
Vad hände i TSA våren 2010? Sammanställt av SM5IQ.

SM0-möte i Täby 24 januari 2010
TSA var värd för DL0:s möte, och precis som vanligt var det ”de vanliga” som
beställde lokal, flyttade bord, satte upp skyltar, ordnade parkeringen, förberedde
presentationer, fixade kaffet, sålde lotter, städade efteråt etc, så att alla trivdes.
Lokalen var Byängsskolans matsal, en trappa upp från klubblokalen. Hyran var en
bråkdel av vad SSA brukar få betala då man använder Tekniska museets lokaler.
Omkring 40 personer bevistade den 3½ timmar långa sammankomsten. Alla
verkade vara nöjda när den var slut.

TSA ordf. SM0YQF Pekka hälsar ”de utsocknes” välkomna och presenterar TSA
(Foto SM5IQ. Alla övriga bilder har SM0YQF tagit)

Vid minglandet före mötet berättade SM5IQ Affe om hur bra TSA var, så att
vDL0 Göran SM5XW önskade att han kunde blunda med öronen också (t.v.).

T.h. tycks Göran ha försatt DL0
Robert SM0TAE i samma situation.

Vi hörde återblickar och framtidsvisioner från
DL0 och SSA:s ordf. Tore SM0DZB. Den som
på tredje bilden i raden t.v. kollar sin namnskylt
kunde sedan presentera sig som SM6CNN från
Borås, blivande vice ordförande i SSA.

Bland åhörarna hittade fotografen Joachim
SA0AYU, Gusten SA0AUK, Åke SM5UH
från lokalbefolkningen, samt den något
mera avlägset boende Arne SM5TC.

KDG:s ”bakgrundsbild”

Vår egen Calle SM5BF
berättade om Marconi

och (förstås) Grimeton
och Dag SM0KDG vid

datorn växlade hans

bilder



EH-antennen, eller vad det egentligen kan vara....

SM5DCO Conny kom till TSA 17 mars 2010 med bilen
fullpackad av EH-antenner, mätinstrument och andra
prylar.

Han underhöll oss från 1915 till 2215, och diskussio-
ner man och man emellan fortsatte ännu längre.

Vi fick höra om det italienska företaget, som tjänade
storkovan på att sälja en felaktigt konstruerad EH-
antenn till besvikna köpare, om britter som älskar litet
format eftersom antennuppsättningsrestriktionerna i
deras land är mycket stränga, och vi såg bilder av EH-
antenner i Tokio där det är så trångt mellan japanerna
att stora antenner helt enkelt inte får plats. Och de lär
användas, även med gott resultat, av US Navy.

Två bord var fulla med EH-antenner i många olika utföranden

Conny skänkte TSA en CD med ett digertmaterial med EH-litteratur och konstruktionsbeskrivningar
på många språk, dessvärre mycket japanska. Skivan kommer att kopieras och studeras av ett antal
intresserade, som anmälde sig under föredraget.

”En rätt konstruerad EH-antenn fungerar sedan en ganska besvärlig trimningsperiod är avverkad.”
Vill du veta hur grunkan funkar, använd Google eller materialet på skivan. Conny lanserade en djärv
fundering, baserad på mätningar och räkningar, att man kan uppnå en perfekt anpassning mellan
transceiverns 50  och rymdens 377
 (googla på ”377 ohm” om detta
värde är okänt för dig), vilket skulle ge
100% teoretisk antennverkningsgrad.

TSA får skämmas! Tyckte man att OS
med en skiddrottnings krasch och en
sprintlöpares misslyckande var intres-
santare? Vi var bara 13 närvarande!
Övriga får skylla sig själva.

Text och bild SM5IQ

Dygdens belöning överräcktes av v.ordf. SM0UCC Kurt



Onsdag 3 mars: Geocaching

Harald Walden berättade om hur man letar "skatter" vars koordinater m.m. är angivna på för de
initierade åtkomliga hemsidor.

Du behöver en handhållen GPS-mottagare för fältbruk. Knappa in koordinaterna så får du besked
om riktning och avstånd. Med tur och skicklighet hittar du kanske en sådan plastlåda som bilden
visar, men "cachen" kan i värsta fall vara liten som en kylskåpsmagnet som sitter bakpå ett elskåp.
En lär hänga under Västerbron etc. Och en finns 274 m från vår klubblokal!

