
I förra numrets spalt gjorde jag en 
kort resumé av det anförande jag 
håll på SSA:s årsmöte uppe i Luleå. 
Resonansen var över förväntan 
före, under och efter anförandet. 
Undertecknad och SM5DEH Nils 
hade dessutom möjlighet att pre-
sentera en del egenbyggeprojekt 
under dagen i utställningsloka-
lerna, även det populärt. Möten 
som dessa ger som alltid mers-
mak. QROlle-teamet har träffats i 
Uppsala – vad händer nu ? en liten 
rapport ges.
Vad sägs om att bygga en konvert-
er för dom riktigt långa vågorna? 
SM0UCC Kurt skriver om hur han 
gjorde. 
Portabelsäsongen står för dörren. 
Vi syns därute i fält och etern, 
gärna egenbyggd.

Egenbyggarträff i Luleå
När detta skrives har ganska många dagar gått 
sedan det trevliga årsmötet. Själva förhandlin-
garna var intressanta och inte minst underhål-
lande ur flera perspektiv. Vi var många som 
bidrog till detta. Jag vill särskilt tacka SM5BF 
Calle för hans intelligenta och underhållande 
hantering av ordförandeskapet för årsmötes-
förhandlingarna.
Arrangemanget var otroligt trevligt genom-
fört, all heder åt alla som kämpade på från ar-
rangörsklubbarna. Lite sent om sider fick un-
dertecknad klart för sig att det ju var möjligt att 
erhålla ett bord i utställningen för att där samla 
egenbyggare. Något att sälja hade SM5DEH 
Nils och undertecknad inte. Vi sa, att vi bara 
erbjöd ”inspiration och transpiration”. Egen-
byggare flockades kring bordet och studerade 
QROlle olika inkarnationer. Särskilt stort int-
resse fick Nils intressanta ideskiss till hur en 
framtida QROlle skulle kunna se ut. Hade vi 
haft den till salu så hade många beställningar 
varit säkrade. Ytmonterade komponenter eller 
mikroprocessorer av mindre storlek avskräck-
er uppenbarligen inte dagens egenbyggare. 
Vi hade tillfälle att visa en och annan hur yt-
montering går till. Har du inte provat ännu så 

är det hög tid nu. Jag lovar det låter värre än 
vad det är, har du bara provat så är du fast 
och frälst. Stort tack för alla synpunkter och 
intresse för det vi hade att visa. 

Mjukvarudefinierat i Luleå
Vid sidan om QROlle och andra små kara-
meller som vi hade med oss ville vi så ett 
frö för det som kanske är morgondagens 
teknik för oss radioamatörer – Mjukvaru-
definierad radio. Detta var alltså även äm-
net för delar av mitt anförande och som jag 
ju skrev om i förra spalten. På och genom 
en bärbar PC kunde vi så visa och höra sta-
tioner. Dessvärre var väl konditionerna inte 
riktigt med oss på 40 och 80 meter. Men kon-
ceptets möjligheter och funktion gick inte att 
ta fel på. Inte heller gick det att ta fel på att 
intresset var oerhört stort. Vi visade att det går 
att komma igång och få smak för tekniken med 
enkla medel och lite pengar. Vi pratade om 
och visade den sk ”SOFTROCK” [1]. Detta är 
en liten mottagarmodul som hanteras genom 
samma programvara (bland annat PowerSDR 
[2]) som används för den fenomenala kortvåg-
sriggen SDR1000 från Flex-Radio [2]. 
Just SDR1000 finns det ett antal av redan i 
Sverige. Undertecknad skrev om den redan 
2002 här i QTC. 
Notera gärna att den numera finns att köpa 
som färdigbyggd enhet genom en Svensk dis-
tributör [3], för den som vill slippa göra af-
färer över pölen. Jag skall försöka presentera 
en mera ingående ”under-luppen-artikel” så 
snart tillfälle ges. Detta är särskilt intressant 
då SDR-1000 har både mjukvaru och hårdvar-
uförbättrats väsentligt under senare tid.
Mjukvarudefinierad radio gör sitt intåg inom 
amatörradion, nu när den i form av mobiltele-
foner funnits i var mans ficka ett bra tag. Hoppa 
på tåget och se dom intressanta möjligheterna 
till experiment det innebär!!

