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AMATORER
Icke enbart på mottagarrörens område har Philips varit en av pionjärerna, även vad sändarrören beträffar,
går Philips i täte n, varom de utsändningar på korta vågo r, som sedan något år tillbaka företagits från vårt
laboratorium , tydligast bära vittne om.
. .. ..,.'> .
Vi vilja emellertid denna gång särskilt rikta oss till sändaramatörerna i Sve rige.
Av sändarrör med wolf ram-glödtråd äro typerna TA 04 /5 och T A 08 / 10 sä rskilt lämpliga för a matörändamål.
Anodspänningen är i förh å llande till e flekten hos dessa rör låg och den nyttiga eflekten tack vare stor brant 
het mycket hög. Rören utmärka sig genom krafti!! konstruktion. Den maximalt till å tn a anodförlusten är dess
utom mycket hög , varig e nom rören tillförsäkras drifts s3. ker funktion.
DATA
TA 04 /5
NYTTIG EFFEKT 5 WATT.
5,0 V
1,6 A
75 mA
400 V
lO W
lO

TA 08/ 10
NYTTIG EFFEKT lO WATT.
Glödspänning
5,7 V
Gl c·dström
1,9 A
Mä ttningsström
100 mA
Maxiamal anod s pänning
800 V
Anodförlust
20 W
F örs tärknings fa k tor
50
Branthet
0,9 mA N
1,4 mA/V
Inre motstånd
11000 ohm
36000 ohm
Sockel
A 34
A 34
Till sändarrören TA 04 /5 och TA 08/ 10 höra likriktarrören DA 04/5 och DA 08/10. För ett TA 04 /5 resp .
TA 08/10 erfordras som likriktarrör mins t två DA 04 /5 res p. DA 08/ 10.
PHILIPS AMATORSÄNDARRöR TB 01 / 10 Glöd spänning
Glödström
Mättningsström
Anodspänning
Anodförlust
Förstärkningsfaktor
Branthet
Inre mots tånd
Sockel

Data
6-7,5 V
c :a 1,25 A
c:a 500 mA
400 V
lO W
c:a 7,5
c:a 2,0 mA /V
c:a 3750 ohm
A 34

Utförlig bruksa nvisning för TB 04/ 10 ' erhålles
kos tnad sfritt på begäran .

NYTTIG EFFEKT lO WATT.

Detta amatörsändarrör kan använda s :
I) so m osci'lIa tor i sändare, för så väl de kortaste som
de längsta i praktiken förekommande vågor. Vid en
anodspänning av 400 volt kan detta rör avgiva en energi
av minst lO watt, medan man vid 220 volts anodspänning
kan utlaga e n högfrekvensenergi av 5 watt;
2) som modula tor i telelonisändare;
3) som energilörstärkare i sändare, då gallermatning
sker medelst s. k . styrrör;
4) som slutrör i lågfrekvenslörstärkare med högtalare,
då stor ljudst yrka och mycket ren återgivning önskas;
5) som likriktare (diod) . Härvid förbindas galler och
anod med varandra .

Om mottagning på tåg.
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Exakta QRH för kalibrering.
Följande QRH-tabell lämnas av SMTN .
Mätningen är gjord i mitten av februari
och grundar sig på SASA:s 454,5 m.
Noggrannheten torde vara c :a 1/2 %.
Signal

QRH

LP2
WBU
FW
AGA
LP3
SPU
PQW
GLW
ANH
WIK
AGJ
5SW
GBH
AGB
KZET
PCJJ
GBK
GBJ
GBI
AFK
AGJ
WIZ
AGJ

13.90
14.05
14.35
15.00
15.35
15.65
15.70
15.75
17 .20
21.5
22 .7
24.0
25.9
26.5
30.1
30.2
32 .4
34.0
34 .2
37.9
41.4
43.3
45.4

To n

La lld

T8
Argwtina.
T8
USA.
T6- 8
Frankrike.
Modul .
Tyskland.
Modul.
Argentina .
T9
Brasilien .
»
Portugal.
»
England.
Modul. el. tfnJava.
T9
USA.
Tyskland .
Tfn.
England.
T9
Tyskland .
Modul.
T9
Fillippinerna .
Tfn.
Holland .
Eng la nd .
T9
Tfn.
T9

Tyskland.
USA.
Tyskland.

