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Í þessu blaði

Rússarnir komu.
Hópur Rússneskra radíóamatöra og kvikmyndagerðarfóks kom
til landsins í desember og heimsótti Þorvald TF4M. Þeir litu
einnig við hjá Í.R.A. Hér eru RA3NAN Sergey, TF3HP, RZ3EM
Andy og RZ3EC Eugene. Myndina tók Ársæll Óskarsson TF3AO
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ÍRA er landsfélag Íslenskra Radíó-
amatöra. ÍRA er hin Íslenska deild í
alþjóðasamtökum radíóamatöra
I.A.R.U. og I.A.R.U. Region 1 og
norrænu samtökunum N.R.A.U.

Helstu markmið félagsins eru:

Í stjórn ÍRA2006-2007 eru:
Form: Haraldur þórðarson TF3HP
Varaform.: Þór Þórisson TF3GW
Ritari: Hrafnkell Eiríksson TF3HR
Gjaldkeri: Ársæll Óskarsson TF3AO
Meðstj.:Sveinn B. Sveinsson TF3SNN
Varam.: Þór Magnússon TF3TON
Varam.: Jón G. Harðarson TF3PPN

CQ TF er félagsblað ÍRA og kemur út
fimm sinnum á ári. Útgefandi er:
Íslenskir Radíóamatörar, ÍRA,
Pósthólf 1058, 121 Reykjavík.
Ritstjóri og ábyrgðarmaður er:
Brynjólfur Jónsson TF5BW, Pósthólf
121, 602 Akureyri.

Félagsheimili ÍRA er í þjónustu-
miðstöð ÍTR að Skeljanesi í
Reykjavík og eru fundir þar á hverju
fimmtudagskvöldi kl. 20.00.

Skammstöfunin “CQ” er notuð í
fjarskiptum til að tákna “kall til allra
stöðva” og “TF” eru einkennisstafir
Íslenskra radíóstöðva.

Allir áhugamenn um fjarskipti og
radíótækni, sem vilja starfa í
samræmi við markmið félagsins geta
gerst félagar

a. Gæta hagsmuna radíóamatöra í
hvívetna.

b. Efla kynningu og samstarf meðal
r a d í ó a m a t ö r a i n n a n l a n d s
og utan.

c. Stuðla að færni félagsmanna og
góðum venjum í radíóviðskiptu

d. Hvetja til viðbúnaðar sem mætti
gagnast í neyðarfjarskiptum.

e. Efla amatörradíó sem leið til
sjálfsþjálfunar á tæknisviðinu.

f. Hvetja til tæknilegra og vísinda-
legra rannsókna og upgötvana á
sviði radíófjarskipta.

g. Örva radíóíþróttir meðal radíó-
amatöra.

h. Þróa amatörradíóþjónustuna
sem verðmæta þjóðarauðlind.

i. Stuðla að öflugri æskulýðs-
starfsemi og kynningu á amatör-
radíói meðal ungs fólks.

Talhólf ÍRAhefur verið lagt niður.

Vefsíða ÍRAer á slóðinni:
http://www.ira.is og er þar að finna
ýmsar upplýsingar um félagið og
amatörradíó
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Það hefur löngum loðað við mig að hafa með
mér eitthvað af tækjum ef farið er í útilegur
og/eða stuttar helgarferðir. Til þess að halda
öllum mínum græjum til haga hef ég notað
ýmiskonar ílát allt frá því að stinga tækjunum í
plastpoka, og lauma þeim undir sæti í bílnum,
til þess að koma öllu fyrir í litlum pappa
kössum í skottinu. Þetta gafst misjafnlega vel
og fljótlega var ljóst var að úrbóta var þörf. Ég
hafði verið að velta þessu fyrir mér nokkra

mánuði og dag einn þegar ég var í útlífsverslun hérna fyrir vestan rak
ég augun í plast kassa sem er kallaður “Pelican” og þrátt fyrir hátt
verð ákvað ég að bíta í það súra og kaupa gripinn. Þessir kassar koma
í öllum litum (ég valdi gráann) og eru úr hnausþykku plasti. Inni í
kassanum er svampur sem er eins og litlir kubbar sem hægt er að rífa
út úr og gera hólf í því formi sem hluturinn hefur sem í kassann á að
fara. Kassinn er vatnsheldur og eins og ég komst að seinna loftþéttur
líka. Ég tók kassann eitt sinn með mér í flugferð og á áfangastað gat
ég ekki opnað kassann fyrr en ég hafði opnað fyrir loftventil til að
jafna loft þrýstinginn. Heldur en ekki ánægður með kaupin kom ég
QRP stöð fyrir í kassanum með spennugjafa, rafhlöðum, lykli,
heyrnartólum, loftneti og loggi. Kassinn er alltaf tilbúinn og þegar
farið er í útilegu er ekkert mál að grípa kassann vitandi það að allt sé
klárt í slaginn. Nú kom að því að fara átti í hina árlegu helgar ferð til
þess að veiða fisk á ísilögðu vatni sem er um það bil tveggja tíma
akstur héðan og því tilvalið að vígja kassann góða. Glaður í bragði
tók ég kassann sem ég setti síðan í skottið á bílnum. Fyrir þá sem
aldrei hafa stundað veiðar í gegnum ís þá er vert að mynnast á það að
eftir að búið er að bora göt í ísinn og koma sér fyrir, tekur oftast við
löng bið sem getur orðið frekar dauf. Ég hafði tekið eftir háum trjám
við vatnið og eftir að allir voru búnir að koma sér fyrir á ísnum og
byrjaðir að stara vonglaðir niður í götin fór ég að fást við að setja upp
dípól hátt á milli tveggja trjáa. Þetta vakti forvitni þeirra sem ekki
voru uppteknir við að stara niður í gegum ísinn og á meðan ég var að
koma upp loftnetinu varð ég náttúrulega að gefa smá fyrirlestur um
hvað ég væri að aðhafast og amatör radíó almennt. Sérstök áhersla
var lögð á mikilvægi neyðar fjarskifta í óbyggðum og utan þeirra
svæða sem farsímar ná til. Loftnetið komið á sinn stað og í samband,
lykillinn tengdur, rafhlaðan tekin upp og bara eftir að setja hana í
samband. Eftir augnablik mundi 20m óma í logninu yfir ísilagt
vatnið. Hver veit nema morsið laðaði fiskinn að götunum. Já hvar er
nú straumsnúran ? Í hugskoti mínu sé ég straumsnúruna á
vinnuborðinu í bílskúrnum þar sem ég hafði verið að nota hana til að
prófa spennugjafa nokkrum dögum áður !!!!!! Það var vægast sagt
aulalegur radíó amatör sem tók niður loftnetið og voru þær heldur
fátæklegar afsakanirnar sem undirritaður muldraði uppfullur af reiði
í eigin garð. Nú þegar “Pelicaninn” er gripinn
er allra fyrst litið yfir gátlistann sem er
prentaður í yfirstærð og límdur innan í lokið á
kassanum góða.
73 de Níels TF3NJ (VA6J)

Geymt en ekki gleymt
Níels J. Kristjánsson TF3NJ/VA6J

TF3NJ/VA6J



CQ TF desember 2006 3CQ TF desember 2006 3

Frá formanni
Haraldur Þórðarson TF3HP

TF3HP

Gleðilegt nýtt ár ágætu
félagar.

Að undanförnu hefur
nokkur tími stjórnarinnar
farið í það að ræða hvernig
b r u g ð i s t v e r ð i v i ð
breyttum starfsreglum
P&f hvað varðar inn-
f lutning á ekki CE
merk tum f ja r sk ip ta-
búnaði. Núna er sam-

komulag komið í höfn og fellst það í því að
okkur er heimilt að flytja inn búnað sem er
augljóslega framleiddur fyrir amatöra og
auglýstur þannig. Annar fjarskiptabúnaður
sem óskast innfluttur og ekki er framleiddur
fyrir amatöra verður skoðaður sérstaklega í
hvert sinn. Eftir því sem mér finnst þá hafi
verið farið eftir okkar óskum í þessu efni og er
það enn eitt dæmið um það hvernig P&f hefur
treyst okkur til að fara með þetta.

Ennfremur skal það áréttað að tæki sem við
flytjum inn til nota á amatörtíðnum eru ekki
ætluð til afnota á öðrum tíðnisviðum. Slík tæki
skulu flutt inn af öðrum beinlínis til þeirra
afnota og þá skulu þau ávallt vera CE merkt.
Hinsvegar hafa verið til sölu tæki sem hafa
verið frmleidd sem amatörtæki en eru síðan seld
af innflytjanda sem búnaður fyrir aðra. Sum af
þessum tækjum eru ekki gerð fyrir að flytja þau
á aðrar tíðnir og gæti því valdið truflunum á
umhverfi sínu.

Nú fyrir nokkrum dögum var sett nýtt
námsskeið fyrir áhugafólk um fjarskipti og
verðandi amatöra. Er þetta fjölmennasta nám-
skeið sem haldið hefur verið nú í seimmi tíð.
Uþb 30 manns sóttu fyrsta tíman og stofan sem
við venjulegast höfum fengið lánaða hjá
Háskóla Íslands var of lítil. Umsjónarmaður
námskeiðsins er Hrafnkell TF3HR sem
jafnframt er ritari félagis. Kennt er á þriðjudags
og fimmtudagskvöldum frá 19.30 og kennt í tvo
tíma. Að kennslu koma auk Hrafnkels þeir

og væntanlega
þó svo ég hafi ekki fengið það staðfest.

Áætlað er að prófið verði síðan um miðjan
mars.

Enn er notast við ensku bókina sem við

höfum notast við svo lengi og finnst mér tími til
kominn að við setjum markið hærra og reynum
að semja okkar eigið efni sem notast við
kennslu, fyrr en það verður gert getum við ekki
kynnt þessi námsskeið sem góðan kost t.d. í
framhalsskólum eins og t.d. MH sem hefur
boðið nemendum upp á “fría” punkta í
áfangakerfinu og t.d. þegar fólk hefur haft aukin
ökuréttindi þá höfðu nemendur allt að 3 punkta í
val áföngum. Hvort þetta viðgengst enn veit ég
ekki en er góð hugmynd engu að síður.

Hrafnkell TF3HR ogAndrés TF3AM hafa í
hyggju að setja saman smíðahóp til þess að
smíða cw sendi á 80 metrum og hafa nú verið
pöntuð 20 tæki. Áætlað er að smíðin hefjist um
miðjan febrúar, vonandi gefst mönnum líka
tækifæri til þess að endurnýja kynni sín af
morsinu, þó er það óráðið hvernig það verður
framkvæmt.

Nefnd á vegum félagsins sem var skipuð á
haustmánuðum til að gera tillögur um
endurskipulagningu á útileikunum og frekari
skilgreiningu á NÚLL svæðinu hefur nú setið á
rökstólum um hríð. TF3LLN gerði grein fyrir
nokkrum hugmyndana á félagsfundi þann 20
janúar. Ein hugmyndin er að ekki verði framar
úthlutað kallmerki með núlli þannig að TF0xx
verður ekki lengur möguleiki en hinsvegar
verði mönnum á ferðalaögum gert möguleikar á
að nota 0-ið um stundarsakir séu þeir á svæði
sem þeir hafa á tilfinningu að séu óbyggðir. Það
skal hinsvegar tekið fram hér og nú að þetta eru
aðeins hugmyndir sem vafalaust eiga eftir að
breytast í meðferð.

Nokkrar breytingar hafa verið fram-
kvæmdar á starfssemi amatöra í USA landi Má
þar t.d. nefna að skerft hefur verið á þjónustu-
hlutverki þeirra og hvernig staðið veri að því
einnig hefur verið rætt um aukna bandvidd
serstaklega á 5 MHz.

Að endingu vil ég hvetja alla amatöra til
þess að íhuga hvern við getum fengið til þess að
taka að sér ritsjórn CQ TF, því senn líður að því
að TF5BW láti af ritstjórn blaðsins. Allar
hugmyndir verða skoðaðar.

Með bestu kveðjum.
TF3HPHaraldur Þórðarson Formaður Í.R.A

TF3KX TF3HK TF3GW TF3AM
TF3DX
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Stjórnarfundur 7.12.06
Mættir:

1) Umræður um eldri
gögn félagsins. Einhver
g ö g n á B o r g a r-
skjalasafni.Auglýsa þarf
eftir skjölum og koma
þeim í varanlega vörslu
Borgarskjalasafns.

