittekniken 
erbjudit en möjlighet att nå sin publik med mycket bättre 
ljudkvalitet. Och en möjlighet att komplettera med TV-pro-
gram. 

Ingen annan form av etermedia erbjuder så mycket snab-
ba förändringar som satellitsändningar. Ständigt flyttas ka-
naler mellan satelliter, nya kanaler kommer till, och en och 
annan som lyckats sämre försvinner. Utöver dessa förän-
dringar finns andra oregelbundna sändningar att söka efter. 
Programöverföringar, som t.ex. sportevenemang från sport- 
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arenan till olika programbolag, sker idag till stor del via sa-
tellit, och kan erbjuda den uppmärksamme satellit-DXaren 
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 	Satellit- USA och Europa. 

	

Först under 1980-talet kom det direkta TV-sänd- 	boom under 

	

ningar via satellit. De ledde till en snabb utbyggnad 	1980-talet av kabel-TV-nät. Under början av 1990-talet har ut-
budet av satellitsändningar ökat snabbt, inte minst i 
Europa. Satellitmottagare har kraftigt sjunkit i pris, och bli-
vit tillgängliga för var och en. 

Hur fungerar det? 
Sändningen från satelliten riktas till ett visst område. Det 

kan vara begränsat till något eller några få länder, eller om-
fatta hela västeuropa. Med en uteffekt på några tiotal Watt 
går det idag att täcka Västeuropa med en TV-kanal. 

De satelliter som används för direktsändning av TV och 
radio finns alla i så kallade geostationära banor över ekva-
torn, på cirka 36.000 km höjd. Genom att satelliterna snur-
rar med samma hastighet som jorden förefaller det som om 
de står still. Det är en avgörande fördel för den som ska 
lyssna på satelliter, att man alltid finner en satellit i samma 
riktning. 

Genom Internationella Teleunionen har geostationära 
platser fördelats mellan länderna. Det är alltså ordning 
och reda även i rymden. Positionsuppgifter för sa-
telliter anges som grader öst eller väst om nollme-
ridianenslinjen som går genom Greenwich i Eng-
land. Avståndet till satelliten, och höjden över hori-
sonten varierar i södra och norra delen av Sverige, 
från 25° i söder till 15° i norr. De mest intressanta 
satelliterna finns tämligen rakt söderut från 
Sverige. Den mest kända satelliten, Astra, befinner sig 
19.2° öst. 

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

Satelliterna 
alltid på 

samma ställe 
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Frekvensband 
Flera olika frekvensband i mikrovågsområdet används. I 

följande tre frekvensband finns de flesta sändningar som är 
riktade till Europa: 

Ku 1-bandet 10.9 - 11-75 GHz 
Ku 2-bandet 11.75 - 12.5 GHz 
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 behöver vara så 
stor. 

Standard för sändning 
Den normala TV-standarden i Sverige och större delen av 

Västeuropa heter PAL. Den allra största delen av dagens .sa-
tellitutbud använder också PAL-standarden. Eftersom Öst-
europa nu successivt går över från SECAM till PAL är det 
främst fransk TV som blir kvar i SECAM 

De ursprungliga TV-standarderna hade en enda ljudkanal 
till respektive bildkanal. Sedan har stereo även införts på 

TV, och för satellittranspondrama finns i dag nor-
malt ett flertal extra ljudkanaler. Dels finns alltid 
den normala monoljudkanalen. Därtill kommer ofta 
ytterligare sex ljudkanaler med olika ljudunderbär-
våg i förhållande till en bildkanal. Vanliga ljudun-
derbärvågfrekvenser är 7.02, 7.20, 7.38, 7.56, 7.74, 
7.92 MHz. Ofta används två av ljudkanalerna för 

stereo till bildkanalen. De övriga kan användas för helt se-
parata ljudkanaler, i stereo (ett par) eller mono. Det är på 
detta sätt som radiokanaler distribueras via satellit. 

Kodning 
Många satellitkanaler sänds kodade, och utöver att få in 

pengar från tittarna finns det ett skäl till som motiverar 
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 sädningar till 
ett enda land genom att bara sälja dekodrar där. 

För kodning av sändningar i PAL finns flera olika standar-
der, och medför att man kan behöva flera olika dekodrar. 