I början av januari företogos några för
sök med radiomottagning på tåget. Re
sorna gjordes på linjen Karlskrona 
Kristianstad under så gott som hela da
gen mellan kl. 11 och kl. 23. Genom att
byta tåg vid lämpliga mötesplatser var
det möjligt att nästan hela dagen lyssna
under tågets gång, varjämte även en del
intressanta iakttagelser gjordes beträf
fande förhållandena i olika vagnar.
Mottagningen skedde dels på rundra
diovåglängder med en 8-rörs superhe
terodyn och ramantenn och dels på korta
vågor. Det senare torde här vara av
störst intresse och därför ägna vi oss
i det följande huvudsakligen åt detta.
Mottagaren var min vanliga 2-rörs
Reinartzkärra vars inbyggda batterier i
hög grad visade sig fördelaktiga vid tåg
ombytena. Antennen var hela tiden 5
m. lång och upphängd i korridorens tak.
Som jord visade sig värmeledningen,
elektriska
belysningen m. m. alldeles
odugliga på grund av störningar . Likaså
försök med motvikt gav dåligt resultat.
Det bästa sättet var helt enkelt att stop
pa jordledningen i munnen, varvid även
handkapaciteten avsevärt minskades. Förs t
visade sig skakningarna hos mottagaren
vara ganska besvärande trots att denna
var placerad på en mycket mjuk mång
dubbel filt, men detta torde ha berott på
alt rören ej gjorde ordentlig kontakt.
Sn del QSSS kunde dock ej undvikas.
För säkerhets skull hade överenskom 
melse träffats med SMTN om sändning
på olika tider och våglängder vilka sänd 
ningar alla uppfa ltades utom de pi'! 87
m. Det skulle här föra alldeles för långt
alt i detalj genomgå varje särskild
lyssningsperiod och vi få alltså nöja oss
med att summariskt behandla förhållan
dena på de olika våglängdsbanden.
Kanske vore det på sin plats att först
säga några ord om s törningarna i största
allmänhet. QSSS ökad e sålunda med
minskad våglängd och detta torde ute 
slutande få tillskrivas mottagaren . QRM
orsa kades kraftigt av vagnens underrede,
bromsar och dylika rörliga järnmassor.
Till och med tillslagningen aven järngrind
förorsakade
en skräll.
J arnväg s tel ;:
grafen s törde oväntat litet. Järnvägen i
fråga telegraferar med s. k . sluten kedja
och alltså bildas en gnis ta vid nyckelr.
på den telegraferande stationen. Stör
ningarna voro sålunda här betydligt :ner
besvärande. Någon nämnvärd ändrin~
a v I judst yrkan beroende på terningens
beskaffenhet kunde icke förmärka s . Vi
dare märktes tydlig skillnad i de »Iokala
störningarnas » natur i olika vagnar.
Beträffande våglängderna omkring 80
m, så hördes där praktiskt taget ingen 
ting troligen beroende av alt antennsy
stemet var för litet. QRN relativt sva
ga. På 40-metersbandet voro störning
arna värst. Stationerna voro i allm ä n
het en il två enh(>ter svagare än vanligt
hemma . Svagare s tationer voro svåra
att upptäcka under gång beroende på
QRM och I:uller, men om man lyckats
få tag i dem vid något t åguppeh ä ll kunde
de läsas relativt bra sedan und e r gång
också. På eftermiddagen kunde man höra
så gott som hela Europa med ganska
goda ljudstyrkor. Till och med WIZ
uppfattades senare på kvällen.
På 30-metersbandet var QRM en smula
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bättre och stationerna i styrka motsva
rande försvagade liksom vid de högre
vågorna.
Mera avlägsna stationer så
som ai, oa, oz, sb och nu som vid sam
ma tid hemme bruka vara R ~ kunde
inte ens uppfattas vid stationerna.
På vågor omkring 20 m. voro stör
ningarna betydligt svagare och förhål
landena för övrigt mera likartade de
va nliga . Dock kunde aven här inga
»Dx-amatörer » uppfattas men de ' kom
mersiella stationerna hördes utmärkt.
Slutligen kan anmärkas, att ingen som
helst ändring av ljudstyrkan kunde mär
kas på någon våg vid igångsättning av
tåget. r det föregående har icke sagts
något om dagsljuset, men inverkan av
detta var helt naturligt ej annorlunda
än vid stationär mottagning.
Av intresse kanske även skulle vara
några ord om rundradiomottagningen.
Som helhet betraktad var motlagningen
på kvällen mycket god, fastän man fick
sitta och vrida ramen allt eftersom ba
nan krökte. Här märktes tydligt varia
tionen i Ijudstryrka på grund av skär
mande höjder och ojämnheter i marken.
Den vanliga »fadingen» uteblev naturligt
vis inte heller. Interessant var även att
följa skillnaden i Motalastationens styrka
på olika platser.
I detta sammanhang kan även nämnas
något om ett lyssningsförsök på sträc
kan Stockholm-Katrineholm. Under tå
gets gång var det omöjligt att höra nå
got för störningarna från den elektriska
jä rnvägsdriften, men när tåget stod s~illa
vid Södertelje voro störmngarna Icke
nämnvärt
besvärande.
Detta
försök
g jordes endast på långa vågor.
Av det föreg åe nde framgår att mot 
tagning på tåg går relativt bra och nå
gon gång i framtiden hoppas jag även
kunna
försöka med kortv å gssändning
frän tåget. Till sist lämnas här upvg!ft
på de amatörstationer som hörts särskdt
starkt [över R 6) under den först omta
lade resan.
pm : SMHA, SMTN, SMUA, SMYS , SMZF;
el: LAIM, LAlE, LAIX; ed : 7ZG ; en:
OBY, ODJ; eb: 4CD; ek : 4KY, 4KYD ; et:
TPAR; ea: EACR; eg: 6RB; ex: lAG.