2) Alfaspid rótor fyrir klúbbstöð kominn og
greiddur
3) Tölvumál félagsins: Haukur Nikulásson
TF3HN býðst til að fara yfir tölvu félagsins
og laga. Þegið með þökkum
4) Muna að skrifa þakkarbréf e. áramót fyrir
turninn og gefa fána með.
5) Endurvarpi daufur. Viðgerðaraðilar á
Íslandi gátu ekki stillt hann. Umboðsmenn
tala við Kenwood. Verður sendur út og
lagaður. Gamall endurvarpi settur upp til
bráðabirgða. EchoLinkur kominn up.
6) Námskeiðsskráningar fara ágætlega af
stað 13 búnir að skrá sig.
7) Rætt um kaup á tuner og SWR mæli fyrir
klúbbstöð. TenTec tuner og Daiwa mæli
8) PoF hafa sæst á sjónarmið ÍRA í
innflutningi á ó-CE merktum tækjum.
9) TF3GW kom með HW-101 stöð sem
ÓlafurAxelsson átti og félagið fær.
Fundargerð ritaði TF3HR

Stjórnarfundur ÍRA9. jan 2007
Mættir TF3AO, TF3HP, TF3SNN, TF3HR,
TF3GW. Fundur settur 19:10
1.Námskeiðsmál:
TF3HR gerði grein fyrir undirbúningi
námskeiðs sem hefst næstu viku. 28 hafa lýst
áhuga, talið er að um helmingur mæti. Verið
er að vinna í að taka saman námsefni til
fjölföldunar. Stefnan er að eiga sem flest á
tölvutæku formi. Guðmundi Löve er þakkað
fyrir að hafa skannað Passport to Amateur
Radio inn á PDF snið.
SNN gerir lítil skil í félagið eftir námskeið

að umtalsefni. HR tekur undir að hægt sé að
gera betur í að leiða menn inn í starfið.
Almennt eru menn þó sammála um að
námskeiðið sé aðeins upphafið að því að
geta farið að leita sér þekkingar á eigin spítur
og með aðstoð félagsmanna. Menn verði
ekki barðir til að stunda amatörradíó.
2. Þakkarbréf til fjölskyldu Ragnars
Björnssonar fyrir turn verði ritað og komið
til skila
3. Umræður um nýjan ritstjóra CQTF.
Fyrirliggjandi að það þurfi að finna
eftirmann TF5BW. GW sagðist hafa heyrt
stungið upp á LA0BX. Skorað á alla að
hugsa málið
4. Stefnt að almennum félagsfundi 20. jan.
GW boðar, HPmeð forsögu.
5. Rússneskir amatörar komu fyrir jól í DX-
ferð. Sýndu AO og HP myndbönd frá öðrum
slíkum leiðöngrum sem þeir hafa farið.
Stefnt að því að sýna félagsmönnum þær í
feb.AO boðar og sér um.
6. TF3AO segir Tuner fyrir félagsstöð ekki
en pantaður.
7. TF3AO segir tölvu í félagsstöð kostar
20þús í uppfærslu.
8. TF3GW segir endurvarpinn Einar að
komast í gott lag.
9.Almennar umræður um EchoLink og kosti
þess og galla að hafa á Pétri. Sitt sýnist
hverjum.
Fundi slitið kl 20:10
Fundargerð ritaði TF3HR

Fundargerð um almennan félagsfund um
kallsvæði, sér í lagi TF0 svæðið.
TF3HP setur fund kl 20:30 þann 16. nóv
2006
TF3HP segir núverandi skilgreiningu á
svæðinu TF0 miðast við fjarlægð frá
rafveitu. Þessi skilgreining er hugarsmíð frá
tímum stjórnar sem TF3KB sat í. TF3HP
rifjaði upp en eldri svæðaskiptingu þegar
svæðin voru önnur og færri.

Framhald á blaðsíðu 7

TF3HP, TF3SNN,
TF3AO, TF3GW, TF3HR

TF3HR

Fundargerðir stjórnarfunda
Hrafnkell Eiríksson TF3HR
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Um hverja helgi má
heyra á amatörbönd-
unum kallað “CQ
contest”, eða sent á
morsi eða fjarritum
“CQ TEST”. Hér eru
amatörar að kalla eftir
samböndum í keppn-
um, þar sem markmiðið

er yfirleitt að hafa sambönd við sem flestar
stöðvar í sem flestum löndum á tilteknu
tímabili yfir helgina. Ef áfram er hlustað
kemur í ljós að samböndin eru yfirleitt
mjög stutt, menn skiptast á RS(T) og svo
einhverjum númerum, en svo er haldið
áfram að kalla “CQ contest”.

Við fyrstu skoðun kunna radíókeppnir að
verka fráhrindandi og sumir radíóamatörar
líta þær jafnvel hornauga þar sem keppnin
verður ráðandi á böndunum. Ólíkt öðrum
samböndum, þar sem menn spjalla saman,
skiptast á upplýsingum um tæki, veður og
sitthvað fleira, þá fara keppnissambönd
fram á leifturhraða og þegar mest lætur
gefst tæpast færi á að kveðja með “73”.
Hvað dregur menn þá að því að taka þátt í
þessum keppnum?

Radíókeppnir hafa ýmislegt til síns ágætis.
Í fyrsta lagi veita þær útrás fyrir keppnis-
andann, þ.e. þá ánægju að keppa að marki,
vinna til viðurkenninga og mæla frammi-
stöðu hvers og eins miðað við aðra. Í öðru
lagi safnast amatörar og hópar frá
fjölmörgum löndum í loftið í keppnum og
þar gefast góð tækifæri til að eiga sambönd
við lönd eða svæði sem sjaldan heyrist til
að öðru jöfnu. Í þriðja lagi er þátttaka í
keppni gott tækifæri fyrir þá sem hafa
takmarkaðan tíma í erli hversdagsins til að
vera í loftinu, en geta þannig tekið út
“radíóþörfina” á afmörkuðu tímabili og þá

svo um munar. Í fjórða lagi reynir á færni
og tækjabúnað þess sem tekur þátt í keppni
og keppnisþátttaka skerpir á hvoru
tveggja. Loks má nefna að keppendur
finna einfaldlega ómælda ánægju í að taka
þátt í viðburði sem getur spannað allar
heimsálfur og hitta þar fyrir gamalkunna
eða nýja félaga sem deila sama áhugamáli.

Sérhver keppni hefur sínar reglur, sem fara
verður eftir ef ætlunin er að sækjast eftir
viðurkenningarskjali eða öðrum verðlaun-
um til þeirra sem halda keppnina. Þeir sem
taka þátt geta þó gert það eftir því sem þeir
hafa tíma til og sumir láta sér nægja örfá
sambönd meðan aðrir ná þúsundum sam-
banda yfir helgina. Það er líka í góðu lagi
fyrir hvaða radíóamatör sem er að hafa
sambönd við þá sem taka þátt í keppni, án
þess að taka sjálfur formlega þátt. Sam-
böndin eru engu að síður vel þegin og eru
talin með hjá hinum sem taka þátt og keppa
um stig.

Sérstaklega er vel þegið af íslenzkum
keppendum að aðrar íslenzkar stöðvar hafi
samband við þá, því í mörgum keppnum fá
þeir stig fyrir hvert land sem næst í og þar
er TF ekki undanskilið. Þar að auki má ná
samböndum innanlands á böndum sem
engin skilyrði eru á til útlanda, en gefa
viðbótarstig þótt ekki sé haft nema eitt sam-
band. Þannig geta heildarstig TF-stöðvar
vaxið umtalsvert ef önnur TF-stöð hefur
sambönd við hana á öllum böndum, frá
160 til 10 m. Radíóamatörar á Íslandi eru
því eindregið hvattir til að gefa öðrum TF-
stöðvum samband þegar til þeirra heyrist í
keppni.

Fyrir þann sem hefur áhuga á að prófa
þátttöku í radíókeppni er auðvelt að taka
fyrstu skrefin og prófa sig á þessum

Hvers vegna keppa menn?

Fyrstu skrefin

CQ Contest
Kristinn Andersen TF3KX

TF3KX
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vettvangi. Fyrst er ágætt að skoða hvaða
keppnir eru framundan, en keppnisdagatal
( ) með þátttökureglum og
öðrum upplýsingum má finna á netinu, s.s.
hjá SM3CER. Þátttakendur skrá sig ekki
fyrirfram til keppni, heldur mæta til leiks
með því einfaldlega að fara í loftið þegar
keppnin er hafin. Einnig þarf að ákveða
hvaða sendingarhátt eigi að nota, s.s. mors,
SSB eða RTTY. Í sumum keppnum má
nota alla, en algengara er þó að aðeins einn
þeirra sé notaður í hverri keppni. Í mors-
og SSB-keppnum auka menn líkur á að ná
mörgum samböndum með hröðum og
stuttum sendingum. Þetta getur verið
vandamál fyrir nýja og óreynda þátt-
takendur og þá er sjálfsagt mál að biðja
hina stöðina að draga úr hraðanum, sem
menn skilja og verða við að öllu jöfnu.
Með RTTY er sendingarhraðinn reyndar
óbreytanlegur og því hafa RTTY-keppnir
yfir sér rólegra yfirbragð en aðrar, sem
gerir þær ákjósanlegar fyrir byrjendur.

Í keppnum er þátttöku oft skipt í flokka,
þannig að unnt er að taka þátt á 80, 40, 20,
15 og 10 m – og stundum til viðbótar 160 m
bandinu ( ), eða einungis á einu
bandi ( ). Keppendur velja
sér oft flokk eftir því hvaða loftnet eru til
staðar eða hvaða tími er til aflögu í
keppnina. Rétt er að minna á að böndin á
30, 17 og 12 m eru aldrei notuð fyrir radíó-
keppnir og þar er þá “griðastaður” fyrir þá
sem vilja forðast atið í keppendum á hinum
böndunum.

Venjulega krefjast keppnisreglur að menn
skiptist á RS(T) og svo einhverjum upp-
lýsingum því til viðbótar, t.d. CQ-zone
(sem er 40 fyrir Ísland), ITU-zone (sem er
17 fyrir Ísland), aldri þátttakandans eða
hlaupandi númeri (fyrsta sambandið
verður 001, það næsta 002, o.s.frv.). Til
þess flýta fyrir og minnka þörf fyrir endur-
tekningar senda keppendur nánast alltaf 59
eða 599 sem RS(T) skilaboð.

Á morsi er hefð fyrir að í stað tiltekinna
tölustafa séu notaðir bókstafir, sem eiga
samsvörun við þá en taka styttri tíma í
sendingu. Þannig er algengt að 599 sé sent
sem 5NN og t.d. talan 007 sé send sem
TT7. Á sama hátt er talan 1 oft stytt sem
“A” á morsi, þannig að ef senda á 109 er í
staðinn sentATN.

Meðan á keppninni stendur er mjög gagn-
legt að skrá samböndin á tölvu og nota log-
forrit sem gert er fyrir viðkomandi keppni.
Mörg forrit má finna á netinu og eitt dæmi
er “N1MM Logger”, sem er mjög fjölhæft
og ókeypis. Forritið skráir samböndin,
sýnir stigafjöldann vaxa og lætur vita af
ógildum samböndum, t.d. við stöðvar sem
þegar er búið að hafa samband við.

Að lokinni keppni má ná öllum sambönd-
unum inn í skrá, sem t.d. log-forritið getur
búið til, og senda skrána með tölvupósti til
þeirra sem standa fyrir keppninni.
Nokkrum mánuðum seinna berst svo í
pósti skjal eða önnur viðurkenning fyrir
þátttökuna og árangurinn, ef keppandinn
hefur unnið til þess.

Á netinu má víða finna góðar upplýsingar
um radíókeppnir. Ágætt er að byrja á
vefnum , sem margir
þekkja, en þar má finna ýmislegt gott efni
um amatör radíó, auk upplýsinga sem
tengjast keppnum.

Keppnisdagatöl eru allmörg á netinu og
einu þeirra heldur SM3CER úti á vef-
slóðinni . Þar má
finna ítarlegar upplýsingar um nánast allar
keppnir árið um kring.

