·....

....

~

: .. ...............

...................:::.. ::::............... .

::: ..:::......... ..... .....

N:r 3
Februari

Årgång 1
1928

{:.

{:.

... ............ ... ..................

Redaktion:

OQGAM

SMVH SMST

<:.

............................................

ro Q ~O~(N I NGE N ~

SV€~IG(S SÄNDAR(AMATÖR€R ~)

SSA:s jul/est på
Östermalmskällalen

S.S.A.

sekreteriat

Stockholm 8
{:.

Sittande från vänster:

S tåend e fr ån vänste r:

YZ , SV, TO, WG,
RW, ST, VH. XR,
TC.

Dr. Rolf, RV, YF,
UF, VR , TN, UE,
VL, WB .

Stura händelser.
Sedall fö re gå ende nr av QTC ha l'tt p:t r
hetydel sef ulla hiindclser intriiffat. 'led ,kil
ena avse vi förelling-ssammantr:i, !c- t dc" 'J
,ke. Ett tju g-lIta l medlemmar dcltof.!:o eller
precis It ~ilften av d;lvarande hela ;lIl t:-tic't till
SSA a nslutna kort vågs:-tmatörcr, t\;t,Qot n '
krat al' ,k intres sa nta föredragen ;11' mdf.
"ch v, "rdf. tillåter intc utrymmet hiir , mcn
et t tii ml igen lit f örl igt sådant in flöt i S vcnska
Dagblad e t den I I, vilket de flesta to rde ha
observerat, Förs lag-et att återgå till <)O
mcter för 'ISO inom la n det på kviillell oc h
llatlen a n tog s såtillvida, att våg lä ng-den be 
stii l1lde s till 80 mete r med hänsyn till de ju st
då genom SMTN bekantgjorda av Wa sh ing
tC)Il-k onf ere nse n antag11a vågl ii ng clsfördcl
ningcn (se under "Från Ill Cdlemlllartla",)
Denna ko n f erens kunna vi het rakta so m
den andra stora hiindclsen, Siindare;\nlatii
rerna togos av denna, vid vi lk en pra ktiskt
taget hela vär lden s reger in gar voro repre
sente rade, för första gången of fieidlt med
i beriiknin gen oc h blev o e r bnda och tilkr 
kiinda rälle n alt o perera på och kalla vi 'sa
vågliingcl shand sina eg na oc h på a nclra s klll le
siimjan giiras god mellan fasta, rörliga "ch
amatör>tationlT, S" nl fallet bkv bctriirrande
75-S5 me te r , (O m IlU Vv'irele ss vV o r l d ~
lI ppgi f te r kunna tagas f ö r go tt), V åg liin gs-

fiirde lnin gen, som i s tort ,ett kan a nses för
enbar t el t k(l nstatl'l'allde av reda n beståe nde
fakta S)'lIl'S vara Ul al lra första g ro vso rte 
ring', och vilkl'n förmodlige n kommer att
bli för e mål fiir revision vid nä sta meeting av
samma art. Vi få naturligen vara g lad a åt
vad våra amerikaIlska kolleger (lARU och
i\ I{ I{ I. ) ly ckats geno mdri va, me u d;1 vi se
att "fas ta oc h r ö rliga" åte r komma på ull ge
fii r va rtannat ;lV de tiimlig eu sniiv t tilltagna
banden och ii ven på sådana band, ,om man
:in11l1 i dag oe h förmodligen lå ng tid framåt
kunna kalla lI O mans baud, kan det int e Illltl
gå att v~i e ka f ö rvåning, varför inte också
\ågl i ingde ~ a mellan 30 och 33 legali ,e rat s
för vårt bruk. Ikssa ha ju sedan gammalt,
sku lle man kunna saga, begag nat s av o ss för
l i'ul~' r1i s tan s fiirh indclser, Bet r~i f f ande anro p
l'n fiir amaliircr na h ar ö \' e r cnskommi ts,
a tt lkssa skll la bes tå av de två första, bok
stiiv ern; l i varje lands fö r sta anrop i de n
internationelLI anropsfördclningen (prefix ?)
en s iifra oe h ytterligare en e lle r flera bok
, tii\'er , Vi reservera oss doc k för denna
upp;;i ft s rikh e t, d;l den g rundar sig' på ett
mllntligt meddelande oc h s ko la vi behandla
denna f råga ut fö rligare i niista nr,
Intresset för iS-X:; metn tycks inte om 
fatta s av Iller än ett fåtal, vilket är beklag

