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Félagi okkar, Konráð Þórisson, TF3KE er látinn. Konráð var 
virkur amatör  um árabil og var fremstur í flokki radíóskáta 
um langan tíma. Við sameinumst í sorg yfir ótímabæru 
brotthvarfi hans úr okkar röðum og vottum Völu og 
fjölskyldu, okkar samúð. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Innihald blaðsins: 
 

Leiðari ritstjóra 
 

Spjall nýkjörins formanns ÍRA 
 
Úrdráttur úr fundargerðum stjórnar ÍRA 

 
Grein Guðmundar Löve um hjámiðjufædda dípóla 

 
Kristinn Andersen er með hugleiðingu um hvað það þýðir að gefa S9 

 
Framhald á umfjöllun  Jónasar Bjarnasonar um kaup á amatörstöð 

  

CQ TF 
3. tölublað, 11. nóvember 2007 

Ritsjóri og ábyrgðarmaður: 
Jón Þóroddur Jónsson TF3JA 

 

........er málgagn íslenskra 
radíóamatöra. 
 
Íslenskir radíóamatörar hafa 
með sér félag, ÍRA. Félagið 
hefur starfað í 61 ár. 



 

2 
 

Leiðari ritstjóra 
TF3JA 
 
Sælir félagar, 
 
Þegar ég ákvað að bjóðast til að taka að mér ritstjórn CQ TF síðastliðið vor átti ég nú frekar von á 
að aðrir mér betri menn yrðu fyrir valinu í þetta ábyrgðarstarf en nú er ég hingað kominn og tilbúinn 
að takast á við verkefnið. 
 
Billi hefur unnið kraftaverk á undanförnum árum við útgáfu blaðsins og ég dreg í efa að finna megi 
nokkurn sem staðið hefur sig betur í ritstjórastarfinu fram að þessu og á heldur ekki von á að mér 
takist að feta í fótspor hans og reyni það því ekki. 
 
Það hefur tekið mig svolítinn tíma að komast í gang við verkefnið og óneitanlega verð ég að 
viðurkenna að ég er enn ekki búinn að ná tökum á hugbúnaðinum sem til stendur að nota. Þess 
vegna er þetta blað fremur einfalt í útliti en það stendur til bóta strax með næsta blaði. Ég þakka 
fyrir  öll innlegg og tillögur sem mér hafa borist um efni og uppsetningu og mun ég nýta það allt þó 
ekki hafi nema hluti þess náð inn í þetta skiptið. Ég vil sérstaklega þakka fyrir myndir sem mér hafa 
verið sendar og í þessu blaði eru tvær myndir sem teknar um vitahelgina, önnur frá Stefáni Arndal 
og hin frá Georg Magnússyni. Í næsta blaði er ætlunin er að skrifa annál ársins og vera þá með 
fréttir og myndir af starfi amatöra á árinu svo sem útileikum, vitahelgi, þáttöku í keppnum, JOTA 
o.fl. 
 
Einhverjar auglýsingar bárust og vona ég að þeir sem þær eiga verði sáttir við að fá þær birtar í 
næsta blaði. 
 
Áhugamálið sem sameinar okkur í einu félagi radíóamatöra er mjög sérstakt og amatörar nota mest 
af sínum frítíma til að sinna áhugamálinu í sjakknum. Við skulum aldrei gleyma því að 
amatöriðkunin er frjálst áhugamál en ekki kvöð. Kannski er það eimmitt þetta frelsi sem veldur því 
að amatörar eru í sífellu að prófa einhvað nýtt sem gegnum tíðina hefur leitt til ýmissa merkra 
uppgötvana. Grein TF3GL hér í þessu blaði er gott dæmi um tilraunastarf amatörs. 
 
En hvað á blaðið nú að koma oft út á ári? Þegar Hrafnkell hringdi í mig og bauð mér ritstjórastarfið 
þá talaðist okkur til að stefna að 5 til 6 blöðum á ári. Ég hef haft góðan tíma til að hugsa það mál og 
hef nú ákveðið að setja mér það markmið að gefa út ekki færri blöð en fjögur á hverju ári. 
Haustblað í september, jólablað í desember, vetrarblað í mars og  vorblað að loknum aðalfundi í 
byrjun júní. Þá geta þeir sem áhuga hafa á að skrifa í blaðið eða vilja koma einhverju að þar, 
tilkynningum eða auglýsingum gengið að því sem vísu að í síðustu viku hvers mánaðar næst á 
undan útgáfumánuði þarf að senda það innlegg sem sem á að koma í blaðinu. Næsta blað verður 
gefið út í byrjun desember og efni í það þarf að berast fyrir lok nóvember. 
 
Í þessu blaði er ekki mikið af myndum en úr því verður bætt í næsta blaði. Þó hef ég sett inn hér og 
þar myndir af ýmsum balúnum sem ég fann á netinu. Hvers vegna þessar myndir? Jú eins og kom 
fram í nýlegri grein í CQ TF þá þarf ekki að vera mikið mál útbúa þennan nauðsynlega íhlut til að 
geta fætt dípóla og lóðrétt loftnet með kóax án þess að RF fljóti inn í sjakkinn. 
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Spjall formanns 
TF3HR 
 
 Nú er skammdegið farið að skella á. 
Undanfarnir haust- og sumarmánuðir 
hljóta að teljast nokkuð góðir, sér í lagi ef 
horft er til áhugamáls okkar, amatörradíó. 
Sumarið hefur verið viðburðaríkt og 
einkennst af töluverðu starfi félagsins. Þar 
ber auðvitað hæst TF Útileikana og svo 
Vitahelgi. Þá fjölgaði í röðum íslenskra 
radíóamatöra seinnihluta sumar því Hörður 
Mar TF3HM stóð fyrir námskeiði fyrir 
háskólanema og félaga í TF3HI. 
Vilhjálmur TF3DX hélt mjög góðan 
fyrirlestur um eiginleika stuttra 
stangarloftneta sem var mjög vel sóttur. 
Hann fylgdi honum eftir með tilraun. Hann 
á þakkir fyrir framtakið. Einnig urðu þau tímamót að Haraldur Þórðarson TF3HP lauk störfum sem 
formaður félagsins eftir langan og farsælan tíma við stýrið. Sá sem þetta ritar tók við og vonar að 
hann geti fylgt í fótspor fyrirrennara síns á sama tíma og pistilritari þakkar félagsmönnum traustið 
að velja sig til formanns. Þá er það blað sem þetta birtist í fyrsta blað nýs ritstjóra, Jóns Þóródds 
TF3JA. Ég þakka honum fyrir að hafa tekið starfið að sér svo og þakka Brynjólfi TF5BW fyrir hans 
störf sem ritstjóri hingað til. 
 
