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Sidan tre

SM3NFB

Det är oftast någon på SVARK på lördagar från klockan 10.30
och framåt. Dock inte alldeles helt säkert….
Det är SM7LPE som är ständig stugvärd på lördagar, utan att ha
ett krav på sig att alltid vara där. Det är därför det kan vara
någon lördag då det inte är någon alls där.
Kolla gärna med LPE eller över repeatern innan du åker dit!

Lördagsmeeting

Christer SM7UXU, Janne SM7TNO och Maggan SM7UDX.
Foto SM7NDX

Sambandsuppdrag under året:

Nässjörundan 20160501
Hammarslaget 20160528
Midnattssolsrallyt 20160630
RC Maskinrallyt 20160820
Polkatrofén 20160917
Novemberskölden 20161105

Radiosamband är både nyttigt och roligt.
Man får vara med i stridens hetta och
hjälpa motorföreningarna samtidigt som
man blir rutinerad på trafiken, fin reklam
för klubben och tjänar in en extra slant till
klubben så vi kan hålla utrustningen i trim.
Häng med du också!

Novemberskölden bjöd på snöväder och stundtals mycket slirigt väglag.

SM7FEJ är en av de trogna operatörerna
vid bilrallyn.
Trots det ruggiga vädret fryser han inte då
han har varm bil och eget elverk med sig.

FEJ-mobilen. Man måste visa vem
man är!

Nya medlemmar sedan förra
SVARK-nytt

SM5DK Lars-Erik Andreasson
SM6CBQ Ingvar Josefsson
SM6FKT Bo Henningsson
SM7NMO Tage Sjöblom
John Bergelin
Tobias Bertilsson
Lukas Flodmark
William Johanskog
Edvin Holm
Bassel Alquojah
Staffan Engström
Thomas Vaern
Jonas Ahnström
Erik Befwe
Viktor Siljehov
André Vilhelmsson

Ett flertal är högskoleelever vilket är
extra roligt!
Välkomna!
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Klubbinfo

Det är riktig fart på SVARK
nu. Under den tid jag varit med
i SVARK har det nog inte hänt
så här mycket. I våras fick 7 av
vår medlemmar egen
anropssignal efter avslutad
kurs. Till våren kan vi förvänta

oss nästan lika många.
I september arrangerade SVARK för första gången DX-

mötet, DX-match. Detta blev en succé både när det gäller
deltagarnas beröm och även ekonomiskt. Styrelsen har
därför beslutat att fram till nästa DX-match 2018, skall
klubben sponsra DX-expeditioner med totalt ca 15 000
kr. Detta för att visa får uppskattning till dem som offrar
egen tid och egna pengar för amatörradiohobbyn.

Det är relativt många besökare på tisdagskvällarna, men
det kan vara flera. Jag tror dock att årstiden spelar roll.
Det är riktigt mörkt på kvällarna. Ett alternativ till
tisdagarna är att åka till klubben på lördagsförmiddagarna.
Det är oftast alltid någon där från ungefär klockan 10.30.
Vill du inte chansa att åka dit, så ropa först via SK7RGI
eller skaffa en egen nyckel.

Våra repeatrar SK7RGI på 145.750 resp 434.750 MHz

har fått ny repeaterlogik och VHF-repeatern på Taberg
har dessutom fåt två nya fjärrmottagare, en på Bondberget
och en i Huskvarnabergets naturreservat. Det är därför
helt fantastiskt att mer eller mindre obehindrat köra med
handapparat. Man får till och med tillbaka känslan man
hade i början av åttiotalet och repeaterkörandet då.

På Jönköping University är elektronikföreningen aktiv
med flera medlemmar. Deras verksamhet är en del i
SVARK.

Det lite negativa är att det missats att vara stugvärd
några gånger. Det är därför extra viktigt att man som
stugvärd kontaktar nästkommande stugvärd på listan och
informera den om läget och vad som ev. behöver köpas
in till nästkommande tisdag.

Vi behöver vara fler stugvärdar. Kan du tänka dig att
vara stugvärd två gånger om året, så kontakta SM7RPU
för att få nyckel och tagg.

När detta skrivs i början av december ser vi fram mot
årets Julfest och önskar varandra en riktigt God Jul med
mycket radiokörande. Jag vill dessutom tacka alla
styrelsemedlemmar, sektionsdeltagare, kursledare,
sambandsoperatörer, DX-match-funktionärer, stugvärdar,
bulletinuppläsare m fl för årets insatser.
73 de SM7NDX, Jan

Ordföranden har ordet

http://www.antentop.org/library/files/
Antenna_Manuscript_v.01.pdf

Antennhandbok på nätet

Denna mycket omfattande bok beskriver många
antenner för portabelt bruk och för trångbodda.
De flesta artiklar är skrvna av ryska amatörer. En riktig
idébank som är gratis!

Hej
Du vet väl om att SVARK har en
Facebooksida.
Besök den gärna och skriv inlägg.
Facebook har en enorm
genomslagskraft.
73 Martin Almquist, SM7UVT,
martin@jorarp.se
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Klubbinfo

I september hade vi ett uppskattat besök
av Lars-Erik SM5DK. Han har under
många år sysslat med bl a signalspaning
ombord på FRA:s Caravelle fullproppad
med elektronik.

Caravellen ett signalspaningsplan som
numera finns till allmänt beskådande på
Linköpings flygvapenmuseum.

Midnattsbångens klang är
gäll,
någon trycka och stimma.
Alla sända från ensligt käll,
Longspeaker i
midnattstimma.
Någon tar på jobbet rast,
snön ligger vit på antenn och
mast.
Snön ligger vit på taken,
endast Gubben Ivar är vaken.
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Hälsning från EA8- Teneriffa
För fjärde året i rad tillbringar jag och min xyl Britt-

Marie vintern nere på Kanarieöarna, närmare bestämt i
Puerto de la Cruz på norra Teneriffa. Vi ingår ett team
på fem personer som jobbar i den Skandinaviska
Turistkyrkan och inbjuder i förta hand turister från
Sverige, Norge och Danmark att delta i vår verksamhet.

Det är inte första gången som vi tillbringar lägre tider
utomlands, elva år arbetade vi i Ecuador med bl.a.
radiostationen HCHB Andernas Röst. Under de åren var
det kortvågsradio som gällde för kontakt med Sverige
och det med signalerna HC1SK och HC7SK.

En ny erfarenhet av kontakt med Sverige har jag fått
de senaste åren genom en installation av remote
kontrollerad kortvågskommunikation som inneburit
dagliga 80 meters QSO med radiovännerna i Sverige.
Min  ICOM 706Mk11 har varit installerad ca 2,5 mil
väster om Ljungby och den har styrts via en mobil
internetuppkoppling. Den har fungerat i stort sett
klanderfritt tills för någon månad sedan, då jag fick
problem med uteffekten. SM7NDX erbjöd mig då att
använda hans IC706Mk11 som han installerat i SVARKs
klubbhus i Axamo, och som antenn använda den 80
meters dipol som jag hängde upp bland granarna. Det
har fungerat helt klanderfritt och ger mig ett fantastiskt
radioläge med goda signaler i stort sett åt alla håll. Tack
Janne för hjälpen!

För ett år sedan fick jag överta en 4 bands
vertikalantenn som Peter SM6MCW fixat till, och den
antennen ger mig möjlighet att köra radio på 10-40
meter. Stationen är en ICOM IC-7000 och med den kör
jag enbart cw-QSO. Konditionerna har de senaste
månaderna varit lite struliga, men den helgen då jag
skriver detta pågår CQWWDX Contest på cw, och
banden kokar av stationer. Tyvärr har jag pga. av mitt
arbete här nere inte stora chanser att köra test, men
brukar försöka hinna med att  CQ på 14.037 kHz vid ca
9.30 SNT.