Träffas och trivs kring egenby-
gge
Flera klubbar har redan hört av sig efter mitt 
lilla upprop i förra spalten. Vi är många som 
vill träffas och prata om våra olika projekt! 
Egenbygge lever och vi vill dela med oss av 
kunskap, inspiration och utmaningar. Under-
tecknad har varit runt lite här o var redan och 
fler träffar får det gärna bli. Vi egenbyggare är 
inte anonyma. Egenbygge stöds livligt av SSA 
för våra medlemmar. Nu kan det bli ännu mera 
och bättre. Hör av dig med idéer!! [4]

QROlle-teamet drar upp riktlin-
jerna Uppsala
I slutet på april hade vi (SM6DJH, SM5DEH 
och SM0JZT) möjlighet att träffas för att dra 
upp riktlinjer och idéer för nästa generations 
QROlle. QROlle-teamet består egentligen av 
alla glada QROllebyggare som på sitt sätt bid-
ragit till inte bara QROlle spridning utan även 
modifieringar och inte minst idéer för framti-
den. Utan er hade det inte varit möjligt! Stort 
tack! Nåväl, de idéer vi diskuterade är för de 
flesta som följt med i denna spalt mycket kän-
da. Enkelt beskrivet – QROlle ”mkII” blir:
· Multiband
· CW-kunnig

· Mindre, med standardlåda
· Nytt PA
· Ny mikingång
· SMART-are, med mikroprocessor och DDS
Vi jobbar nu på det inslagna spåret med våra 
olika uppgifter. Vår analogguru av första rang 
SM6DJH har redan börjat bygga upp ett an-
tal labbkopplingar för bland PA:t. SM5DEH 
skrynklar pannan med som favoritsyssättning 
– Skapa SMART programvara. Underteck-
nad funkar väl som lite hantlangare och allt i 
allo. Nu till den eviga frågan – ”När blir den 
klar”? På det svarar jag som kollegorna i In-
dien på samma fråga: ”Den blir klar – när den 
är klar….”. Vi skall komma ihåg att personlig 
kvalitet och inspiration går före kommersiella 
ställningstaganden. Återigen, utan all ert fina 
stöd skulle vi inte ens vara halvvägs. QROlle 
”mkII” skall primärt finnas där som kunskaps-
förmedling, inspiration och personlig utman-
ing. När vi mått dom målen är QROlle ”mkII” 
klar. ”Stay tuned”
Vi hörs på 3742 Khz så gott det går nu under 
sommaren!

VLF-konverter i var mans 
schack?
Höga frekvenser i alla ära, men varför inte pro-
va riktigt låga frekvenser. Egenbyggebrodern 
SM0UCC Kurt har skrivit en trevlig en trev-
lig artikel, om hur han hastigt och lustigt blev 
med en enkel men effektiv konverter. Detta för 
att inte bara lyssna på Grimetonsändingar utan 
även andra exoter där ute i etern. Läs Kurt:s 
artikel här intill. Bygg själv och kom igång. 
Det är en helt ny värld som öppnar sig för dina 
öron!

Portabelsäsongen för egenbyg-
gare
Små effekter och portabel radio hör ihop. Med 
ett batteri eller en solcell så når man längre 
än vad man kan tro. Helt autonom sitter man 
där i ett tält eller en stuga och når kontinenter 
bort. Själv skall jag aktivera bland annat EA6 
(EU004) och SM1 (EU020) denna sommar 
som den IOTA-vän jag är. 

Vilken rigg?? Egenbyggd såklart! Vi hörs och 
syns! 
SM0JZT / Tilman 
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SM5DEH Nils och SM0JZT Tilman hade ett egenby-
ggebord på årsmötet i Luleå. Vi bjuder på inspira-
tion och transpiration.

Varsågod! En handfull radio att bygga 
själv.  SoftRock version 6
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