Almenn log-forrit, sem amatörar nota, eru
misjafnlega hentug til þess að skrá sam-
bönd í keppnum þar sem hraði skiptir öllu,
gagnlegt er að sjá stigagjöf eftir hvert
samband og sjá hvort sambönd séu gild.
Eitt þeirra log-forrita sem gerð eru
sérstaklega fyrir keppnisþáttöku er N1MM

contest calendar

all band, AB
single band, SB

Aðrar upplýsingar

www.contesting.com

www.sk3bg.se/contest/
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Logger, sem má finna á .
Þetta forrit nýtur mikilla vinsælda og er að
auki ókeypis á netinu Þetta forrit er í
sífelldri þróun áhugasamra notenda og er
líklega búið öllum þeim kostum sem
hugsanlegir eru fyrir radíókeppnir.

Að lokinni keppni senda margir amatörar
strax niðurstöður sínar á vefinn “3830”,

, þar sem menn geta borið saman
bækur sínar um árangur. Vefurinn dregur
nafn sitt af tíðninni 3830 KHz, þar sem
amatörar í N-Ameríku ræddu gjarnan
árangur sinn á árum áður, í sama tilgangi,
og gera e.t.v. enn.

Til viðbótar efni af netinu má nefna
tímaritið National Contest Journal (NCJ),
sem fjallar um radíókeppnir frá ýmsum
hliðum og gefið er út af ARRL. Sjálfum
þykir mér NCJ reyndar einna áhugaverðast
þeirra tímarita sem koma frá ARRL og les
það jafnan spjaldanna á milli.

Loks er oft beztu aðstoðina við fyrstu
skrefin í radíókeppnum að fá hjá öðrum
radíóamatörum, sem stundað hafa keppnir
um lengri tíma. Keppnir bjóða upp á að
menn keppi einir ( ) eða fleiri
saman í teymi ( ) og þannig
getur keppnisþátttaka verið gott tækifæri til
að efla félagsandann og læra hver af
öðrum. Félagið okkar, ÍRA, stendur oft
fyrir keppnisþátttöku frá stöð félagsins, þar
sem áhugasamir eru velkomnir að spreyta
sig og taka þátt í góðum hópi. Þá hefur
Þ o r v a l d u r , T F 4 M , b y g g t u p p
keppnisaðstöðu í Otradal, sem er einstök
og sambærileg við afburðastöðvar
erlendis. Þar hefur Þorvaldur boðið
mönnum að taka þátt í keppnum og
sjálfsagt er að hafa samband við hann um
að spreyta sig þaðan. Keppnisþátttaka er
spennandi kostur sem óhætt er að mæla
með við þá sem ekki hafa prófað.

73 de TF3KX (tf3kx@simnet.is)

single op, SO
multi op, MO

www.n1mm.com

http://lists.contesting.com/mailman/listinf
o/3830

Fundargerðir frh.
TF3KB gerði grein fyrir helstu punktum bak
við núverandi kallsvæðaskiptingu: Kall-
svæðanefnd var sett á laggirnar á sínum tíma
og skilaði tillögum. Kortið sem sú nefnd
skilaði byggði á landfræðilegri skiptingu
landsins, punktar milli fjallatoppa og slíkt.
Þáverandi stjórn leyst ekki á tillögu nefndar
og svo fór að sú stjórn sem TF3KB átti sæti í
mótaði eigin tillögur. Sú tillaga var svo
samþykkt. Sú tillaga byggði á sýslumörkum.
Númerum hinna nýju svæða var haldið
þannig að fæstir þyrftu að skipta um
kallmerki.ÞóvarTF0skilgreintöðruvísi:
Þaðværi lokaðurhringurummiðhálendið
Það væri ætlað til að hvetja til starfsemi sem er
ekkieinsogheima.Mörkþessværusveigjanleg
þar sem fyrirsjáanlegt væri að búsetuforsendur
myndu breytast. Því var ákveðið að mörk
tengdustaðgangiaðrafmagni.
TF3AO sagði almenna eign á GPS tækjum
auðvelda hugsanlega nýja skilgreiningu á
hnitum fyrir svæðismörk.
TF3HR segir það sýna sig að það þurfi ekki
TF0 til að hvejta til notkunar á amatörradíói á
ferðalögum, það sýni virkni íslenskra
amatöra í á ferðalögum í sumar.
TF3LLN bendir á að TF0 svæðið sé eftirsótt
frá útlöndum. Umræða spannst svo um
notkum kallmerkja á ferðalögum. TF3KB
sagði að reglugerðin sé hæfilega óljós
viljandi til að hafa svigrúm fyrir mismunandi
sjónarmið.
TF3HR spurði hvort útlendingar geri sér
grein fyrir því að TF0 sé sérstakt og frá-
brugðið öðrum svæðum. Menn voru ekki
sammála um hvort svo væri. Sumir töldu að
þeir semsöfnuðu"awördum" gætuhaft áhuga.
TF3HP sagðist aldrei hafa séð umsókn um
TF0 kallmerki.
TF3KB nefndi sem möguleika að framlengja
sýslumörk í skurðarpunkt á miðhálendi og
skilgreina svo TF0 bara sem notkun frá
mannabyggð á ferðalögum
TF3HP lagði til að nefnd yrði stofnuð um
málið. TF3LLN, TF3KB og TF3GB taka
sæti í henni með samþykki fundarins.
Fundi slitið kl 22:00 Ritað af TF3HR
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Þessi grein fjallar ein-
göngu um notkun á jamb-
ískum spaðalykli, tví-
spaðalykli. Tiflyklar með
einum spaða eins og þeir
sem framleiddir eru af
Vibroplex fyrirtækinu og
fleirum þurfa meiri fyrir-
höfn í sendingu, ég sýni
framáþað síðar í greininni.

Til þess að senda með góðum hraða, 20–30 orð
á mínútu, þarftu eitthvað annað en venjulegan
hnall ef þú vilt ekki þreytta þig og stressa, en
það leiðir til fleiri villna í sendingunni. Þessum
orðum er bæði beint til þeirra sem hafa vanist
morssendingum og einnig þeirra sem eru að
byrja. Ef þú ert byrjandi ætla ég að mæla með
því að þú byrjir á að nota tvíspaðalykil og
jambískan lyklara. Flestar sendistöðvar sem
framleiddar eru í dag, og þónokkur QRP smíða-
sett, eru með innbyggðum lyklara. Lærðu að
nota hann ef þú hefur ekki nú þegar gert það.

Fyrst ætla ég að ávarpa þá sem vanir eru að nota
tiflykil (bug).Ykkur er ljóst að það þarf ákveðið
átak til að knýja lykilinn til að senda stuttu tákn-
in og það þarf að staðnæmast með spaðann
nægilega lengi til að senda þann fjölda af
stuttum táknum sem þarf. Þið verðið að láta af
þeim vana að slá lykilinn af nokkru afli þegar
þið notið jambíska spaðalykilinn. Verið mjúk-
hentir fyrir alla muni. Leiðarvísirinn er hér á
eftir. Sýnið þolinmæði og sleppið engu skrefi úr
leiðbeiningunum.

Ég hef tekið eftir því í gegnum árin á klúbb-
fundum, skiptimörkuðum og ýmsum öðrum
amatörasamkomum að ég fæ hroll þegar ég sé
suma nota spaðalyklana. Þeir slá spaðana til og
frá eins og þeir væru með tiflykil. Mjúk snerting
er allt sem þarf ef lykillinn er rétt stilltur. Ef
lykillinn hreyfist fram og aftur um borðið þegar
þú sendir ert þú að nota allt of mikið afl. Ef þú
sendir þannig að önnur höndin þarf að halda við
lykilinn meðan sent er með hinni, berðu þig
ekki rétt að. Spaðalykillinn á ekki að vera á
hreyfingu. Ef hann hreyfist eða skríður til ertu

ekki nægilega mjúkhentur við spaðana. Venju-
legur spaðalykill er 1-2 kg svo sjá má að það
þarf nokkuð til að hreyfa hann. Ekki fer hann
neitt af sjálfu sér.

Við skulum nú hefjast handa. Það sem þarf er:

Tvíspaðalykill
Lyklari
Tengisnúrur
Símaskrá, orðabók, dagblað eða annað lesmál

Lítum fyrst á lykilinn. Vonandi geturðu náð þér
í einn á góðu verði ef þú átt ekki slíkan nú þegar.
Ég hef keypt vandaða notaða lykla fyrir lítið
sem litu ekki vel út, en maskínuolía, málningar-
leysir, grunnur og málning gerðu þáeins og nýja.

Horfðu vandlega á lykilinn og gaumgæfðu
hvernig hann virkar. Spaðarnir eru sjálfstæðar
einingar með sínum eigin stillingum og snert-
um sem við köllum gjarnan bara hægri og
vinstri hlið. Skoðaðu stillingarnar á millibilinu
á snertunum. Prófaðu að stilla og gættu að hvort
snerturnar eru hreinar og stillingarnar sann-
færandi. Ef þú ert tækjasinnaður og lykillinn er
gamall er ráð að taka hann í sundur og hreinsa
allt og yfirfara og setja svo saman að nýju.
Skrifaðu minnispunkta áður en hafist er handa.
Hafðu smábox við hendina til að geyma allt í
því óvíst er hvort Byko og slíkir eigi til það sem
kynni að glatast. Framleiðandinn gæti jafnvel
verið hættur framleiðslu þannig að varahlutir
væru ófáanlegir. Beittu skynsemi þinni hvað
varðar hreinsiefni og slíkt. Einnig er best að
gera þetta í einni lotu svo ekki gleymist hvernig
á að setja tækið saman aftur.

Forðist að nota þjalir, naglaþjalir, sandpappír eða
önnur slípi- og svarftól til að hreinsa snerturnar.
Sjálfur nota ég bara ljósritunarpappír til að
strjúka þær og nudda af þeim áfellingu sem
mengun í lofti kann að hafa valdið. Oftast eru
snerturnar silfur- eða gullhúðaðar og við viljum
ekki fjarlægjaþað efni.

Nú, þegar spaðalykillinn er kominn í starfhæft
stand er rétt að tengja hann við lyklarann. Það

2

3

Notkun á jambískum spaðalykli
Chuck Adams K7QO , Lausleg þýðing Viljhálmur Sigurjónsson TF3VS1

K7QO
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þarf grannan vír, tvo leiðara og skerm. Kap-
allinn þarf að vera nægilega langur til að ná úr
lyklinum og þangað sem þægilegt er að hafa
lyklarann eða stöðina ef hún er með inn-
byggðum lyklara. Ég nota gjarnan CD-
drifsnúru innan úr tölvu, hún er grönn og
sveigjanleg. Ef þú ert svo heppinn að hafa leið-
beiningarnar með lyklaranum skaltu nota þær
til að sjá hvernig tengingarnar eiga að vera.
Langalgengast er að tengt sé með stereo-
hljóðtengli og vinstri hliðin fari í oddinn, sú
hægri í hringinn og jörðin í legginn. Það borgar
sig að nota skermaða snúru til þess að lenda
ekki í RF vandamálum þegar búið er að tengja
allt saman og stöðin komin í gagnið.

Kveiktu á lyklaranum og aðgættu hvort vinstri
spaðinn sendir ekki örugglega stuttu táknin og
sá hægri þau löngu. Ef þú notar innbyggðan
lyklara í stöð og getur ekki haft hann í sendi-
lausum ham skaltu stilla á lægsta útafl og nota
álagsviðnám í staðinn fyrir loftnetið. Það eru
sögulegar ástæður fyrir því að lykillinn er
tengdur svona, þannig voru handvirku tif-
lyklarnir áður, en það eru margir sem snúa
þessu við og það er allt í lagi með það. Þeir sem
það gera verða þó að átta sig á því að þeir geta
ekki gengið beint að annarra manna stöðvum
(eða félagsstöð) og sent eins og þeir eru vanir.

Jæja, fyrst nokkrar stillingar. Gangið úr skugga
um að allar stillingar séu virkar og að lykillinn
taki stillingu. Hafið kveikt á lyklaranum og
skrúfið stillinguna fyrir stuttu táknin inn
þangað til að hún snertir og fer að senda óslitna
röð tákna. Skrúfið svo örlítið til baka þangað til
lyklarinn þagnar. Þetta er bara lítið brot úr
snúningi sem þarf á venjulegum lykli. Ekki hafa
bilið of mikið, ég tala meira um það á eftir. Mér
finnst bilið sem samsvarar því að þynnsta
vélritunarblað dragist með smátregðu í gegn
vera hæfilegt. Margir munu mótmæla þessu og
mæla með miklu víðara bili, en ég er ekki á þeirri
skoðun. Ef lykillinn heldur stillingum og hættir
að sendaþegar spaðanumer sleppt er allt í lagi.