ligt. De som e mell ertid arbe tat där nu pli
sis tone ha emellertid fått goda res ultat såvä l
p;\ in- som ut lall(lvt och de t vore värdefu llt
onl llled lcmarna mera ville äg na sig å t (ktta
band, ska ffa sig schedu1cs dä r med andra
SM:s ell e r u tiiin rIs ka s ta ti o ne r il~te allt för
av liigset. Nytlan av att undersöka möjli g 
he terna för s;iki"a fö rbindel se r med r ela tivt
n;ir helägna stationer böra int e underskattas,
Och i allmänhet böra ,c hed ul es tillämpas i
så stor ut sträckni ng som möj li gt, det är de
so m är av allra stö r sta betyde lse för kort
vågs forsknin gen,
Det vid julsammanträdet a nordnade mot
tagningsp r ovet visade all vå ra med lemma r
if råga o m telegraferingen väl hålla måttet
oeh med tanke på at t de fles ta på egen hand
tillägnat sig manipulcringstekniken mås te
resultatet an ses so m gott. En lit en anmärk
ning ka n doc k in te skada , Engelska är vis
serligen radio s pråket par preferenee men de
i moder smålet ofta förekomma nd e morse
tecknen å, ii oc h ö och lika så a la int erpunk 
tio n ste cken må ste ägnas mera uppmärksam
he t vid övningc ll . Dct ä r vår förhoppning
alt kommande prov av samma ar t sko la
ytter ligare stegra intresset för telegra fe
rillg såviil inom som nt om SS A,

Ett gott förs lag frå ll SMRK som av ut
rymme ssb lillte kall behandlas Ilärmare är
att Swedish meeting på 80 m, bör försig gå
söndagar oeh ons da ga r ef te r 20,36 G 1\'[ T,
Tillstyrk es I Men g löm ej hel1e r helgd ags-

meetin g q-l o G~!T på 40 m,-bandet.
S tyr elsen har uttalat so m s in åsikt att
alla våra tid sa ngivelse böra ???? ,m ed

V åra icke siindande medlem mar tilldela s
llumera
ett
mottagning ss tationsnumme r
fö reg ånge t av bokstäverrna SM (s vensk
mottagare), Ex, SM 007, anta le t ä r f. n , 5
men bör bringas upp I
Sekr.

G. M . T.
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-

-
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SMUA.

Amatörsändarestationen

SMUA
hörjadc sin vcrksamhet ·jan. 1925. I sin för
, ta tillvaro bcstod den av Hartley sä ndar e
).;opplad ef ter Baltic's cirkulär samt cn
I{eina rtz mottagarc o--v-1. Effckten var
d:l omkring 3- -t watt. Scdcrmcra ombygg
,ko; kiirrall till e n kombincrad sändare och
1l1flt ta~arc i sa mma låda,
fcktcn utökadcs
c.:C'nom användandc av annan r ö rtyp LS5.
,iirst ctt och scnarc två para1lc1la och ut
,',kandc .av H. T . genom sc ri ckopp ling av
" n;l anodackumulatorcr. QRH var då 4-t
illeter (lå dagcn och 90 mcter på nattcn.
I kt va r gcnom denna sä ndare, som dcn bc
kanta Shackmatchcn Hamhurg-Götcborg
iiinncdladcs·. Dct tog tvcnne vårnättcrs kon
linucrlig förbindclsc fr. kl. 12 midnatt till
;-0 på morgonen på QRH 90 mcter. Ef
i,·ktcn hos SM UA var då 25 watt, mot
' Iationcn, K i 6. hadc 500 watt!
Vårcn 1927 fick stationcn sitt nuvarandc
1I1.'ecnde och utrustning. Antcnncn, so m är
~~ mctcr lång, an vändcs dcls som rcn H e rtz,
dels i förhindclsc med Cp. och är utspänd
Il le'lJ an cn stå lmast på huset och ett torn på
,·n hyggnad tvärs över gatan -N-S. Höj
,JCIl övcr markcn är omkring 25 mctcr, mcn
Il:idiggande höjdcr mcd byggnadcr skärma
k·tY dligt.
Högspänningcn crhå1les f rån tvcnne serie
k"ppladc omformarc, vilka levercra intill
'.;00 ,olt DC, mcn utnyttjas cj fullt -- max.
""JO volt. Gcnom' ett filtcr crhållcs r en CW,
. ,d l det är bästa mcd hela stationcn . Glöd
- 1 riilll l11en erhålles fr ån tvcnnc stö rre scric
I.;" ppladc 6 volt Nifc-ackumulatorcr, och an
· ,rdningcn möjliggör laddning undcr sänd
', il'.~cn mcd samnla strömstyrka som för 

