
Våren 2011 hos TSA
Ett sammandrag från hemsidan av SM5IQ Affe

17 januari: "Universum i tid och rum"

Astronomie doktorn Lars Kullberg tog ett stort och frågvist auditorium med sig på en mer än
timslång färd några miljarder ljusår bort.

Tidigare tipsades här om gratisprogrammet Cartes du Ciel, en fil på cirka 15 MB. Det är
fortfarande gratis.
Men bättre finns det! Föredragshållaren ställde till vårt förfogande en innehållsrik lista på
webplatser och litteratur, som kan hålla dig sysselsatt hela natten framför datorn.

Text och bild SM5IQ



Mjukvarudefinierad radio 14 februari

T.v. visar Tilman upp den finska JUMA och t.h. en SDR Cube.

Denna måndagskväll fick vi höra SM0JZT Tilman - välkänd från många artiklar i QTC - berätta
om SDR, Software Defined Radio.

Du kan prova diverse länkar och lyssna hur det låter i mottagare någon annanstans i världen
(mest Europa och Nordamerika) på olika band och med olika bandbredder - du behöver ingen
antenn, bara en dator!

Text och bild: SM5IQ Affe

Utryckning 22
och 24 februari
Nu har han varit i
farten igen, mannen
som sköter TSA:s eko-
nomi, som printar och
distribuerar QUATSA,
vår ende tornbestigare,
han som gör allt det
som ingen annan bryr
sig om....

Bilden: Hela världen låg för hans fötter, ända fram till Storstugan

Efter larm från XR i förrgår angående rapporterat skrammel/oljud från tornet
var jag i tisdagskväll vid 22-tiden (nära minus 20 grader) och sökte efter
nedfall eller synliga skador på antennen. Inget onormalt synligt trots kraftig
LED-lampa.

Var i dag torsdag 24/2 vid lunchtid (- 11° och en del vind) uppe i tornet och
inspekterade. Ett par strapps hade försvunnit och kablaget kan ha orsakat vissa ljud. Nu säkrat med eltape och får ses
över framåt våren. Några klammer behöver rostskyddas och en del annat som jag tagit bilder på för kom ihåg
listan. Inget som bedöms som akut tycks vara för handen.

SM0KDG Dag



Mest om loggprogram
och lite om DX-clusters 28 februari

Classe SM0MPV, vår flitigaste DX- och contest-körare på klubbstationen,
berättade om hur den moderna radioamatören håller reda på vem han har (haft)
kontakt med, på vilket band och när, utan att röra en penna och efterlämna en
oläslig krumelur på ett papper. Det finns många loggprogram, och de flesta är
gratis.

Ännu flera program och synpunkter kom oss till del genom Bengt SM0HBV och
Robert SM0KCR. De uppträdande kan ses på ovan- och vidstående bilder.

Antennmätteknik 14 mars

(forts. på nästa sida)



SM0AOM, Karl-Arne Markström, berättade om och visade exempel på
antennmätteknik inför ett ovanligt stort auditorium. 28 namn i gästboken
betyder 30-35 närvarande, och flera var förstagångsbesökare. Alla fick
avnjuta ett perfekt upplagt, ingående men lättförståeligt föredrag, och det
blev mycket eftersnack kring apparaterna.
Som komplement fungerade nyblivna signalinnehavares tårtor förträffligt.

Text och bild SM5IQ Affe

Under rubriken MOST WANTED har -KDG hittat följande text på SSA:s hemsida. Bilden fanns

också där - det är den som Niclas Kindvall tog vid strax därefter avsomnade
*)

Täby Danderyds
Tidnings besök hos oss våren 2009.

*)
orsakssammanhanget oklart

Claes SM0MPV alias 8S0C blir ofta spottad på clustren och
deltar i så gott som alla SSB-tester. Nu laddar han upp inför
nya stordåd i WPX i helgen Förra året blev han "värsta" SM

som Single Opr Assisted på 20 meter där han kammade
hem 1271 QSO. Riggen är en IC-756PRO som han

omväxlande kör hemifrån Enebyberg med en W3DZZ eller
från klubbstugan TSA i Täby med en KT34XA och ett Expert

FA1 slutsteg. - "Jag kommer återigen att köra single band i
helgen. Det är lite skönare för då kan man sova."