Det var intressant att träffa folk som var lika galna som vi, fast på annat sätt.
Text och bild SM5IQ

Frivillig kaffekokare var SM0KZZ Börje

Näst högsta vinsten i nyårslotteriet hittar hem

Ann, sedan ett år innehavare av signalen SM0ZEU, mottar sin vinst av ordförande Pekka.
Någon (inga namn) greppar den begärligt.

Foto SM0KDG, respektlös text SM5IQ

Certprovet gick programenligt 14 mars!

Fem av våra elever ställde upp, fyra klarade sig.
Vi håller tummarna för den som missade teknikdelen och för dem som har hela det roliga kvar!



Kryptoapparater och film med SM5DSB Kåre Wallman 17 mars
Vi visste att programmet skulle väcka stort
intresse och annonserade det i QTC, SSA-
bulletinen, QUATSA och hemsidan. Men
att det skulle komma förstagångsbesökare
från Uppsala, Södertälje och andra metro-
poler och att besökssiffran skulle hamna
på något över 35, det var ändå en över-
raskning. Skyddsrumsfläktarna behövdes!

Kåre dukade upp ett långbord med hans
egen omfattande samling av kryptomaski-
ner med svensk anknytning från åren
1940-1980 och berättade om deras tillver-
kare, deras funktionssätt och var och när
de hade varit i bruk.

Sedan var det fritt fram att peta på rarite-
terna och naturligtvis att diskutera med
och fråga Kåre, som syns till höger på
nedanstående bild.

Efter detta och fikapaus vred publiken stolarna 90° medurs till det
vanliga läget för att beskåda filmen ”Death of a Battleship”, som
utspelades under WW1 och där ett tyskt fartyg upptäckte alltför
många radiosignaler för att våga gå in och lägga sina minor inom
anbefallt område utan i stället dumpade dem norr om Irland, vilket
ledde till förluster av ”osänkbara” fartyg där britterna inte väntade
det. Kåres utlånade tidstrogna radioutrustning skymtade alltför
snabbt förbi i några scener.

Bilderna nederst visar så mycket av publiken som kunde fångas
utan extrem vidvinkel, samt hur Kurt/-UCC tilldelar kvällens
huvudpersom det välförtjänta presentkortet från Clas Ohlson.

Frivillig kaffekokare samt
text och bild Affe/SM5IQ



ÅRSMÖTET 22 mars

avlöpte som väntat lugnt och städat inför 20 närvarande
Styrelsen blev vad valkommittén föreslagit:
SMØYQF som ordf 1 år.
SMØUCC på 2 år, SMØWAV på 2 år, SMØLQI suppl på 2 år.
(Kvar på 1 år står SMØKDG, SMØVIA, SAØAYU suppl)
Även revisorerna omvaldes:
SAØANS på 1 år, SMØOGL på 1 år, SMØJCA suppl på 1 år.

SM5BF/Calle förde ordet och SA0AYU/Joakim knappade in det. Årsberättelsen godkändes. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Ekonomin är mycket god. Budgeten godkändes - ingen avgiftshöjning i sikte. Protokollet kommer att
finnas tillgängligt så småningom.

Utlovad presentation av nye DL0 uteblev p.g.a. objektets frånvaro.
För att bespara läsaren en massa kB tog ingen några foton under mötet.

Erfarenheter av antennmätning onsdag 7 april

SA0AIB Per underhöll det intresserade auditoriet med att
berätta om kablar och deras anpassning och längd, varför
mätningar kan ge konstiga resultat och om kortslutningar som
inte var vad man trodde. På bilden har det bara hunnit bli en
beam på whiteboarden, men det blev en massa siffror och ett
och annat j och några vektorer också allteftersom tiden gick.

Frivillig kaffekokare var SM0KDG Dag
Foto SM0YQF

Calle SM5BF fyllde 75 år
och dukade upp såväl grovdoppa
som fyra Frödinge-tårtor, vilka
TSA:s tårtmonster, glada som på
barnkalas, kastade sig över. Man
förvånar sig (men gläds också) över
att ett knappt tjog medelålders,
stadgade medborgare så snabbt
och
så fullständigt kan äta sig igenom så
mycket!
Något blev dock över till jubilaren,
som avtackades, avhurrades och
avsjöngs i traditionell ordning och
som lovade att även i fortsättningen
berika TSA även med andliga bidrag
ur sin välfyllda radiovetenskapliga
fatabur.