s.

k. tjuvknep

\'id mo tt ag nin g' , En R8 ell er Rg går illt c att
ta, 0 111 e n Ro e lle r !{7 h a r samma e ller i dct
Il ii r1l1a s tc s allln la fr ekvcll s, och o m hör tclc
i o nell ii r placl'rad på vanlig t sä tt på Ör<> II"l 1.
'vI " 11 , kjllt t ~lcf()nc f11 a fral11 på ti nn inganl;l .
(I ch re s ult a t ~t blir a tt JUl eller !{g-al l fo rt
far a ndc h ö rs. I11l'lI R6- e ll er R7-a n har hdt
d;i111pat s blIr!.
Om c n st a t i() n s •.tndc r fö r fort , så att inl~
hel a o rde rn hinna s krivas ner , elle r om m a n av
<1 lin <In an le dning iutl' h ill ne r sk riva ne r ~ll
p;lr tr l' t c~kl'll, brukar man, tru ls alt mall
för~sätter s ig IIH1 t:;a ts~n , lä tt g lö mm a vi lka
d cssa t ec kl'lI vuro,
Men utta lar mall h ög t
dc t cc kell . man inl c hann få ncd på pappc ret
lln der t ille n 1l\'a teckcn sän das - man bö r
tr ä na s ig alt ku nna tala o m (och tän ka på )
vad su m h els t nndcr dct man s j ä lv tar c mot
- då minn s mall lätt dcssa oc h kan så lulI da
vie! fö r s ta u PPl'håll mcllan et t par or d cx, 
vis skriva lIcr dem,

Traffic Brit>fs från SMUR.

l likhet med SMTO är SMUR en föga
stationär station, och jag har ännu ej fått
känna på huru det är all i lugn och ro,
utan tanke på flYllningar operera min
stn.
Jag började med kortvåg i januari
1925 och sände då på 100 meter med
8-10 wall och erhöll då goda resultat
med de europeiska stationerna. Jag följ
de sedan med nedåt till 40 meters ban
det och har nu stannat för den qrh'n
med undantag aven och annan utflykt
på 20 meter.
Apparatutrustningen är av det enk
laste slaget men den är god i arbete och
mycket lämplig för en »ham » på resande
fot. Sändaren typ Hartley är inrymd i
en f. d. konfektask av papp c :a 1 kbdm.
stor. Som sändarerör användes dels ell
Philips A 409 dels ell Mullard PFAO.
Dessa rör ha befunnits passande för qrp
sändning. Högspänningen tages från be
lysningen, 127 volt härligt klingande ac.
Mollagaren är en Schnell O-V- I, ett
minne av EF -8IL som byggde denna å t
mig under min vistelse i Pyreneerna förra
vintern. Apropå Pyreneerna så lyss
nade ja-g där ivrigt efter EM men med
ganska dåligt resultat. Den enda svenska
station som regelbundet hördes där var
SMUA. Någon enstaka gång hörde jag
även SMZY och SMYG. Den bästa sven
ska rundradiostation där var Göteborg
vilken på min 2-rörs Schnell var R 7-8.
De amerikanska amatörerna däremot
voro qsa. Hörde dem aldrig svagare än
R 6. New York Times station på 35 me
ter var alltid R 9, och som det var de
bästa nyheterna jag kunde iå, brukade
jag alltid kopiera deras press på morg
narna . - Ja, mollagaren är en Schnell,
och vidare försedd med 5 spolsatser för
våg l. områdena 10-120, 250-550, 1000
-2000 meter. Den är lika fb på korta,
som långa vågor.
Ha r i vinter uteslutande a rbetat qrp
med max 5 watt. De flesta qso'n ha
emellertid bara omkring 2-2,5 wall
kommit till användning. (SMVS pse mind
not ameri can wtts hi!) Med 2.5 w. har
jag varit i förbindelse med SMTN ell
par gånger och fått qrk R 7. Samma
styrka rapp. av SMVS . Med inp. 14 ma
127 volt ett qso EB med rpt R 4. Från
Finland får jag a lltid R 6-9. Med sam
ma eHekt qso'a.t EK, ET, EB , EG, ED,
ES med goda rapporter som resultat.
Ni OM's som kanske ej vilja börja