Det är extra trevligt när radioamatörer dyker upp här
nere, och det har hänt ganska ofta under åren. Senast
var det Tilman SM0JZT som besökte oss tillsammans

med sin xyl. Det var klart att vi skulle kolla
antenninstallationen på takterassen. Den fick godkänt.

Till våren återvänder vi till Sverige och kommer då att
bosätta oss i Bankeryd. Förmodligen blir det då inte så lätt
att få sätta upp kortvågsantenner där vi ska bo, kanske
remote-intasllationen även då kan bli en möjlighet för att
vara QRV på banden.
Önskar er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År

Mats  SM7BUA/ EA8

Tilman vid antennen på takterassen.
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Besök från Motalaklubben.

En tisdagskväll på sensommaren fick vi besök av ett
antal amatörer från Motalaklubben.
Efter sedvanlig ”rundvandring” fick vi en trevlig
fikastund och kunde bekanta oss.
Det är alltid lika kul när vi får besök, och ett
samarbete mellan klubbar är alltid välkommet. Det
var tiotalet amatörer som besökte oss.

Mats vertikalantenn på Teneriffa.

Ordföranden i Motala  Morgan SM5BVV  t h tillika DL5, samspråkar.

SMFF återuppstår
http://smff.sk6ei.se/

Det tidigare så populära SMFF
återuppstår vid årsskiftet.
Nu i ny regi: SK6EI, Skövde Amatörradioklubb
(SARK).
En årlig avgift på 50:- tas ut för att deltaga i
tävlingen.

SSA-bullen
Lyssna på bullen varje
söndagskväll kl 19.00..
Matnyttigt från hela Sverige,
men även en träffpunkt för
klubbmedlemmar där du kan
lämna QTC eller fråga om
saker. Du får även reda på
kommande klubbaktiviteter.
Checka in du också!

SK7RGI, 145.750 MHz -
434.750 MHz.
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En låga att hålla brinnande!

                   

I antikens Grekland representerade elden kontakt med
gudarna. Enligt grekisk mytologi fick människorna eld
först sedan Prometheus stulit den från gudarna för att ge
den till människorna. Då Zeus fick reda på detta blev han
arg och straffade både människorna och Prometheus. För
att hedra gudarna brann det därför alltid en eld på Hestias
altare i Olympia.

Kontakten med gudarna eller Gud, ja den har vi i
Jönköping också. Det är ju inte för inte som Jönköping
kallas för Smålands Jerusalem. Vad beträffar elden, så
behövde vi inte stjäla som grekerna, vi har istället tillverkat
den i Jönköping på tändsticksfabriken.

Precis som i Olympiska spelen, så har SVARK nu tänt
en eld. En eld som kommer att brinna i vår stad vartannat
år, istället för vart fjärde år. En låga som förts vidare från
Karlsborg och eldsjälarna där, till Jönköping och SVARK.
Vi har tagit över stafettpinnen/facklan för att föra elden
vidare. Vår ambition är att hålla lågan brinnande under
många år framöver. Att vi kallar mötet för DX-match beror

på att engelskans ”match” betyder tändsticka, men även
match, tävling, event, evenemang och möte. Valet av namn
kommer från att Jönköping var tändsticksstaden. Den f d
tändsticksfabrik har tänt många lågor runt om i världen.
Även detta arv tänker vi föra vidare d v s att tända DX-
eldar runt om i världen och inte bara i Jönköping och
Sverige.

För att ge er som inte var med på SVF en lite bild av
vad deltagarna tyckte om mötet, så har jag gjort utdrag
från några e-postmeddelanden som vi fått efter mötet, detta
utan att direkt avslöja vem som skrivit respektive mejl.

E-postmeddelade 1
”Tack för senast. En stor eloge för ert arrangemang! Nu

vet vi att detta mycket populära möte kommer att fortsätta.
I varje fall om vi lyckas med tillväxten! Craig, K9CT var
mäkta imponerad speciellt över den respons han kände
från deltagarna. Han visste ju inte vilka typer vi svenskar
är...”

E-postmeddelande 2
”…Måste bara än en gång, denna gång skriftligen, tacka

er för ett helt fantastiskt evenemang! …
Liksom alla andra var jag djupt imponerad av hur perfekt

allt var planerat och genomfört. Har själv sysslat en del
med besöksarrangemang och visningar så vet vad, som
krävs för att allt skall fungera. Varenda en av er inklusive
den helt excellente konferenciern och kökspersonalen är
väl värda guldstjärnor! Ni visade verkligen vad Ham Spirit
innebär!”

SM6CPY Calle, SM5DJZ Janne, LA7GIA Kenneth, LB2TB Lars, SM7LPY Johan, DL6KVA Axel, K9CT Craig, DL3DXX
Dietmar
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E-postmeddelande 3
”Vet inte om ni fått veckobladet från

XXX, SMXXXX, så citerar det här:
... Årets DX-MATCH i Jönköping, blev

en jättesuccé och undertecknad är lyrisk
över ett ur alla aspekter 5-stjärnigt
arrangemang!

En mycket stor eloge till SK7AX samt
alla inblandade, ingen nämnd och således
ingen heller glömd!

Mycket intressanta och fängslande
berättelser om hur det är att vara ute på
DX-peditioner!

K9CT Craig, en fascinerande person, som verkade
stortrivas bland oss deltagare. Hans berättelser, med
mycken humor, från DX-peditioner, som bl.a. K1N
Navassa, samt hans minst sagt imponerande Contest
station och uppbyggnad av densamma. Den finns f.ö. att
beskåda i senaste numret av ARRL:s QST, skapar en än
större respekt för det fantastiska arbete, uppoffringar och
inte minst ofattbara monetära satsningar, som planering
och genomförande av DX-peditioner med många
deltagare innebär.

LA7GIA:s Kenneth:s berättelser från sina
enmansexpeditioner till afrikanska destinationer, exvis
som 3C7A, mycket imponerade och med den uppenbart
okuvliga envishet han till slut lyckades, är värd extra
beröm. Vi ser fram emot hans kommande DX-pedition
till centralafrikanska republiken, den 10-22 November
2016, som TL8AO och önskar honom lycka till

DL6KVA Axel:s äventyr bl.a. i bortre delarna av
Sibirien för att aktivera rara RDA:er, en annan berömvärd
bedrift. Även, förstås, DX-peditionerna till South Georgia
Is. VP8SGI och South Sandwich Is. VP8STI i början av
2016. Vi bör vara ytterst tacksamma för att alls någon
genomför sådana expeditioner, för att VI skall kunna logga
eftertraktade länder i skön hemmamiljö!

SM6CPY Calle:s berättelse om 5H3CJ/Tanzania samt
9X0PY/Rwanda-expeditionerna var ett annat mycket
intressant inslag.

DF6JC Jörg:s Lord Howe expedition, som VK9DLX,
likaledes mycket intressant.

LB2TB Lars, med sin Cocos Keelin expedition, som
VK9CK.

Mycket spännande få allt detta och alla andra inslag
serverade på bästa sätt!

Jag tror samt hoppas, att jag fick med samtliga DX-
peditionärer.

Slutligen och inte minst, ytterligare ovationer till
SK7AX och där engagerade i DX-MATCH, för lika 5-
stjärnigt boende vid SVF - Södra Vätterns Folkhögskola,
som dessutom med sin eminenta kökspersonal, serverade
oss utsökta måltider.

Alla de, som inte hade bokat helgen för denna träff,
gick verkligen miste om något fantastiskt OCH kan i så

fall, se till att boka plats när så annonseras, för att inte
missa nästkommande DX-MATCH i Jönköping. Detta
rekommenderar iaf SM0BYD!

Eftersom mötet avrundades med planerna om
fortsättning 2018 osv....ser vi med spänning fram emot
nästa DX-MATCH!”