Extra radio 
i överblivna 
ljudkanaler 
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För D2mAc finns en väletablerad standard, Eurocrypt. Den 
används av flera filmkanaler, svenska TV3 och av BBC 
World Service TV. Det blir därför enklare genom att man 

	

kan använda en och samma dekoder. Men för att se 	 
ett program behövs ett så kallat Smart Card att 
sticka in i dekodern. Olika programbolag sänder 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 ko- 
dade 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 upp-
märksamme satellit-DXaren. 

Utrustningen 
För att ta emot satellitsändningar behöver du komplettera 

din TV med extra utrustning. En normal TV som basutrust-
ning duger. Den bör naturligtvis vara en färg-TV och ha 
uHF-bandet (kan ta emot TV2). Ar den modern och har 
scART-kontakt och stereo är detta klara fördelar vid satellit-
mottagning. 

En typisk satellitutrustning har följande delar: 
Parabolantenn med fäste. 
Mikrovågshuvud. 
Satellitmottagare. 
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). 

Många 
okodade 
program 

Parabolantenn 
Den mest avgörande delen av satel-

litutrustningen är antennen. Antenn 
med stor riktverkan är nödvändig för 
att ta emot de svaga satellitsignaler-
na. Därför används nästan uteslutan-
de 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-satellitema har Parabolen är den viktigaste delen. 
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blivit riktmärket. I södra Sverige räcker 60 cm diameter, i 
Mellansverige behövs 90 cm och längre norrut behövs 150 
cm. 

Den som vill kunna ta emot merparten av tillgängliga sa-
telliter i Ku-banden bör satsa på en parabol som är ungefär 
1.5 gång så stor som behövs 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 

C onverter) . Mikrovågshuvudet 
innehåller den egentliga anten-
nen, och en konverter som blan-
dar ned frekvensen till att hamna 
i bandet 950 - 1750 MHz (etable-
rad standard). Det är denna sig-
nal som matas ned till satellit-
mottagaren med koaxialkabel. 

Satellitmottagaren 
Detta är hjärtat i satellitutrustningen. Den kan ta emot 

signaler i frekvensbandet 950 - 1750 MHz som kommer 
från mikrovågshuvudet. Den manövreras med en fjärrkon-
troll, och brukar ha mellan 50 och 200 programplatser. 
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 videobandspelare. 
Ljudutgångar (2 för stereo) som kan kopplas till stereoan-

läggning. Det medger stereomottagning utan att använda 
stereo-TV, och att lyssna på satellitradio utan att behöva 
använda TV-mottagaren. 

Dessutom fmns anslutningar till yttre dekoder, för det fall 
att man vill ta emot någon kodad sändning. 

Att ta emot en eller flera satelliter 
Normalköpet för satellitmottagning i Sverige är ett Astra-

paket, för mottagning av Astra-satellitema. Naturligt efter-
som den har ojämförligt flest kanaler. Däribland TV3. 

För att nå fler satelliter än två behövs motorstyrning av an-
tennen. Med den finurliga anordningen Polar Mount-fäste 

Mikrovågs 
huvudet är 
den 
egentliga 
antennen 
i satellit-
anlägg-
ningen. 
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når man samtliga satelliter (som finns över horisonten) ge-
nom 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 integrerad i satel-
litmottagaren. 

Olika satelliter sänder på olika Ku-band. För att täcka al-
la krävs (minst) två olika mikrovågshuvuden, eller ett hu-
vud med dubbla band. Det finns satellitmottagare som kan 
styra bandväxlingen med hjälp av matningsspänningen. 

Satellit-DXaren bör satsa på en satellitmottagare med 
motorstyrning, mikrovågshuvud(en) för alla Ku-banden 
och dekoder för D2mAc, gärna även för DMAC 

Mer information 
Nyheter om satellitsändningar finns i Eter-Aktuellt. För 

att programmera in en satellitmottagare med förin-
ställda kanaler behövs en översikt över tillgängliga 
satelliter och kanaler. Sådana publiceras med jämna 
mellanrum i Eter-Aktuellt. 

Mer kunskap om utrustning för satellitmottagning 
finns t.ex. i boken Egen parabol, satellit-TV för alla 
av Lars-Ingemar Lundström (Teknisk Litteratur-
tjänst). En bra bok för den som själv tänker installera sin 
utrustning. 