kortvågssändning p, g. a, attsändarerör
H. T. transformatorer etc. ställa sig för
dyrbara, börja med qrp-sändning. Till
en qrp-kärra fordra s inga dyrbarheter.
Mottagarerören gå ju bra och ha lång
livslängd när de belastas normalt och
H, T. har ni ju i närmaste väggkontakt.
Jag försäkrar, att det är lika stor tjus
ning med ett 2 watts qso med någon
europeisk station, som att ha förbindelse
med någon annan kontinent med kanske
10 ggr högre effekt. Det är ju lätt all
anordna skeds med de utländska »ham
arna » och sedan pröva ut vilken mini
mumeffekt som är nödvändig för all ha
säkra förbindelser ' varje dag. När ni
sedan utfört edra tests , låt oss få höra
litet i QTC om hur det gått. Tests i lik
het med G6CL & Co äro att rekommen
dera. Jag deltog i deras »skipdistance
tests » som pågingo under en veckas tid
i januari månad. Deras input var 5
wa tts. De hördes alldeles utmärkt här i
Norrland varje dag och deras ljudstyrkor
voro fullt lika goda som övriga EG's och
som många kanske hade tiodubbla effek
ten mot G6CL.
Har testat med F -8RVL, en station som
har haft oerhört fina qrp-dx. Han sänder
aldrig med högre effekt än 0.5 watl. Han
har haft qso med Palestina, Egypten,
Afrika med inp. 6 ma 45 voll. Vidare
har han wkd U S A 1, 2 med 6 ma 90 v.
Dessa resultat äro ju enastående goda.
OM's! Sätt igång med qrp då och då som
ombyte, och sedan en rad under Traffic
Briefs om resultaten.
Detta var litet om vad jag roat mig
med i vinter. 73

SMUR.
Amateur

Radio

Transmissions

1928.

1715 KC. (175 m.) -- 2000 KC. (150 m.)
3500
(85)
4000 » (75 )
7300 » (41.1)
7000
( 42 .9)
14000
( 21.4)
14400 » (20.8)
28000
( 10.7 )
30000 " ( 10.0)
56000
(5.35) - 60000 » ( 5.00)
All frequencies above 23000 KC . not
reserved. All waves below 13,1 m. not
reserved .

de SMRK.

Hi - Hi
A: Jag har skaffat mig en radiomot
tagare, jag kallar den järnvägsmottaga
ren.
B : Varför det?
A : J o, därför a tt den visslar för var
gång den går förbi en station!
Efter denna bel-are måste vi apropå
lågfrekvenstransformatorer, som voro på
tapeten förra gången dra följande som
är lite' reklam för en av våra medlemmar,
SMVX:
Vad riskeras om en lågfrekvenstrans
fermator placeras litet oförsiktigt pil
fötterna? - Jo, det kan Ui Kvaliton!
Och sedan äro vi mogna för det äkta
hamskämtet:
SM008 undrar om man inte kan sända
med ett spanskt rör, det svänger så lätt,
och den frå gan förlåta vi honom, efter
som han är ganska ny i SSA-gänget,
men då han insinuerar, att vi hams läll
bli sjösjuka och därför undfly höga vå
gor , måste vi tala om, all vi begagna
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kortvåg (= brevvåg), därför att allt an
nat är så lätt i vikt jämfört med våra
korta vågor, vilka för övrigt inte vägas
utan mätas och därmed

SSA söndagsbulletin.
Det är visst nödvändigt ytterligare
poängtera existensen av SSA söndags
bulletin kl. 14 G. M. T. på 43-44 m. V.g.
sänd qsl till SMTN, som svarar för den
och i regel själv sänder ut den. Med
dela önskemål beträffande innehållet
och insänd material, trafik- eller teknik
saker, till densamma.
Sekr.