Ja, så skrev några personer till oss efter mötet. Visst
hade vi saker i arrangemanget som kanske inte var
hundraprocentiga, men detta ska vi rätta till.

Vi tänder snart facklan igen inför nästa DX-match och
kommer att föra den ut i vårt avlånga land till dess att den
landar i Jönköping igen, där vi tänder elden under dagarna
tre. Nästa DX-match kommer att avhållas under 2018.
Fram till dess kommer vi i arrangörsgruppen titta igenom
vilka möjligheter som står till buds, för att göra detta möte
ännu mycket bättre och att vi får ännu fler deltagare. Vad
beträffar programmet kan jag inte lova något idag, men
ni kan räkna med en hel del nyheter och överraskningar.

73 de SM7LPY

Johan

Banketten samlade många under lördagskvällen.

Craig K9CT berättade bl a om expeditionen til Navassa
island, samt om sin stora conteststation.

Ett omfattande bildarkiv från mötet hittar du i
fotoalbumet på SVARK:s hemsida.
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Lyckad julfest på SVARK.
Tisdagen den 13 december var det

julfest på SVARK. När många hjälps år
blir resultatet ett lockande julbord. 33
deltagare, unga och gamla, män och
kvinnor njöt av god och välsmakande
julmat. Flera medlemmar hade med sig
sina respektive, som då fick tillfälle att
se den nya klubbstugan på Axamo. Ute
stod vintermörkret tätt, men i stugan var
stämningen på topp.

Klubbens medlemmar ber att få
framföra sitt varma tack till alla frivilliga
krafter, som såg till att det blev en så
lyckad kväll på SVARK. Ett stort tack!

Text och bild SM7HCW / Olof

SM7RIN tänder brasan!

Klubbinfo
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SM7VHK Mikael med YL Kristina.

SA7DAX David är modern och swishar sin betalning
för julmaten.

F.v. SM6FKT Bo, SM7WUN Jonas, SM7EML Lars

SM7XUF Göte avslutar med en kaffe och kaka efter maten.

SA7MYL Maja känner doften av julmat och vill
gärna smaka.

SM7DAO

SM7TNO

Klubbinfo
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Eye ball QSO!

Är man ännu inte radioamatör,
men på god väg att bli det, så
får man köra eyeball QSO:n
istället.

Vår moderator under DX-
match den 2-4 september 2016,
Ulric Svensson, skickade ett
SMS med en bifogad bild till
undertecknad den 6 december
på eftermiddagen, med följande
text;

”Jag ska väl inte behöva resa
runt halva jordklotet för att få
läsa QTC!?”.

Jag själv var stugvärd på
SVARK denna kväll, så vår
ordförande Janne SM7NDX och
jag SMS:ade tillbaka till Ulric
med följande text och bild;

”Hej Ulric och Craig! Ja, inte
ska du behöva åka till staterna
för att läsa den, när den finns här
på klubben, SK7AX. Hur kul som
helst Ulric! Du är bara helt
otrolig!!! Hälsa Craig från oss alla
här i Jönköping och DX-match.
73 de SM7LPY Johan och Janne
SM7NDX.”

Det slutade inte där heller! När
jag kom hem på kvällen och läste
e-posten på min dator, så fanns
där följande mejl från Kari
Gustafsson, SM0HRP/3B8, från

DX Supply. Kari hade fått ett mejl
från Craig:

”Total surprise yesterday...
I get the mail and from DX

Supply Sweden, I receive a QTC
magazine where I am on the
front cover! Thank you very
much for this magazine.

In another envelope, I receive
a note from the President of
ARRL who notes my picture on
QTC.

Then within 15 minutes, I get
a knock on the door. Standing
there is the Ulric and his family
who was the emcee for the DX
Match!

Ulric poserar tillsammans med Craig, K9CT.

Ulric som moderator på DX-match. Här presenterar han K9CT Craig
Thomson. Tröjan han bär är från basketlaget Golden State Warriors med
samma efternamn som Craig:s på ryggen. Väldigt passande och gav
publikens jubel!

Amazing! I lean and I spent the
evening with them and enjoyed
dinner together. And then they
were on their way to Kansas.

Ham radio is so cool.....

73, Craig K9CT”

”Ham radio is so cool” säger
Craig avslutande i sitt mejl, å det
håller vi alla definitivt med om!

73 de SM7LPY
Johan
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Klubbinfo

Meeting med Nomira på SVARK

NOMIRA står för ” the Nordic Mission Radio
Amateurs” och är en ring som dagligen möts
på frekvensen 3623 kHz kl 7.30 SNT.
Masterstation är Bosse SM7HZK, Moheda.

Lördagen den 1 oktober samlades inte mindre
än 32 st Nomiradeltagare på SVARK Axamo.

Lördagsförmiddagen ägnades åt att samtala om
”NOMIRA, igår, idag- ja alla dagar”.
SM6BDW, Daniel och LA8COA, Kjetil
berättade om hur Nomira ringen startade 1971
för att ge möjlighet för nordiska
missionsarbetare i olika länder att få kontakt
med sina resp. hemländer.

Daniel var den första svenska radioamatören
som deltog i Nomira-ringen på 80 meter som
LA8XN, Steinar i Halden tog initiativet till.
Kjetil, son till Steinar, berättade om
radiokontakterna från QTH-et i Halden med
missionsarbetare i bland annat Syd-Amerika
och senare i Afrika. Ett par hundra
radioamatörer från de nordiska länderna har
under åren checkat in på 3623 kHz för att delta
i ring-QSO-et.

SM7ALI, Tage togs emot med stående applåder
då han tillsammans med SM7NCI, Leif kom till
NOMIRA-meetinget. Med sina fyllda 96 år, och
fortfarande aktiv, är han en av landets äldsta aktiva
radioamatörer.
På bilden ses han tillsammans med SM7WVG
Tommy.

Text: Saxat från hamnews.dzv.se från Mats
SM7BUA:s artikel.
Foto LA8COA Kjetil och Bosse SM7HZK
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Byggrum/verkstad

Sambandsförrådet

Portabel RF-signalgenerator 45-
2700MHz
SM7RIN, Ingemar Emricson

Bakgrund
Jag har många gånger släpat runt på 15-20kg

radioinstrument, antingen bara till rätt ställe i huset (där
radion står) men oftare ända ut i skogen till en repeater.
Eller ibland till en bekant med en radio som behöver en
kontroll av mottagaren. Varför skall det behövas så många
kilogram instrument för att generera en pålitlig signal att
lyssna på ?

Visserligen har jag sedan många år en kristallbaserad
kamgenerator, som ger ett antal pålitliga frekvenser för
en mottagare. Dessutom med nivåreglering och faktiskt
också med en FM-modulerad 1kHz-generator. Men alla
radiostationer är inte lämpliga eller ens möjliga att ändra
frekvensen på efter vad generatorn kan ge. En repeater är
ett typiskt exempel. Sedan ville jag kunna reglera nivån
över mycket större område och gärna med en
tillförlitlighet på någon dB när.

På marknaden finns inte många färdiga, handhållna eller
portabla signalgeneratorer. I synnerhet inte med en för
mig passande prislapp - dvs så billiga som möjligt.
Återstod att bygga något själv. En kort stund funderade
jag på att använda ett SDR-chip (RTL) från en Baofeng
UV-B5 som signalgenerator, då jag numera är ganska väl
bekant med hur den programmeras. Dock skulle en sådan
lösning endast täcka VHF/UHF.

Frekvensgeneratorn
Istället föll valet på att använda en signalgenerator för

USB som en liten firma i USA säljer på ebay för $99,
HCF Engineering. Den baseras på en RFMD2080 som
egentligen är en IQ-modulator med inbyggd
frekvenssyntes/PLL som spänner över ett brett
frekvensområde. Genom att modulera den med två DDS-

sinusgeneratorkretsar (AD9838) kan
man skapa ganska mycket kul. Att man
sedan direkt kan dämpa utnivån upp till
38dB från den nominella -15dBm lät ju
jättebra. En sådan beställdes.