DX-Vännerna 
Sveriges DX-Förbunds stödförening 

DX-Vännerna erbjuder den enskilde DXaren en möjlighet att 
följa Sveriges DX-Förbunds och de svenska DX-klubbarnas 
verksamhet och att medverka till aktivt stöd av förbundets 
verksamhet på olika sätt. 
Årsavgiften är 45 kronor per år, eller valfritt högre belopp. Avgiften 
betalas in på DX-Vännernas postgirokonto 32 86 90 - 3. 
Nya medlemmar är välkomna! 

DX-Vännerna, 
c/o Ekblom, 

Birger Jarlsgatan 44 Il, 
114 29 STOCKHOLM 

Läs mer om 
satelliter i 

Eter-Aktuellt 

i 
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Många förkortningar 
DX-världen är fylld med förkortningar. Här är några av de vanligaste: 
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 
DX 	långväga radioförbindelse 
FM frekvensmodulering 
GMT Greenwich Mean Time 
HAM radioamatör, sändaramatör 
ID 	identifiering, stationsanrop 
WC 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 fädning 
QSL bekräftelse, verifikation 
QTH sändarort 
RF högfrekvens 
RX mottagare 
SASE adresserat och frankerat svarskuvert 
SNT svensk normaltid 
SSB enkelt sidband (Single Side Band) 
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 
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SDXFs försäljning per postorder till 
förbundets medlemmar av 
• Radiomottagare 
• DX-böcker 
• Lyssnarrapportsblanketter 

c/o Gustavsson, Spjutgatan 13, • Tillbehör 
603 63 Norrköping tel 011-169552 För mer Information läs Eter-Aktuellt 

giralOP 

Sveriges DX-Förbund 
SDXF arbetar för DX-hobbyn på flera sätt. Förbundet verkar för 
landets alla enskilda DXare. SDXF ger stöd 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 DX-klubbar 
• Arrangera DX-tävlingar 
• Arligt DX-Parlament 

ETER-AKTUELLT 
En av världens ledande DX-tidningar, Eter-Aktuellt, ges ut av 
Sveriges DX-Förbund tio gånger om året med 52 sidor i genom-
snitt. Tidningen riktar sig till alla radiointresserade, från nybörjare 
och programlyssnare till elit-DXare. I Eter-Aktuellt 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 efter själv, begär ett provexemplar! 
Bli sedan medlem, och få tillgång till alla erbjudanden från DX-Köp! 

SVERIGES DX-FÖRBUND 
Box 3108 
103 62 STOCKHOLM 
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AROS DX CLUB 
för alla 

rad iointresserade 

- Månadsmöten 
- Lyssnarträffar 
- Klubbtidning, DX-Stunden 

Aros DX Club 
c/o Welrell 
RIngduvegatan 38 
724 70 Västerås 

HALMSTADS 
KORTVÅGSKLUBB 

- grundad 1959 - 

- Spalt varje lördag i Hallandsposten 
- Klubbmöten 

Halmstads Kortvågsklubb 
Box 15 
301 02 HALMSTAD 
tel 035 - 10 80 90 

DX-CLUB KILOHERTZ 

- Klubbträffar 
- Lyssnarnätter 
- Utflykter 
För mer information kontakta: 

DX-Club KiloHertz 
Box 88, 
693 01 DEGERFORS 
Tel 0586 - 575 92 

Karlstad 

Radlosallkap 

KARLSTAD 
RADIO- 

SÄLLSKAP 

- Månadsmöten 
- Lyssnarträffar 
- Informationsbulletin 

Karlstad Radiosällskap 
Box 579 
651 13 KARLSTAD 

DX-KLUBBEN KMB 

"Nordvästra Skånes 
Lyssnarförening" 

Bildad 1965 

Box 32, 265 01 ÅSTORP 

VÄLKOMNA 

DELSBO RADIOKLUBB 
SK3PH 

Klubben för Dig i Dellenbygden 
med omnejd. DX-ing, kortvågs-
lyssning, amatörradio, elektro-
nik och data. För mer informa-
tion kontakta: 
Dan Andersson, 0653-169 83 
eller 
Håkan Johansson, 0653-106 44 
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Intresserad av kristen 
eterverksam het? 
Då år Kristna DX-Ring-
en något för Dej! 
Vi är Nordens enda DX-

förening med kristen inriktning. Målsätt-
ningen är bl.a. att stödja kristna radio-
stationer. För ett provex. av tidningen 
KDXR-Nytt skriv till oss och bifoga dub-
belt porto. 
Kristna DX-Ringen, c/o Sahlen, 
Brittgården 94 
543 37 TIBRO 

MALMÖ 
KORTVÅGS-

KLUBB 

ger ut medlemstid-
ningen ON AIR 8 nr. per 

år. Provex. SEK 15. MKVK arrangerar 
också klubbmöten, lyssnarhelger samt 

studieresor. 
Välkommen som medlem. 