SM UA, en av
den i praktiken.
våra mest kända
amatör kortvågs
s tationer,
med
äga r en och opera
tören. apoteka rc
J F. Karlsson,
Göteborg, vilkcn
trots sitt eget på
ståc nde om mot
satscn på ett g län
sa nde sätt tilläg
nat sig radiotck
niken och omsatt
dcn i praktikcn,

er

,rukas.
I kn å bilden synliga sändarcn utgörcs av

Il 'tnsiindarc mcd två stcgs förstärkning.
" 1 eI'l'n emcllertid ofta vi1l lägga sig sjuk,
',Ir l'll annan sii nda re " Arm st rong" upp
"p plats, och dcnna har på sc narc tiden mc s t
1l\·'inIs . Antcnncn är induktivt kopplad till
" ,darcn , och nyckcln sittcr i motviktcn mcd
, h . Försök har gjorts med nyckeln i antcn
" 11. ()ch dct har ävcn givit ~oda rcsultat.
1, '11 rörtyp som mcst använts. har varit Ph.
I 1111 . M ed ctt tyskt lågtcmpcraturrör,
\ 1T .10, crhölls förvållandc resultat , då dct
. ". Il\·tt, sedcrmcra blev dct siimrc, Telef,
" ~ 55 körcs nu, och det synes vara ctt tå
e t "c h pålitligt rör och utm ii rkt, då man
.." . tillgång li1l crfordcrlig g lödst r öm. Ef
,·kl,'n iir för tr afiken inom Europa 40--45
'.. 111, (Ic h QRH ii r mcs tade ls 4.:; mcter. God;\
" "'hi11delsc r har ävcn e rh ållits på 32 mctcr,
iI,' n toncn bli r cj så r cn på dcnna våglängd,
L'l1der ~oml1larc n 1927 gjordcs på Orust
.; , ~ ra myckct Iyckadc för sök mcd vJxel
Ir;i l11 ssiindni11g. Genom tv c1111e rör e rh ölls
', j;i l"likriktning" fr, 50 till 100 pcr. och dCl
." . cndast lovord övc r to ncn s stabilitct. På
I dal!ar erhi.illos 200 förbi11dclscr med hcla
1Ir"11a sa mt ctt par mcd S B. },!ollagnings
"rhåilandena voro hiir också synncrligen
" 'a - r aka motsatSC11 mot dc i Götcborg
.I,bnde.
.-';" ,n mottagarc bcgagnar jag numcra 4
. ", "SuperhcterodY11e" . Dcnnil ii r mycket
. "I. chllrll ~törrc sclcktiv ill't vorc ö11sk
tr d. SOIll rcserv anvii11dc s dcls cn S ch11cll
"-1 del> Reinartz o-v- I, Illen dcn för
I " ' nc s vara all föredraga,
1:11 massa förbindclser ha under sta ti o 
,n, liv tillkommit och re sultatcn få
. h es övcrvägande goda, o m hän syn tagcs

V ågmeterns kalibrering.
I cn artikel i QTC' nr, I omtalades hur
man bygger sig cn absorbtionsvågmeter
samt anvisadcs huru denna kalibrcras efter
kort vågsSlationcr mcd kända våglängder.
En annan mctod, som möjliggör noggrannare
uppritning av kurvan, ii r elcn, som går ut
på användandct av övcrtonerna f rån en
svängande rundradiomo ttagare,
Kortvågsmottagaren placeras i närheten
a ven rundrarliomollagrc, dock ej så nära att
induktiv koppling mellan dc båda mottagar
nas spolsystcm uppstå r. Vid kalibrcring ut
gå r man ifrån en rundrad iostation, vars
våglängd ä r bckant. Stockholms rundr adios
våglängd är cxakt 454.:; mct c r, och vi skola
i följ:llld e exclllpcl utgå från dcnna våg
längd.
Rundradi o lTlottagareu fö rsiittcs i sväng
ning och in stiilks cxakt på Stockholm s våg
Iilngd, d. v. s. nlitt clllclla11 dl' båda inter
fcrenstjut, SOI11 höras då Illan vridcr kon
dcnsat o r skalan övur stationc ns v;lglii,llgd.
Lyssnar Illan 1111 på ko rtviig s mOllagaren,
s kall man i i1lna dc harm oniska övertoncr n;1
fr ån run d radiolllotta~arl'n på flera olika in
hela "amatörområdet".
s tii llnin gar över
Dcssa ö' l'rtnnc r lig~a på jiimn:l hråkdclar
av g-r undv ågliingden och kunna diirfö r 11um
rcra s. Dcn för s ta harmoniska övcrtoncn i
vårt exempcl skulle så lcd cs hli 45-t,S :2 =
227.7 metcr, mcn fö r cnkclhctcns skull bc
nälllnas övcrtoncrna med samma ordnings
tal som bråkc ts lliimnarc. 227,7 mctcr är
alltså Stockholmsstatio nens and ra överton.
Dc övcrt o ncr, som vi i dctta f all ha använd
ning för, ha alltså följandc orcl11ingstal
och vågl~ngdl'r:
5 :tc
<;0,<) n1. , o :ll'
75.8 m.. 7 :dc
('4,<) m.. R :dl'
S("R n1., 9,(1c
SO,S
m., 10 :dc = ~S,S m., l I :tl' = 41,3 m .,
12:tC = 37.9 m., 13:tc = 35 m. o. s. v.
K{)rtvå~'Ill{)llagar cn
instiille s nu i tur
oc h or dning på alla dc övcrtouer, som "Ull
na höras nlcd t . ex. 40- rncter s polen . För