Enheten var dock i sig lite av en

besvikelse. Höljet, printat i 3D-printer, var i plast och
innanmätet saknade skärmkåpor. Mjukvaran i enheten är
synnerligen känslig för syntax och timing, men fungerar
rätt ok - om man använder firmans egna mycket
spartanska hemsnickrade program i DOS-stil. Ganska
snart upptäckte jag dock att modulering ”FM 1kHz”
snarare var 900Hz och att AM-moduleringen fixades till
genom att snabbt programmera om utgångsdämpsatsen
på RFMD2080. Dvs körde man AM så försvann
nivåregleringsmöjligheten. Dessutom var stegen så grova
att i synnerhet 40% AM-modulering hade mycket hög
distorsion.

HCF Engineering bedyrade dock att det inte är så viktigt
med skärmkåpor ens uppåt GHz och visade med stor
tydlighet att de (han) var mycket besvärad av frågorna.
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Det var minsann inte så lätt att programmera så det blev
som man ville, jag kunde få koden och försöka själv om
jag inte var nöjd !  Den utlovade supporten upphörde inte
helt oväntat redan efter första mailet.

Men kan man bortse från vissa funktioner eller gå runt
några av buggarna är signalgeneratorn riktigt användbar.
USB-interfacet hanteras av en FTDI-krets, så ATmega-
CPU:n i generatorn pratar egentligen vanlig
seriekommunikation. Jag modifierade därför kortet lite och
lödde in mig på ATmega-CPU:ns RxD-pinne. Hastigheten
är hyfsat hög, och kommunikationen sker med AT-liknande
modemkommandon och ASCII. Tyvärr verkar
serieimplementationen HCF gjort i CPU:n sakna all form
av buffring. En liten paus mellan varje byte, samt en längre
paus mellan kommandona krävs. Leading zeros måste
också tas bort, annars blir det fel. 900Hz får alltså inte
anges som 0900, även om området sträcker sig till 5000Hz
och tillåter fyra siffror. Är första siffran noll verkar den
sluta titta på resten. Knepig implementation.

Dessutom blåser vissa inställningar andra, så byter man
frekvens måste t ex modulationen ställas in på nytt. Och
detta genom att först stänga av den (CW) så kretsen fattar
att den är avstängd (fast den redan är det), och sedan slå
på den. Det enkla programmet som medföljer för PC har
dock ett terminalfönster som visar allt som skickas vid
olika inställningar. Genom att studera och kopiera den
informationen går det ganska bra att få den att göra som
man vill.

Signalkedjan
Eftersom nivåregleringen på HCF-generatorn inte var

helt lysande (den visade sig dessutom strunta i alla udda
tal och hoppade därför i 2dB-steg), bestämde jag mig
ganska tidigt att ansluta en extra och programmerbar
dämpsats. På bl.a. ebay säljer många kinesiska säljare ett
litet trevligt kort för c:a 200:- med en via SPI-interface
eller parallellport binärt styrd dämpsats på 32dB, i ner till
0,25dB-steg. Somliga specar den ända till 6GHz, men
faktum är att den var imponerande exakt ända till ett par
GHz. Riktigt svaga signaler, under -110dBm, är dock inget
för den, då egenbrus och annat börjar göra sig gällande.
Bruksanvisningen på kortet var givetvis obefintlig (inte
ens den kinesiska versionen var rätt),
men lite Googlande på RF-kretsen
löste det.

I ursprungslösningen skulle sedan
följande steg mellan denna
programmerbara dämpare och
utgången utgjorts av en koaxswitch
som växlade signalen till en av två
utgångar, där den ena hade en
dämpsats på 40-50dB (lågnivå) och
den andra 10dB (högnivå). Jag ville
inte vara helt utan dämpsats på
utgången eftersom en signal eller
sändare som läggs på av misstag på
utgången skulle gå rakt in i den
programmerbara halvledar-

dämpsatsen och troligen avsluta livet på den.
Men sedan sprang jag på en stegdämpare på ebay för

en billig peng. Dessa har ett par olika sektioner, ofta 10/
20/40dB, med inbyggda relän som styrs av varsin
signalpinne. Genom att kombinera dem kan man få
dämpning i 10dB-steg från 0 till 70dB.

I mitt fall sköttes det mesta ”finliret” av
halvledardämpsatsen, men även med bara ett dämpläge
ersatte den både koaxreläet och behovet av två utgångar.
Med 10- och 40dB-sektionerna kopplade till CPU:n
kunde jag sedan enkelt välja om utgående signal skulle
dämpas 10 eller 60dB - på samma kontaktdon.

Signalnivåer och modulation
Utnivån från signalgeneratorn var specad till -15dBm.

I verkligheten var den nära 0dB vid 45MHz och knappt -
20dBm vid 2,7GHz. För att inte begränsa nivåerna där
det inte behövdes, lät jag generatormjukvaran ha flera
områden med olika min/maxnivåer. I processorn ligger
ändå kalibreringstabeller för samtliga frekvensområden
och dämpsatskombinationer, så att generatorn varierade
i utnivå ställde inte till det. Jag hade redan räknat med att
framförallt kinadämpsatsen inte skulle vara linjär (även
om den nu visade sig vara bättre än förväntat) så
funktionen fanns redan planerad.
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Databladet från HCF Engineering utlovar många olika
modulationer; Ingen modulation (CW), FM1k, FM400Hz,
AM1k, AM400Hz, FSK1k, FSK400Hz samt OOK med
olika frekvens. Den sistnämnda betedde sig dock helt
slumpmässigt, och att det var uppenbara skrivfel i
”manualen” underlättade inte felsökningen. HCF var nu
inte intresserade att svara heller, så jag strök så småningom
OOK från valbara modulationer. Visserligen finns
kommandon för att styra RFMD2080 direkt, men eftersom
implementeringen i HCF:s CPU är så långsamt är det inte
mycket man kan göra.

Den distorderade AM-modulationen samt att den
ockuperade hela 38dB-dämpsatsen i generatorn gjorde
att jag tvingades ta bort ett utnivåområde mitt på (runt -
70dBm), som alltså inte är möjligt att ställa in i AM-läge.
Det kan jag dock leva med. Att 1kHz inte är 1kHz i FM/
FSK nämnde jag också ovan. Däremot är
inställningsområdet på FM riktigt bra - 0,1....100kHz
deviation. Och det stämmer bra och modulationen är rätt
snygg och kontrollerad. Fasbruset och dämpningen av
övertoner är inte på absoluta toppen, men helt godkänt
för en generator som denna.

Strömförsörjning
För att få enheten riktigt portabel ville jag ha den

batteridriven. Eftersom jag fått ett antal batterier och
laddare till UV-B5 över efter repeaterrenoveringarna, var
det givet att använda ett sådant. Med sina 7,4V och hela
2000mAh skulle det visa sig räcka i minst 4-5h och nästan
det dubbla vid höga utnivåer då stegdämpsatsen med sina
relän inte behövde vara dragen.

Batteriets råspänning mäts av CPU:n så en
batterivarning kan tändas när drifttiden börjar rinna ut.
Spänningen stabiliseras ner till 5V, vilket är
matningsspänningen för det mesta i generatorn.
Stegdämparen har dock en egen omvandlare upp till 12V,
eftersom det är matningsspänningen för dess relän.

Bygget
Frontpanelskortet är egen design, och

här sitter CPU och display samt
rotationsgivare för frekvens, nivå och
modulation samt olika knappar.
Displayen är en vanlig standard
monokrom grafisk 128x64 pixlar med
seriellt gränssnitt, som idag inte kostar
mer än ett par tior.