Strays.
Citizens Call Book kan numera rek
vireras från F . T. Carter, Flat A . Gleneag
le Mansions, Strea tham, London. Priset
är höjt till 1 dollar och 10 cent. Call-Boo
ken utkommer 3 gånger om årel. T ryck
fel eller felaktiga uppgifter böra påpekas
genom hänvändelse till utgivaren.
Tekniska högskolan i Danzig har In
stallerat kortvågssändare. Anropet är
ek 4 zzz, input 50 w. QR V för QSO lör
dagar, söndagar kl. 18-23 G. M. T.
QRK?
SMYD i Karlstad meddelar, all han
håller på alt montera kortvågsradio på
sin m/y Signhigh II med anropet SMYC.
Han lovar komma med beskrivning över
sina stationer senare och inbjuder intres
serade SSA medlemmar till provtur när
allt blir klart.
SMWM och SMWF äro f. n. vy QRW
med pI ugg och träning för opera tors
first class licence .
PCJJ, Philips kortvågsstation i Hilver
sum sänder varje tisdag, torsdag 15-19
och lördagar 14-17 G . M. T.
I SM YU:s shack finnas föl jande elek 
triska kraftresurser »i väggen » 220 och
440 v. dc., 220 och 380 v. ac., vad tycks .
The code mans paradise (om inte en
ma ssa QRM följde med ledningarna
från verken). Frå n privata transforma
torer erhå llas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000,
1500, 2000 och 4000 v, ac!! I Stockholm
och Göteborg var SMYU QRP men skall
nu bli QRO. Vi få emellertid hoppas
att han klarar verken (och värken - "i)
i Horndal. För dem som inte vet det
skola vi tala om, att SMYU är tand lä
I,are.
Av de fyra förslag till föreningsmärke
för SSA som inkomm it har SMRT :s för 
slag, oväsentligt förändrat, antagits av
styrelsen. Vi meddela en bild av märket
i della nummer av QTC (sid 18 spalt 1).
Om intresset är tillräckligt stort bland
medlemmarna kan styrelsen låta förfär
diga gummistämplar med SSA' för 
eningsmärke. Priset blir 1.75-2.50 kr.
beroende på antalet förhandsbeställa re.
Vi emotse alltså meddelanden härom
till
•
Sekr.

Några

störningar och deras
avhjälpande.

av ing. N. Anckers (SMRK.)

Kopplingsschema lill SMRV:s slalion i Falkenberg.

Från medlemmarna.
Dear SSA!
Min hjärtliga lyckönskan till fram
gången med QTCI Vi SMSA ha länge
saknat något officiellt organ och QTC
kommer att fylla sin uppgift. Samtidigt
kan jag inte underl å ta att uttrycka mitt
tack för senas t (julfes len) .
Härmed sänder jag några anteckningar
om min lilla provisoris ka sin. - Våren
1925 satte jag igå ng med byggande l av
den blivande SMRV. Början var blygsam .
Efter ett par må naders studier av ama
lörsändareteknik, mors e apparatbygge o.
d . var jag färdig att sälla igång Någon
vågrnätare hade jag icke utan ställde in
sändarens interferenston på som jag
trodde 40-metersbandet. De n hördes d å
kraftigt bredvid t. ex. SMUA:s . Två a n
rop gjordes. Döm om min häpnad, när
SMWX ett par dagar därefter medde lar
mig, all jag uppfattats på 91 meter! Jag
hade fått en nyttig läxa. Detta var den
28/11 1926 och från denna dag räknar
jag SMRV:s inträdande i "kören ».
I början var effekten högs t 5 watl.
Likströmmen till anoderna erhölls fr å n
sammankopplade ficklampsballerier. Spän
ningen var omkring 200 voll. Res ulta
tet var lysande första 3 veckorna men
sedan måste batterierna ka sseras . Dy r
bart nöje men alla äro barn i början!
Nätets 220 el. 380 volt växels tröm vå 
gade jag icke använda. De fransk a ama
törernas råa AC var ju ett avskräckande
exempel! Med 1.2 w . hade jag QSO
med em, ed, och ego En gång lyckades
jag få förbindelse med SMTC med nå 
got under denna effekt. Kopplingsshemat
var då paralellkopplad Hartley. Seder-