Í mínum huga tókust TF Útileikarnir mjög vel. Fjöldi þátttakenda var með mesta móti og 
þátttakendur duglegir við að nýta útileikana sem tækifæri til tilrauna og lærdóms. Gaman var að sjá 
að menn hópuðust ekki bara á hina hefðbundnu kalltíðni á 80m bandinu 3,633MHz heldur prófuðu 
menn fleiri bönd, allt frá 160m til og með 40m, þar með talið 60m tilraunabandið. Skilyrðin voru 
einnig með besta móti. Sá sem þetta ritar man eftir TF Útileikum fyrir nokkrum árum síðan þar sem 
þátttakendur voru 2 og skiptust á upplýsingum á 8 tíma fresti. 
Þátttakan nú þar sem sá sem duglegastur var náði líklega u.þ.b. 100 skráðum QSO samböndum á 
mörgum böndum sýnir hve mikil vakning hefur orðið í innanlandsfjarskiptaáhuga íslenskra 
radíóamatöra.  Spennandi verður að sjá niðurstöðurnar af samantekt úr radíódagbókum leikanna 
sem TF3KX og TF5BW hafa tekið að sér að safna saman og vinna úr. Þeir hafa lagt töluverða vinnu 
í að fara yfir logga þáttkaenda og gaman er hve margir skiluðu inn loggum. Ég þykist vita að þeir 
félagar hafa tekið saman áhugaverða tölfræði. Vonandi getur þetta einnig fært okkur lærdóm sem 
getur aðstoðað okkur við að gera leikana að en betri upplifun. 
 
Eitt af upphaflegum markmiðum TF Útileikanna er "að örva áhuga og hæfni íslenskra radíóamatöra, 
einkum að því er varðar notkun færanlegra stöðva við sambönd innanlands". Ég hygg að margir hafi 
öðlast góða reynslu í að setja upp loftnet og færanlegar stöðvar um þessa helgi. Þessi þjálfun gæti 
hugsanlega einhverntíman komið að notum við neyðaraðstæður, annaðhvort á ferðalagi hjá 
amatörum eða almenningi til aðstoðar. Ef eins vel gengur með TF Útileikana á næstu árum getur vel 
hugsast að innan ÍRA myndist hópur sem getur talist hæfur til að bregðast við á neyðarstund þegar 
aðstoð amatöra þarf við fjarskipti. 
 
Starf félags eins og okkar, ÍRA, er háð því að í röðum þess séu duglegir og framtakssamir félagar. 
Slíkir menn eru ófáir í okkar röðum sem vel sést á því að félagið er orðið yfir 60 ára gamalt. Félag 
sem þetta lifir ekki án þeirra. Hörður Mar TF3HM hefur í sumar sem og fyrri sumur verið duglegur 
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við að fjölga og fræða nýja amatöra í Háskóla Íslands. Hann hefur staðið fyrir námskeiðum og 
aðstoðað nema í Háskóla Íslands við að ná amatörprófi. Það á hann hrós skilið fyrir. 
Ekki má heldur gleyma þeim sem hafa aðstoðað hann við kennsluna svo og kennt á öðrum 
námskeiðum. Þar má nefna TF3DX, TF3HK, TF3KX, TF3AM, TF3GW og fleiri sem ég gleymi 
örugglega. Félagið er heppið að njóta hæfileika og vinnukrafta þessara manna. 
 
Vitahelgin er löngu orðinn árviss viðburður á vegum félagsins. Í ár sem fyrri ár var farið í 
Knarrarósvita austan við Stokkseyri. Í ár var þátttakan nokkuð góð. Hópur um 10 amatöra og maka 
stóð vaktina alla helgina og starfrækti stöð við vitann. Milli 20 og 30 aðrir litu við í skemmri eða 
lengri tíma. Ríflega 900 sambönd komu í logginn. 
Gúllasúpan sem TF3LL og frú buðu uppá var lostæti. Vitahelgin er skemmtilegur viðburður og 
gaman að taka þátt. 
 
Eins og félagar vita þurfum við að yfirgefa húsnæðið okkar í Skeljanesi sem ÍTR hefur látið okkur í 
té. Málið hefur þó verið í nokkurri pattstöðu að undanförnu. Framkvæmdasvið Reykjavíkurborgar 
frestaði rifi á húsinu um einhvern tíma. Nú hafa þær fregnir borist að aftur standi til að rífa húsið en 
okkur verði boðin aðstaða í öðru húsi á sama svæði. Flestir félagsmenn eru væntanlega sammála 
mér í því að staðsetninginn er góð svo þetta eru ágætar fréttir. Vonandi tekst okkur svo að semja um 
góða aðstöðu. Hafi einhverjir félagar ábendingar eða geta aðstoðað í húsnæðismálinu er öll hjálp vel 
þegin. 
 
Vetrarstarf félagsins hefur nú hafist. Vonandi tekst að bjóða upp á spennandi dagskrá þar sem allir 
finna eitthvað við sitt hæfi. Á dagskrá verður flóamarkaður, myndbandasýningar, fræðandi erindi, 
samantekt og viðurkenningaafhending v/ útileika svo eitthvað sé nefnt. 
Fylgist með á póstlistanum okkar irapostur@yahoogroups.com svo og á heimasíðu félagsins, 
http://www.ira.is/ 
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Úrdráttur úr fundargerðum stjórnarfunda ÍRA 

 
Stjórnarfundur ÍRA haldinn 18.09.2007. 
 

1. Húsnæðismál. 
Formaður TF3HR setti fund og skýrði frá gangi mála varðandi húsnæðismálin. Hann skýrði 
frá bréfi sem hann sendi til Hrólfs Jónssonar sviðsstjóra Framkvæmdasviðs hjá 
Reykjavíkurborg. 

 Sjá meðfylgjandi svarbréf frá Hrólf Jónssyni: 

“ Sæll Hrafnkell  

Við vitum af þessu vandamáli.  Við erum að fara yfir öll húsnæðismálin í Skerjafirði og 

undirbúa rif á húsunum.  Þó ekki öllum.  Við munum reyna að leysa ykkar húsnæðismál þannig 

að ég geri ekki ráð fyrir að við hendum ykkur út nema að finna aðra lausn í staðinn.  

Kveðja, Hrólfur Jónsson, sviðsstjóri  “ 

  

Það er mat stjórnar IRA að svarbréf Hrólfs sé mjög jákvætt í garð IRA. 