Eftersom signalgeneratorn inte var
skärmad, byggde jag in den och första
dämpsatsen i en egen box. Styrsignalerna
och matning filtrerades noga i
skärmväggen, då det är helt förödande
om signal läcker ut ”fel” väg. Det är ju
faktiskt uppåt 100dB som skall dämpas
bort från generatorn till utgången om man
mäter känsligheten på en VHF/UHF-
mottagare. Därför används endast
högklassiska dubbelskärmade
koaxkablar och SMA-kontakter. Fast de

sistnämnda kanske främst för att de är små. Dessa småkablar
med kontakter kostar f.ö. idag nästan ingenting från Kina.

Stegdämparen var bra skärmad och filtrerad i sig, då den
kom från ett gammal mätinstrument. Efter denna en
standarddämpsats på 10dB med SMA-kontakt i varje ände.
Inte många tior på ebay, tror just denna köptes från en polsk
firma.

Batteriet fästes i lådans lock (f.ö. en billig
aluminiumprofillåda, också från Kina) tillsammans med
laddelektroniken från en bordsladdare tillhörande UV-B5
och batteriet.

Resultat och kostnad
Totalkostnaden för hela generatorn hamnade på strax

under 2.000:-, där den största kostnaden var själva
generatordelen för c:a 900:-. Den som bara vill ha en enkel
signalgenerator och har en PC (surfplatta ?) kan med fördel
nöja sig med den - med de begränsningar den dock har
främst när det gäller reglering av utnivån.

I skrivande stund har generatorn hängt med ut i skogen
på ett antal rundor, och den håller definitivt måttet !
Möjligen blir displayen lite seg i minusgrader, men det var
ju inte oväntat. En enorm fördel är att den får plats i
verktygsväskan.

Tekniska data:
Frekvensområde: 45-2700MHz, minsta frekvenssteg
100Hz över hela området
Utnivå: -20...-130dBm (50MHz) till -30....-140dBm
(2700MHz)
Utnivå, noggrannhet: Stegning om 0,5dB, absolut-
noggrannhet inom +/-1,5dB
Modulation: CW alt. FM/FSK/AM 1kHz och 400Hz
Modulationsdjup: AM 40/100%, FM/FSK +/-0,1-
99,9kHz deviation
Drifttid per laddning: 4-10h
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Stugvärd!
Vad jag har förstått så behöver vi ha fler stugvärdar

till SVARK. Att vara stugvärd är både roligt, trevligt
och utvecklande. Man håller ihop kvällen och servar
medlemmarna med fika bestående av bl a kaffet,
macka, kakor m m. Själv har jag genom åren bjudit
på både rostat bröd, varma mackor, våfflor, glass m
m. Det är upp till värden själv att bestämma vad
kvällens förplägnad ska bestå av.

Men för att ta det från början: Vad betyder värd?
Person som man är gäst hos; person som man hyr

bostad av; person som förestår ett hotell, pensionat
eller dylikt.

Synonymer för värd är bl a: husfader, värdfolk,
gästabudsgivare, arrangör, föreståndare, krögare,
källarmästare, patron, gästgivare och hotellvärd.

Vad har då stugvärden för uppgifter en tisdagskväll?
Som stugvärd bör du:

- I förväg kolla så att det finns fikabröd, choklad,
dricka mm.

- Vara på plats senast kl 18.30.
- Tänka på att vi undviker att ha skor på oss

inomhus. Undantaget kan vara verkstaden när
det kan hamna spån, flisor etc på golvet.

- Slå på stationen i köket och gör ett allmänt
anrop som SK7AX över våra repeatrar.
Gör reklam” över radion.

- Fixa fikat. Brygg en första omgång kaffe (15
mått till 1,5 l vatten) och häll i pumptermosen.
Ta fram choklad/godis. Plocka fram bullar ur
frysen och tina dessa i mikrovågsugnen, eller
lägg fram det du själv tänkt att sälja. Lägg
upp på ett fat och se till att det ser snyggt ut.
Prismärk med befintliga ”skyltar” eller gör
egna.

- När alla fikat färdigt, diska och städa upp. Kolla
så det ser rent och snyggt ut på klubben. Samla
ihop alla sopor (även från papperskorgar i
huset) i sopsäcken. Har du möjlighet så ta hem
och släng soporna hemma. Om inte, be någon
annan. Ta en ordentlig koll på toaletten.
Toastol, handfat, golv.

- Ge levande växter lite vatten. Kan vara svårt
att vet om de lever eller inte ibland eller om
de är av plast. Men vattna ändå! Kolla att
ytterdörren till verkstaden är låst.
Nu behöver du inte stanna längre. Om det finns
folk kvar i huset, kontrollera att dessa har egen
nyckel. Siste man släcker och låser.

- Se över brandsäkerheten under kvällen. Ruska
lång och ruska kort och en hink med vatten
samt kniv bör finnas, precis som i lumpen. Nä,
nu bara skojade jag!

- Kontakta nästkommande stugvärd på listan och
informera honom/henne om läget och vad som
ev. behöver köpas in till nästkommande tisdag.

Stugvärd har jag varit under många år. Jag har därför
skickat med ed några bilder från 2009, då SVARK låg på
Vissmålen. Den gången var de våfflor som gällde. Nu har

jag tagit upp sysslan igen och var senast stugvärd en 6
december 2016. Att vara stugvärd är som jag inledde både
roligt, trevligt och utvecklande, en uppgift i klubben som

helt klart är mödan värd! Så bli värd du också!

73 de SM7LPY

Johan

Klubbinfo
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Nya repeatrar SK7RGI - HF/
VHF/UHF

SM7RIN - Ingemar Emricson

De senaste åren har våra repeatrar verkligen gått på
övertid. Logiken i dem gjordes i slutet av 80-talet, styrt
av en Z80-processor (samma som i ABC80), och några
av de ingående radiodelarna var ännu äldre.

”Gubben” på 2m har dessutom under lång tid haft stora
problem med blockering och störningar, samtidigt som
uteffekten inte varit riktigt som den borde. ”Gumman”
på 70 cm hade haft S-metern avstängd i över 5 år, sedan
invaderande myror som blivit instängda i mottagaren
utsöndrat en del spännande vätskor som satte den delen
ur spel. Sista månaden innan den byttes ut fungerade inte
längre länkradion som den skulle, en kristallstyrd IC215
från 70-talet.

Slutligen 10m-repeatern med sin gamla Zodiac PR-
radiopyts som sändare har aldrig låtit riktigt bra, men
den sista tiden varit så dålig att den nästan varit
oanvändbar. Men som alla vet har vi haft annat för oss
de senaste åren med att bygga upp ett nytt SVARK, med
nytt QTH och klubbhus. Repeatrarnas uppdatering har
helt enkelt fått vänta lite.

Subton/CTCSS
Ovanpå detta har vi uppifrån påmints flera gånger om

att vi inte följer regelverken, att det numera minsann är
”krav” på att ha subton/CTCSS för att överhuvudtaget
öppna en repeater, att 1750 skulle vara förbjudet som
öppning sedan något år tillbaka och en massa andra
saker. Kanske vettigt där repeatrarna står tätt och man
har stora interferensproblem med radiotrafiken.

Men i den här delen av landet är snarast problemet det
motsatta - låg aktivitet. Att då göra det ännu svårare att
öppna repeatern, i synnerhet för genomresande som
kanske inte har rätt (av de 38 olika) subtonerna
inprogrammerad, kände vi inget behov av.

Vi repeateransvariga (SM7RIN, SM7NDX och
SM7FEJ) har istället valt att ha subton/CTCSS som
ytterligare ett alternativ för att öppna repeatrarna -
parallellt med 1750 och DTMF-6 som funnits sedan
tidigare och finns kvar som förut. Av tekniska skäl går
det dock inte att subtonsöppna via 10m, här krävs
fortfarande 1750 eller DTMF-6 (eller vissling).