MKVK 
Box 7521, 200 42 Malmö 

NORR-
KÖPINGS 
DISTANS-

LYSSNARE 
Klubben för alla DX-are i Östergötland 
- Södermanland. 

Norrköpings Distanslyssnare 
Go Gustavsson, Spjutgatan 13, 
603 63 NORRKÖPING 
Tel 011 -16 95 52 

TIBRO 
DX-KLUBB 

DXare från östra Skaraborg 
samlas hos oss för lyssning, 
studiebesök, tävlingar, klubb-
möten, gökottor, m.m. 
Tibro DX-klubb 
Brittgården 94, 543 37 TIBRO 
Tel 0504 -139 25 

MÄLARDALENS 
RADIOSÄLLSKAP 

Klubben för Dig i Stockholm. 
Klubbträffar, lyssnarnätter, stu-
diebesök, QRG-Bulletinen. 

Mälardalens Radiosällskap 
c/o Christiansen 
Vidargatan 7 
113 27 STOCKHOLM 

LYSSNARKLUBBEN 
VÄNERORT 

Klubbträffar, utställningar, DX- 
expeditioner och klubbtidning. 

Lyssnarklubben Vänerort 
c/o Åsberg 
Poppelvä9en 50 
462 51 VÄNERSBORG 
tel 0521 - 602 43 
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Ge oss en chans när Ni ska beställa Era 
trycksaker 

Vi producerar och trycker allt från visitkort till 
tidningar i färg och svartvitt 

Rulloffset och arkoffset 

Vi hjälper till med layout och ger goda råd 

Begär offert 

Nu trycker vi även 
Eter-Aktuellt 

Tel 054 -19 05 00 

Besöksadress: 
Säterivögen 7, Karlstad 

Postadress: 
Box 67, 651 03 Karlstad 

V TRY c 

 

K 
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0:014  \rip, sATV_3-111.  
17—KLAMRÅDI°  

RADIO NORD 
Lasse Kluisson 	RADIO NORD sänder reklamradio på 
Box 65 	 svenska varje söndag 10.00 - 18.00. 
683 22 Hagfors 

Sändningarna går ut via Radio Northsea 
Tel / Fax 0563 - 126 99 
~2063 82-4 International RNI som sänder via INTELSAT 

1 gr och 18 gr väst. 
TV- Norge transpondern och 7.74 m/hz 
underliggande ljudbärvåg. 
Sändningarna går också ut i kabelradionät 
i Mariehamn /Åland MCA och i Östfoldområdet 
samt Oslo i Norge. 

Mellan 15.00-16.00 är programrubriken NORDISKT MEDIA MAGASIN. 
Nyheter om satelliter, ny utrustning, lokalradio, tillverkare av ny ut-
rustning för den som vill hänga med i utvecklingen och tekniken av idag. 

NORDISKT MEDIA MAGASIN 
I programmet medverkar: 
Jan Johansson - Nordisk Satellit Information 
Kits van Heijningen - Holland. Mediafreak 
Roland Danielsson - MCA Mariehamn Åland. 
Stig Granfeldt - Sveriges DX-förbund. 
Lasse Karlsson - SM4FVD sändareamatör. 
samt leverantörer från marknadsledande företag 

och andra mediaexperter från hela Europa. 

HELA SÄNDNINGSCHEMAT: 
10-12 Gammalt o Nytt på grammofon 
12-13 Melodispegeln från Gotland 
13-14 Här är Radio Nord 
14-15 Nostalgitoppen/Melodiposten 
15-16 Nordiskt Media Magasin 
16-18 Dance on dansbandsprogr. 

