
För radiotekniskt aktiva Välkommen i gänget!

Amatörradio för tekniker!
Hos oss kan DU utveckla och experimentera med elektronik och
radioteknikteori i praktiken.

- amatörradion är i grunden en teknisk verksamhet.

- testa och utveckla ditt tekniska intresse!

- många inriktningar, modern radioteknik i kombination med
digitalteknik ger enorma utvecklingsmöjligheter.

- hårdvaruutveckling för radio är det en av många tekniska
inriktningar.

- utveckla mjukvaror för praktiska tillämpningar, med stora
personliga valmöjligheter.

- utveckla radio- och datasystem i kombination, till kompletta
radiostationer.

- utveckla och bygg egna antennsystem.

Allt detta kan du testa i praktiken!
Att bygga en komplett radiostation kan vara en kombination av
radioteknik, elektroteknik, mjukvara och mekanik.



Det finns ett stort antal överföringstekniska lösningar. Det kan handla
om att experimentera med olika kommunikationsprotokoll eller rent
av fjärrstyra/köra utrustningen.

Hos oss har du stor nytta av dina teoretiska kunskaper!
Du kan bygga upp ditt eget radiosystem eller bygga det gemensamt
inom ramen för någon radioklubb.
Genom amatörradion får du direkt trådlös kontakt, utan mellanhänder,
med andra sändaramatörer över hela världen.

Allt är inte teknik inom amatörradion.
Det finns ett otal tillämpningar, du avgör själv vilken inriktning du
väljer. En del koncentrerar sig på att köra radio andra väljer att ägna
merparten av sitt intresse åt att utveckla nya tekniska lösningar.

Många deltar i internationella radiotävlingar. För att bli framgångsrik
inom ”contest”/radiotävlingar ställs det stora krav på radio och
datautrustning. Du måste självklart träna för att bli en framgångsrik
radiooperatör av internationell klass.

Amatörradio är bra för din CV
Många idag verksamma tekniker inom telekom och
kommunikationsindustrin är sändareamatörer. Du kan alltså genom
amatörradion också vinna framgångar i ditt jobb!

Vad krävs för att du ska få tillgång till amatörradion?
Avlagt teoriprov i teknik och reglementen. Därefter erhåller du
certifikat och anropssignal. Du får tillgång till ett stort
frekvensutrymme på många amatörradioband på kortvåg, VHF, UHF
och SHF.

Vill du veta mer?? kontakta SSA – Sveriges Sändare Amatörer.
Hemsida: http://www.ssa.se Kansli: 08-585 70273   09.00 – 12.00

Satsa på en gränslös radioverksamhet!

Tore Andersson ordförande i SSA