På vissa håll i landet är subton/CTCSS även ett krav
för att ens komma in på en redan öppen repeater, men
det gäller inte våra. Den som vill öppna och köra precis
som förut kan göra det, men den som vill ha smidig
öppning kan lägga in subton nr 25 (156,7Hz) i minnet
på repeaterkanalen, vilken då öppnas bara genom att
trycka på PTT:n.

En annan nyhet är att subtonen på sändaren nycklas
till/från beroende på om det är något in på repeatern eller
den själv pratar. Man kan då sätta upp sin egen
crossbandsrepeater, en vanlig funktion på duobanders

idag, och genom att slå på CTCSS-squelch istället för
bärvågsstyrd squelch på dess mottagare kommer den bara
sända när det finns något att förmedla vidare.

Repeaterskift
En annan viktig sak är att 70-repeatern ”Gumman” numera

har -2,0MHz repeaterskift, vilket är en internationell standard
sedan flera år. Detta gör att infrekvensen inte hamnar inom
433MHz ISM-band, och repeaterarna drabbas därför inte
av störningar från sådan korthållsradio på samma sätt som
tidigare.

Vi har dock inte haft så stora problem med detta, kanske
främst för att ”Gummans” mjukvara redan för ganska många
år sedan fick en automatisk detekteringsfunktion för denna
typ av sändningar. När ett beteende som kunde likna en
433MHz-störning detekterades, drogs squelchen åt ganska
rejält. Denna funktion finns kvar, och ”hårt åtdragen squelch”
kan idag även aktiveras/deaktiveras manuellt.

Infrekvensen är således numera 432,750 och utfrekvensen
den vanliga 434,750.

Nya repeatrar - konceptet
Då repeateröversynen skulle komma att omfatta många

radiomoduler (totalt minst 14 st), tog jag tidigt ett beslut om
att försöka standardisera dessa.
Idag har utvecklingen inom
SDR (Software Defined
Radio) kommit väldigt långt,
och då all signalbehandling
sker digitalt och mjukvarustyrt
är det möjligt att göra en
radiotransceiverhårdvara som

endast genom olika kommandon skulle kunna agera sändare,
mottagare, länkradio eller vad man nu vill. På både VHF
och UHF.

Det visade sig att enklaste och framförallt billigaste sättet
var att köpa en duobandshandapparat från Kina baserad på
just ett visst SDR-chip och slakta. För ett par hundra får
man en komplett och kompetent radio att bygga vidare på.
Modellen jag valde, Baofeng UV-B5, hade också fördelen
att vara uppbyggd med en ren radiodel på ett kort och en ren
logikdel på det andra (frontpanelen).

Genom att göra en egen logikdel att ansluta radiokortet
till, så var det en väldigt enkel lösning utan stora

Repeater
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modifieringar. UV-B5 har dessutom lite bättre
radioprestanda än de allra enklaste. SDR-radiokretsens
interface och register var visserligen hemligt, men ett
gammalt dokument fanns läckt på nätet.

Alla radiomoduler har ett eget ID som ställs på en DIP-
switch och delar samma seriebuss. Bara två ledningar
behövs därför för att styra alla radiodelar, oavsett
repeaterns komplexitet. Allt detta påbörjades 2014.

När första ”universalradion” var färdig i våras (2016)
beställde jag fler UV-B5:or. Det skulle då visa sig att
kineserna designat om innanmätet !  Numera låg logiken
på radiokortet, och frontpanelen var bara en ”dum” enhet.
Processorn var dessutom en helt kundspecifik modell utan
officiell dokumentation. Här var det nära att hela
konceptet föll.

Men skam den som ger sig. Kapseln på processorn var
tillräckligt stor (LQFP-32) att jag i alla fall teoretiskt
skulle kunna byta ut den och på platsen löda in ett
kretskort där med en ännu mindre processor på (en
PIC18F13K22 i 4x4 mm QFN-kapsel).

Jag hade lite dividerande med mönsterkortstillverkaren
då de kantpläterade lödanslutningarna var nära deras
minsta toleransgräns, men det gick. Större utmaning var
däremot att handlöda korten, men med högsta
koncentration, den spetsigaste spetsen som fanns till min
Wellerkolv och ett bra stereomikroskop gick det riktigt
bra. Signalledarna i flexdonet till frontpanelens knappar
och reglage använde jag för debugport, serieporten och
lite yttre signaler för LED, DIP-switcharna m.m.

Men överraskningarna stannade inte där. Kineserna
hade även bytt ut SDR-chipet RDA1846 mot en nyare,
icke registerkompatibel variant AT1846S !  Här fick jag
dock via en snäll radioamatör i ett annat europeiskt land
så småningom tillgång till den mest nödvändiga
informationen. Tillsammans med en SPI-bussniffer som
jag byggde ihop, kunde jag spela in och analysera vad
originalradion skickade för data till kretsen. Hittade på
detta sätt även ett par buggar och obegripliga saker som
den fabriksbyggda radion sysslade med.

Det finns även ett projekt för Arduino som använder
samma krets, ”HAMshield”, som är just en SDR-
radiomodul att docka på för att få en VHF/UHF-radio.

En varning dock - trots att projektteamet har tillgång till det
hemliga databladet innehåller den öppna källkoden som
presenteras rena felaktigheter och om man plankar den
fungerar det inte bra. Om det är medvetet och ett krav från
kretstillverkaren vet jag dock inte.

SK7RGI/VHF - ”Gubben Ivar”
Radiomiljön uppe på Tabergs topp har blivit enormt

mycket sämre de senaste 15-20 åren. Där vi försöker leta
signaler vid brusgolvet finns idag myriader av störningar,
blandningar och mellanfrekvenser från olika basstationer.
Att i framtiden få en mottagare att fungera bra här var jag
tveksam till, varför ett nätverkskoncept med flera
utlokaliserade slavmottagare kändes bättre.

Dock medför varje radio som måste passeras en
ljudförsämring. Dessutom ville vi ju ha kvar möjligheter att
kunna öppna squelchen på mottagaren, att få S-värden o.s.v.
Och numera måste också information om mottagaren
detekterar en subton eller inte överföras. Det innebar en hel
del data som måste skickas över, parallellt med audion.

I och med att nätverket baseras på SDR-teknik och digital
signalbehandling med mycket skarpa och fasrena
filtermöjligheter, kunde ljudförsämringen hållas på ett
minimum. Med olika subtoner lokalt på länkkanalen
överförs information från slavmottagarna om S-värde, om
squelchen är öppen samt om (rätt) subton från
radioamatörens radio detekterats. Själva ljudet skickas dock
över osquelchat upp till Taberg, och det är sedan upp till
logiken att välja rätt mottagare och squelcha ljudet som inte
skall gå ut.

Eftersom allt baseras på subtoner med ganska låg frekvens
(<255Hz) och t ex squelchhanteringen måste vara snabb
för att undvika långa bruskvastar eller missad början på
sändningspass, kunde inte de vanliga
detekteringsfunktionerna användas i SDR-kretsen. Alla våra
”universalradiomoduler” mäter därför på en råsignal och
utifrån periodtid och en hemsnickrad algoritm kan en subton
oavsett frekvens detekteras på max 50ms och frånvaron av
den på 25ms. En vanlig ”köperadio” ligger inte sällan på
minst femdubbla tiden.

Diversitetsalgoritmen
Repeaterlogiken uppdaterar sig med information från

samtliga fyra mottagare (huvudmottagaren samt tre
länkmottagare för slavar) mellan 10-15 ggr/sekund. S-värdet
som rapporteras in från slavarna och den lokala mottagaren
är inte som förr helt baserat på signalstyrkan. Istället mäts
signal/brusförhållandet och viktas med signalstyrkan. S-
värdet är därför lite mer än tidigare istället ett mått på
läsbarheten.