GLADA TONER FÖR GLADA MANNISKOR. 
Radio Nord Box 65 S-683 22 HAGFORS SWEDEN. 
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Begagnat 

Vade vecka - ibland flera gånger - 
uppdateras den innehållsrika 
begagnat-listan. Där kan Du göra 
fynden, som passar just Dig. 
Mottagare, antenner, sändare, 
tillbehör för både moderna och äldre 
apparater. - Begär senaste listan 
genom ett fax, ett brev eller telefon! 

Kenwood R-5000 

En avancerad mottagare med 100 
minneskanaler, 4 valbara selekti-
viteler, timer, möjlighet att styra 
från dator. Som tillbehör finns 
VIIF-konverter för mottagning 
på 108 - 174 MHz. 
Ett bra köp! 
Pris: 14.735,- 

ICOM R-7100 E 

Mottagaren som täcker fantastis-
ka 25 till 2000 MHz (alla trafik-
sätt). 99 minnen. Den täcker flyg. 
yrkestrafik, UKV-rundradio, 
amatörradio, polis, brandkår, marin 
radio. 1V-ljud, militär, privatradio, 
in in Mängder med finesser. 
Pris: 16.950,- 

Tillbehör 

Allt vad du kan behöva i fråga om 
antenner, antenntillbehör, kontak-
ter, kabel, kaxialomkopplare. 
instrument, antennförstärkare, 
antennavstämningsenheter,antenn-
rotorer, hörlurar, mikrofoner, QSL-
kort, böcker, telegrafinycklar, etc. 
Katalogen: guldgruvan! 

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. Täcker 100 kHz-
30 Mllz. Trafiksätt: AM, SSB, CW, 
RTTY, FM. 
Pris: 13.800,- 

Telegrafinycklar 

Det finns nycklar för alla smak-
riktningar. Men väljer inatt t ex den 
eleganta och utmärkta nyckeln i 
gedigen mässing, då har man det 
bästa! En skönhet för ögat, en 
prydnad på bordet - och framför allt 
den perfekta välbalanserade nyckeln 
för god teckengivning. 
Pris: 850,- 

CAB-kredit 
K6pIK00. Menet C114494, EurccaW 

Sparbankskod, Fina; VISA. 
Avbet. 12. 24 elles 36 mån. 

CAB- elektronik AB 
Box 4045, 550 04 JÖNKÖPING 
tel. 036-165760 Nils (SM7CAB) 

036-165761 (automatisk ordermottagning) 
036-165766 (telefax) 

CAB-loggbok 
med velad., repeeledU. 
lackning. Logisk, waldisk., 

omtydd. 	 30, 

,iii■■•■■•• 

,htirEg5giv'ji  

Alla radiointresserades inköpskälla! 

ICOM R-100 

Kommunikationsmottagare VHF/ 
UllF. 500- 1800MHz. En mottagare 
för Dig som ... 
• vill lyssna på amatörer, flyg, 

NMT, kommersiell trafik. 
• ha en god mottagare i husvagnen, 

i bilen, i båten 
Storlek: 24l(B)x94(11)x229(D)mm 
Pris: 8.115,- 

Telegrafikurser 

NU är rätt tid att öva upp telegrafi-
kunskaperna. Här kan Du köpa dels 
mera omfattande kurser på 12 
kassetter, eller någon mindre. Och -
när Du gått igenom t ex den där med 
12 kassetter (kurs 1 I )! Ja. då är det 
dags för certifikatet! Trevligt! 
Nybörjarkursens pris: 485,- 

Nätaggregat 

3,5 A (max 6 A) Pris: 470,-
10 A (max 15 A) med voltmeter 

Pris: 970,-
20 A (max 23 A) med voltmeter 

Pris: 1.400,-
30 A (max. 30 A) med volUneter 

Pris: 1.995,- 

Katalog 12 
1 katalog 12, pris 10 kronor, (till utlandet 30,-) finns det mesta för lyssnaren och sändaramatören. Och så följer senaste 

begagnai-lisran med. Där gör man fynd! Bara att ringa, skriva eller telefaxa! Välkommen! 
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radio nord 
RADIO HISTORIA. 

Radio Nord kan nu erbjuda radiohistoriska 
dokument på CD. 

Radio Caroline THE LEGEND LIYES ON. 
Frk 1964 NI 1991. C0u imiskila 44 avsnitt med sagoliks kommentarer. Mols, eumenid: asni history. 
Detta it jo forttättaiasea 	Radio Nord hl vin del. Heroisk pterktIctiew no till firoljaing tirog 
Även detta ir ett raimlistoräkt dokeneat. 	 rino. 

