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(Ni som får QSP på nätet: Gå upp i förstoring, när Ni tittar på bilderna!
Det är dom värda!)
Deadline för nästa QSP den 20 maj 2013
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Kalendern:
Torsdag

13 05 02

19.00

Månadsmöte, Klubblokalen

Första o. tredje
lördagen varje månad
Varje söndag

9.00

SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz

09.00

SSA-bullen över Sunnerepeatern, 145.775
Op. SM4HBG Rolf

Varje söndag

09.30

Varje söndag

10.00

… träffas vi som vill motionera våra
kortvågsstationer på 3,7585 MHz +/QRM i en liten ring. Välkommen att
delta!

Lokaltrafiknät Karlskoga
Radioklubb, SK4KR, 145.750
Op. SM4PKA Sven-Erik
19.00 Marknätet över repeatern, 145.600
Varje söndag
Olika operatörer
Tester: 2m/ 70cm/ kvartalstest / Upplysn. hos –RPP el. –RPQ

Red:s funderingar
Nu är dom här i alla fall, vårfugglarna! Men vad vi har
fått vänta i år! Vi brukar åka bort till Gelleråse gärden och
fick göra flera vändor i år innan vi såg de första som vågat
sej uppåt mot Norden. Tranor gläder oss alltid särskilt.
Dom LÅÅTER så väldigt!
Och dom ser helt knasiga ut när dom springer! Men dom är kul – och det
är vår! Vi andra får ge oss ut på lite andra våglängder – det står en hel del
att läsa i det här numret om hur vi kan nå varandra över hela landet. Fast
det där begriper säkert läsarna bättre än Red som ju bara plitar ner vad
andra har kommit med! Tack för att Ni bidrar! Glad maj!Red/UKV Karin
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Mötesprotokoll april
Protokoll fört vid månadsmöte 13-04-04
Närvarande: SM4RHU, TFE, IHY, SA4BKJ, AVQ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötet öppnades.
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.
Kassören lämnade ekonomisk rapport.
TFE rapporterade att han har fått igång sin hot-spot.
En medlem har föreslagit att SM4AMJ Olle borde bli
hedersmedlem. Mötet beslutade enligt förslaget.
Nästa månadsmöte 2 maj.
SM4AVQ Henry

Information konsumentvägledning
Planeringen var att vi vid månadsmötet i maj skulle få besök av en
konsumentvägledare. Tyvärr gick inte detta att genomföra. Programmet kommer istället att ske vid vårt möte den 13 juni. Ytterligare
information kommer i nästa QSP och i trafiknätet på söndagarna.
/AVQ

Notiser:
1. För

hämtning !!

Ett modem för “paketradio“ TINY 2
Kontakta SM4PKA. Sven-E.
e-mail : sven.aino@blixtmail.se