2. Vetrardagskráin. 
Formaður lagði fram tillögu að vetrardagskrá. 
Áætluð dagskrá lítur þannig út: 

 
5 okt. ´07.  Heimsókn á Rjúpnahæð. Umsjón, TF3GW 
1 nóv. ´07.  Félagsfundur. TF0 nefnd skilar tillögum að “núlli” Umsjón, TF3LL 
8 nóv. ´07. Myndbandasýning 1. Sýndar verða myndir sem fengnar hafa verið að  láni frá 

Þorvaldi TF4M.  Umsjón, TF3AO. 
22 nóv. ´07. Flóamarkaður. Haldinn verði flóamarkaður þar sem                      
                         félagsmönnum verður boðið að koma með “ gull “ úr       
                         dótakössum og bjóða til sölu. Umsjón, TF3SSN og   
                         TF3LL 
6 des.´07.  Fyrirlestur um MixW. Umsjón, TF3AO og TF3PPN. 
17 jan. ´08. Félagsfundur. Umsjón TF3LL og TF3HR. 
21 feb. ´08. Myndbandasýnning 2. Umsjón TF3AO. 

 
Georg Magnússon, TF3LL 

 
 
Stjórnarfundur ÍRA haldinn í Skeljanesi 14.08.2007. 
 

1. Húsnæðis mál. 
Formaður skýrir frá því að ákveðið sé að búið verði að rífa Skeljanesið 1 október. 
Þá skýrði formaður frá því að félagið ætti ýmsa velunnara sem nú þegar hefðu brugðist 
skjótt við og leitun að hentugu húsnæði fyrir félagið væri þegar hafin.  

 
2. Útileikarnir. 

Mál manna var að útileikarnir hefðu tekist sérstaklega vel. Menn voru nokkuð dreifðir um 
landið og náðist samband víðsvegar að og á óvenjumörgum böndum. 

 
3. Vitahelgin. 

Rætt var um komandi vitahelgi, hvaða loftnet ætti að setja upp, búnað og fleira sem taka þarf 
með. Ákveðið var að nota ekki magnara að þessu sinni. 
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4. Vetrardagskrín. 

Rætt var um vetrardagskrána og komu nokkrar hugmyndir fram. Hvatt var til þess að hafa 
hana veglega þrátt fyrir hugsanlegan húsnæðismissi.  

 
5. Amatörnámskeið. 

Nýlokið er amatörnámskeiði sem Hörður Mar, TF3HM átti veg og vanda af auk TF3KX, 
TF3DX ofl. Stjórnin fól ritara að senda þakkir til Harðar og fá það birt í næsta tölublaði CQ 
TF. 

 
Georg Magnússon, TF3LL 

 
 
Stjórnarfundur IRA haldinn í Skeljanesi  29.05.2007. 
 

1. Stjórn skiptir með sér verkum. 
TF3HR Hrafnkell Eiríksson, Formaður. 
TF3GW Þór Þórisson, Varaformaður. 
TF3AO Ársæll Óskarsson, Gjaldkeri. 
TF3LL Georg magnússon, Ritari. 
TF3SSN Sveinn Bragi Sveinsson, Meðstjórnandi. 
TF3PPN Jón Gunnar Harðarson, Varamaður. 
TF3TON Þór Magnússon, Varamaður. 

 
2. Tilkynningar um stjórnarskipti. 

Rætt um hverjum þarf að tilkynna stjórnarskipti IRA. 
 

3. VHF/UHF mál. 
Húsnæðismál komu til tals varðandi áframhaldandi vinnu við uppsetningu VHF/UHF 
loftneta. Formaður greindi frá bréfum milli sín og ÍTR en ljóst er að fyrirhugað er að rífa á 
húsnæðið en ekki hefur verið tímasett hvenær það verður gert. 

 
4. CQ-TF. 

Leitað hefur verið eftir nýjum ritstjóra félagsblaðsins þar sem TF5BW hefur hætt ritstjórn 
frá og með síðasta aðalfundi. 

 
5. Vitahelgin. 

  Vitahelgin verður haldin að Knarrarósvita helgina 18-19 ágúst. 
 Ákveðið var að hvetja menn til undirbúnings, hvað varðar tækjabúnað, loftnet og þh. 

 
6. Útileikar. 

Útileikarnir verða haldnir að venju um Verslunnarmannahelgina. 
 

Georg Magnússon, TF3LL 
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Hjámiðjufæddir dípólar (OCFD) 
Eftir Guðmund Löve, TF3GL 

 

1 Markmið 
 
Snemmsumars fór ég að velta fyrir sér fjölbandaneti sem hægt væri að 
ferðast með út um fjöll og firnindi og setja upp með lítilli fyrirhöfn en 
góðum árangri. 
Eitt skilyrðanna var að netið yrði að vera óháð jörð, og þá var strax 
búið að takmarka valið við dípóla af ýmsum toga (og reyndar einnig 
Ground Plane, sem má segja að sé lítið annað en sértilfelli af dípól). 
Hugsandi um straumdreifingu og fæðiviðnám lá í augum uppi að það 
væri hægt að ná viðunandi fæðiviðnámi á mörgum yfirtónum með því 
að staðsetja fæðipunktinn á dípólnum rétt. Vandamálið er hins vegar 
að viðnámið hækkar við slíka hjámiðjufæðingu. 
Raunar hækkar fæðiviðnámið einnig eftir því sem um hærri yfirtón er að ræða, því minni straumur 
verður í hverju straumhámarki, og ekki eru amatörböndin öll nákvæmt margfeldi hvert af öðru. 
Þessutan eru sk. endahrif, þar sem rýmd frá endum netsins styttir það – og þeim mun meira 
hlutfallslega, eftir því sem hálfbylgjubugarnir eru færri. 
Lausnin á þessu viðnámsmáli var að nota 4:1 eða 6:1 balun á þennan hjámiðjufædda dípól til að ná 
fæðiviðnámi sem héldi standbylgju innan viðunandi marka á öllum resónönsum. Eftir mikla 
hönnunarsennu í EZNEC ákveð ég að nota hlutföllin 3:5 í leggjalengdir dípólsins. Ég bjó svo til tvö 
net, annað fyrir 160 metra og uppúr, og hitt fyrir 80 metra og uppúr. 
Þegar hér er komið sögu verður að geta þess að þessi aðferðafræði reyndist auðvitað ekki vera ný af 
nálinni, heldur var sk. Windom-neti fyrst lýst sem fjölbandaneti af Loren Windom W8GZ árið 1929 
og dregur nafn sitt af honum. Það mun hafa leggjalengdir 36:64 í sínu klassíska formi. 
 

2 Lýsing 
 
80 metra netið var smíðað með 41,2 m löngum einangruðum, fjölþættum og forstrekktum 3 q 
koparvír, á 4:1 current balun frá Hari. 160 metra netið var úr 82 m löngum 1,5 q rafmagnsvír 
(kopar) sem ég forstrekkti með handafli eins og mér þótti varlegt, og notaði við hann 6:1 Hari 
balun. Ég skildi eftir litla hönk af vír aukalega svo hægt væri að fínstilla lengdirnar, merkt með 
límbandi í réttum hlutföllum báðum megin. 
 

 

Mynd 1: 

160 m dípóllinn, fæddur með 15 m löngum 
RG213/U. 
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Mynd 2: 

Nærmynd af balun og frágangi. Aðeins 
einn hlykkur kemur á sjálfan 
loftnetsþráðinn, en hvorki hnútar né 
lykkjur. 