Ring och kolla, Det kan hända att vi har något ex. kvar av: 

Historien om Radio Nord 
Över 1 tim. lång. .singlar, reklam, topplåtar och station-ID-s Ett 48 tidigt 
häfte medföljer med bilder och hela historien om Radio Nord. 

Skriv eller ring och beställ 125:-per styck inkl moms. Fri frakt 
vid förskottslikvid. 	 1258— • 

UPPSLAGSVERK FRAN RADIO NORD 
med samtliga artister och melodier från TOPP 20 
och DE TIO. Topplistorna under tiden 12/1 1961 -
27/6 1962, tiden när Radio Nord sände. 
Uppslagsverket är på 80 sidor i AS format, kostar 
bara 60:- inkl moms och frakt. Detta dokument är 
ett "måste för de som gillar 60-tals musiken. 

Vi säjer "vanliga" CD-er till låga priser, beställ lista. 
RADIO NORD BOX 65 S-68322 HAGFORS. 
TEL/FAX 0563-12699. Postgiro 206382-4. 
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Allt för dx-ing 

LOWE: 
— Kortvågsmottagare HF-150, HF-225 och HF-235 
JRC och ICOM samtliga modeller 

RF SYSTEMS: 
— MLB, Magnetic Longwire Balun (100kHz - 40MHz) 
— MLB-Marine (100kHz - 40MHz) 
— MLBA MK1, Longwire (12,5m) med MLB (100kHz - 30MHz) 
— MLBA MK2, Longwire (20m) med MLB (100kHz - 40MHZ) 
— T2FD Antenn (3 - 35MHz) 
— DX-Listener, Bredbandsantenn (50kHz - 25MHz) 
— DX-1, Aktivantenn (50kHz - 50MHz) 
— DX-7, Aktivantenn (50kHz - 35MHz) 

SSB ELECTRONICS: 
Antennväljare (mastmontage): 

— AS-100, 2-vägs, DC - 1000MHz (max 100W/1,3GHz) 
— AS304, 4vägs, DC - 600MHz (500W/600MHz) 
— AS-204, 4-vägs, styrning via matarkabel (500W/600MHz) 

samt koaxialomkopplare från DC till 18GHz 
Lyssna amatörradio (VHF, UHF och SHF) med din kortvågsmottagare! 

Konverters: 
— K5001, 50...52MHz till 28...30MHz 
— K3001, 136...138MHz => 28MHz (vädersatellit) 
— K2001, 144...146MHz (2m) => 28MHz 
— K7001, 432...434MHz (70cm) => 28MHz 
— K7001/S, 435...437MHz => 28MHz (amat. satellit) 
— K2301G, 1296...1298MHz (23cm) => 28MHz 

Vädersatellit utrustning för kortvåg, 137MHz (NOAA) samt 1,7GHz 
(M ETEOSAT) 
Ring/Faxa eller skriv för ytterligare Info (katalog). 

JEH Trading Box 99, S-460 64 Frändefors 
Tel/Fax 0521-25 43 08 mob. 010-206 27 95 
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ARA-60 efterföljaren till den populära ARA-30, erbjuder samma goda känslighet och en 
förbättrad förmåga att behandla starka signaler mot överstyrning. 
Den elektroniska kretsen med högströms mikrovågstransistorer,  arbetar som hög linjär klass A och erbjuder en mycket 
rak frekvensgång optimerad upp till VHF. 
ARA-60 monteras lämpligen vertikalt för maximal effektivitet. Trots sin ringa längd är mottagningen nästan lika bra som 
på en longrvire. Korta aktiva antenner har fördelen att ge lite störningar pga elektrostatista urladdningar och brus/ 
störningar orsakade av elektrLska• och elektroniska apparater. På tropikbanden under 5Mliz kan ARA-60 vara L o. m. 
effektivare än en longsoire 

Sorn skydd mot statiska laddningar har ARA•60 urladdningsruotstånd Inbyggt. Montering utomhus ger bäst resultat 
lämplig höjd 0.5 - 2 meter, högre ger ingen förbättring. 
A RA•60 år konstruerad för anslutning till kommunikationsmottagare med 50 - 750 Ingång. En bärbara transistorradio 
är konstruerad för att fungera bast med den inbyggda antennen och kan bli överstyrd med brus och distorsion som följd. 
Vid överstyrning av kan ARA-60 signalen justeras till lämplig nivå med den på "interfacet" justerbara dämpsatsen. 