Síðan er farið eins að við hinn spaðann og að því
loknu er allt að verða klárt. Það gætu verið
stífnistillingar fyrir spaðana: gormur, gormar
eða seglar. Stillið þær eins slakar og hægt er án
þess þó að spaðarnir fari að svíkja þegar þeim er
sleppt. Styðjið á sitthvorn spaðann og svo báða

nokkrum sinnum til að ganga úr skugga um að
svo sé.

Nú, þegar lykillinn hefur verið stilltur fyrir litla
stífni og þröngt bil er tími til kominn að gera
nokkrar æfingar. Sestu við borðið sem þú ætlar
að nota að staðaldri og leggðu allan
handlegginn frá olnboga að úlnlið á það í
þægilegri stellingu. Sumir vilja hafa
handlegginn samhliða borðbrúninni en aðrir
örlítið skakkan inná. Ég held að hornrétt staða á
borðbrúnina sé ekki heppileg. Þú vilt vera fær
um að sitja svona tímunum saman síðar á
morsferlinum svo stellingin má ekki vera
óþægileg og þvingandi. Þvínæst réttirðu úr
vísifingri í sömu stefnu og handleggurinn vísar.
Í þessa stefnu á lykillinn svo að snúa, með
spaðana í átt að hendinni. Beinið nú þumlinum
fram og rétt snertið spaðana. Ég hef fingurna
örlítið bogna og snerti spaðana með
fingurgómunum. Úlnliðurinn er örlítið snúinn
við þetta þannig að þumallinn vísar ögn niður,
en handleggurinn og handarjaðarinn hvíla á
borðinu.

Ég ætla að biðja ykkur um að snerta spaðana
með fingrunum án þess að senda nokkuð og
sitja þannig í örfáar mínútur. Ekki taka fingurna
af spöðunum og ekki þrýsta á þá heldur. Ekkert
orð og ekkert hljóð í nokkrar mínútur. Hugsið
um það sem verið er að gera og ef stellingin er
óþægileg eða ef eitthvað virðist skorta á
þægilega stöðu skuluð þið færa höndina eða
lykilinn þangað til kjörstaðan er fundin. Það
þarf svo sem ekki neinar 5 mínútur, en þið
skiljið væntanlega hvað ég á við. Ef þið getið
ekki setið svona í 5 mínútur, hvernig ætlið þið
þá að fara að þegar samböndin fara að hrúgast
inn og þið sitjið og spjallið við amatörana í
loftinu.

Gerðu þig nú kláran til að fara að senda. Ég
reikna með að þú kunnir morsstafina, en ef svo
er ekki veldu þá einhverja af þeim sem þú
þekkir. Ef þú átt handbókina með lyklaranum
skaltu ganga úr skugga um að hann sé í ham B.
Stilltu lyklarann á 15 orð eða svo, en þó alls ekki
hægar en það. Settu þig nú í stellingar og styddu
með fingri á vinstri spaðann. Í hvert sinn sem
hann tengir heyrist runa af stuttum táknum.
Styddu nú á hægri spaðann og þá kemur runa af
löngum táknum. Nú kemur snilldin: klíptu
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mjúklega báða spaða saman samtímis og þá
koma stutt og löng tákn til skiptis. Meðan báðir
spaðarnir tengja skaltu aflétta þrýstingnum af
öðrum þeirra, en EKKI taka fingurinn af
honum. Alltaf að snerta er boðorðið! Nú skaltu
aftur þrýsta á spaðann sem þú léttir á fyrr og
hlustaðu á hvernig táknin koma til skiptis aftur.
Léttu nú af hinum spaðanum en ekki gleyma að
halda samt snertingunni og hlustaðu á hvernig
táknskiptin breytast í runu af löngum eða
stuttum. Settu aftur þrýsting á og fáðu tákn-
skipti. Gerðu þetta nokkrum sinnum þangað til
þú ert farinn að fá tilfinningu fyrir því hvernig
þetta virkar. Aðalatriðið á þessu stigi er að þú
finnir hvernig hægt er að senda með hvorum
spaða fyrir sig og báðum samtímis án þess
nokkurn tímann að sleppa fingrunum af þeim.

Manstu nokkuð eftir því þegar þú varst að læra
að skrifa í bernsku? Hvað gerði kennarinn, eða
pabbi eða mamma eða hver það nú var sem
kenndi þér? Þú fékkst pappírsblað, blýant, for-
skriftarstafi og svo var byrjað. Sennilega stórtA
af því að það er bara beinar línur og svo kom B
og svo framvegis og þú skrifaðir margar línur af
hverjum staf, aftur og aftur. Velkominn aftur
væni minn, þetta er alveg eins núna, hihi.

Byrjum á A. Það er gert úr hljóðunum di-dah.
Ég nota eftirfarandi kerfi hér á eftir til að
aðgreina spaðana: 'h' þýðir hægri spaðinn svo
stutt að aðeins komi eitt tákn. Upphafs-
stafurinn, 'H' þýðir að þrýst skuli svo lengi að
komi tvö tákn eða fleiri eftir atvikum. Og
samsvarandi eru 'v' og 'V' fyrir vinstri spaðann.

A er þá samstæðan 'vh' með nánast engum tíma
á milli fyrra og seinna þrýstings. Reyndu þetta.
Þú verður að þrýsta létt á vinstri spaða og svo
snöggt á þann hægri. Reyndu að láta fingurna
ekki sleppa spöðunum þótt þrýstingnum sé
aflétt. Passaðu líka að þú sért ekki að senda ET
(við eru ekki að reyna að ná sambandi heim
strax). Það er mikilvægt að bilið á milli
táknanna sé ekki lengra en stutta táknið sjálft er.
Það er innbyggt í lyklarana að þeir setja örlítið
bil á milli tákna þannig að það útilokað að vera
svo snöggur að ekki komi aðskilnaður á milli
þeirra. Sumir lyklarar eru reyndar með sjálfvirk
bil og þvinga fram rétt tákn- stafa- og orðabil
eftir föngum.

Nú, já, eins og í forskólanum, það er tímabært
að skrifa eina línu af A. Hafðu klukku við
hendina með sekúnduvísi. Sendu eitt A á
tveggja sekúndna fresti. Ekki hraðar. Gerðu
þetta 15–20 sekúndur í lotu. Haltu svo áfram
þangað til þú getur sent eina lotu VILL-
ULAUST. Manstu hvernig við kvörtuðum í
skriftarkennslunni? “Mamma, pabbi, þetta er
enginn vandi, má ég ekki gera eitthvað
skemmtilegra?” Nei! Kláraðu heimalærdóminn
– annars færðu engan eftirrétt!

Nú er tímabært að afhjúpa svolítið. Tókstu eftir
því að ef þú afléttir ekki vinstri spaðanum nægi-
lega fljótt kom stafurinn R? Þetta stafar af innra
minninu í lyklaranum. Ef vinstri spaðinn er
leiðandi hálfan tímann sem hægri spaðinn
sendir sitt tákn tekur lyklarinn eftir því og
sendir eitt auka dit eftir að dah-ið er komið út,
jafnvel þótt enginn þrýstingur sé lengur á
vinstri spaðann. Þetta auðveldar mjög að senda
R og fleiri stafi eins og verður vikið að síðar.

Snúum okkur nú að B. Fingrasetningin er 'hV' þar
sem vinstri spaða er haldið til að fá röð af stuttum
táknum. Ég get ekki sagt þetta á annan hátt – og
ekki voga þér að telja táknin. Það er slæmt að
telja. Talning eyðileggur. Þú verður að leggja B-
hljóðið á minnið og gera svo það sem þarf til að fá
HLJÓÐIÐ. Ef þú ferð að telja ditt-in ertu vonlaus
og nærð aldrei neinum hraða. Sigrastu strax á
þessu, hlustaðu meira á kennsludiskana/forritin
ef þú þarft en teldu aldrei.

Farðu eins að við B eins og A-ið. Sendu B á
tveggja sekúndna fresti í 15 sekúndur þangað til
þú er með rununa rétta, auktu þá í 30 sekúndur.

Næst er það C. Nú fyrst færðu að kynnast
kostum jambíska lyklarans að ráði. Ef þú hefur
séð einhvern senda með handvirkum spaða
(bug) eða reynt það sjálfur sérðu að til að senda
C er 'slegið' 'hvhv'. Reyndu það. Hvílík sóun á
orku og tíma. Fjórir slættir til þess eins að senda
einn bókstaf. Reyndu nú eftirfarandi til að
senda C: 'HV'. Þrýstu á hægri spaðann og svo
nánast um leið á þann vinstri. Haltu hægri
spaðanum þangað til seinna dah-ið er hálfnað
og slepptu svo strax vinstri spaðanum. Æfðu
þig á þessu þangað til C-ið er fullkomið.

Jæja, við sendum C aðeins með tveimur hreyf-
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ingum í stað fjögurra. Þetta er snilldin við
jambíska lyklarann, með smá hjálp frá B-
hamnum. Það er tilA-hamur á flestum lyklurum
sem er svipaður en klárar ekki stafina. Mér
stendur í raun á sama um hann, með B-hamnum
er hægt að senda alla stafina með TVEIMUR
hreyfingum nema X og P.

Æfðu þig nú á C-inu þangað til þú getur sent það
villulaust á tveggja sekúndna fresti í 30 sek-
úndur. Æfingin skapar meistarann. Ég hef tekið
eftir því að þeir sem hafa lært á hljóðfæri eru
bestu nemendurnir á morslykilinn. Vitið þið af
hverju? Þeir hafa vanist því frá blautu barns-
beini að með æfingum og þolinmæði má ná
árangri. Ég held að það sé ekki sjálf tónlistin
sem hjálpi þeim hér, heldur sjálfsaginn og
ánægjan af því að gera eitthvað vel með því að
æfa það sem hjálpar þeim svo víða.

Hér eru svo samstæðurnar sem þarf fyrir
stafina, táknaðar að hætti K7QO fyrir jamb-
ískan lyklara í B-ham. Vonandi hafa engar
prentvillur laumast inn. Takið sérhvern staf
fyrir og lærið sendingarháttinn fyrir hann.
Sendið stafinn í 30 sekúndur með réttu bili,
villulaust, og farið síðan á næsta staf. Að því
loknu má gleyma listanum en einbeita sér að
hljóðunum og tilfinningunni fyrir sendingunni.

A– vh
B – hV
C – HV
D – hV
E – v
F – Vh (ath. Halda V og slá h á öðru dit)
H – V (ekki telja!)
I – V (ekki telja!)
J – vH (ekki telja – nokkurn tíma!)
K – Hv
L– Vh
M –H
N – hv
O – H (ekki telja :-)
P– vHv (jæja, þetta voru þrjár hreyfingar)
Q – Hv
R – Vh
S – V
T – h
U – Vh
V –Vh
X – hVh (hinn þriggja hreyfinga stafurinn)

Y– Hv
Z – HV

Þetta er náttúrlega ekki fullkomin upptalning
því hér er reiknað með því að þið þekkið stafina
og finnið út tímasetningarnar.

Og svo tölurnar:
1 – vH (Ekki telja)
2 – VH (Ekki telja)
3 – VH (Ekki telja)
4 – VH (Ekki telja)
5 – V (Ekki telja)
6 – hV (Ekki telja)
7 – HV (Ekki telja)
8 – HV (Ekki telja)
9 – HV (Ekki telja)
0 – H (Ekki telja)

Það tekur langan tíma að senda þessar dúllur
með 15—20 orða hraða á mínútu. Það verður
miklu auðveldara ef þú lærir hljóðin en ekki
slögin. Það er mesti skaðvaldurinn hjá mors-
urum og virðist erfiðast að láta af ef menn fara
að telja. Ef þú hefur vanið þig á talningu
verðurðu að venja þig af því strax og nota ...
hljóð ... hljóð ... hljóð.

Ég læt nemandann svo sjálfan um að finna út
hvernig á að senda greinarmerkin, , . ? og /.

Hér er nokkuð sem mér fannst merkilegt, en hef
ekki séð annarsstaðar. Hér er fjöldi hreyfinga
sem þarf til að senda með morshnalli:

Eitt slag: E og T
Tvö slög:A, I, N og M
Þrjú slög: K, O, S, U, W, R, D og G
Fjögur slög: B, C, F, H, J, L, P, Q, V, X,Yog Z
Fimm slög: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 0

Þannig að ef þú sendir allt stafrófið og tölurnar
þyrfti að þrýsta á lykilinn 2+8+24+48+50 eða
alls 132 skipti. Ekki furða að menn þreytist á
löngum setum við hnallinn.