 
 

 

 

 

 

 

Mynd 3: 

Vírastög eru fest með herpihnúti, án 
sérstakra einangrara. Rauða merkið er 
grunnlengd dípólsins, gulu merkin eru 
notuð til að lengja í báðum vírum í réttum 
hlutföllum. Stögin eru örgrannt Kevlar 
með Dacron-kápu. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4: 

Hér er dípóllinn á 10 m álstöng á einum af 
áfangastöðum ferðasumarsins. Línurnar 
eru auðvitað lítt eða ekki sýnilegar á 
myndinni. Loftnetsvírinn nýtist einnig sem 
stög, svo aðeins þarf að bæta einu 
stagapari við ef einhver vindur er að ráði. 
Sólarsella sá svo um að halda bílnum í 
starthæfu ástandi 
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3 Resónansmælingar 
 
Þar sem netið var hannað í EZNEC var sérstaklega fróðlegt að bera niðurstöður forritsins saman við 
raunveruleg mæld gildi á standbylgju og resónans. Ég nota 80 m netið í eftirfarandi myndum, en 
160 m netið hegðar sér eftir sömu prinsippum: 
Loftnet: 80 m OCFD, gert úr 1.9 mm vír með 0.55 mm PVC einangrun 

Lengdir: 15.45 + 25.75 = 41.20 metrar (plús 25 cm á hvorum enda við balun) 

Reiknaður resónans (MHz): 3.50, 7.05, 10.70, 14.20, 17.95, 21.45, 24.95 

 

 
Mynd 5: Reiknaður resónans í EZNEC á 80 metra dípólnum. 

En þá var komið að því að mæla hvernig fögur fyrirheit rættust í raunveruleikanum. Loftnetið var 
sett upp og mælt á tveimur mjög mismunandi stöðum: Annars vegar í nokkuð miklum trjágróðri og 
að hluta yfir bárujárnsþaki á sumarbústað, og hins vegar á þurrum hraun- og sandjarðvegi á 
bersvæði. Í báðum tilfellum var netið fætt með 13,9 m af RG58/U, og sett upp á álstöng (sem er 
jörðuð við bílinn) með miðjuna í 10 m hæð og endana í um 3 m hæð yfir góðri jörð. 
Eftirfarandi niðurstöður fengust úr mælingum á standbylgju á öllum amatörböndum: 
 

Band 

SWR við neðri og efri enda bandanna og á lægsta punkti 
ef við á 

Sumarbústaður, gróður Hraun, bersvæði 

80 metrar 3,3 – 1,7 4,0 – 2,2 

60 metrar 8,0 – 7,0 10,7 – 8,1 

40 metrar 2,0 – 1,8 – 1,9 2,2 – 1,5 

30 metrar 4,9 – 5,0 4,2 – 4,2 

20 metrar 1,4 – 2,3 1,7 – 2,5 

17 metrar 4,1 5,5 

15 metrar 2,2 – 2,0 – 2,1 2,0 – 1,9 – 2,2 

12 metrar 2,2 – 2,5 1,9 – 2,1 

10 metrar < 6 < 5 

6 metrar 1,6 – 1,2 1,5 – 2,5 – 2,1 

Mynd 6: Mæliniðurstöður á 80 metra netinu. 
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Skemmst frá að segja passaði hermunin mjög vel við niðurstöður mælinga, bæði hvað varðar 
resónanstíðni og raungildi á standbylgju. 
Það er ljóst að einhverju verður að fórna til að ná ásættanlegum árangri á öllum tíðnisviðum, og gott 
dæmi er að hálfbylgjan sjálf – 80 metrarnir í þessu tilfelli – lenda í þetta hárri standbylgju vegna 
þess að þarna er verið að nota 4:1 balun þegar í raun væri betra að sleppa honum. En hann er því 
nauðsynlegri á öðrum böndum, svo þetta þótti mér góð málamiðlun á 80 m netinu. 
 
Örfá orð um standbylgju, tap í tjúner og fæðilínu: 

Umframtap í 14 m RG58/U fæðilínu með standbylgju 4:1 er hverfandi – 
aðeins 0,5-1 dB, eftir tíðni. Jafnvel með standbylgju upp á 8:1 er það 
aðeins um 1-1,5 dB á hæstu tíðnisviðunum. Þetta er nógu lítið til að maður 
láti sér það í léttu rúmi liggja ef tjúnerinn ræður við það. 

Tjúnerinn sem notaður var er autotuner með L-rás með litlu tapi, jafnvel 
við hátt standbylgjugildi. Reiknað tap á afli í tjúner með spólur með 
Q=100 er undir 3% við SWR 8:1. Ég undi við þetta sæll og glaður og 
þurfti aldrei út að tjúna eða skipta um loftnet. 

 
 
 

4 Útgeislunarmynstur 
 
Eðlilega verður útgeislun á lægstu tíðnunum mest upp í loft sakir lítillar hæðar netsins frá jörðu í 
bylgjulengdum talið. Þetta breytist svo yfir í “broadside”-útgeislun, og loks í klassíska long wire-
útgeislun á hæstu tíðnisviðunum, og þetta ber að hafa í huga þegar netið er sett niður og ætlunin er 
að ná góðu merki út fyrir landsteinana. 
 
Með þvi að snúa netinu með endann í átt til Evrópu náði ég til að mynda mjög öflugu merki þangað 
á 20 metrunum á báðum netunum. 160 m netið hegðar sér svona á 20 metrunum: 
 

 

 

Mynd 7: 
Útgeislunarmynstur 160 m 
netsins á 20 metrunum. 
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Meðan það hegðar sér svona á 80 metrunum, þar sem útgeislunin er sterkust til hliðanna en ekki 
eftir lengd vírsins eins og á 20 metrunum: 

 
 

 

Mynd 8: 
Útgeislunarmynstur 160 m 
netsins á 80 metrunum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Niðurstöður 
 
Skemmst frá að segja reyndust bæði netin afburðavel. Fyrirtaks DX-sambönd náðust hvaðanæva, og 
innanlandssamböndin sönnuðu sig fyrir alvöru á útileikunum þegar fyrirtaks tækifæri gafst til að 
prófa 160 m netið á öllum böndum. 
Eini gallinn var að mér gekk erfiðlega að finna hönnum sem næði að resónera nógu vel á 60 
metrunum án þess að tapa resónans á hinum tíðnisviðunum, og einnig átti ég í mestu vandræðum 
með RF inn í bílinn á þessu eina bandi. Það varð úr að ég bætti við coax-hönk sem RF choke til að 
geta tjúnað út í þetta án vandræða. 
Næsta verkefni gæti orðið að útbúa þriggja-víra net með góðum resónans á 60 m ásamt öllum 
hinum böndunum. Þannig þriggja-víra net myndi aukinheldur staga sig sjálft, og mun vonandi fá að 
prýða 18 m Spiderbeam-stöng næsta sumar. 
 