Pekka SM0YQF fotograferade 26 april 2010 och Affe SM5IQ knappade in texten något senare



Om amatörradio i rymden onsdag 5 maj

Vi fick besök av SM5SRR Eskil, som
liv fullt och engagerat berättade om hur
de komplicerade nätverken för
kommunikation mellan ISS och svenska
skolklasser var uppbyggda, och hur han
bearbetat och övervunnit bromsande
byråkrati all ti från Knivsta
byggnadsnämnd ti ll NASA:s ledning.

Frivillig kaffekokare var SM0KDG
Text och bild SM5IQ Affe

PSKmail onsdag 19 maj

Vi har i dag haft ett synnerligen intressant föredrag om PSK-mail framfört
av en av upphovsmännen ti ll systemet. SM0RWO Pär berättade hur man
kan komma åt Internet och e-post v id nordpolen, i den australiensiska
öknen eller i en liten segelbåt på världshaven och dessutom lämna
automatiska positionsrapporter helt gratis och med förhållandevis enkel
utrustning. Skam till sägandes var v i även denna gång alltför få åhörare.

SM0KDG Dag

Foto SM0YQF Pekka

Nostalgisk videokväll 26 maj kl. 19

Håkan Sterky, Kgl. Telegrafverkets generaldirektör under flera decennier, presenterades med ljud från 1942 (SM5IQ: E-
sektionens nollgasque) och video från 1986 (SM5BF: Calles traditionella kortvågskonferens på Fårö). Så följde en film
(SM0UCC) om Marconi, som både visade de välkända tekniska etapperna i hans liv och de kanske mindre kända om hur han
fick ikonstatus av Mussolini, v ilket bäddade för v issa konflikter. Filmerna om Meucci och Nobile sparades til l en annan gång.

De närvarande bestod av tre personer som svarade för delar av programmet, en kombinerad kaffekokare och datormaskinist,
en speciellt inbjuden gäst och fem "vanliga TSA:are". Var resten av våra över hundra medlemmar höll hus vet man inte.

Vid loppis i Nykvarn

var både ordf. och v.ordf. på plats för att sälja ut
föreningens tillgångar. Även -XR och -HBV skymtade
i folkmassan.

Foto SM0YQF



Våravslutning på Kvarnberget 14 juni 2010
Ingen räknade hur många vi var, men våra kockar Kurt SM0UCC och Roffe A fick inte en enda korv över
av de 60 som de medfört till grillen. SM0IMJ Hans berättade om Kvarnbergets utrustning och inbjöd till
individuella besök. Kurt SM0LQI, som tyvärr flyttar till norra SM3, avhurrades och diplomerades. Och så
förrättades dragning i "restlotteriet", och det var inte vilka rester som helst, eftersom högvinsten var värd
6000 kronor - alla som betalat sin medlemsavgift låg väl blandade i skålen när en garanterat opartisk och
tidigare okänd ung man drog lotterna, och ändå hamnade båda de högsta vinsterna i vår Largen-
baserade medlemsfamilj!

T.v. ordf. Pekka SM0YQF och den just diplomerade Kurt SM0LQI.
T.h.: Visst är det underbart när himlen skyms av master och antenner?

Text och bild Affe SM5IQ

DRAGNINGSLISTA

1 Icom IC E-92D SM0NUI Inga-Britt Skogh
2 Antennbok SM0MGH Roger Skogh
3 Byggsats SM5XR Karl-Gunnar Ryrberg
4 QSL-tryck SM0VYH Peter Forsberg
5 Loggbok SM0ZEU Ann Lundell
6 Väckarklocka SM5CA Nils-Olof Samuelsson
7 Väckarklocka SM0NCL Christer Jogenborn
8 Väckarklocka SA0AZF Hans Ringdahl
9 Väckarklocka SM0ADQ P-G Svanberg
10 Väckarklocka SM0WAV Sven-Erik Thor

ICOM-kepsar till SM5IQ Affe, SA0ARA Ulf & SM0HBV Bengt

SM0KDG