=

=

=

=

=

till att o p. iir cn mvckct gammal man, so m
e j har llllg-domars förmåga att tilliigna s ig
radiotckniJ.;cn.
Utom Illcd hcla Europa ha fi.irhilldcl se r
knutits mcd SA, SB, SU. NU. FM, och
rappo rt cr hav a inkommit om upptagnillgar
litct var stans på "Iotet.
- UA.

-

varje ny övcrton, som mottagarcn instälIcs
på , avstämmes vågmctcrn tills "klickcl,l"
hör cs, De gradtal som vågmctern Visat VId
dessa avläsningar, antccknas i Ctl kolumn.
Dcssa värden sko la nu numrcras d. v. s.
förses med sina respekti ve ordningstal.
Numrcringen tillgår så att man med kort
vågsmottagarcn sö kcr upp cn stat ian, vars
våglängd är bekant, t. cx, WIZ på 43,3
mcter. Som vi se av ovanståendc lista på
Stockholmsstationens
övertoncr,
li ggc r
WIZ mellan 10 :de och l (:te övertonerna.
Härav d ra vi den slutsatsen, alt dcn övc r
ton, som liggcr närmast öve r \\fIZ iir dcn
10 :de d, v. s, 45,S mcter. Mcd lednIng av
detta fa s tställes de övr ig a avläsningarnas
ordningstal. Gcnom att dividcra ~rnn(h'ågcn
mcd ordll in gsta len crhållcs vågläng-dcrna
för dc notcradc inställningarn a av våg
met crn. Sedan åtc rstår blott att inpricka
rcsultatct på CI t mi lIimct ('rrllta l pappcr.
Våglängdcn av"iittcs på Y -axcln ( Ulcflcr
vänstra kantlinjen). Gradt alct på våglllclcrn
avsättcs på X -axcln (ncdrc kalltlinjen) .

Ett antal avdrag av tckn. sckr :n$ artikcl
i QTC nr ( linnas
ännn kvar på rcdaktioncn. N,·tillkomna
mcdlemmar rrh5l1a dett a avd ra ~ portoiritt
gcnoill att tillskriva sek rctari ;ltcl. I ll ii rrul
da art ikcl refereras felaktig-t till "Radio"
nr. 1.\. ska ll vara nr. 14 .
"Ahsortionsv:l~mctcrn"

Nya medlemmar.
S\IZY, SMXG, SMWT, SM R S , s}.[vx.
S\I\' C, S~\'IVG , SMljG, SMny, ing ()
TIlcrm:'enius, Hallsbcr~, (SM 00.1). S \IWI :',
I ~adio l clrgra fi st Gösta Davi<lson, Tys k
hagareg . 6, Sthlm. (SM 004), G. Ahrah ;l ms
s(>n , ""' imurarpcn sionatct, Växjö (S~ 00.;).
S\I L; I ~, SMTT, SM TH . Sumllla ,:; slycken .
St r"k undcr mcdlemm a rn as anrop i Edcr
;1I1n)jlsli sta I När Ni har QSO m('d ickc
mcdlemmar, så anmoda dcssa gå in i iörc
ningc n. Alla mås tc mcdvcr"a till att för
'"erkliga parollen: Alla SM -amatörc r till
SSA. Gör r ck lam för SSA hos utländ ska
amatörcr gcn om: "pse qsl via SSA, Stock 
holm 8."
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Z-coden e

Strays.

Hi-Hi.