Nú skulum við skoða gamla handvirka
tiflykilinn (bug).

Eitt slag: E, I, S, H, 5, T
Tvö slög:A, B, D, M, N, U, V, 4, 6
Þrjú slög: F, G, K, L, O, R, W, X, Z, 3, 7
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Fjögur slög: C, J, P, Q,Y, 2, 8
Fimm slög: 1, 9, 0

Hér eru slögin 6+18+33+28+15 alls 90 til að
senda alla rununa. Það er umtalsverður
sparnaður miðað við 132 slögin á hnallinum.

Næst kom rafræni spaðalykillin, með einum
spaða. Sumir af betri morsurunum sem ég þekki
nota bara einfalda rafspaðann. Það er augljóst
að hann líkist gömlu handvirku tifunni nokkuð í
notkun og er auðveldari að fást við hafi menn
vanið sig í langan tíma á hana. Hér er talningin
fyrir slíkan lykil:

Eitt slag: E, H, I, M, O, S, T, 0 og 5
Tvö slög: A, B, D, G, J, N, U, V, W, Z, 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9
Þrjú slög: F, K, L, P, Q, R, X ogY
Fjögur slög: C

Ja hérna, þetta sparar mikið: 9+36+24+4 eða
alls 73 slög sem er mikil lækkun frá 132 eða 90
slögum í fyrri dæmunum.

Þákomtvíspaðalykillinnogfullkomnari lyklarar:

Eitt slag: E, H, I, M, O, S, T, 0 og 5
Tvö slög:A, B, C, D, F, G, J, K, L, N, Q, R, U, V,
W,Y, Z, 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 8
Þrjú slög: Pog X

Nú höfum við 9+50+6 slög eða alls 65 fyrir alla
rununa og enn er sparnaður.

Ef við lítum á niðurstöðurnar aftur: 132, 90, 73
og 65 slög fyrir mismunandi gerðir af lyklum til
að senda mors. Með jambíska lyklaranum
sparast meira en 50% af vinnunni við að senda
miðað við hnallinn. Það er aldeilis eitthvað sem
hægt er að ræða um við nágranna og vini og
koma þeim á óvart með.

Mér hefur verið bent á, og ég gagnrýndur fyrir á
vefnum, að ég taki ekki tillit til dreifingar
stafanna í mæltu máli í þessu sambandi. En
dreifingin í mæltu máli á bara ekki við hér.
Amatörar nota skammstafanir og Q-kóðana
óspart og tölur eru mikið notaðar í hverri
sendingu. Það fer mikið eftir einstaklingunum
sem eiga samskipti hvernig þau fara fram á
morsi. Sparnaðurinn í sendingunni er kannski

ekki aðalmálið heldur það markmið mitt að
hvetja amatöra til að nýta sér handsent mors sér
til ánægju og yndisauka, annars gæti farið svo
að það glataðist sem samskiptamáti.

Jæja, þá er tími til kominn að æfa sig. Ég læt þig
sjálfan um framhaldið. Manstu að ég minntist á
símaskrá eða orðabók áðan? Ástæðan: Ég vil að þú
opnir hana af handahófi einhversstaðar og byrjir að
senda línu fyrir línu. Ef þú gerir mistök, sendu þá
línuna aftur. Gerðu þetta í 15 mínútur í einu og taktu
svohlé.Æfðuþettaamk.í30mínúturádagíviku.Ég
veitaðþettaererfiðisvinnaenþegaraðþvíkemurað
þúgeturgertþettaísvefnimuntuhvenærsemer,það
sem eftir er ævinnar, daginn út og inn geta sent
óaðfinnanlegt mors án þess að svitna. Taktu þér
jafnvel amatörblað í hönd og sendu öll kallmerkin
semþúsérðtilaðfáennfrekariæfingu.

Jæja, tími til að útskrifast. Ef þú hefur fylgt
leiðbeiningunum og æft þig samviskusamlega
ertu tilbúinn að fara daglega í loftið. Að
sjálfsögðu þarftu að tileinka þér allar reglur og
venjur varðandi samskiptin sjálf þar að auki.
Vonandi hittumst við í loftinu á einhverri tíðni
sem tileinkuð er handsendingum og ég verði
hrifinn af hæfni þinni – þá er tímabært að vinna
að auknum hraða.

Dit dit
Þýtt góðfúslegu leyfi. ChuckAdams, K7QO er

ötull morsekennari sem hefur gefið út ýmislegt
kennsluefni þar að lútandi. Meðal þess er
kennsludiskur til að læra mors sem hægt er að
hlaða af netinu (sjá www.k7qo.net). Ennfremur
selur hann geisladiska með morsuðum
skáldsögum (vægu verði) . Hann er
heimsfrægur háhraðamorsari, hefur t.d. CP-60
skírteini frá ARRL (60 orð, eða 300 stafi á
mínútu).

Jambískur lyklari dregur nafn sitt af
samnefndu klassísku bragformi þar sem skiptist
á léttar og þungar kveður. Fyrsta slíkt íslenskt
ljóð sem vitað er um er kvæði Jóns á Bægisá –
Hér er fækkað hófaljóni, heiminn kvaddi Vakri-
Skjóni (da-dí-da-dí-da-dí-da-dí...)

Með orði er hér átt við hina hefðbundnu gömlu
mælieiningu símritanna, þar sem gjaldfært var
fyrir hverja 5 stafi. 20 orð = 100 stafir.

1

2

3
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1 Markmið

1.1 Vírar

1.2 Loftnet

1.3 Jörð

1.4Yfirlitsmynd

2 Framkvæmd
2.1Aðferð

Ákveðið var að módelera
bárujárnsþak og HF-vertikal
yfir því, með eins mikilli
nákvæmni og forritið sem
nota skyldi réði við. Fyrir
v a l i n u v a r ð f o r r i t i ð
EZNEC+ 4.0.30 (með NEC-
2-reiknivélinni) frá Roy W.
Lewallen W7EL.

Til að átta sig á áreiðanleika niðurstaðanna var
ákveðið að vinna einnig með minni (og því
líklega ónákvæmari) módel, og finna aðferð til
að mæla muninn á niðurstöðunum.

Í skjölun með EZNEC er mælt með að
möskvastærð í flötum skuli ekki
yfirstíga 0,1 á kant á þeim tíðnisviðum
sem ætlunin væri að mæla. Þar sem
markmiðið var að vinna með HF-
tíðnisviðin varð möskvastærð um 1 m á
kant fyrir valinu, enda þægilegt að slá
inn heilar tölur. Auk þaksins sjálfs var
ákveðið að teikna inn helstu stangir og
jafnvel járnabindingu í skorsteini.
Sverleiki víra í þakmódelinu var settur
möskvastærð/ , eða um 320 mm,
samkvæmt leiðbeiningum í skjölun
EZNEC, enda gefur slíkur vír sama
yfirborð og flöt plata gerir, og kann að
líkja betur eftir réttum “skin effect” en grannir
vírar. Aðrir leiðarar voru í raunsverleika.
Enginn leiðari var með einangrun, og allir voru
þeir fullkomlega leiðandi.

Sjálft loftnetið er 6,7 m langur leiðari sem
snertir hvergi aðra hluta módelsins beint, og er
fæddur í botni.Aðlögunarrásum var sleppt út úr
módelinu, enda aðeins markmið að skoða
mögnun í kerfinu en ekki absolute-útgeislun,
og aðlögunarrásir sem slíkar hafa ekki teljandi
áhrif á útgeislurnarmynstur loftnets sem er
styttra en hálfbylgja, heldur aðallega á nýtni
loftnetsins.

Loks var “jarðgerðum” bætt við: torleiðandi
íslenskri jörð {G = 0,001 S/m ; k = 4}undir
módelinu en sjó {G = 5 S/m ; k = 81}í stefnu Y-

áss í fjarlægðinni X = 100 m. Þess ber að geta
áhrif sjávar í EZNEC eru einungis reiknuð sem
speglunaráhrif í far field (í stefnuna 0° í
módelinu), en primary-jörðin notuð fyrir alla
aðra reikninga, svo gröfin sem fylgja þessari
grein eru fullgild fyrir aðstæður með
torleiðandi jörð eingöngu, ef aðeins er horft
burt frá lágútgeislunar-lobe-inu í átt til sjávar.

Grunnmódelið sem hér hefur verið lýst skyldi
verða forsenda allrar áframhaldandi vinnu, og
nefnt “módel A”. Módel A er hér álitið hafa
100% nákvæmni miðað við aðra varíanta af
módelinu sem ætlunin var líka að prófa.

Til hægðarauka fyrir þá sem hyggjast byggja
módel af eigin þaki fylgir hér stutt lýsing á
aðferð við að byggja næstum 400-víra módel á
um 2 klukkustundum (en aðeins dýrari útgáfur
af EZNEC styða sjálfvirka gerð möskvaflata):
Módelið er byggt upp af sjálfstæðum vírum
sem tengjast aðeins á vírendum (EZNEC mælir
gegn því að nota segmenta-mót til að tengja
víra). Fyrst var teiknað “flatt” módel af þakinu
(eftir X- og Y-ásum) sem síðan var reist upp (á
Z-ás) með einföldum hætti í EZNEC. Við þetta
sparast mjög mikil vinna, en skilyrði fyrir að
svo getið orðið, er að vírarnir séu teiknaðir í

λ

π

Mynd 1 Módel A, grunnmódelið, á
aðalskjámynd EZNEC.

Guðmundur

HF-Vertikal yfir bárujárnsþaki
Hermun í EZNECGuðmundur Löve
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hentugri röð (sem líka einfaldar innslátt
hnitanna til muna!)
Aðferðin sem fyrir valinu varð, var að teikna
ummál þaksins fyrst, og síðan samsíða
jafnhæðarlínur innávið (hér var unnið á heilum
metrum í X og Y). Þvínæst var tengt milli
víranna, einnig í röð umhverfis þakið í
síminnkandi hringjum (hér var til unnið með
tengingar milli vírenda í EZNEC í stað þess að
slá inn hnitin). Loks var tvívítt módelið reist
upp með því að bæta Z-hnitum við
samhangandi röð víra (t.d. nr. 51–92 á ) og valið
“Preserve Connections” í EZNEC til að
viðhalda tenginum víra (nr. 182–231 í sama
dæmi).

Módel A skyldi í framtíðnni nota til að reikna
ýmis útgeislunarmynstur, en fyrsta verkefnið,
og það sem lýst er í þessari grein, skyldi vera
útgeislun frá HF-vertikal á mismunandi tíðni.
Eitt aðalmarkmiðið var að skoða hversu mikla
nákvæmni mætti fá út úr módeli en
módel A (færri vírar og færri segment),

Minni módelin voru þróuð út frá módeli A með
því að tína burt fleiri og fleiri víra, og þannig
voru fengin alls 6 módel: A, B, C, D, E og F, þar
sem módel F er aðeins loftnetið sjálft. Módel B
var útbúið án sérstakra prófana, en módel C og
D (með 30 og 20 segmentum) voru þróuð
óvísindalega með því að prófa sig áfram með
hvaða víra mætti fjarlægja með minnstum
áhrifum á útgeislunarmynstrið. Módel E var

2.2 Útfærsla á módelum

minna
miðað

við nákvæmni módels A.

Mynd 2 Hluti af módelinu í X/Y-plani áður
en það var reist upp á Z-ás.

Mynd 4 Módel B; 47 vírar og 70 segment

Mynd 3 Módel A; 371 vír og 386 segment

Mynd 5 Módel C; 15 vírar og 30 segment
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einfaldlega færri segment í módeli D (og með of
fá segment m.v. leiðbeiningar EZNEC)

Til að komast að niðurstöðum um nákvæmni í
hermun á hinum mismunandi módelum þurfti
að skilgreina mælikvarða á hana. Eftir nokkrar
v a n g a v e l t u r v a r á k v e ð i ð a ð n o t a
meðaltalsfrávik í dB frá mældum gildum í
grunnmódelinu (A).
Því var ákveðið var að mæla útgeislun í þremur

í elevation-stefnuna 0–180%
skv módelinu: Yfir sjó (lágt horn 4-6°), og yfir
landi í báðar áttir (lobe í 15-30° og í 150-160°;
ósymmetrískt vegna þess að loftnetið er ekki
symmetrískt yfir þakinu). Þannig hefur djúpt
núll beint yfir loftneti án þaks (módel F) t.d.
ekki áhrif á nákvæmnimælinguna, heldur ætti
hún að gefa góða mynd af hæfni módelsins til
að líkja eftir DX-virkni hins raunverulega
kerfis.
Hér á eftir fara elevation-myndir af þremur
módelanna, A sem “Primary”, F sem loftnetið
eitt og sér (7 segment, blátt), og svo inn á milli
módel C (30 segment, orange). Við skoðun
myndanna ber að hafa í huga að lágútgeislunar-
lobe sem til komið er vegna sjávar í beinni línu
100 m fjarlægð í stefnuna 0°er aðeins reiknað út
frá ray-tracing-aðferðafræði í EZNEC, og
sjórinn hefur því engin áhrif á önnur lobe í
myndinni – það er með öðrum orðum hægt að
horfa burt frá lágútgeislunarlobe-inu til að sjá
hvernig loftnetskerfið virkar yfir torleiðandi
jörð eingöngu.