TEKNISKA DATA 
Frekvens 
Längd 
Montering 
Spunning& ström 
Kabel 

Artikelnummer 

0.3 - 60M11z -1d0, 0.1 • 120MHz -3dll 
940rum, 0 64trun 
maströr 28 - 48 rum (2 st mastklammer av rostfritt stål, ingår) 
13.8VDC från Mitadapter (ingår), 180-200mA 
Re-58/1.1, 8 ni (ingår) med 111, kontakter (upp till 40 m kan användas 
utan försämring och t.o.m. längre med grövre kabel), anslutning rx PL-259 
36060 

åress r- ARA-60& ARA-1500 ei 	AKTIVA MOTTAGAR-ANTENNER 
Bredbar d iga V11E/U111' -mottagare har för det mesta ingen optimerad känslighet. Känslighe-
ten kan beskrivas som ett brustal angivet i d II. En bra mottagare bör uppvisa ett brustet på 2-
3dll, men typiskt för de flesta mottagare är 6.7dB. Placerad en bit från mottagaren (vilket är 
normalt för att erhålla bästa mottagning, ex. på ett tak) och då med 20 m koaxialkabel ger en 
dampning med ca 4411 vid 144M Hz och ca 6d11 vid 4303111z, sammanställt ett brustal på 11- 
14dB. 
ARA-1500 ger här en viktig fördel gentemot en ex. disconc, med sin höga förstärkning vilket 
motverkar förluster i kablar m.m. Förenklat så ger A RA-I500 med 20m RG-58 ett brustal på 
ca 3dB vid 200MHz, medan en passiv antenn med samma k abdIringd ger ett brustal på ca 1 Id B 
sid 200MHz, en skillnad på hela 8d B! vilket gör en märkbar skillnad i ett antennsystem. 

Elektroniskt är ARA-1500 utvecklat med modern professionell teknik. Antennens uppbygg-
nad tillåter mottagning både vertikalt och horisontellt. Den aktiva delen Innehåller en MMIC 
förstärkare (monolithic microwave Integrated circu it) vilken ger ett lågt brustal och extremt 
god dämpning av frekvenser över 1500M Hz.GA1N-kontroll för variabel förstärkning 0-20dB 
sitter på "interfacet" för att matcha ink om nmnde signalstyrkor mot mottagaren. 

Dresslers antenner har framtagits med tanke på att tåla de tuffaste omgivningar vid 
utomhusmontering. 

' Vattentäta vid vertikal mt.nnontering. Även inomhus kommer en bra mottagning att erhållas. 
Vid vertikal montering är antennen rundstrålande och ger då även minst problem med 
störningar, från VHF.stationer med hög eiTekt och 1111F TV-stationer. Spänning till antennen 
är 12VDC (ingår) och anskris till "interfacet" vilken ger spänning i koaxialkabel till antennen, 
samtidigt som signalen plockas u r till mottagaren. ARA-1500 levereras med 8 meter ka bel, men 
kabel upp till 50 meter kan användas med små förluster. 

Frekvensområde 
50-5003110. 

b
' ',,r• 500-1000MHz 

, 1000-1500MHz 
Utgångsimpedans 
interceptpunkt 3:de 
Anslutningar rf 
Spänning& ström 
Storlek & vikt 

Brustal Förstärkning 
3.3.5d B 11.5d B 
3.5d13 	11.5d11 
3.6-4411 11.0d B 
50.700 
.21dIlin typiskt 

9-12VDC, 80mA (03.5mm telefonpropp) 
090mm, längd 450mm, 2.5kg 

EAANNI Levereras med: batterieliminator, interface, fristen för maströr och Bin koaxialkabel. 
Skandlnanak generalagent 

SWEDISH RADIO SUPPLYAB 
Postadress: Box 208, 651 06 Karlstad 
Besöksadress: Fallvindsgatan 3--5 
ÖPPET TIDER 	09.00-16.00 
LUNCHSTÄNGT 	12.00-13.00 
Poolgiro 33 73 22 - 2 Telefon 

	
054 -85 03 40 

Bankgiro 577 - 3569 	Telefax 
	

054 -85 08 Si 
Telex 
	

66158SRSSCAN 5 

TEAM SCANDINAVIA 
Danmark: 
	