Medlemsförteckning.
Nya medlemmar: SMYL, SMWZ, SM 
WV, SMWS, SMVM, SMUD, Sl'v\SS,
teknolog B. Arvidson, Kungstensgatan 50
nb., Stockholm. (SM006j, teknolog G.
Hultgren, Dalagatan 38, Il, Stockholm,
(SM007). O. Goldkuhl, Nordhem, Österås
(SM008). radiotelegr. G. Wester, Wollm .
Yxkullsgatan 41 A-C, Stockholm (SM
009). teknolog Gust. W. Svensson , Sn a
vägen 58 III, Stockholm (SM010). tek
nolog S. G. Dalen, Lidingö 2 (SMOll,
I :e stationskrivare H . Lilja, Kiruna C.
(SMOI2). Erland VOn Hofsten, Fågel
sånge n, Uppsala (SMOI3). C. E. Hässel,
Helenborgsgatan 4, Stockholm (SMOI4).

mera ökades effekten till 10 w. Mitt
bästa DX var då FM och AQ.
Som SMRV nu ter sig är den något
modernare.
Högspänning erhålles via
transformator från nätet. Den lämnar
2 X 750 volt, som likriktas medelst 2
Mullardrör U 30 och erhålles då omkring
650 V. nästan ren likström. Filteranord 
ningen består av 2 kondensatorer på 5
mf. vardera och en G .-B .-drossel på 50
hry och tycks fungera bra . Vid para 1
lellkoppling av flera rör blir tonen RAC,
beroende dels på att gallerläckans stor
lek ej kan regleras dels på kopplingen.
De rör som vanligen användas äro
Philips Z2B eller Fotos 15-20 w. Fotos
45 W. har visat sig vara svårt att få i
svängning. I förhållande till " input»
har ojämförligt bästa resultat erhållits
med vanliga mottagarerör C 507 utan
nämnvärd överbelastning.
Sändaren har fått behålla sitt ur
sprungliga utseende och erbjuder må nga
omkopplingsmöjligheter. Beträffande nyc
kelns placering har jag stannat för in
duktiv
koppling
till
sekundärs polen .
Baktonen ligger då 1/2 meter fr å n sänd
ningsv å gen . Tyvärr saknar jag fotografi
över stationen och det är kanske vä l
det!
Till sommaren kommer jag att bygga
om den och då skall QTC få litet utför
lig a re anteckningar. Det här var ba ra
nå gra rader om SMRV, och har Ni lust
alt sälta ihop en artikel i QTC står det
Er fritt.
Id e n med kortregister finner jag ut
märkt.
Jag medsänder mitt kopplings
chema, som kanske är av intresse.
F a Ikenberg den 23/2 1928.