2.3 Hermun á módelum

hámarkspunktum

Mynd 9 Samsett elevation-mynd 3,5 MHz;
“primary” er módelAmeð 386 segment.Mynd 8 Módel F; 1 vír og 7 segment

Mynd 7 Módel E; 5 vírar og 15 segment

Mynd 6 Módel D; 5 vírar og 20 segment



Mynd 10 Samsett elevation-mynd 7 MHz;
“primary” er módelAmeð 386 segment.

Mynd 11 Samsett elevation-mynd 14 MHz;
“primary”ermódelAmeð386segment
3Niðurstöður

Mynd 12 Samhengi segmentafjölda og
nákvæmni EZNEC-módels.

3.1Nákvæmnimódela

3.2 Ályktanir

Sem áður sagði var safnað gögnum um mögnun í
þremur helstu laufum: Yfir sjó og svo fram og til
baka yfir landi (0-180°). Þessar upplýsingar voru
færðar inn í töflureikni fyrir öll módelin (A–F) og
fyrirmismunanditíðni(1,8;3,5;7;14;og21MHz).

Mælikvarði á nákvæmni var skilgreindur sem
meðaltalsfrávik í dB á mælingu mögnunar í
áðurnefndum þremur laufum, miðað við mögnun í
módeli A á hverri tíðni (reiknað var eftir
fráviksins). Þvínæst var reiknuð “prósenta
nákvæmni”, miðað við að módel F gæfi 0% rétta
myndafþakinuogmódelA100%réttamynd.
Loks var ákveðið að mælikvarðinn á “stærð”
módelsins skyldi vera segmentafjöldi þess í dB
miðað við módel A = 0 dB. Þannig fékkst
lógariþmískur skali á báða ása, og þannig voru
niðurstöðurnar teiknaðar upp í meðfylgjandi graf
(ath. að hvorki eru allar mæliniðurstöður teiknaðar í
grafið,nésýndarímyndunumhéráundan).
(Tafla1semskv.uppsetninguGuðmundaráaðvera
héreneránæstusíðu).

Það verður að viðurkennast að miðað við
fyrirframgefnarvæntingarvoruáhrifþaksinsundir
loftnetinuíheildmunminnienbúistvarvið.
Til að prófa hvort þetta væri e.t.v. einsdæmi
voru í framhaldinu gerðar tilraunir með að færa
loftnetið nær þakinu; stilla því upp yfir þakinu
miðju; setja það upp sem kvartbylgju o.fl., en
við fyrstu skoðun virtust niðurstöðurnar ekki
verða aðrar en af þeirri athugun sem er lýst hér.
Þetta á þó eftir að prófa betur, og í vændum er
módelering á stillanlegum vertikal frá SteppIR í
nánara samspili við þakið.
Ekki verður annað séð en að það dugi prýðilega
vel að módelera loftnetskerfið sem lýst er hér
með ókeypisútgáfunni af EZNEC (sem styður
30) segment, miðað við að aðeins sé verið að
skoða útgeislunarmynstur í tvær áttir.

tölugildi
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Samhengi segmentafjölda og nákvæmni EZNEC-módels
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HF Vertical yfir bárujárnsþaki

Mesta gain dBi Stefna 0° Stefna 180° Nákvæmni módela Stærð
Tíðni: fjöldi yfir sjó* yfir landi** yfir landi*** frávik frá módeli A módels

1.8 MHz segm. 4-5° (dBi) 28-30° (dBi) 151-153° (dBi) samtals dB % dB(A)

Módel A 386 2.78 -2.35 -3.40 0.00 100% 0.0
Módel B 70 2.73 -2.58 -3.33 0.35 69% -7.4

Módel C 30 2.72 -2.63 -3.34 0.40 64% -11.1
Módel D 20 2.79 -2.63 -3.24 0.45 60% -12.9

Módel E 15 2.64 -2.96 -3.13 1.02 9% -14.1

Módel F 7 2.85 -2.91 -2.91 1.12 0% -17.4

Mesta gain dBi Stefna 0° Stefna 180° Nákvæmni módela Stærð
Tíðni: fjöldi yfir sjó* yfir landi** yfir landi*** frávik frá módeli A módels

3.5 MHz segm. 4-6° (dBi) 25-27° (dBi) 155-156° (dBi) samtals dB % dB(A)
Módel A 386 5.19 -1.16 -3.02 0.00 100% 0.0

Módel B 70 5.19 -1.49 -2.76 0.59 71% -7.4

Módel C 30 5.18 -1.55 -2.77 0.65 68% -11.1
Módel D 20 5.26 -1.58 -2.61 0.90 55% -12.9

Módel E 15 5.12 -2.05 -2.33 1.65 18% -14.1
Módel F 7 5.35 -2.05 -2.05 2.02 0% -17.4

Mesta gain dBi Stefna 0° Stefna 180° Nákvæmni módela Stærð
Tíðni: fjöldi yfir sjó* yfir landi** yfir landi*** frávik frá módeli A módels

7 MHz segm. 4-6° (dBi) 20-22° (dBi) 160-161° (dBi) samtals dB % dB(A)
Módel A 386 6.54 0.93 -0.79 0.00 100% 0.0

Módel B 70 6.59 0.93 -0.95 0.21 90% -7.4
Módel C 30 6.61 0.86 -0.88 0.23 89% -11.1

Módel D 20 6.75 0.82 -0.62 0.49 77% -12.9

Módel E 15 6.69 0.27 -0.15 1.45 31% -14.1
Módel F 7 6.91 0.21 0.21 2.09 0% -17.4

Mesta gain dBi Stefna 0° Stefna 180° Nákvæmni módela Stærð

Tíðni: fjöldi yfir sjó* yfir landi** yfir landi*** frávik frá módeli A módels
14 MHz segm. 4° (dBi) 15° (dBi) 165° (dBi) samtals dB % dB(A)

Módel A 386 6.58 3.15 1.42 0.00 100% 0.0

Módel B 70 6.29 2.92 2.34 1.44 41% -7.4
Módel C 30 6.26 2.89 2.30 1.46 40% -11.1

Módel D 20 6.23 2.81 2.56 1.83 25% -12.9
Módel E 15 5.92 2.73 2.29 1.95 20% -14.1

Módel F 7 5.87 2.69 2.69 2.44 0% -17.4

Mesta gain dBi Stefna 0° Stefna 180° Nákvæmni módela Stærð

Tíðni: fjöldi yfir sjó* yfir landi** yfir landi*** frávik frá módeli A módels
21 MHz segm. 4-6° (dBi) 20-22° (dBi) 160-161° (dBi) samtals dB % dB(A)

Módel A 386 6.21 5.18 4.23 0.00 100% 0.0
Módel B 70 5.66 4.70 4.76 1.56 30% -7.4

Módel C 30 5.59 4.65 4.71 1.63 27% -11.1

Módel D 20 5.57 4.72 4.65 1.52 32% -12.9
Módel E 15 5.47 4.70 4.47 1.46 34% -14.1

Módel F 7 5.03 4.40 4.49 2.22 0% -17.4

* Með {5;81}-sjó í 100 m fjarlægð

** Með {0.001;4}-jörð í sömu átt og sjór inn áður

*** Með {0.001;4}-jörð í gagnstæða átt við sjóinn
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Á 60 ára afmæli
ÍRA á sl. ári fékk
félagið kveðju í slöngu-
skrift frá Tækniminja-
safni Austurlands á
Seyðisfirði. Það var
kærkomin kveðja eins
og frá afa okkar:

Seyðisfjörður skipar merkilegan sess í
fjarskiptasögu landsins. Morsið nam þar
land fyrir 100 árum, árið 1906, þegar
sæsímastrengur fyrir ritsíma var lagður þar
á land frá Skotlandi um Færeyjar til Íslands.
Ritsími, ,,telegraph,” fjarskrift eða fjarritun
í þá daga var óhjákvæmilega mors. Með því
upphófst hér á landi tímabil rafrænna
boðskipta til og frá landinu og fyrir alvöru
innanlands er skeyta- og talsími var lagður
frá Seyðisfirði um Akureyri og til Reykja-
víkur. Einangrunin bæði innanlands og
útávið var þar með stórlega minnkuð.

Nú á dögum dásömum við stafræn
fjarskipti með samþjöppun, villuleiðrétt-
ingu og hver veit hvað. En ekkert er nýtt
undir sólinni. Víkingarnir notuðu skamm-
stafanir í handritunum, til að spara kálf-
skinnið, bandbreidd þess tíma. Morsið er
eins og við vitum samsett úr löngum og
stuttum merkjum og þögnum. Morsið er því
stafræn sendiaðferð, reyndar eina stafræna
aðferðin, sem mannsheilinn skilur. Hvað
eru stafrænar sendingar nútímans annað en
háhraða mors, þjöppun annað en skamm-
stafanir, villuleiðrétting annað en senda
sömu upplýsingar aðeins oftar, og hvað er
internetið annað en háþróaður ritsími?

Margir andmæltu lagningu símans og
töldu loftskeyti vænlegri kost og bændur
riðu austan af fjörðum til þings í Reykjavík
til að mótmæla. Mótmælin voru líklega
frekar liður í átökum um pólitík þess tíma,
frekar en tækni. ,,Átökin,” standa hinsvegar
enn milli flutningsaðferðanna tveggja,

hvort rafræn samskipti séu betri um þráð,
eða þráðlaust, og þau voru þannig innsigluð
táknrænt strax í upphafi. Stöðugar tækni-
framfarir á báðum sviðum, í samskiptum
með þræði og þráðlaust, færa annan fót
okkar fram fyrir hinn, og áfram göngum við
veginn í víxlverkun samskipta með að-
ferðum þráðar og þráðleysis, enda ómögu-
legt að stilla aðferðunum upp sem and-
stæðum, ekki frekar en vita hvort kemur á
undan hænan eða eggið, eða reyna að ein-
angra breytilegt rafsvið frá breytilegu
segulsviði, eða kannski reyna að fara allra
sinna ferða með því að hoppa um allt á
öðrum fæti.

Í grunninn byggja flutningur rafboða á
víxlverkun rafsviðs og segulsviðs. Munur-
inn liggur í hvaða jaðarskilyrðum þau lúta
við útbreiðsluna. Þráður í sinni einföldustu
mynd hentar til að flytja boð milli tveggja
staða, en þráðlaus útsending frá einum stað
til margra í senn. Síðan má sveigja aðra
aðferðina í átt til hinnar, ef þræðirnir liggja
nógu víða má senda frá einum stað til
margra og ef bylgjurnar fara í nógu mjóum
geisla, t.d. örbylgjugeisla eða með þræði
eins og t.d. glerþræði, fara þær einungis
milli tveggja staða í sinni einföldustu mynd,
sem gerir aðskilnað aðferðanna ekki alltaf
augljósan. Það er seinlegt að grafa þráð í
jörð út um allt, en þegar hann er kominn út
um allt, má nota hann út um allt. Fólk og
farartæki á ferð verða þó seint með þræði í
eftirdragi, sem gerir aðferðarvalið á því
sviði auðvelt. Þannig hafa bæði þráðurinn
og þráðleysið enn og aftur hæfileikann til að
koma okkur á óvart með nýrri notkun, sem
slær hinni við og svarið hvort er „betra,“
verður aldrei endanlegt.