Z A P Mottagning kvitteras.
ZAN Vi kunna intet höra från Eder.
ZCO Sänd med code, varje ord en gång
(enkelt).
ZCS Stoppa sändningen.
ZCT Sänd moo code, varje (,rd två gånger
(dubbelt).
Z DD Gör Edra prickar och streck på föl
jande sätt . . .
Z Il,,[ Edra prickar falla bort.
ZDU \' i kunna arbeta duplex.
Z F A Automatiska systemet i oordning.
ZFT HurlIdaIIa äro förhållandena för tri
plex'
ZGS Ljudstyrkan på Edra signaler tilltager.
ZGvV Ljudstyrkan på Edra signaler avt;tger.
ZHA Hurudana äro förhållandena för auto
matisk mottagning?
ZHC Hur går mottagningen?
ZHS Sänd med stor hastighet.
ZHY Edra msg nr . . . mottagna.
ZKQ När är Ni klar att sända igen'
ZLI3 Gör långa mellanrum.
ZLS Vi störas av storm.
Z M O V änta ett ögonblick.
ZMP Automatiska utsändningen är dålig.
ZMQ Vänta . . . . .
ZMR Edra signaler äro medelmåttigt star

"Merry X-mas to EM-gang" önskar
eS2NM (Teknolog K. Sainio Merikatu 3
Hälsinfors(

SMWG frågar: - Vill QTC ha något
nytt? Det antar jag! -Jo, frekvensen är
ny!
Sedan har han med sin kända talang ri
tat en inte litet om en kyckling påminnande
figur, som svimmar. Ja, nog för att Hi-Hi
red. känner sig ganska grön, inte minst i
radio, men värre saker kan han få sig till
livs och det av SMTO som ser ut ha bi
bragts den rätta julstämningen nere i Ron
neby. Han frågar och svarar själv:
- Vad är det för likhet mellan en SSA-it
efter ett allmänt sammanträde och en låg
frekvenstransformator. - Jo båda aro bla
diga.
Detta var så pass vanvördigt rör oss,
goda SSA-iter, att vi måste bryta udden
av vitsen genom att tala om, att det åsyfta
de sinnestillståndet heter "blarig" på stock
holmska. Men fortsätt med fabrikationen 
TO, vi bli nog härdade med tiden.

ka.
ZNB Vi mottaga ej Edra interpolationer, vi
vilj a sända dubbelt.
Z N G Förhållandena äro olämpl ig;t för mot
tagning a v code.
ZNN Vi ha intet att sända Eder för när
varande.
ZOK Mottagningen går bra här.
ZPE Sänd allting på klart språk.
ZPO Sänd text på klart språk, enkelt.
Z PP Sänd text endast på klart spr;,k.
Z pn Edra signaler iiro läsbara.
Z PT Sänd text på klart språk, dubbelt.
ZRO Mottager Ni med !lormal h;1stighet)
ZSA Stoppa automatisk trafik.
ZSB Edra tecken äro ej tydliga (silarp).
Sänd fortare.
ZSG Stoppa automatiska trafiken och un
dersök sändaren.
ZS F-l Starka atmosfäriska störningar här.
ZSJ Stoppa automatiska sändningen , slc;r
nlngar f rån 111;1 n station.
ZSR Edr;t signaler äro starka, och tecknen
Iiishara.
ZSS Sänd saktare.
ZSU Edra tecken iiro oläsliga.
ZSV Eder sändningshastighet varierar.
ZSVv Stoppa automatiska trafiken, signal
styrkan otillräcklig.
'ZSX Stoppa automatiska trafiken, de atmo
sfäriska störningarna för starka.
ZT A Sänd automatiskt.
ZTF Sänd dubbelt, hastigt.
ZTH Sänd för hand.
ZTV Sänd Ilastigt automatiskt.
ZUA rörhållanden~. olämpliga för autom;1
tisk mottagniilg.
ZUB Vi kunna ej interpolera (break in
upon ) Eder.
Z VF Fr<:kvcnsvariation~ i Eder sändare.
ZVP Var god sänd v v v.
Z\'S Eder s ignalstyrka varierar.
ZWC Sprakande atmosfärisk? störningar
här.
Z\VD Sänd ord.
ZWO Sänd varje ord en gång (enkelt) .
ZWT Sänd varje ord två gånger (dnbbelt).
Denna lista återgiva vi från Vv'irclcss
World, och för fullständighetens skull äro
samtliga förkortningar medtagna. Z-listan
användes som bekant av de kommersiella tra