6 Post Scriptum 
 
Það þótti mér mátulegur endir á útileikunum að ég ók ofan frá Hlöðuvöllum með 20 metra 0,75 q 
einangraðan rafmagnsvír í eftirdragi, tengdan beint við tjúnerinn minn, og talaði allan tímann við 
TF3LL/9 og TF3DX/1 á 160 og 80 metrunum með stöðugu og góðu 59 merki alla leið niður á 
Laugarvatn. Setur allar þessar háfleygu vangaveltur í ákveðið samhengi. 

 

Mynd 9: 

Rafmagnsvírinn var eilítið snjáður en jafngóður eftir sem áður 
eftir klukkustundarlangan bíltúr um vegi og vegleysur, og 
sannaði þar með að oft þarf ekki merkilega hluti til að ná 
merkilega miklum árangri. 
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Þú ert S9! 
Og hvað þýðir það? 

Kristinn Andersen, TF3KX 

Nær öll viðtæki amatöra eru búin S-mæli, sem ætlað er að gefa til kynna 
styrk merkisins sem tekið er á móti.  Ýmsum sögum fer hins vegar af því 
hvað stigin á S-mælinum þýða í raun og veru og jafnvel er merking efri hluta 
skalans, sem sýnir desibel, ekki eins áreiðanleg og ætla mætti.  Ég gerði 
prófanir á S-mæli sendiviðtækisins míns, Icom IC-746, og komst að ýmsu 
athyglisverðu. 

S-skalinn 

Áður en lengra er haldið, er rétt að minna á að S-gildið vísar til styrks merkis 
eins og hann er gjarnan skráður í skammstöfuninni RST (“readability”, 
“strength”, “tone”) fyrir morse-sendingar, eða RS fyrir talsendingar.  Bókstafurinn S táknar styrk 
merkis, eins og hlustandinn skynjar hann, allt frá “varla greinanlegt” (S1) upp í “mjög sterkt” (S9).  
Samkvæmt þessu er ekki til S0 eða S-gildi yfir S9, þótt oft sé búinn til viðbótarskali sem á að sýna 
“dB yfir S9”.  Ýmis önnur kerfi hafa verið innleidd til að leysa RST-kerfið af hólmi, s.s. “SINPO”, 
þar sem gefin eru 1-5 stig fyrir “signal”, “interference”, “noise”, “propagation” og “overall quality”.  
RST-kerfið, sem rekja má a.m.k. aftur til ársins 1934, hefur hins vegar haldið gildi sínu og er 
allsráðandi meðal radíóamatöra. 

Aflestur S-mælis þarf alls ekki að fara saman við skynjaðan styrk hlustandans, en sjálfur tel ég að 
öllu jöfnu réttara að gefa stöð sem haft er samband við S-gildi eftir því hvernig ég skynja styrk 
merkisins fremur en eftir S-mæli viðtækisins.  Suð og truflanir geta t.d. lyft S-mæligildinu upp, þótt 
styrkur móttekna merkisins sé minni en mælirinn segir til um.  Um tíma reyndu nokkrir 
framleiðendur radíótækja að staðla mælingu S-mæla þannig að S9 jafngilti 50 µV merkisstyrk og 
hvert S-gildi samsvaraði 6 dB.  Þetta gekk þó ekki eftir og í sumum tilvikum er lítið samræmi milli 
S-mælinga radíóviðtækja nútímans og raunverulegs merkisstyrks í míkróvoltum eða desibelum. 

Mælingar á IC-746 

Við loftnetatilraunir undanfarin misseri hef ég notað S-mæli sendiviðtækisins míns, IC-746, til þess 
að bera saman loftnetin.  Á 80 m bandinu hefur einkum verið freistandi að nota dB-skalann á 
S-mælinum til þess að bera saman styrk móttekinna merkja í innanlandssamböndum.  Til þess að 
sannreyna hvort eitthvað væri að marka mælingar þar gerði ég einfaldar mælingar á viðtækinu. 

Ég notaði aðskilinn sendi til þess að gefa stöðuga burðarbylgju á lágu afli inn á innanhússloftnet og 
notaði svo annað loftnet til að hlusta á sendinguna á IC-746 viðtækinu.  Móttakan fór fram gegnum 
deyfilið sem stillanlegur er í dB.  Jafnframt tengdi ég forritið Ham Radio Deluxe við IC-746 tækið, 
en þar gat ég lesið stafrænt styrkgildi á skalanum 0-255.  Við mælingarnar gætti ég þess að ekkert 
suð heyrðist þegar slökkt var á sendingunni, og gekk þannig úr skugga um að suð hefði ekki áhrif á 
niðurstöðurnar. 

Byrjað var á að stilla sendinguna þannig að S-mælir tækisins sýndi S9.  Þá var móttakan deyfð um 
3 dB með deyfiliðnum og tilsvarandi S-gildi skráð.  Þannig var haldið áfram að auka deyfinguna í 
3 dB skrefum þar til S-mælirinn lyftist ekki lengur.  Jafnframt þessu skráði ég stafrænu 
skráningarnar frá viðtækinu, til viðmiðunar. 

Á sama hátt var aflestur S-mælisins skráður fyrir ofan S9, þ.e. allt upp í +40 dB.  Allt var þetta gert 
fyrst á 7,1 MHz og endurtekið á 21,1 MHz.  Loks notaði ég tækifærið til að sannreyna hve mikil 
deyfing er raunverulega í deyfilið tækisins (“attenuator”) sem sagður er deyfa um 20 dB og hve 
mikil mögnun er í formögnurunum tveimur (“preamp1” og “preamp2”). 
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Niðurstöður 

Niðurstöður þessara prófana eru margvíslegar, en hér dreg ég aðalatriðin saman í stuttu máli. 

• Hver S-eining reyndist ekki vera 6 dB.  Undir styrknum S6 samsvaraði hvert S-gildi um 
2 dB, en við S6 og ofar var hvert S-gildi um 5 dB. 

• Nokkurt frávik var í dB-skalanum fyrir ofan S9.  Skali mælisins sýndi 10 dB aukningu í 
merkisstyrk þegar raunverulegur styrkur sendingarinnar var aukinn um 7dB. 

• 20 dB deyfiliðurinn var nær því að deyfa um 26 dB. 

• Formagnarinn “preamp 1” magnaði um 10-15 dB og “preamp 2” magnaði um 20-25 dB. 

Mælingum bar ekki fyllilega saman á 40 og 15 m böndunum, en framangreindar niðurstöður voru 
þó ekki fjarri lagi fyrir bæði böndin. 