Förenklat så väljer den kontinuerligt den mottagare som
har bäst S-värde. Om skillnaden har varit liten till den förra
mottagarens signalnivå kan det ske ganska snabbt, flera ggr
per sekund. Har skillnaden varit stor och långvarig har
algoritmen dock en tröghet på upp till 1-2 sekunder innan
den tar beslutet att byta mottagare.

Repeater



20 SVARK-nytt nr 2- 2016

Efter varje sändningspass ges besked genom ”blippar”
vilken mottagare som användes strax innan PTT:n släpptes.
Normalt skall bytet under sändningspass vara i det närmaste
ohörbart, men då den lokala mottagaren på Taberg i dagsläget
har en något annorlunda frekvensgång kan man höra skillnad
på just den.

Om flera mottagare rapporterar S9-S9+ bryr sig logiken
inte alltid om att byta. Går man in på en mottagare som är
längre bort än den närmaste beror det alltså på att man
sannolikt är brusfri in på flera mottagare.

”Gubbens” egna mottagare
En SDR-mottagares största svaghet är att hantera andra

starka sändare i passbandet. Då hela bandet samplas kommer
förstärkningen före A/D-omvandlaren att justeras efter den
starkaste för att undvika att A/D:n bottnar. Detta sker då på
bekostnad av upplösningen, dvs känsligheten för de svagaste
signalerna.

Att köra med en SDR-mottagare i en duplexkonfigurering
där det per definition redan finns en stark sändare, är inte
lätt att få till. Dessutom visste vi sedan tidigare att ens få
konventionella radiomottagare fixar miljön på Tabers topp.

Därför är repeatrarnas huvudmottagare inte SDR-baserade.
I ”Gubbens” fall sitter en Yaseu FT-23, som dock styrs av
samma logik och kommandoprincip som universalmodulen.
Den har även fått en signal/brusdetektor för att kunna mäta
S-värde på likvärdigt sätt som de andra. Mottagaren har
också, utöver de vanliga kavitetsfiltrena, en extra kavitet som
fungerar som bandpass/preselektor. Med dessa åtgärder har
vi fått en mottagare som faktiskt fungerar riktigt hyfsat på
Taberg. Återstår att jämna till den något vassa
frekvensgången så småningom.

”Gubbens” slavmottagare
Det har alltid funnits luckor i täckningen från Taberg.

Dessutom är en bättre täckning från handapparater som
sänder med låg effekt positivt. Och som sagt - vem vet
hur länge vi kan få till en vettig mottagning på Tabergs
topp ?

SK7RVZ på 145,7875 kördes igång under senare
delen av 1980-talet lite som undertecknads
experimentrepeater. Den drevs då av JKR, Jönköpings
Kristna Radioamatörer, vars enda syfte var att driva
repeatern då det på den tiden krävdes en klubb för att
få repeatertillstånd. På senare tid har istället
scoutsignalen SK7TS varit den formella aktören bakom
repeatern. Sedan 90-talet har den suttit i en av masterna
på Bondberget, med två Vårgårdadipoler som antenner.

RVZ mådde inte heller bra längre. Mottagarens (en
Yaesu FT-203) HF-steg var blåst, och det saknades
30dB i känslighet. Den togs därför QRT i somras, och
istället sattes den första av ”Gubbens” slavmottagare
upp här. Men det gick inte så bra. Mottagaren visade

sig vara rejält blockerad.
Med ett par kavitetsfilter som bandpassfilter/

preselektor blev det bättre, men först inte helt bra. Det
skulle visa sig att Mix Megapols 5kW-sändare som stod
alldeles bredvid läckte så mycket fältstyrka genom hölje
och kablar att den enda centimetern ”justerpinne” på
kavitetsfiltren som var blottad innan jordningen vid
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genomföringshålet drog in tillräckligt med störsignal för
att störa ut SDR-mottagaren på 2m. Efter mekanisk
modifiering av filtren med släpring för jordning höjdes
känsligheten med de 15dB som saknades.

Den andra slavmottagaren var tänkt att placeras på 70-
repeaterns QTH, men först efter att denna också bytts ut
och den gamla 2m-länkfunktionen ändrats. När den väl
kom på plats blev det även här rejäla problem, trots ett
extra helixbaserat filter som bandpass/preselektor.
Problemet visade sig vara en kombination av andra starka
sändare i luften, glapp i helixfiltret samt slutligen att
squelchnivån på länkmottagare nr 2 på Taberg var alldeles
för hög. Med ett SAW-filter (nästan lika brant som ett
kavitetsfilter) och justering så är numera även en slav på
Huskvarnaberget igång.

Det finns möjlighet för en tredje slavmottagare, men
QTH för denna är inte bestämt. En idé är någonstans strax
söder om Habo, där det finns några platser över 300 m.ö.h.
Det skulle ge fantastisk täckning på baksidan
av Bankeryd samt E4 norrut. Tips mottages
tacksamt !  Hittar man ytterligare ett bra QTH
finns nu en möjlighet att flytta
Bondbergsmottagaren, eftersom
Huskvarnaberget även i stort sett täcker dess
område.

Slavmottagarenheten består av två
”universalradiomoduler”, men där den ena
(RX) försetts med en specialmjukvara för
ändamålet och agerar ”master”. Enheten är så
strömsnål att den sannolikt skulle kunna klara
sig på solpanel och batteri.

SK7RGI/UHF - ”Gumman”
Denna är uppbyggd på i stort sett samma sätt som

”Gubben”, men istället för olika slavmottagare och
diversitet har den en universalradiomodul som används
för att sända till 2m-repeatrar (”länken”) samt en
länkmottagare från 10m RX i Bankeryd. Eftersom i stort
sett alla byggblock redan var framtagna i samband med
”Gubbens” renovering gick det mycket snabbare att
bygga denna nya repeater.

”Gubbens” röst har sedan begynnelsen i början av 80-
talet och fram till i somras genererats av samma
kretskort, ett handikapphjälpmedel. Men den är nu
tillsammans med alla andra ljud överförd till MP3-filer
och spelas av ett MP3-spelarkort i logiken.

Men när ”Gummans” röst skulle föras över blev det
problem. Anna (som hon heter) spelades in på

kassettband som tyvärr är borta sedan länge. Men
en backup av EPROM-minnenas data fanns på en
diskett....för ABC80. Nu råkar jag fortfarande ha
en gammal ABC80 och även mjukvara i en PC för
att läsa ABC80-format, så diskettens innehåll kunde
faktiskt överföras till modernare media. Tyvärr
visade sig ljuddatat ha blivit fel redan när backupen
skapades på 80-talet, och alla negativa halvperioder
saknades. Så går det när man inte kontrollerar data
efter lagring. Ljudet fanns ju dock i själva repeatern,
så det löste sig.

En förändring är att ”länken”, alltså funktionen
på 70-repeatern att koppla upp sig mot andra 2m-
repeatrar, numera bara fungerar mot vår lokala
repeater, ”Gubben”. Anledningarna är flera; dels
gör dagens subtonshysteri att det inte längre finns
samma flexibilitet att koppla upp sig mot andra
repeatrar, dels har denna möjlighet använts väldigt
lite. Men ett av de främsta skälen att begränsa
funktionen var att möjliggöra för en slavmottagare
för ”Gubben” i samma mast. Det hade inte fungerat
om vi haft en 2m-sändare som blåser på tiotals watt
på andra 2m-frekvenser alldeles intill ”Gubbens”
infrekvens.

Den gamla trälådan var rutten i botten, och tack
vare att hela repeatern nu är så mycket mindre har allt,
inkl backupbatteri på 45Ah, 10m och slavmottagare för
”Gubben”, kunnat inrymmas i ett apparatskåp på masten.
Men det är trångt i det skåpet.....
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10m-repeatern
HF-repeatern på 29680 (TX) och 29580 (RX) har kvar

sin hemmabyggda mottagare och länksändare i
Bankeryd. 10m-sändaren är däremot helt ny, och i brist
på lämpligt köpeobjekt slutade det med att jag
konstruerade en egen FM-sändare med PLL och
subtonsmöjlighet. Fördelen blev att den också kunde ha
samma gränssnitt mot logiken som övriga radiomoduler.
Dessutom ville jag ha full kontroll på fas- och
frekvensgång i radion för att inte få försämringar av
ljudet.