Vi gratulerar till nya signaler:

SA0BSD Daniel Eklöf, vår yngste medlem och redan i luften, och
SA0BRZ Lars Zetterberg, och
SA0BRQ Anders Ohlsson



Demo av TSA:s

Kurt SM0UCC demonstrerade 28 mars TSA:s miniVNA, som kopplad till
dator med diverse gratisprogram mäter t.ex R, XC, XL, Z, resonans-
frekvenser, SWR m.m. mellan 1 och 180 MHz för den antenn, konstlast,
krets etc som du ansluter, och man kan även få fram ett Smith-diagram.
Som medlem får du låna den på korttidslån när du behöver göra en
översyn av din antennpark.
25 namn i gästboken tyder på närmare 30 deltagare.

Text och bild: Affe SM5IQ

SM0UCC Kurt om HPSDR 4 april

Efter Tilmans framträdande 14 februari visste vi ju
vad SDR är. Nu vet vi även vad HPSDR är - "HP"
står för High Performance. Systemet utvecklas av
entusiaster lite varstans i världen, och det finns
kort och byggsatser att få tag i. Kurt visade upp
en hel del sådana och demonstrerade mottagning
"live" av både SSB och diverse digitala signaler. I
reklamavsnitten fick vi höra om Linux's och
speciellt Ubuntus fördelar.

Text Affe SM5IQ, bild Pekka SM0YQF

Måndag 11 april:
T121 Spica

3 juni 2009 besökte TSA T121
Spica vid Vasavarvet och togs emot
av fartygschefen Sten Hecker. Du
kan se tre bildspäckade sidor
därifrån om du tittar på "Våren 2009
Del 2". Nu kom Sten Hecker till oss
och berättade om restaureringsarbetet.
Utförligare om detta kunde ha
lästs här, om någon bidragit med
text. (Men det gjorde ingen.)

TSA:s egen SM0XKT Arne (även KA9ZPY) har också lagt ner många timmars
arbete vid restaureringen (bild t.v.)

Det här var en introduktion till TSA:s besök på Veteranflottiljen 28 maj

Text och bild Affe SM5IQ



9 maj uppträdde SA0AIB Per

och berättade om vågutbredning på kortvåg, härledde formler
för elektrontätheten i våra oumbärliga joniserade skikt och
jämförde teorin med vissa praktiska erfaren-heter. Publiken
medverkade med frågor och kommen-tarer, trots att den
knappast uppgick till 20 personer - många satt hemma och
tittade på ishockey, vilket de inte hade något för, eftersom
Sverige förlorade.

Text och bild SM5IQ Affe

Endeavours sista resa

Det hände den 16 maj, och liksom tidigare satt TSA:s
representant Dag SM0KDG på parkettplats i Cape Canaveral.
23 maj fick vi en initierad redogörelse för händelseförloppet,
illustrerad av såväl Dags som NASA:s foton och filmer.

Vårutflykt till Gålö lördag 28maj

Gruppbild av de flesta deltagarna - foto SM0UCC



Dagen efter nationaldagen fyllde vännen Roffe
(se bild t.h.) ett antal jämna år. Redan 30 maj
fick klubbens tårtmonster vad de tålde, och
som tack avsjöngs, avhurrades och
diplomerades jubilaren.

En glad SM5UH hade fått åka rullstol till TSA
p.g.a. lårbensbrott (rullstolsförare SM0RGH,
bild t.v från SM0KDG)

Vid samma tillfälle visade -UCC och -KDG bilder från Gålö-besöket två
dagar tidigare.

Våravslutning på Kvarnberget
måndag 13 juni

18 personer hittade ända fram till bergets topp. Det var tio
färre än förra året. Åkte de andra fel p.g.a. vägomläggningen -
det stod ju inte SK0UX på förvarningstavlan för den numera
enskilda vägen, och vi skulle ju inte till brukshundsklubben.
Men vi som kom dit hade en mysig kväll, där myggorna
blåstes bort av vinden. SM0UCC grillade korv, och SM0DZB
och SM0BYD var våra värdar.

Dag SM0KDG tog bilder uppifrån och nedifrån