zsr

,II

S MVG vår nordligaste hemstation, hälsar
övriga svenska hams och är glad att genom
QTC kunna följa sina kortvågskollegers
resultat.
SDYA s/s Burgundia, telegrafist Hjert
kvist vill gärna ha qso med SM-amatörer.
f artyget gå r i t ra fik mellan Göteborg och
Antwerpen. 500 per. ac., 25 watts imp.
Hr. H. meddelade vid en qso att SAI3 är i
luften på kortvåg kl. 0015 0200, 0830 13,15
1930. (GMT') QRH 37 m.
SMTC fick på juldagen rekord-dx, då
lyckade qso med Nya Zeeland gick av sta
peln. OZIAN \'ar R3 och likaså rapporte
racks R3 till Te. Hans hittillsvarande
bästa dx-qso är med nu 2TP, som ägde rum
dcn 23 nov. TC begagnar Hartley sändare,
10:) watts imp. och mottagare Rtz o-v-i.
Si'v[VR praktiserar sedan den I oktober
[lå Hamburgerbryggeriet i Stockholm (så
ledes QR\V) för att sedan resa ned till
Tyskland och plugga (ändå mera QRW).
Stockholms RK anordnar utställning 25 f cbr.
-4 mars 1928 i sin lokal Hamngatan 8.
Kortvåg-sappar<tter, sändare och specialappa
rater nt. fl. prisklasser. Begär prospekt!
Q-I istor, rad iobyrån formulär 23 I t ryckt
på styv kartong, tillha1Hlahållcs medlemmar
portofritt om 40 öre i frimärken insändes till
SSA Stockholm 8.

Obs .:' Besvara alltid QSL-kort. eg6RB
är ledscn för, att denna artighet inte alltid
åtel'gäldas och sänder gärna nytt om det
för s ta kortet förk()mmit, och cn österrikare
skriver att "man klagt iiberall, dass die Si\['
\\'0 h I QSL crhalten, aber sehr faul sind und
keine schreibcn." Av alla SM' han haft
qso med ha inte mindre iin 31,45 % under
låtit siinda <l s l-kort.
LAIX, ing. Bervcn Stavanger, gratukrar
SS A till QTC och hoppas att den skall bli
skandina vi skt hamo rgalt.

QRA - Nya och ändrade.
SMVS adr. höst- och vårtermin: Storgatan
21. Göteborg.
SMTO ac!r. höst- och vårtermin: Tekn.
Högskolan, Valhallavägen , Sthlm.
SMRT änclrad adr. Villa Solliden 3r V.
Viixjö
SMlJF iindrad adr. fjällgat. 12 B, Sthlm
tel. SÖ 0367.
C;MVG iindrad adr.: Kommendörsgat. 6,
Boden.
SMRW Erik Wall sten, Piteå (Västmanna
gat. 17 A , 4 tr., Sthlm).
SyrUR tillfälligt ändrad adr. Nordheim,
Österås.
C;~[Wf ~indrad adr. folkungag . So, Sthlm.
S\[WG adr. höst- och vårterminen Teg
ncrgat. IS, 4 tr., Sthlm.
S ~[Yf ändr. adr. Schisshyttan, Gräsberg.
Nya och ändrade - - - - - 
fikstationerna på både kort och lång våg.
Som synes är det en del a v förkortningarna
som väl lämpa sig även för amatörtrafik,
ex.-vis ZWO och ZWT In. fl.

-
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Från medlemmarna.
SMRK meddelar att WIZ håller på att
ombyggas. Som de flesta torde ha observerat
har stationen nu ig-en kommit igång. Våg
längden iir 43,.1 meter. PCOO sälH1cr varje
onsdag kl. 16 tel cfl>ll i på ,S meter.
SMTN meddclar att han vid en ([SO med
en NU- s tation fått del av de qrh-band SOI11
Washington-kon fcrcnsen tilldclat amatörer
na. Dessa äro 5-5,36 m., 10--[0,71, 20,83
-2r,43, 4 1,[-4 2 /), 7S~S,7 och 150-175.
SMRT ;UIscr att SSA hör ha ett före
ningsmiirke och har ritat ett förslag . v;ll.-el
är tiimligen lika A R R I, :s. M cn S SA :" ej
ansluten till IARU men diircl1l()t till S.RK ..
och rörhundc' ts miirkc bör alltså var~ vårt.
Huruvida del iiI' lämpligt förr SSA att
utom m()difiering- beg-agna detta hel-l\1iirke
kan kan ske diskutera s. Styrel scn har iinnu
ej tagit stiillning lill spörsmålet. SMVS har
har tag-it upp s;!111111<l sak. Han tycker det
iiI' ,;vårt kiinn;! igen en Itam, som man ;1ldrig
sett (instiimmc,) och föreslår tiivlan med l
kr i pris för biista förslag 'SMVS' kron;1
iir viilkomrnen f. 1'. b. och iiven förslag
och I·ttranden frflll andra S S A-iter. -VS'
hade' jör (ivrigt en ulm ;irkt ide:-1 st. arkiv.
O.M ' s, insiind f"lon till SSA i flera ex.
Lv . b. QST, CQ ... SO 111. fl. !tam-tidningar.