73 SMRV.
Från
medlemsförteckningen
SMVC och SMRU.
Summa antal medlemmar: 79.

avföras

QRA
ändrade och ny a - - - - - 
SMTH änd r
adr. Coldinutrappan 1/2,
Stockholm. SM YD ä ndr. adr. Ulleberg,
Karlstad. SMYC motoryacht Signhigh II,
ägare SMYD. H . W . Strömberg ihga
27 , Söderköp ing. (f. d . S ,'v\002 j , har till
delats anropet SMUT, tillfällig adress
Små landsgatan 28 III, Stockholm . SM YU
nyadr. : Horndal. SMRV nyadr.: Her
ting 64, Falkenberg. SMYU nytt QRA:
Horndal. SM W M tillfälligt QRA, Oden
gatan 56, c/o Nyholm, Stockholm.
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När nu förmodligen samtliga SSA med
lemmar borstat av dammet på sina sän
dare och i övrigt fått allt vad därtill
hörer i ordning, vore det kanske lämp
ligt alt tala om störningar och hur de
avhjälpas.
Vanliga atmosfäriska urladdningar kun
na inte undvikas, men dera s relativa
verkan kan förminskas genom lågfre
kvensfilter före telefonen. Delta kan
göras såsom elt S . k. bandfilter som
släpper igenom endast
100 perioder,
exempelvis 500 till 600 och störningar
med annat periodantal komma ej till
telefonen. Konstruktion se gamla QST
nummer och ARRL handbok.
Så ha vi övriga störningar. För att
inte själv bidraga till dessa, måste vi ge
akt på hur sändaren, likriktaren, nyc
keln m. m. äro kopplade.
Sändaren bör endast avgiva energi till
antennsystemet när nyckeln är nere. För
alt ernå detta måste all anodspänning
vara borta från förstärkaren eller oscil
latorn eller så blockerad, all ingen ström
går fram. Effektivast är alt bryta anod
strömmen, antingen i plus- eller minus
ledningen (Det senare att föredraga enär
nyckeln då kan jordas). Att koppla
nyckeln i :gallerkretsen kan "vara bra,
men det kan också oftast vara förka s t
ligt. Kombinerar man nyckeln med ell
gallerbatteri så all gallerförspänningen
blir så hög, att man är säker på att ingen
anodström ka n flyta , när nyckeln är
uppe, är detta bästa lösningen, men alt
end ast sä tta in en nyckel i ledningen
fr å n galler till glödström i den förhopp
ningen , all res ten sköter sig själ"t är
alldel es felaktigt.
Siller nyckeln i gallerledningen kan
dess störande klickar borttagas genom
en kondensator i serie med ell mot
st å nd kopplat över kontaktstället. Konden
satorn bör vara på 1-2 MFD och mot
st å nd e t 20- 30 ohm , och detta sättes helst
å bä gge sidor om kondensatorn. Ligger
nyckeln i serie med anodspänningen, måste
ett filter för nyckeln finnas för att dämpa
den shock som åstadkommes när nyckeln
slutes.
Drosselns induktans bör vara
1-3 Henry och kan kombineras med
kondensatorer. Även hä r är det nödvän
digt att koppla in en kondensator med
motstånd över själva nyckeln. Juste
ringen av de olika värdena sker genom
kontrollyssning
l
rundradiomottagaren
medan manipulering påg å r. När det inte
hörs en knäpp i motlagaren, d å kan
man taga itu med de störningskällor,
som äro a tt finna i olika el e ktris ka ap
parater. Först husets pump till värme
ledningen - om sådan finne s och hiss
motorn. Störningarna elimineras genom
att koppla 2 s t. kondasato rer om 2 MFD
i seri e med varandra och an s luta varde
ra Ii Il motorns borstar och förbindning
en mellan kondensatorerna till motorns
stativ eller hölje . Detta bör effektivt
stoppa oväsendet.
Så kommer belysningen.
Känn efter
att alla lampor silla stadigt inskruvade
i sin hållare, enär annars det mest in
fernaliska oljud uppstår när trafiken
ramlar förbi. Och förklara för grannar 
na, att detta fel orsakar mycket störning

ar i deras mottagare också, så hjälpa
de en omedvetet.
Pendellikriktare för laddning av acku
mulatorer böra skötas på samma sätt
som telegrafnyckeln, alItså en konden
sator med motstånd i serie över varje
kontaktstälIe .
Ringklockor, järnvägssignaler, övriga
vägsignaler m. m. efterses och shuntas
här endast kontakterna med ett mot
stånd på omkring 350 ohm. Fin isolerad
konstantantråd duger utmärkt.
Slutligen
rekommenderas
fulIständig
skärmning av hela mottagaren med or
dentlig
tjock kopparplåt
och
lödda
skarvar, samt ett par höglrekvensdross
lar i telelonsladden.
Det lönar sig oerhört att lägga ned
litet tid på lösningen av dessa problem,
och man har tiIllredsstälIelsen att kunna
mottaga stationer som eljest varit omöj
liga att ta.

Nya Q-codero
QRAR ... ~ Är E<lcr adrcss i ........... .
signallistan r 5tt?
QRAR Ja min adrcs s är rätt i nämnda sig 
nallista.
QRDD? l vilkcn riktning har ni telegram
att sä nda?
QRDD ... ? Jag har telegram i
rikt
nlllg.
QI~FF ... ~ Till vilk ,' n station sändc Ni tck
)
gram nr . .....
QR 1717 Till statioll
QSLL V. g. bckr äf ta detta qso (eller med 
d cla' om Ni hört IIIiIIa slgnalcr) gen"",
<i SI kort, jag bckr;dtar IIlcd qsl kort.
Q S I{~I ) Vill Ni ,'. g. vidarchefordra t"k 
g-ramlllct pr p"st om 1\i cj gella s t k ~1I 1
hdordra dct per rad i".
QSlnl Ja jag vill ctc.
QSS) Bcsv;ir as Il1illa sig naler av f ad ing'
QSS Ja Edra o. s. " .
Q~SS) ;-ir Il1ill dg ostadig ~
Q SSS Ja Edcr o. , . \'.
O Sl F V. g. ring lIPP IIl1g gCllast. ~"ill
lel.-nr. är ..
QSY I Jag övc q:::",r lill
",cd sändarell.
QS\'l V. g. övccgå lill "ch s: lIld med
IIlelcr> v;",gl:i"gd .
UTC ' Har Ni "fI:,:-ol IlIt' ddd~",ek till mi g :'
UT e J ag har 1I1cddd:lIHk lill hkr .
U'J'Z) IJcgag"ar 1\i \.:ri s tallk '''l lr"lkrad
s;i lldarc?
UT I' J a jag begagnar " s. v.
U\\' p ' ~·Icd vilkcn takt sb ll jag sällda '
U\v p V . g. s5 nd mcd
lakt ( lc'ck"n
pr mill .) .
U [{ I{ AmerikaIls k alll11:ill l:trllI- cller lIiid 
sigllal. so", ill1\';illdes då järnvägs t"k
~ ra f,' Il kommit lir iIIlIkt ielll och iUllal iir
~t; lli"lIcr uppratth rdl " trafiken.
I'I{\{ Ilito n;ir 1-'" " " ,,,,.,ni:1 j;irnvägstc k gr.,(
;i r ur flInktio" Il. s. v.
Ik två siSII1 :imnc! :l signalerna llppm ;i rk
"';;1I11 1l14l :-; uel, b<,,'halldb :-; ;1\ AIlH:r icall hanl :' p tl
li\.:n :lIHk s; ill sonl ~()~.