2. Det blir billigare!!!
http://www.idg.se/2.1085/1.497062/bli-radioamator-for-under-900kronor SM4TFE tipsade.

3. Ni som läser QTC: Det finns en fantastisk antenn för 144 MHz på sid
24 i senaste numret! Ha den i trädgården….!! /SM4POF tipsade.
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Rutjakt
Amatörradio lär ju vara en diamant med många facetter. Det ursprungliga är väl att via etern söka kontakt med andra likasinnade för
att experimentera och bygga egna utrustningar.
Men eftersom tekniken utvecklats kommer nya trafiksätt och nya
tillämpningar av dessa till användning, till exempel RTTY, paketradio,
APRS, meteorscatter, månstuds och många andra.
Det händer också alltmer att man ”skarvar i” med andra i samhället
etablerade kommunikationssätt. Detta tycker jag är lärorikt och
spännande men fjärmar sig något från amatörradio. Men det stimulerar
ju teknikintresset.
En annan facett är tävlingar (contests), nationella och internationella,
där man vill komma så högt upp i resultatlistan som möjligt. Men man
kan ju tävla med sig själv och jaga rutor, fält och DXCC-länder.
Jorden har av amatörerna delats in i 324 fält AA-RR. Varje fält har i
sin tur uppdelats i 10x10 rutor 00-99.
När det gäller vad som räknas som DXCC-länder är det en internationell amatörklubb ”DX contest committee” som bestämmer vad
som räknas dit. Förutom ”riktiga” länder har man räknat in på amatörer mer glesbefolkade platser som har egna prefix. Några exempel är
Madeira CT3, St. Martin FJ, Svalbard JW, Jan Mayen JX och
Gibraltar ZB2.
Även normalt obefolkade ”länder” förekommer: ett exempel är stenbumlingen Märket (Market reef) OJ0 på gränsen mellan Finland och
Sverige i Södra Kvarken i Bottenhavet. Men då och då åker några
snälla amatörer ut och aktiverar platsen. Då blir det pile-up.
Jag och RPQ brukar aktivera rutan JP74 när vi är på plats. I den rutan
finns ingen fastboende amatör så det är en ”rar ruta”. Så om vi ropar
CQ när det är öppning blir det ”fullt i tratten”. Men nu för tiden är det
mest redan körda rutor vilket försvårar att hitta eventuella nya mer
avlägsna och för oss rara rutor i mängden av signaler.
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Vi utnyttjar olika utbredningsvägar förutom direktkontakter via tropo
som ibland kan sträcka sig uppemot 40 mil, mest E-skip och aurora. Så
här långt norr ut förekommer även aurora-E.
Vid E-skip reflekteras radiovågorna mot ett joniserat E-skikt med
varierande höjd uppe i atmosfären tillbaka till jorden igen. Beroende
på skiktets höjd hamnar vi då vanligen mellan sydligaste Sverige och
mellersta Europa. Man ”skippar” alltså området däremellan. Ibland
kan radiovågorna återreflekteras från markytan och göra ett språng till
och nästa ”nedslag” hamnar betydligt längre bort. Rutorna i mellersta
och södra Sverige är mycket sällan ”belysta” av E-skipet och därmed
mycket svårkörda. Vi har ännu inte efter 20 år lyckats köra rutorna
JO48, JO68 och JO86. Men de kommer förhoppningsvis på aurora.
Att köra aurora är ganska givande när det uppträder. De flesta av våra
QSOn i de norra delarna är körda via aurora. När man kör via auroran
på 2m och 70cm är det mest CW som gäller, SSB är mycket
”svårläst”.
Men på 6m går det relativt bra, även om CW är att föredra. Här kan
man ropa CQ utan att bli ”angripen” från alla håll, eftersom det är
glesare mellan amatörerna i de aktuella områdena och färre som kör.
För att kunna hitta för oss intressanta signaler ropar vi numera nästan
aldrig CQ annat än på aurora. Vi lyssnar istället över bandet efter
åtråvärda signaler.
RPQ har gjort en liten ”programsnutt” till vilken man knappar in
hörda, misstänkt okörda rutor. Man får då svar från programmet om
någon av oss har rutan okörd.
Då vi kom igång på 6m från JP74 hände det att vi körde 200 QSOn på
en dag, men numera blir det inte mer än 5 till 10 på 14 dagar.
Hittills har vi tillsammans uppnått 325 rutor, 21 fält och 62 DXCCländer. Detta på 2134 QSOn.
Här nedan följer en kartbild, som med fördel kan läsas om man går
upp lite i storlek i datorn och roterar bilden. Den röda ringen på kartan
markerar ruta JP 74.
SM4RPP Alf
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D-Star HotSpot
I förra numret skrev jag att vi fick låna lite grejor av SM3DYE. Dessa
är nu inköpta, och rullar på hemma hos SM4TFE. En Icom IC-2725
med 50 W uteffekt är kopplat till ett modem från DutchStar
(http://www.dutch-star.eu), som via USB går till en Windows XPdator. Programvaran är DutchStars DV-node. Frekvensen på radion är
just nu 145,2375 MHz, kanalseparation 12,5 kHz. Det finns en ”bugg”
i D-Star-protokollet. Trots att vi kör simplex mot HotSpoten, så ska
man ställa in -DUP (eller DUP) och sätta skiftet till 0 MHz. Annars
vill inte HotSpoten acceptera din sändning. Detta beror på att D-Starprotokollet i början var tänkt för att köra mot repeaters, och det fanns
inga HotSpotar att tillgå då.
DVnode-programmet är inloggat mot en nod som heter DCS010_B.
Mest aktiva är SM3, SM6 och SM7. Men norrmän och holländare har
jag också hört. Det finns många noder att koppla sej till, men
DCS010_B har blivit ”standard” för de flesta svenska gateways. Ett
undantag är DCS010_T som används för teknisk bulletin en gång i
veckan på onsdagar kl 19, typ trafiknätet vi har i klubben på söndagar
kl 10.
För att kunna köra över HotSpot behöver man (förutom frekvens etc)
ställa sin Rpt1 till SM4TFE C (C står för 2m, B är 70 cm), och Rpt2
till SM4TFE G (G är gateway, ut mot Internet alltså). Rpt1 är alltså
den station man sänder till först, Rpt2 är den station som man vill ska
vidarebefordra meddelandet. Dessutom ska MyCall stå på den egna
signalen, och YourCall oftast på CQCQCQ. Det betyder att ”alla” hör
vad man säger. Skriver man in en specifik signal i YourCall, så är det
bara den stationen som hör ditt meddelande. Systemet bygger på att
alla callsigns är 6-ställiga, dvs. B, C och G ska alltid stå som åttonde
tecken (det sjunde tecknet ska då vara ett mellanslag). Tänk på det om
ni skriver in kortare signaler än 6 tecken, då måste ni fylla på med fler
mellanslag, så B, C och G hamnar på åttonde plats. Det finns även
band A som ligger på 1,2 GHz.
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Lite problem har det varit med grejorna; modemet har hängt sej ett par
gånger, och några gånger har jag fått Timeout Protocol, dvs. blivit
bortkopplad från DCS010_B. Detta kräver lite handpåläggning,
orsaken vet jag inte, jag forskar vidare i detta.
Den som vill läsa mer (på svenska) kan kolla på http://www.d-star.se
Klicka på D-STAR-forum i övre raden.
Nästa steg är väl en D-Star-repeater. Nu är vi på gång i alla fall!
Kent/SM4TFE
Här följer några bilder:
Första bilden, nedan, är ett ICOM
spänningsaggregat för 12 V och
DV-modemet.

Andra bilden, ovan, är ICOM
IC-2725
Tredje bilden är datorn
som kör HotSpoten
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(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Utsikt från verandan:
Islossning i solnedgången.
Men snart sitter vi här, njuter
i försommarkvällen. Vildvinet
grönskar och solen har
hunnit ända fram i bildens
högerkant.
Snyggt QTH, inte sant? Red.
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