Tvennt þykir mér sérstaklega athyglisvert þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar.  Í fyrsta lagi þarf 
aðeins 2 dB aflaukningu til að lyfta S-mælingu um eitt stig þegar merki eru veik.  Þannig mundi t.d. 
aflaukning sendis úr 100 W upp í 160 W lyfta S-mælingunni frá S1 upp í S2. 

Í öðru lagi bendi ég á að S-mælirinn á IC-746 er stafrænn og sýnir aflestur í 10 dB þrepum.  Þar sem 
10 dB á mælinum samsvara 7 dB í reynd, mætti auka afl sendisins fimmfalt, t.d. úr 100 W upp í 
500 W, án þess að S-mælirinn sýndi nokkurn mun.  Með slíka skekkju er til lítils að nota S-mælinn 
til að meta mismunandi styrk merkja, nema munurinn sé mjög mikill, t.d. tugir desibela. 

Nú eiga þessar niðurstöður aðeins við eitt tiltekið tæki, sem hér var mælt.  Annað eintak af IC-746 
kynni að gefa aðrar niðurstöður og mælingar á öðrum gerðum viðtækja leiddu vafalaust til enn 
frábrugðnari niðurstaðna.  Þetta er í samræmi við prófanir annarra og staðfestir enn einu sinni að 
S-mælar geta gefið til kynna hvort eitt merki sé sterkara en annað, en tölulegur samanburður er 
vafasamur. 

73 de TF3KX 

 
 

Myndin sýnir fjarskiptatæki 
sem notuð voru í innrásinni 
í Normandí, 6. júní 1944. 
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Um kaup á nýrri amatörstöð; framhald… 
 
Jónas Bjarnason, TF2JB. 

 
Ég vil byrja á að þakka jákvæð viðbrögð félgsmanna við stuttri samantekt um kaup á nýrri 
amatörstöð sem birtist í síðasta tölublaði CQ TF. Það kom svo sannarlega í ljós að margir velta fyrir 
sér kaupum á nýrri HF-stöð þessa mánuðina. Með tilvísan til fjölmargra símtala og tölvupósta hef 
ég ákveðið að verða við óskum um að setja fram upplýsingar um stöðvarnar samkvæmt flokkun 
notkunar, þ.e. í QRP stöðvar, bílstöðvar og heimastöðvar, sbr. töflu 1. 
 
Frá því fyrri greinin birtist í maí s.l. hefur verð á einstökum gerðum breytst erlendis (ásamt gengi 
dollars), auk þess sem upplýsingar um nýjar og spennandi stöðvar fylgja nú með. Það eru K3 
stöðvarnar frá Elecraft, PT-8000 línan frá Hilberling, Flex SDR-stöðvarnar frá FlexRadio Systems1 
og IC-7700 frá Icom, auk FT-950 frá Yaesu Musen. Til fróðleiks fylgir einnig samantekt (á eftir 
töflu 2) um nýjar HF-stöðvar sem kynntar voru á Tokyo Ham Radio Fair dagana 25.-26. ágúst s.l. 
og væntanlegar eru á markað á næstunni. 
 
Tafla 1 Flokkun HF amatörstöðva á markaði 31. ágúst 2007 ásamt upplýsingum um innkaupsverð 

# FLOKKUR INNKAUPSVERÐ Í ÍSL. KR. 
1. QRP stöðvar Ca.   30.000 til 570.000 

2. Bílstöðvar Ca.   40.000 til   75.000 

3.a Heimastöðvar A – ódýrar  Ca.   35.000 til   60.000 

3.b Heimastöðvar B – milliverð Ca.   85.000 til 120.000 

3.c Heimastöðvar C – dýrar Ca. 150.000 til 355.000 

3.d Heimastöðvar D – eðal Ca. 640.000 til 810.000 
 

Mér telst til að alls séu á markaði í dag 40 gerðir HF-stöðva frá 8 framleiðendum, þ.e. frá Alinco, 

Elecraft, FlexRadio Systems, Hilberling, Icom, Kenwood, Yaesu Musen og Ten-Tec. Líkt og áður, er 
miðað við eftirfarandi forsendur: (a) Stöðvarnar þurfa almennt að vera fáanlegar á markaði; (b) 
samsettar (ekki “kit”); (c) hafa að lágmarki sendi- og móttökugetu á 10-160m (án kröfu um tiltekið 
sendiafl); og (d) vera a.m.k. hæfar til notkunar á CW og SSB. Í öllum tilvikum er valin ódýrasta 
útgáfa (án aukahluta). 
 
Í töflu 2 er stöðvunum raðað samkvæmt hinni nýju flokkun og er m.a. sýnt innkaupsverð, bæði í 
USD og íslenskum krónum.2 Góða vísbendingu um endanlegt verð má fá með því að margfalda 
innkaupsverð ca. með 1,3 til 1,5. Dæmi: Innkaupsverð á Icom IC-7000 er um 75.000 krónur. Stöðin 
myndi því kosta um 100.000 krónur komin heim (í flugi með öllum gjöldum). Hafa ber í huga að 
stuðullinn breytist eftir þyngd stöðvar.3 Icom IC-7000 vegur 2,3 kg samanborið t.d. við Kenwood 
TS-570SG, sem vegur 6,8 kg (og myndi nota stuðilinn 1,5).4 
 
Verðkönnunin fór fram á netinu og var gerð 30. og 31. október 2007. Auk þess að kanna verð hjá 
sömu 8 fyrirtækjunum (og áður) var R&L Electronics bætt við. Að öðru leyti vísast í leiðbeiningar 
sem fram koma í fyrri greininni fyrir þá sem hugleiða kaup á nýrri HF-stöð. 
Tafla 2 Flokkun HF stöðva í QRP stöðvar, bílstöðvar og heimastöðvar, eftir verði innan hvers flokks 

                                                 
1  SDR = Software Designed Radio. 
2  Notast er við 60.21 kr sölugengi dollars samkvæmt skráðu viðmiðunargengi Seðlabanka Íslands 8.11.2007. 
3  Stuðullinn 1,3 miðast við þyngd stöðvar allt að 4 kg (án umbúða). 
4  Uppgefin þyngd er án umbúða. 
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Framleiðandi og gerð 
stöðvar 

HF/VHF/UHF/SHF 
13.8V DC (nema 
annars sé getið) 

Mest 
sendi

afl 
(á HF) 

 

Stærð 
stöðvar 

(BxHxD; í cm) 

 

Þyngd 
(nettó) 

Innk.verð 
(fob USD) 
31.8.2007 

Innk.verð 
(fob ísl. kr) 
31.8.2007 

QRP STÖÐVAR; innkaupsverð frá ca. 32.000 ísl. kr. 