Hannesi Hafstein ráðherra tókst að
sannfæra Alþingi um ágæti þráðarins árið
1906. Þræðir í þá daga voru þó ekki á hverju
strái eins og nú. Loftseytin þráðlausu voru
því ekki með þessu afskrifuð fyrir fullt og

http://www.tekmus.is/1/simvju0.htm
TF3KB

Morsað í 100 ár
Kristján Benediktsson TF3KB
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allt. Sveigjanleiki þeirra leiddi til að
loftskeytastöð tók til starfa á Melunum í
Reykjavík þann 17. júní 1918 í því húsi sem
Fjarskiptasafn Landssímans var. Upphaf-
lega var loftskeytastöðin hugsuð sem vara-
samband til útlanda, viðbót við sæsímann,
en aðalhlutverk hennar varð brátt þjónusta
við skip og báta og var hún bylting fyrir
öryggi þeirra, og áfram hefur víxlverkun
þráðar og þráðleysis í boðskiptum okkar við
útlönd og á ýmsum öðrum sviðum haldið
áfram til okkar daga.

Við radíóamatörar erum samkvæmt
skilgreiningu nánar tengdir annarri að-
ferðinni en hinni. Kannski mætti íhuga
,,samkeppnisstöðu” okkar amatöranna
gagnvart internetinu og ungu fólki í því
ljósi, út frá því hvort við höfum skilgreint
okkur of þröngt í þessu sambandi, eða
þurfum kannski að skilgreina okkur betur...
Hvar vorum við áður en radíó var fundið
upp, og hvar verðum við þegar þvi er lokið,
og í millitíðinni, hvort erum við rafsvið,
segulsvið, egg aða hæna?

Marconi leit alltaf á sig sem áhuga-
mann. Hann fann ekki upp þráðlausar
sendingar, en hann átti manna mestan þátt í
útbreiðslu og notkun þeirra til fjarskipta og
varð síðar atvinnumaður á því sviði. Talandi
um víxlverkun, er víxlverkun milli áhuga-
mennsku og atvinnumennsku líka áhuga-
vert fyrirbæri. Kannski er þar að finna
svarið. Hver fær ekki á unga aldri áhuga á
einhverju, sem hann síðar meir lífinu leggur
fyrir sig. Á Seyðisfirði varð tilkoma
ritsímans um sæstrenginn og allrar þeirrar
nýju tækni sem því fylgdi hugljómun fyrir
margt ungt fólk. Þeirra á meðal var
Þorsteinn Gíslason, síðar TF6GI og
heiðursfélagi ÍRA, sem við teljum vera
fyrsta radíóamatörinn, þótt sú skilgreining
hafi ekki verið til á þeim tíma. Eitt af
eftirminnilegum QSO-um undirritaðs á
fyrstu árum amatörmennskunnar var
einmitt við Þorstein Gíslason, TF6GI, þá
aldraðan á Seyðisfirði, og hann var þá með
tækin, sem Sigurður Þorkelssona hjá Pósti-
og síma afhendi ÍRA til varðveislu um tíma

og urðu fyrsta félagsstöð félagsins.
Þorsteinn smíðaði fyrsta neistasendinn

á Íslandi árið 1913 og náði sambandi við
franskt herskip Lavoiser, sem kom siglandi
inn Seyðisfjörð. Nægilega grannur vír var
ekki til, svo hann varð að draga sveran vír í
gegnum mjótt gat, til að fá mjórri vír. Þessi
sendir, eða eftirlíking hans var í Fjarskipta-
safninu á Melunum. Mörg fleiri tæki
smíðaði Þorsteinn, viðtæki sem var um tíma
í anddyri Útvarpshússins og í Tækniminja-
safninu á Seyðisfirði er einnig er að finna
tæki, sem Þorsteinn smíðaði. Fyrir
nokkrum árum varð undirritaður þeirrar
ánægju aðnjótandi að heimsækja safnið í
fyrsta sinn. Jóhann Grétar Einarsson,
TF6GE, og félagsmaður í Í.R.A., sem átti
sem stöðvarstjóri Pósts og síma mikinn þátt
í að koma safninu á fót var ekki við, en Pétur
Kristjánsson, forstöðumaður safnsins, sem
nú er til heimilis að Bjólfsgötu 8, Seyðis-
firði, þar sem Þorsteinn Gíslason átti heima,
sýndi mér safnið.

Á safninum kennir ýmissa grasa, sem fá
má hugmynd um á heimasíðunni. Þar er t.d.
að finna morslykilinn úr El Grillo. Einnig er
þar að finna gömul blöð Þorsteins Gísla-
sonar, að ógleymdum tækjunum sem hann
smíðaði og margt fleira, sem of langt yrði
upp að telja hér. Það samfélag sem varð til í
upphafi 20. aldarinnar kringum sæstrenginn
og ritsímann gat af sér áhugamennsku og
atvinnumennsku sem víða sá stað bæði þar
og annarsstaðar á landinu á öldinni.

Enn er ýmsar minjar þessa tíma að finna
á Seyðisfirði. Sumt af því er í tækniminja-
safninu en margt er enn ógert í uppbyggingu
þess. Það er verðugt málefni að Í.R.A. og
félagsmenn leggi safninu lið, eins og rætt
hugmyndir hafa verið um. Enn mun vera til
ýmislegt dót, sem fáir vita hvað er. Sagan
segir að Þorsteinn hafi átt Coherer, sem
Marconi sjálfur smíðaði, en hvort hann er í
þessu dóti veit enginn. Pétur Kristjánsson
forstöðumaður, sem sýndi mér safnið var
mjög áhugasamur um gott samband við
félagið, og heillaóskaskeytið frá safninu til
félagsins sýnir að enn er svo. Ekki spillir nn
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fyrir að Pétur á nú heima í sama húsi og
Þorsteinn bjó í, Bjólfsgötu 8 og á húsinu er
enn krókurinn fyrir loftnet Þorsteins, en
hann hengdi loftnetið í mastur sem var
skammt undan. Minningu Þorsteins yrði t.d.
sómi sýndur með endurbyggingu á
mastrinu og loftneti hans.

Á tækniminjasafninu á Seyðisfirði er
margt fleira að finna, sem skemmtilegt er að
skoða fyrir áhugamenn um tæknisöguna.
Til heiðurs þeim frumkvöðlum, sem spruttu
upp í þessu umhverfi, og við radíóamatörar
sækjum rætur okkar að einhverju leyti til,
skulum við líta aftur til millistríðsáranna á
Seyðirfirði. Hér er frásögn, sem lýsir vel
tíðarandanum kringum símritunina á
árunum um og eftir 1920. Emil Jónasson

(1898-1987) fyrrverandi símritari og
umdæmisstjóri Pósts- og síma á Seyðisfirði
segir svo frá:

Á árunum eftir 1920 voru atvinnuhorfur
ungra manna ekki glæsilegar, sérstaklega ef
þeir höfðu ekki áhuga á landbúnaði,
fiskveiðum eða verslunarstörfum. Það var
erfitt að fá fastlaunað starf, og næstum
útilokað að fá fasta stöðu hjá ríkinu, nema
fyrir þá sem voru háskólagengnir.

Þá lagði ég í það að sækja um
símritarastöðu á Seyðisfirði. Ég var tekinn
til náms á ritsímastöðinni þar haustið 1923,
og skipaður fyrsta flokks símritari 1. maí
1924.

Það þótti góð staða að vera símritari og

Séntilmennska og símritun á Seyðisfirði
Emil Jónasson (1898-1987)

Mynd 2. Eitt af blöðunum úr safni Þorsteins
Gíslasonar, TF6GI, Popular Science, með
Radíódálki Jack Binns. Þetta eintak er frá
skömmu eftir 1920 og undir myndinni
stendur “How Radio Doubled the Joys of
My Vacation,” sem sýnir að menn byrjuðu
snemma að “fara í útileika,” að sameina
radíóáhugann frístundumog útivist.

Mynd 1 Morslykillinn úr El Grillo

Mynd 3.Pétur Kristjánsson, Bjólfsgötu 8,
Seyðisfirði sýnir gestum safnið. Á
myndinni má sjá tæki Þorsteins
Gíslasonar, TF6GI.
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Seyðisfjörður var fínn staður, þar sem
kurteisi var í hávegum höfð. Ég þéraði
jafnöldrur mínar, tók ofan fyrir öllum
konum, sem ég mætti á götunni – og líka
fyrir öllum karlmönnum, sem gengu með
hatt!

Á þessum árum annaðist Mikla norræna
ritsímafélagið í Kaupmannahöfn rekstur
sæsímastöðvarinnar á Seyðisfirði. Stöðvar-
stjórinn var danskur og meirihluti símritara
sömuleiðis. Ég var haldinn minnimáttar-
kennd gagnvart dönsku yfirmönnunum.
Bestyrer Knud Christiani var formfastur
embættismaður, sem tók starf sitt
háalvarlega. Over-telegrafist Jörgensen var
prúðbúinn alla daga, gekk með harðan hatt
og hafði flibbaskipti á hverjum morgni.
Auðvitað voru þessir menn að
taka ofan. Bestyrer Knud Christiani tók
djúpt ofan fyrir kaupmönnum og eldri
símriturum, en þegar ég mætti honum á
götunni tók djúpt ofan, en hann lyfti
hattinum – nógu hátt.

Over-telegrafist Jörgensen hafði annan
hátt á þessu. Þegar ég sá hann álengdar á
götunni, hlaðinn bögglum – hann hafði
verið að versla hjá Stefáni Th. Jónssyni – þá
fékk ég í magann. Frúin gekk við hlið hans,
hélt á sólhlíf eða regnhlíf eftir veðri. Annað
mátti hún ekki bera – Og nú bjó Over-
telegrafist Jörgensen sig undir að heilsa.
Hann flutti alla bögglana yfir á vinstri hönd,
hengdi stafinn á vinstri handlegginn, tók
vindilinn og hattinn í hægri hönd og tók
ofan. Ég vandaði mig eins og ég gat… en
þetta var vonlaust! Það var ekki hægt að
taka jafnvel ofan eins og Over-telegrafist
Jörgensen.

Það var gaman að vera ungur símritari í
þá daga. Símritarar voru taldir með
fyrirfólki, en það eru tvær hliðar á öllum
málum.

Skömmu eftir að ég var kosinn í
bæjarstjórnina, heimsótti Thorvald
Stauning, forsætisráðherra Danmerkur,
Ísland ásamt ráðherrum úr dönsku
verkamannastjórninni og öðru stórmenni
(1937). Stauning hafði til umráða snoturt

skip og sigldi kringum Ísland og heimsótti
bæjarstjórnir í kaupstöðum.

Þegar hann kom til Seyðisfjarðar, bauð
bæjarstjórnin honum og föruneyti til mið-
degisverðar á Hallormsstað. Ferðin tókst
vel, enda var veðrið hagstætt. Henni lauk á
Reyðarfirði um kvöldið, en þar beið skipið.

Stauning hélt bæjarstjórninni skilnaðar-
veislu um borð í skipinu. Borðsalurinn var
þröngur og rúmaði ekki alla veislugesti, svo
Stauning og nokkrir gestir voru í híbýlum
skipstjóra. Í borðsalnum voru meðal
annarra Alsing Andersen félagsmála-
ráðherra og fleiri ráðherrar, sem ég kann
ekki að nefna. Þar voru líka háttsettur
óbersti í landher Dana og aðmíráll í
sjóhernum.

Vín var ekki sparað. Ég var bindindis-
maður og tók ekki þátt í drykkjunni. Þetta
þótti Dönunum merkilegt og spurðu mig
hvort ég hefði aldrei drukkið vín á ævinni.
Ég neitaði – sem satt var.

Eftir því sem lækkaði glösunum og
,,stemningin” hækkaði, áttuðu Danirnir sig
á því, að ég væri geðþekkur
ungur maður og sögðu mér meðal annars,
að skipstjórinn á þessu skipi væri slíkur
ágætismaður, að hann ætti fáa sína líka, en
bættu svo við:

En eitt var það sem ráðherrar í dönsku
verkamannastjórninni gátu aldrei skilið:
Hvernig gat það verið að maður sem að
þeirra dómi hafði flesta þá kosti til að bera,
sem prýtt geta ungan mann, verið aðeins
réttur og sléttur símritari?

73 de TF3KB

snillingar

ég
nákvæmlega ,,Þá hlífum við þér við að drekka með

okkur í kvöld, en ef þú hefðir einhvern tíma
drukkið vín, þá hefðir þú orðið að gera það
nú; svo hátíðleg og ógleymanleg er þessu
stund.”