Calls Heard.
SMWG 18- 27/[2 Rtz o-v-1. Aerial:
indoor 3 In. QRH 40. cm. SMTN, SMTO,
SMUA. SM,VE,SMUS, es: .'iNK, 21313, cd:
7 HP, ei: IOR, rXW, IMG, en: ODJ, ec.
2UN, eb: 4CC, 41)1. ek: 4XY, 4AAR. e;':
KL, PV. ego GNZ, GHP, cf: SNOX, SHE,
ag: RANN, QRH JO: ch: 9XF.
SM R K 8-12/[2 R/:: 0-,1-1.
el: IFX, rRr. IUB, tDR, ILT, nu: 7EK,
WGY, sa , 2DC, sb: !AH , lIC, 2A], ea:
PV, KY. eb: 4AR, 4CO, 4CM, 4EW, ec:
IRO, SAR, e(l, 77.G,
SBL, SEST, SfR,
SLC, STU, SBAK, FL, OCTU, eg: zDX,
2JU, 2XY, SKU, SML, 6MG, 6WG, 6HP,
ek: rAB, 4AAR, 4AU, 4C, 4SHÄ, 4UR,
4VB, 4QF, 4DKA, 4FK, el: LABL, em:
SMHA, SMWG, SAD, xem: ST N, SFV,
as: 42RA, RL] .

er:

·NYHET!

S&S

EIA's ·Kortvågsmottagare.

"PRECISIONS

~

K O N D E N S A T O R"
GÖR SKÄL FÖR NAMNET!

Enk"lkonden .w/or

Kortvågsmottagare n:r V k.

Kupa c ;ld: 450

Mottagaren är halva stationen . Genom att bygga Eder
mottagare med EIA-delar efter EIA's monteringsritning er
håller Ni en verklig OX-mottagare. Ingen generande hand
kapacitet. Med tre utbytbara lågförlustspolenheter täckes
våglängderna 15 till 100 meter.

Komp!. byggsatts med monteringsritning 64:-

('III.

p,.;., ",,,,, .du,l" K,·. 13: 50

T;II S & S

DI/bb.'kondeII.a/or
Knt'nc;' e': 2 X 450 cm.
Pr;, ,,'all skaln K,·, 26:

P"cc;s;ollskolldensato,e,' iiI' lconstr/lI'Jat :

S & S Predsionsskala Kr 6: 75
S & S Skalbelysning
,,2: 25

kr .

Prislista n :r 9 (1928) nu utkommen sändes mol mol 15
öre i jrimä,ken.
---------------,~ ---------------

E LEKT R IS K A
~--

B O X 67 S,

I N D U S T R I A.-B.
S T O C K H O LM.

______~_____________J

r--------------------------------~

...

A.-B. S T E R N & S T E R N
STOCKHOLM
~-- ______________________J

')

(

... <...............
. . ..........>.................................

........... .... .........

Sändarrör "Grammont" 45 watt Kr. 28:
Varmtrådsampermeter 0-2,5 A

"

16:

.

Vrid kondensator m. exponentialkurva
Max. kapacitet 100 cm.
Kr. 8: 

QADIOCQ(JOQNA

Motståndstråd 1000 ohm per meter åter
inkommen.
Balanserat magnetsystem av moder
naste konstruktion för högtalare Kr. 20:

n

A,-B. INGENIÖRSFIRMAN THERMA
N0RRA KUNGSTORNET, - KUNGSGATAN
STOCKHOLM

ao

~~-------------------------Rekvirera: Log-block, pris l: 75; QSL-kort
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Sekretaria t

SVt2IGES SÄNDA~(AMATÖR(R ~I

M'f.dfcljer ~TC nr.3

ARR~:

Stockholm 8

s internationella test februari 1928

ARRL har anordnat en internationell relä-tävlan, i vilken
al13 sändareamatörer i världen äga deltaga. Någon anmälan till
t~vlingen är icke nödvändig. Det gäller bara att på utsatt tid, d.6
februari kl. eooo G.M~T., sätta DX-åkdonet igång och avverka så
mang8 NU och NC qso. som mö jligt. Tävlingen varar till den 20 ds.
kl.GOOD G.M.T. alltså 14 dagar.
Tävlingen dirigeras från ARRL's högkvarter i Hartford
U .S ..A. och tillgår på följarde sätt:

ron~.