Det där med ljudkvaliteten är ganska viktigt, i
synnerhet på 10m. Om man kopplar ihop sig från 10m/
70cm-repeatern mot ”Gubben” och sänder på 10m
kommer man faktiskt ha passerat uppåt tio
radioapparater innan ljudet är framme hos mottagaren !

På bilden syns inte mycket av styrlogiken och PLL,
men den sitter på kortets baksida. Ett slutstegskort som
byggsats köptes från Kina, och efter riklig moddning

och ett extra LP-filter på utgången blev det riktigt hyggligt.
10m har numera alltså ingen egen logik, utan är en del av

70-repeatern ”Gumman”. Mottagarna och sändarna är
parallella, dvs du går ut på båda banden oavsett vilken
mottagare man går in på. 10m är möjlig att koppla bort om
man vill (se DTMF-kommandon), och i Sambandsmode är
den alltid bortkopplad.

SM7RIN Ingemar.
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Öppning:
 Tonecall 1750Hz i minst 500ms
 Subton/CTCSS nr 25, 156,7 Hz (ej 10m)
 DTMF-6

Ljudsignaler (normal mode):
 Kort enkel-, dubbel- eller trippeldutt (endast 2m):

o Bärvågen togs emot av RX nr 1-3. RX nr 0 (huvudmottagaren, Taberg )ger ingen ”dutt”.
 Kort bruten treklang:

o Bärvågen har klippt flera gånger under sändningspasset
 Ljus, kort flerstämmig dutt:

o DTMF togs emot under sändningspasset
 Flerstämmig ”plong”, ibland med olika tonhöjd:

o Standard kvittenspip (2m och 70cm). Högre tonhöjd = lägre S-värde
 Enstämmig ”plong”:

o Kvittenspip (10m)
 Ödessymfonin/Beethoven:

o Repeatern inte nöjd. Antagligen följs det av ”Longspeaker” eller någort annat.
 SVARK-fanfaren (2m) eller gökur (70cm/10m):

o Klockan är 12:00 på dagen
 Big Ben (2m) eller någon melodi (70cm/10m):

o Det är midnatt
 Fanfar efter varje sändningspass:

o Du har råkat låsa upp SysOP-kommandona. Låt repeatern gå ner och tryck upp igen så det inte
händer något dumt....

 Återkommande ”duttar” c:a 1 gång/s
o Repeatern väntar på inmatning (typiskt någon DTMF)

 Paussignal på Xylofon (gammal SR-signal):
o Repeatern är låst i sändning i upp till 2min med *4# (se DTMF-kommandon)

Övriga funktioner:
 Långpratar-/hängningsspärr:

o Efter sändningspass >3 min rapporterar repeatern ”Longspeaker” och går ner.
o Om sändningspasset är mer än 4-5 min bryter repeatern in, rapporterar och går ner

 Om bärvågen hackar tillräckligt tätt och ofta kommer repeatern automatiskt öppna brusspärren helt. Den stängs
dock efter 3-4 s utan signal eller om en stark station går in (bärvågen blir mer än S7 under några sekunder).

 Repeatern använder normalt GPS-stöd för att klockan skall gå rätt
 Efter tre rapporter ”S9+” går repeatern automatiskt över till att rapportera S9+ med ljudsignal istället för tal. Om

signalstyrkan går ner igen, kommer den återgå till talad S-meter.
 S-rapporten är inte rent signalstyrkebaserad utan ett mått på signal/brusförhållandet, dvs läsbarheten. Därför kan

S-rapporten variera en aning beroende på modulation m.m. även om signalstyrkan i uV/dBm är identisk. Detta
gör rapporteringen mindre känslig för att ge höga värden som istället beror på störningar och blockering.

 SK7RGI-VHF har flera Fjärrmottagare på andra platser än huvud-QTH:t. Repeatern utvärderar kontinuerligt
vilken som tar emot sändningen med bäst läsbarhet och kan byta mottagare närsomhelst. Är man brusfri (S9...S9+)
in på flera mottagare bryr den sig dock inte alltid om att byta, även om den använda inte är den närmaste.
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Slutsteg 2m 30W
Daiwa. Ger 30W vid 2W och 13V (testat). SSB/
FM. Har även en inkopplingsbar preamp (GaAs-
FET) men den fungerar tyvärr inte. Perfekt till
handapparaten, mycket litet och smidigt. 200:-

Riktantenn/yagi för 2,4GHz (WLAN)
15 element med förmodat mycket gain. Antennkontakt RP-
SMA. Fäste med U-bultar för stolpe. Nya (2 st finns). 150:-/st

Backvarnare med display
Nytt GDS-kit för montering i bilens stötfångare. Display med
avstånd i dm samt grafisk stapel och akustisk varning. 100:-

Blåtandshandsfree för bilmontage
Samma som Clas Ohlson 38-4797 (499:-). Monteras
på solskyddet. Inbyggt laddbart batteri som räcker i
månader på en laddning. Ny i förpackning. 150:-

Hemautomation/fjärrkontroll Broadlink
RM-Pro. Simulerar fjärrkontroller samt kan styra RF-prylar
på 433MHz via app. Inbyggd temperaturgivare m.m. Läs mer
på www.ibroadlink.com/rm/. Kostar 700-1000:- ute på sta’n.
En ny i förpackning och en lätt begagnad finns. 300:-/200:-
.

Förstärkare 2x20W med FM/MP3/AUX/USB
Låter faktiskt nästan som att det verkligen är några tiotal
watt uteffekt. Inbyggd FM-radio samt MP3-spelare med
läsare för SD-kort och USB. AUX-ingång finns också.
Drivs med 12V (max 5A). Likadan som i köket på
SVARK. Ny i förpackning. 150:-

Annonstorget

Annonserna på dessa sidor kommer från:
Ingemar, SM7RIN
070 - 741 14 01, ingemar.em@telia.com
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Annonserna på dessa sidor kommer från:
Ingemar, SM7RIN
070 - 741 14 01, ingemar.em@telia.com

Kameraserver
För fyra analoga kompositvideokameror. Kan förses
med hårddisk (ingår inte) för automatisk inspelning på
vissa tider eller vid rörelse i bilden. Kan fjärrhanteras
via nätet (1 st trådad nätverksport). Vanlig PC-mus på
USB för att styra menyer m.m. Begagnad men ok. 200:-

Duobander Leixen VV-898
Mycket liten och lättplacerad duobandsstation
2m+70cm med 10W ut på båda banden. Med mikrofon
samt även programmeringssladd för att programmera
upp den via PC (USB). Ny i kartong. 400:-

Privat annonsering i
SVARK-nytt är gratis för
medlemmar.

Kolla in ESR, Experiment-
erande Svenska Radioamatörer.
Mycket matnyttigt för dej som
är intresserad av teknik! bl a

IARU Bandplan 2016 och
HF handbook hämtar du
här.
Notera att bandplanen
för 60 m f. n. ej gäller
Sverige.

finns ESR:s tidning Resonans
att hämta gratis på hemsidan.

Om du vill bli medlem kostar
det endast 50:-/år!
www.esr.sehttp://iaru-r1.org/index.php/hf/

hf-related-references

SMSS Svenska sjöar.

SM4EDK har flyt. Mycket fint ställe
att köra SMSS från. Inget tvivel om
att han har hamnat  mitt i spat!SMSS hemsida hittar du på:

http://www.svenskasjoar.se/

Annonser