óvanalega

,,Men De ligner vores kaptajn!”
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Oft heyrist að radíó-
amatörar séu að deyja út
rétt eins og morsið, hvoru
tveggja sé tákn síns tíma
og sá tími sé liðinn. En
svo sést reglulega vís-
bending um hið gagn-
stæða, að radíóamatörar
iðki í reynd eina
hátæknisportið og það sé

á uppleið, og morsið hafi öðlast nýtt lif með
nýrri tækni.

Þegar Hrafnkell TF3HR sendi skeyti sitt
9. janúar sl til að kanna áhuga á tækjasmíði,
þá hefur hann trúlega ekki grunað að hann
fengi þær miklu undirtektir sem urðu. Hann
lagði til að félagar sameinuðust um QRP
sendiviðtæki fyrir CW, og sætu saman við
að lóða og stilla og koma tækjunum í gang.
Hrafnkell lagði til að tækið SW+ frá
SmallWonderLabs yrði fyrir valinu, enda
þrautreynt og ódýrt, einungis $60 hvert sett.

Niðurstaðan hefur orðið sú að hvorki
meira né minna en 18 sett hafa verið pöntuð
af radíóamatörum á öllum aldri sem ætla
síðan að takast á við morsið. Þessir hafa
pantað tæki:

1: BirgirAðalsteinsson TF5BY
2: Vilhjálmur Sigurjónsson TF3VS
3: Oddur Vilhjálmsson TF3VO
4: Hinrik Vilhjálmsson TF3VHN
5: Jón Þór Jónsson TF3JA
6: Guðmundur Sveinsson TF3SG
7:Yngvi Harðarson TF3YH
8: Henry TF3HRY
9: Þór Magnússon TF3TON
10: Einar Kjartansson TF3EK
11: Gísli Jónsson TF3XA
13: Haraldur Þórðarson TF3HP
14: KristinnAndersen TF3KX
15: Guðmundur Löve
16: Sveinn B. Sveinsson TF3SNN
17: Sveinn B. Sveinsson TF3SNN
18:Andrés Þórarinsson TF3AM

Hrafnkell sjálfur er ekki á þessum lista
en hann er hamingjusamur eigandi að SW+
sem hefur reynst honum vel.

Viðhorfið til morssins hefur breytst á
ýmsan hátt frá því sem áður var þegar það
var skyldulærdómur. Nú er morsið orðið að
sporti sem margir stunda. Eins og áður, þá
hefur það alla yfirburði þegar lítið afl er
notað, langdrægið er ótrúlega gott. Sumir
segja að auðveldast sé að byrja í morsi með
því að taka þátt í mors-kontesti því
skilaboðin eru svo einföld, kallmerki, 599
og raðnúmar. Þátttaka í mors-kontesti er
afbragðsþjálfun í því að grípa stutt stöðluð
skilaboð. En það þarf meira til en eyrað
sjálft. Staðreyndin er nefnilega sú að
langflestir keppnismenn senda ótrúlega
hratt sem reynist óþjálfuðu eyra erfitt
viðfangs. Það er þá sem hátæknin tekur við,
þ.e. að nota hljóðspjaldið í tölvu og
hugbúnað til að þýða morsið jafnóðum,
sama á hvaða hraða sent er. Nú er nóg að
stilla viðtækið á gott merki og þá birtist
skeytið á skjánum. Þegar búið er að sjá
kallmerkið nokkrum sinnum og raðn-
úmerið, og sannfærast með hlustun að rétt
sé þýtt, þá er hægt að undirbúa að kalla upp
og senda eigið skeyti. Auðveldast er auð-
vitað að láta loggforritið um sendinguna.

Látum sem keppnisstöðin K1TTT sendi
út CQ TEST. Þá gætu samskiptin orðið
þannig:

Ég sendi á F1: K1TTT de TF3AM
Svarið kemur: TF3AM 599 235 de

K1TTT
Ég svara á F2: K1TTT TU 599 001 de

TF3AM
Hann svarar: TF3AM TU og heldur

strax áfram CQ TEST de K1TTT
Hér þýðir TU thank you og er

staðfesting á því að rétt sé móttekið. 235 er
raðnúmerið sem ég tek á móti og mitt
raðnúmer er 001, og verður 002 í næsta
sambandi.

TF3AM

Þankastrik
Andrés Þórarinnsson TF3AM
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Svo þarf að hafa tilbúna fleiri F-lykla, ef
vandamál koma upp í móttöku.

F3: TF3AM TF3AM TF3AM ef
mótaðill nær ekki kallmerkinu vel og sendir
CALL?

F4: (raðnúmer sent 3svar sinnum) ef
mótaðil nær ekki raðnúmerinu og sendir
NUMBERAGN

F5: NUMBER AGN ef ég næ ekki
raðnúmerinu hans og þarf að fá það aftur
áður en ég get haldið áfram með F2.

Svo kemur stundum upp að mótaðilinn
vill fá mig til að koma á annað band og gefur
upp tíðni. Þar sem ég kæri mig ekki um að
flytja mig til, þá hef ég tilbúið svar:

F6: SRYNOANT og þá er það afgreitt.
Stundum er mótaðilinn huggulegur og

sendir eitthvað sætt eins og GM OM HPY
NYog þá er ágætt að hafa tilbúið

F7: TNX OM ES GLDE TF3AM
Nú kann lesandi að spyrja sig hvað

þátttaka í keppnismorsi eigi skylt við
samsetningu á QPR sendiviðtæki. Jú,
þannig er að það er afar góð þjálfun í morsi
að taka þátt í morskeppni. Það er talsvert
erfiðara að halda uppi samræðum á morsi,
þar sem ómögulegt er að vita hvernig
samtalið þróast. Ef hægt er taka þátt í
keppnismorsi, þá er miklu auðveldara að ná
tökum á samræðu á morsi. En það má
undirbúa spjall á morsi á sama hátt og
samskiptin eru skipulögð í keppni.

Vilhjálmur TF3VS nefndi við mig, að
margir teldu auðveldara að byrja
morsnámið með því að nota spaðalykil
fremur en pumpulykil. Það er vegna þess að
með spaðalykli verður sendingin sjálfkrafa
góð, í það minnsta á þann hátt að stutt og
löng merki eru alltaf af fastri lengd. Þegar
morsari er orðinn nokkuð góður á
spaðalykil, þá er honum óhætt að reyna við
pumpulykil enda veit hann hvernig góð
sending á að vera.

Sjáumst í loftinu á CW! 73 de TF3AM

Ham Radio Heaven frh.

Að lokum

á bandinu sem mun verða eftirminnileg.
Hér kemur svo endanleg stigatafla, en hvort-

tveggja var aðgengilegt í rauntíma úr Win-test
forritinusemkomvelúthjáokkurviðfyrstuprófun.

Heildarfjöldi sambanda var um 2200 og
stigafjöldinn liðlega 1,3 milljón stig.

Uppistaðan í sambandafjöldanum var á 20 m
og 40 m eins og sjá má. 10 m opnuðust aldrei svo
heitið geti. Sama er að segja um lágu böndin –
norðurljósadansinn slökkti vonina um að ævin-
týrið frá fyrra ári myndi endurtaka sig.

Skemmtileg ferð í góðra vina hópi er að baki.
Þrátt fyrir forföll og lakari skilyrði en við
höfðum vonast til, var þátttakan og ferðin mjög
ánægjuleg. Alltaf lærir maður eitthvað nýtt og
við félagarnir höfum talað um það að
undirbúningurinn, pælingarnar og eftirvænt-
ingin fyrir keppnina sé líka það sem gerir þetta
skemmtilegt og lærdómsríkt.

Síminn hjá Þorvaldi í Otradal hringdi
nokkrum sinnum yfir helgina. Þar voru
amatörar að fá fréttir af gangi mála eða leita til
Þorvaldar með loftnetamál eða önnur sem þeir
höfðu spurningar um. Þetta þótti okkur vænt um
að heyra. Enda oftsinnis ráðfært okkur við
Þorvald og ekki komið að tómum kofanum.
Enginn sem leitar í smiðju til Þorvaldar í Otradal
gengur bónleiður til búðar.

Við félagarnir ítrekum loks þakkir okkar til
Þorvaldar og hvetjum áhugasama CW menn til
að hafa samband við einhvern okkar ef menn
hafa áhuga á að bætast í hópinn.

73 - Óskar Sverris., TF3DC
Nokkrar heimasíður – tengt efni greinar:
http://www.tf4m.com
http://www.win-test.com/
http://www.gedds.alaska.edu/auroraforecast/
http://www.cqww.com/

DXC og CQ eru fjöldi landa og svæða sem geta
verið mælikvarðar á dreifingu sambandanna.
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CW keppnis-hópurinn hélt sínu striki og
mætti öðru sinni í boði Þorvaldar í Otradal til að
taka þátt í CQWW keppninni sem fram fór
síðust helgina í nóvember sl. Eins og flestir vita
er þetta einn mesti viðburður ársins á þessu
sviði hjá amatörum um heim allan. Þátt-
takendur voru sem fyrr TF3DC, TF3KX og
TF3UA. Að þessu sinni var ekkert beint
“alþjóðasamstarf” í þessu hjá okkur. Nokkrir
höfðu sýnt áhuga en enginn átti heimangengt
þegar til kom. Ekki einu sinni Chas N1RR, sem
kom sterkur inn í hópinn í fyrra, bæði í
keppninni sjálfri og öllum undir-búningi fyrir
hana. Daginn fyrir ferðina vestur forfallaðist
svo TF3YH. Nú voru góð ráð dýr.

Hugarfarið var í góðu lagi hjá mönnum við
brottförina frá Reykjavíkurflugvelli þrátt fyrir
nokkuð áfall að Yngvi skyldi ekki komast með í
keppnina. Í stað þess að vera sex árið áður með
þátttöku í multi-two flokknum vorum við nú
fjórir – tveir harðjaxlar dottnir út.

Þorvaldur hafði útbúið allt miðað við sömu
forsendur og árið áður – nema bætt um betur
eins og hans er von og vísa. Í stað tveggja stöðva
áður stóðu nú fjórar klárar. Þar af tvær Harris
RF-350K stöðvar sérstaklega hugsaðar fyrir
“rönnið”. Auk þess hafði Þorvaldur nettengt
allar stöðvarnar saman með nýju keppnis-forriti
WIN-TEST. Allt þrautprófað áður af Þorvaldi,
enda svínvirkaði það í keppninni. Hvorki hósti
né stuna.

Fagnaðarfundir urðu í Otradal í blíðskapar-
veðri og göngutúrinn var farinn um leið og
menn höfðu komið vistunum fyrir. Birta og
Skuggi fylgdu okkur eins og Goði gerði forðum
– en Þorvaldur lýsti loftnetunum fyrir okkur,
virkni þeirra, viðhaldi og framtíðaráformum.

Síðan tókum við ákvörðun um að þátttaka
okkar yrði í multi-single flokknum. Tók hún
mið af því að við vorum nú færri en áður en
einnig af skilyrðaspám en skilyrði voru með
versta móti og ..... “norðurljósin dönsuðu á
himninum ofan og sunnan við okkur” eins og
Þorvaldur lýsir svo ágætlega á heimasíðu sinni.
Þeir sem ekki hafa kynnt sér heimasíðu
Þorvaldar eru hér með hvattir til þess.

En snúum okkur nú að keppninni sjálfri. Við

notuðum mest Yeasu FT-1000MP sendi-
viðtækin ásamt mögnurum. Vegna multi-single
þátttökunnar reyndi ekki eins á Harris-ana eins
og til hafði staðið og verið undirbúið. Aðstaðan
er klárlega á heimsmælikvarða. Það bíður
seinni tíma að láta reyna verulega á hana t.d. í
multi-multi verkefni.

Það leit ekki vel út við vaktaskiptin á laugar-
dagsmorgninum. Eftir níu klukkustunda hark
voru aðeins komin 134 qso í logginn. Enda
skilyrðin með versta móti eins og þau reyndar

voru alla helgina.
Það var frábær upplifun þessi 100+ qso´a

“rönn” á USA síðdegis á laugardeginum og
sunnudeginum. Merkin voru ekki sterk
samkvæmt mæli en engu að síður auðvelt að
láta þau ganga upp. Og á þessum hraða.
Hjálpaðiþar til góð framkomafjarskiptavinanna

Framhald á blaðsíðu 23
Keppnin – TF4M

Heimsókn til “Ham radio heaven”
Óskar Sverrisson TF3DC

TF3UA, TF3DC og TF3KX í CQWW CW 2006

Myndin sýnir dreifingu sambandann þessa tvo
sólarhringa, 25. og 26. nóvember 2006.
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