YYAAEESSUU  FT-817ND 5) 

IICCOOMM  IC-703 PLUS 

TTEENN--TTEECC ARGONAUT V 

FFLLEEXX  SDR-1000-1 

EELLEECCRRAAFFTT  K3/10-F 

HHIILLBBEERRLLIINNGG PT-8000C 6) 

HF+6m/2m/70cm 
HF+6m 
HF 
HF+6m 
HF+6m 
HF+6m/2m   (230VAC) 

  5W 
10W 
20W 
  1W 
10W 
10W 

13.5 x 3.8 x 16.5 
16.7 x 5.8 x 20.0 
21.6 x 7.0 x 24.6 
24.1 x 11.4 x 25.4 
30.5 x12.2 x 29.0 
44.0 x 17.5 x 44.0 

1.2kg  
2.0kg 
2.2kg 

N/A 
3.6kg 

27.0kg 

   540 
   700 
   895 
   925 
1.400 
9.500 

32.000 
42.000 
54.000 
56.000 
84.000 

572.000 

BÍLSTÖÐVAR; innkaupsverð frá ca. 40.000 ísl. kr. 

YYAAEESSUU FT-857D 

AALLIINNCCOO DX-70TH 

YYAAEESSUU FT-897D 

KKEENNWWOOOODD TS-480SAT 

IICCOOMM IC-706 MKIIG 

IICCOOMM IC-7000 

HF+6m/2m/70cm 
HF+6m 
HF+6m/2m/70cm 
HF+6m 
HF+6m/2m/70cm 
HF+6m/2m/70cm 

100W 
100W 
100W 
100W 
100W 
100W 

15.5 x 5.2 x 23.3 
17.8 x 7.1 x 22.8 
20.0 x 8.0 x 26.2 
18.0 x 7.5 x 28.0 
16.7 x 5.8 x 20.0 
16.7 x 5.8 x 20.0 

2.1kg 
2.7kg 
3.9kg 
3.7kg 
2.5kg 
2.3kg 

   650 
   750 
   770 
   940 
   950 
1.245 

39.000 
45.000 
46.000 
56.000 
57.000 
75.000 

HEIMASTÖÐVAR - ÓDÝRAR; innkaupsverð ca. frá 35.000 ísl. kr. 

IICCOOMM IC-718 

AALLIINNCCOO DX-77T 

KKEENNWWOOOODD TS-570DG 

YYAAEESSUU FT-450 

KKEENNWWOOOODD TS-480HX 7) 

KKEENNWWOOOODD TS-570SG 

HF 
HF 
HF 
HF+6m 
HF+6m 
HF+6m 

100W 
100W 
100W 
100W 
220000WW  
100W 

24.0 x 9.5 x 23.9 
24.6 x 9.4 x 22.8 
27.0 x 9.6 x 27.1 
22.7 x 8.3 x 21.4 
18.0 x 7.5 x 28.0 
27.0 x 9.6 x 27.1 

3.8kg 
3.8kg 
6.8kg 
3.6kg 
3.7kg 
6.8kg 

   570 
   700 
   880 
   920 
1.020 
1.030 

34.000 
42.000 
53.000 
55.000 
61.000 
62.000 

HEIMASTÖÐVAR - MILLIVERÐ; innkaupsverð ca. frá 85.000 ísl. kr 

FFLLEEXX  SDR-1000-100 

KKEENNWWOOOODD TS-B2000 8) 

YYAAEESSUU FT-950 

IICCOOMM IC-746 PRO 9) 

TTEENN--TTEECC JUPITER 

KKEENNWWOOOODD TS-2000 

EELLEECCRRAAFFTT K3/100-F 

KKEENNWWOOOODD TS-2000X 

HF+6m 
HF+6m/2m/70cm 
HF+6m 
HF+6m 
HF 
HF+6m/2m/70cm 
HF+6m 
HF+6m/2m/70cm/23cm 

100W 
100W 
100W 
100W 
100W 
100W 
100W 
100W 

24.1 x 11.4 x 24.6 
27.0 x 9.6 x 31.7 
37.0 x 11.0 x 32.0 
28.7 x 12.0 x 31.7 
30.8 x 12.7 x 33.0 
27.0 x 9.6 x 27.1 
30.5 x12.2 x 30.5 
27.0 x 9.6 x 31.7 

N/A 
8.2kg 

13.0kg 
9.0kg 
5.3kg 
7.8kg 
3.9kg 
7.5kg 

1.400 
1.400 
1.470 
1.500 
1.550 
1.575 
1.750 
2.000 

84.000 
84.000 
88.000 
90.000 
93.000 
95.000 

105.000 
120.000 

HEIMASTÖÐVAR - DÝRAR; innkaupsverð ca. frá 150.000 ísl. kr. 

YYAAEESSUU FT-2000 

FFLLEEXX  SDR-5000A 

TTEENN--TTEECC OMNI VII 

IICCOOMM IC-756 PROIII 

YYAAEESSUU FT-2000D 10) 

TTEENN--TTEECC ORION II 

FFLLEEXX  SDR-5000C 

YYAAEESSUU FT-DX9000 CONTEST 

IICCOOMM IC-7700 

HF+6m         (230VAC) 
HF+6m 
HF+6m 
HF+6m 
HF+6m         (230VAC) 
HF+6m 
HF+6m 
HF+6m         (230VAC) 
HF+6m         (230VAC) 

100W 
100W 
100W 
100W 
220000WW  
100W 
100W 
220000WW  
220000WW  

41.0 x 13.5 x 35.0 
23.5 x 22.1 x 31.5 
30.2 x 8.6 x 37.0 
34.0 x 11.1 x 28.5 
41.0 x 13.5 x 35.0 
43.2 x 13.3 x 47.6 
44.9 x 22.1 x 37.3 
51.8 x 16.5 x 43.9 
42.4 x 15.0 x 42.0 

15.0kg 
N/A 

7.0 kg 
9.6kg 

22.2kg  
9.2kg 

N/A 
24.0kg 
23.5kg 

2.440 
2.500 
2.550 
2.700 
2.900 
4.095 
4.500 
5.700 
5.900 

147.000 
150.000 
153.000 
171.000 
175.000 
246.000 
271.000 
343.000 
355.000 

HEIMASTÖÐVAR - EÐAL; innkaupsverð ca. frá 640.000 ísl.kr. 