NORAD A/S, Frederikshavnavei 74, DK-9800 Hare/ing, 

Tel. 98 -90 99 99, 	 Telef*. 98 - 90 99 88 

Norge: 
	

VHF Communicatin AIS, Ponbok• 16, BRYN, N-0611 Orilo 6, 

Tel. 02.263 09 30, 	 Telefax. 02 .263 11 11 

Finland: 
	

Televiaioapar 00, Box 837, SP00101 Helaingfoea 10, 

Tel. 0 .730 9701 766 330, 	Telefax_ 0 - 730 907 

Finland: 
	

OT Hemradio LTD, Patruunntie 8 D, SF-62900 Vimpeli, 

Tel. 66- 514 20 	 Telefax. 66 - 515 03 
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Bli kjent med DXLC! 
Over 400 radioentusiaster over hele 
Norden har allerede gjort seg kjent med 
norske DX- Listeners' Club. 

Stadig får flere og flere eynene opp 
for at klubbladet DX-News er blant de 
rimeligste og beste DX-bladene. 

Kort produksjonstid gir ferske tips og nyheter. 
40-50 sider med tipsspalter og artikkelstoff. 

DX-News har de mest oppdaterte opplysningene om radio-
situasjonen i Storbritannia - og vi bringer også mye god stoff om Latin-Amerika. 
10 utgaver av DX-News koster bare NOK 100,- 
(Prisen blir enda lavere gjennom det felles-nordiske Sampren-samarbeidet!) 

DX-Listeners' Club, Postboks 7080 Vestheiene, N-4602 Kristiansand, Norge. 

Skriv etter preveeksemplar av DX-News i dag - det er helt gratis! 

Kanske du 
har en 

eller 
möjligen en 

eller något 
så ovanligt 

som en 

då 
behöver 

du 
e 

Vi kan ä tag på ca 3000 olika typer av elektronrör. 
Ring / skriv och tala om vad du behöver. 

TEKMAR 
Box 144 

510 22 HYSSNA 
0320 - 397 73 (även kvällstid) 
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(POSTGIRO 33 73 22 - 22 Telefon vx 
BANKGIRO 577 - 3569 	Telefax 

054 - 85 03 40 Postadress: 	Box 208, 	651 06 Karlstad 

054 - 85 08 51 Besöksadress: Fall vindsgatan 3 - 	5 

SWEDISH RADIO SUPPLYAB 
Agent för kom, Daiwa, Araki, B&W, Bencher, Telereader,Comet, Create, 
Datong, Diamond, Dressler, Emotator, G-Whip, Hidaka, ICS, AEA, JRC, 
Kantronics, Kenpro, Kuranishi, MFJ, Palomar, Pocom, Wavecom, Liniplex, 
Revex, AOR, Tokyo Hy-power, APL, Mizuho, Hi-mound, ETM, Tagra, Tono, 
Intek, RF-Systems, Nietzsche, Davis, Skyview, Vectronics, Timestep, Natec, 
Revex, JEC JIM, Wimo, Eikoh, Medialist, Trival, DX-Engineering, Heil, Anten, 
Wavecom, Äquaman, Hozan, Vessel, Logikey, Yupiteru, Geochron, m.fl. 

rt;.-  
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TRANSCEIVRAR, MOTTAGARE, SCANNERS, MOBIL/BASANTENNER, SLUTSTEG, PACKET, 
RTTY/CW-DATORER, AKTIVA ANTENNER, INSTRUMENT, ROTORER, MANIPULATORER, 
VÄDERSATELLIT-SYSTEM, TELEGRAFINYCKLAR, MATCHBOXAR, BÖCKER, 
KONTAKTER, VÄDERSYSTEM, TILLBEHÖR, ELEKTRONIKKOMPONENTER M.M. 

SAMT VÅR PROFESIONELLA AVDELNING DÄR VI HAR FÖLJANDE : MARIN VHF-RADIO, 
HF MARINRADIO, FLYGRADIO, LANDMOBIL-RADIO, MRG-RADIO m.m. 0 

SWEDISH RADIO SUPPLY AB skandinavisk generalagent för 1 Co M 

r-----SKANDINAVIENS STÖRSTA AMATÖRRADIO-VARUHUS 


