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Sydarnerikaaska anatiirer, med te-

legrafi, men den hä.r mobila stationen har bara 25 W effekt och

är avsedd enbaft för telefoni, och
då når man inte så Iångt. Mitt
dare i den, en s. k. mo'biL säncia- I bästa
"DX" fr'ån bilen är en tvsk
re, och nu har jag sedan något amatörstation.
halvår
-:-Men jag kommer säkert att kun-- varit igång rätt flitigt med
|
na utvidga gränserna för sända.ren
I den.
då jag får min bilantenn
I Vi tittar in i bilen och ser un- beiyd:ligt,
I der instrumentbrädan en gråiacsråiac- för högre frekvenser'. Hittills har
kelad plåtlåda med rnånga rattar jag enbart använt 40-rnetelsbandet.
når ma"n
och några mätinstlument på front- Med kortare radiovågor
jag
panelen. och bredvid hänger en betydligt låingre, och på skall inom kort börja sända
både 20mikrofon, ungefär som i en radio- och l5-metersbandet.
försedd polisbil.
Liksom min stationära sändare- är också denna mobila sändare
hembyggd, berättar hr Sandström,
ocfi nog har det gått åtskilliga
timmar till planering, upp,byggnad
och trimning innan jag kunde åstadkomma den första radiokoniakten från bilen. Men just uppbyggnaden är, bland det mest intressanta i derlna mångskiftande hobby,
tycker jag. Man {år '* oc,h måste
lära sig åtskilJ,igt om radiote&nik
genom
grejor.
ett sJdlv
själv bygga
uy56d sltld
sina tsrRJur.
låsrrylrr du!

FöRENAR NY1TA
OCH NöJE
Roligt? Ja det är klart. an- skulle man r'ä1 in'te hålia på
nars
med det! Det är bara ett fel med
radiohobbyn och det är att den
är alldeles för rolig. Man offrar
faktiskt alldeies för myeket av fritiden på hobbyn. Det är ett problem, som alla arnatörer. ..- och amatör.ers hustrur
har träffat på.

Men sedan jag- fick bilsändaren
klar har jag ju kunnat förena nyt-

ta och nöje - det går alldeles
bil och radio samnlan förnuftigt så utmärkt att köra
och nog förkortar bilradion
iblir det också bra mycket billi- tiiligt
gere än ait köpa fabriksbyggda ap- de rnånga timmarna p,å långa reportagekörningar för tidningen
parater. Il1. a. där'för att det inte
var säker på det.
finls några inhemska produkter
av det här siaget. Dollar och DPÄ SKOLBÄNKEN
mark är dyra och tull och frakDet är kanske också bäsi att
ter går på stola pengår. Delar till tala om, ått det krärrs licens och
bygget finns däremot tiil hyggliga tilistånd fråh Telesöyrelsen för alt
få syssia med sådana här appalater;.Man får lov att sd,tta sig på
skolbänken och plugga' in elernen:'
l Och

planerar,-

tära,, kurnkaper

.i.J

rådioteh:nik;;,och

på vissa bestämda vågliing" man måste lära sig telegrafi, så att
der inom kortvågsornrådet. Vi heir man kan ta emot och sända 80
fått oss tilldeladö vissa 'bandn. in- morsetecken per minut. Så får man
om vilka vi fåi röra oss fritt un- gencmgå'examen> inJtir telestyrelder hela dygnet. Och trafik pågar sens kontrollanter och först därockså lrela df"grre.t, eftensom ama- efter utfärdas licensen och ti1ltörerna når varann över hela jord- ståndsbeviset.
Med licensen får man sin perklotet med sina i allrnånhet eanska små sänCareffekter. I Svlrige sonliga stationssignal - i mitt fall
får man enviinda högst 500 Watt SM 2 BNS. SM 2 betyder att jag
tillförd stfeki, amerikanska amatö- är svensk och bosatt i Norrbotten
rer får ha upp till 1.000 Watt me- eller Västerbotten, BNS är min
dan franska amatörer t. ex. inte personliga signa,tur i amatörradiofår ha större effekt än 100 Watt. sammanhang. AlIa arnatör'er har
sådana personliga stationssignaler
för att kunna identifiera sis i eKORTARE VAC,OR

la

oss.

tetn.
NÄR LÄNGRE
Från min fasta station har jag
TEKNIK OCH VÄDER
haf,t kontakter med både Nold- och
Vad vi pralar om? .Ja mest
- det radioteknik. väder och
blir
högst pers.bnliga anmär,kningar, och

mera får man heller inte använCa
amatörradlosiindningar ti1l. Det är
a,bsolut fönbiudet artt använda a-

matörstationer för kommersiella
meddelan'den

av något

sLag.

Säger Stig. SM2BNS, tår upp

mikrofonen, trycker på en knapF
och börjar med anropsvisan ,...CQ,

CQ, CQ förti rneter 1onj, haliå
skandinaviska amatönstationer, här
kallar SM2ENS/2 mobi1.. ,

Henrud