IICCOOMM  IC-7800 

YYAAEESSUU FT-DX9000D 

YYAAEESSUU FT-DX9000MP 11) 

HHIILLBBEERRLLIINNGG PT-8000A 

HHIILLBBEERRLLIINNGG  PT-8000B  

HF+6m         (230VAC) 
HF+6m         (230VAC) 
HF+6m         (230VAC) 
HF+6m/2m   (230VAC) 
HF+6m/2m   (230VAC) 

220000WW  
220000WW  
440000WW  
100W 
660000WW  

42.4 x 15.0 x 42.0 
51.8 x 16.5 x 43.9 
51.8 x 16.5 x 43.9 
42.5 x 17.5 x 54.3 
42.5 x 17.5 x 58.0 

23.0kg 
30.0kg 
33.0kg 
32.0kg 
37.0kg 

10.600 
11.500 
12.050 
12.900 
13.500 

638.000 
692.000 
725.000 
777.000 
813.000 

(8.11.2007; TF2JB) 

                                                 
5  FNB 85 Ni-MH 1400 mAh rafhlaða og loftnet reiknast með í nettóþyngd Yaesu FT-817ND (hvorutveggja er innifalið í verði). 
6  Innifalið í verði Hilberling PT-8000A, B og C eru aflgjafar fyrir 230VAC. (Þyngd aflgjafa er innifalin í uppgefinni “nettó þyngd” tækis). 
7  TS-480 HX notar tvo PS 53 aflgjafa frá Kenwood (eða sambærilega sem þurfa að gefa a.m.k. 22.5A hvor á 13.8VDC). 
8  Um er að ræða svokallaða “computer version” af Kenwood TS-2000. 

9  Icom IC-746 PRO er seld í Evrópu sem “Icom IC 7400”. 
10  FP 2000 aflgjafinn er innifalinn í verði Yaesu FT-2000D (þyngd aflgjafans er 4 kg af heildarþyngd). 
11  FPS 9000H aflgjafinn er innifalinn í verði Yaesu FT- DX9000 MP (þyngd aflgjafans er 6 kg). 
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Sýningin TOKYO HAM FAIR 2007 fór fram í Japan dagana 25.-26. ágúst s.l. Þetta er 31. árið sem 
landsfélag japanskra radíóamatöra (JARL) stendur fyrir viðburði af þessu tagi sem ætlaður er 
amatörum og öðru áhugafólki um fjarskipti. Fjöldi gesta í ár liggur ekki fyrir þegar þetta er skrifað, 
en síðustu ár hafa þeir verið á bilinu 27.000 til 29.000 talsins. Samkvæmt því eru gestir á Tokyo 
Ham Fair ámóta margir og á Dayton Hamvention í Bandaríkjunum. 
 
Að þessu sinni voru frumsýndar tvær nýjar HF-stöðvar: Icom IC-7200 og Yaesu FT-950. Fleiri HF-
stöðvar voru einnig í sviðsljósinu, t.d. HT-200 frá Tokyo Hy-Power (QRP) og Icom IC-7700. Þær 
komu fyrst fram í fyrra en voru nú sýndar í endanlegri útgáfu, þ.e. eins og þær munu koma á 
markað í lok þessa árs (2007). Fleiri HF-stöðvar voru sýndar, þ.m.t. K3 frá Elecraft sem nú var sýnd 
í fyrsta skipti í Japan en hún er væntanlega á markað í Bandaríkjunum í vetur. Á slóðinni: 
http://aobajoke.no-ip.org/~ja7ude/TokyoHamFair2007/ má sjá um 200 ljósmyndir frá Tokyo Ham Fair 
2007. 
 
ICOM IC-7200. Fyrirliggjandi upplýsingar um IC-7200 eru af skornum skammti. Vitað er að 
stöðin þekur HF-sviðið, auk 6 metra og að sendiafl er 100W. Að auki kemur fram að hún er 
“compact” sendi-/móttökustöð sem skilja má þannig að hún sé ekki of fyrirferðarmikil fyrir notkun í 
bíl. Á netinu tala menn um að IC-7200 kunni að vera arftaki IC-718 sem lengi hefur verið á markaði 
eða í um 8 ár. Einnig, að 7200 muni líklega byggja tæknilega á hönnun 7000 stöðvarinnar með 
nauðsynlegum endurbótum (svo sem bættri kælingu). Ljósmyndir af frumgerðinni sýna fremur 
“grófa” útlitshönnun eða “military-look”. Undirritaður bendir á, að ekki sé ólíklegt að endanleg 
útgáfa komi til með að líta út meira í stíl við aðrar HF-stöðvar í Icom fjölskyldunni þegar hún 
kemur á markað á næsta ári. Því til stuðnings, má benda á að þegar IC-7700 var kynnt á sýningunni 
í fyrra (2006) sem “X3 concept transceiver” var ámóta “grófleikasvipur” yfir þeirri frumgerð og nú 
er yfir IC-7200. Áætlað verð: USD 1.000. Stöðvar á svipuðu verði á markaði í dag eru: Yaesu FT-
450, Kenwood TS-480SAT, Kenwood TS-480HX og Icom IC-706 MKIIG. 
 
YAESU FT-950. Á sýningunni var FT-950 kynnt í þremur gerðum, þ.e. FT-950 (100W), FT-950M 
(50W) og FT-950S (10W). Allar þekja HF-sviðið, auk 6 metra. Maður tekur strax eftir að hér er 
raunveruleg heimastöð á ferðinni. Hún er í “alvöru” stærð, þ.e. 37cm á breidd, 11cm á hæð, 32cm á 
dýpt (og 13 kg að þyngd). Útlitið ber svip af FT-2000 og tilfinningin er að þetta sé “litli” bróðir FT-
2000. Svo mun þó ekki vera og kemur fram á heimasíðu Universal Radio (http://www.universal-
radio.com) að FT-950 byggi á hönnun FT-DX9000 stöðvanna og arfleifð FT-1000 stöðvanna. 
(Annars staðar á netinu vilja menn meina að stöðin sé arftaki FT-920). FT-950 notar sömu aukahluti 
og FT-2000, t.d. DMU-2000 (data management unit), SP-2000 og utanáliggjandi aðlögunarrásirnar 
(µ-tuning units) fyrir 160m, 80/40m og 30/20m. Á netinu tala menn um að FT-950 sé hugsuð til að 
loka “verðbilinu” (hjá Yaesu) sem í dag er á milli FT-450 og FT-2000. Fyrir þá sem vilja kynna sér 
FT-950 betur skal bent á heimasíðu Universal Radio (sjá slóð ofar), auk þess sem leiðbeiningabókin 
(operating manual) er komin á netið á slóðina: (http://www.lra.se/manualer/ft-950.pdf). Verð: USD 
1.470 (100W útgáfan). Aðrar stöðvar á svipuðu verði á markaði í dag eru: Icom IC-746PRO (IC-
7400), Ten-Tec Jupiter og Kenwood TS-2000. FT-950 kom á markað í Bandaríkjunum (í 
takmörkuðu magni) í lok september (2007). 
 
Að lokum vil ég endurtaka, að fyrir þá sem eru í stöðvahugleiðingum getur verið mjög gagnlegt að 
skoða heimasíðu eHam (www.eHam.net). Þar má smella á “reviews” og lesa umsagnir annarra 
radíóamatöra um HF-stöðvarnar (í töflu 2) sem og um flestan annan búnað er tilheyrir okkar 
frábæra áhugamáli. 

73 de TF2JB. 
 