Samtliga deltagande NU och NC amatörer /vilka i god tid
mdste anmäla sig/ tilldelas ett antal test msgs vardera fersett med
s 8rie- och löpande num~er.

o

Jnder tävlingen :crsöker NU resp.Nr amatören att få för
bir.delse med så mänga amatö:'er på andra kontiner.ter som mc jligt.
~ill varj~ station so~ arbetar skall han
aända\ett t~st msg. ren
leke amerlkanske amator, som mottager ett t~st m\lg fran en NU eller
Nr ama tör> skall sända svarsmsg till annan NU "e ller Nr än den ,
från vilken detta msg mottogs. Härvid skall iakttagas att ett svars
msg måste bestå av minst 10 ord.
Hamförkortningar icke tillå~r.a:
f e t i3.r nog att signera ett svarsmsg med. sin signal jämte national
prefixet.
Regler.
1/.
Tävlingen börjp[' d.6 februari kl. oeoe GMT.
Tävlingen slutar d.20 februari kl.CO OO GMT.
Endast arbete utf ört under denna tid räknas amatören ti~l
godo vid uppgörelsen.
2/.

NU och Nr amatörer f ä endast sända ett test msg och mot
taga ett svarsmsg från var och en av de stationer,som de komma
i kontakt med.

5/ .

Visar det sig att nagon NU eller Nr amattr sänt mer än
ett msg till e ller mottagit mer än ett msg fr&n en enstaka
station ärnan d..iskvalificerad för pris.
, .[
.I
~

Var j e -deltagare ska,ll rä'tta sig efte l' de ' ferordningar 'bet!,.
sEi.nd~ingstid m.m-!, someyentuel lt, finnas i hans land .
Over t!1 ä~ el s e med.för fi:1skvalifika tion:.
'
~å g längd ,

Svars-m,s g skola bestå ~v minst 10 ord .i nklusive signatur ..
Deltagaren bör tillse att icke svars-msg blir likalydande med
origina msg eller annat av h,onoms änt ;s vars "'msg.

6/.

Poäpgberäknir,.g: För NU och NC stationer: avsänt test msg
räknas som l po'äng. Mottagande av svarsmsg från utlandet,räk
nas som 2 poäng.
Icke amerfKansk station, som mottager test ,msg erhåller
härför i
pöär.g. Icke amerikansk station som lyckas
sända svars
rnsg' till en NU eller Nr station erhåller härför 2 poäng.

7/,

Komp:lett log över täv11ngssändningarna samt' mottagna test
msg och av~är.da svarsmsg skola per , post insändas
till ARRL hög,
kvarteret under adress: .
international Contest He~dquarters, Care A.R.R.;.
l711 Park St. " Hartford, Conn. U.S.A.
:ressa papper skola varatävlingskommi tten till handa
fcre
midnatt den 21 april 1928. Rapporter,som mottagas efter denna
tidpur.kt ~eturneras
till avsändaren.
'

8/ .

Varje svarsnsg skall inr.ehålla samma r:ummer som det test
msg, på vilket det utgör svar~ Det är önskvärt, men icke nt d
vär.digt, att ett svarsmsg är sigrierat med både na mn och ~RA ,.

Exempel på test msg:
Test msg fm nu 1r;MX ror 22711\32 /datum/ What is
wavelength of your transmitter please

ute

Exempel på svarsmsg till detta:
Shnd till annan amerika~sk station: Reply test msg fm
OZ2AC nr 2271 A32 /clatum då'detta msg sändes/ -- .. ,-- My wavelength
is twenty three meters to bes t of my knowledge - - .•. -- /underteckna t
med namn och adress/
'
Alltså SMSA:

finns

DG utav

Eder,som ha en god rX-kärra,olja
och låt yenkarr.a höra att äver: i Sverige
det fOlktsom kan hantera de korta vågornaA

~keln,kavla upp ärmarna

-VH.
KVAR:1GGANIE CiSL I QSL-BYRÄN:
' ~ii2/, WS/5/, VI'R/541, UI, :IL

l

YA, Zti/2/ , ZM/2/
, YN YY Z'I/3/ YU/2/
UH, DM, TV, TX,' SH/iv, RF/ 12/ , 'R-B/9/;

aga till denna ~Tr: lQS~-kort med standard text.