QRH
" "rY ljlO"

ra

II I/!lrr l

1,' o IIlIJl (' r s ;(' !lo

.da/j u I/I ' J' ,

(I',, ) på kortvåg ut siind:, ,,
fråll följand ,' sl:,ti"llef:
Kl 0 :100 l;~IT : 1l1l2L'O (;-.;c", York Til11Cs)
4" 111 .. 500 per. l~ A C.
Kl. 0700 G~IT : IIlI'\AA (Arlington-\Va sh 
ington) 37.4 111 .. modul. Cc.
Kl. 1200 G~IT. cgG KT (Dcviscs) 22 m., dc '
Kl. 1900 GMT : cgGKT 37.5 m., dc . •
/ Jr,'ss lcl".,/rW I/

• GKT reläar GBR. (Rugby) 18740 m .
px .
Väderlekslelegralll (Wx), "en chiffre" sän
das på diverse lider av följande:
Landslalioncr :
Lindenberg4l,5 AEQ .
Eiffel 75 FL.
Is sy les Moulincaux 32 OCDJ.
Brest 34 FUE.
Rabat 36 OCRI3 .
Ain Bordja SI AlN.
Tunis-Casbah 31 ocll So OCTU.
l3eyruth 62 OCBY .
I3cyruth 25 FUL.
R io dc Janeiro 15 ,36 SPU.
Ro m 32 IDO.
Stockholm SMHA 41 oc h Of.
Bcrgcn LA l E 43 och 90.
Oslo LA I M 43 oc h 00 .
Tromsö LAIZ 43
i-arIYr7 :

Jacqucs Cartier 31 och 75 FTJ.
Ville d'Ys 65 FLJVY.
Je a nne d'Arc 26 och 6 1 FA~!J.
[)cnna förteckning iir hämtad ur »Dic
\VCll crf llnk sl'riiche allf kurz cn 'NeHe» ut
givcn av .'\ erull a uti ska Obscrvatoriet i Lin
den berg-.

K orlv ågS\u nclaren ombord på s/s Masilia.
SI C. Op. farlygSlclegrafisl Folke jonsson.
MnrslrOlld (SMVQJ.

Calls heard
SMUR, Österas. nea r Soll e lleä (676 km .
norlh , Stockholm . Rec .: S c hnell o-v-I
40 m . band . Tid : s vensk .
6 l. 1620 ~d : 7 fr R3; S/ I 07,30 - 1200
o
e6. 47.Za- R6. ~k .' 4dba R6, ed : 7fp R6,
eg: Syk R7. s mila R6, ek : 4hl R6, es:
2nw
R6 ; 9/ 1 0700-0900 : ed: 7bd R7,
o
es : 5nk
R5; 24 ' 1 1100- 1600 : wiz R6,
smzf R7, smve R3, s mpz R5 , ed: 7bd R5,
Slll\VS R5, smha R5 ; 26/ 1 OSOO- 0900 sm
wl! R4. eg : 2yu R3 , wiz R5, 1030-1115
smha R5, es : 7nb R5, 1325 : smyu R6;
1400-1445 : s mua R5, es : l a b R6, ed :
7bb R5, 2S: 1 1400-1730 smua ' R5, ed:
hg R4, 71k R4 ; 29 / 1 OSOO- 1115 : smyg
R5, smtn R6. es : 2ny R6 , 2bb R4, 1335
1500 : sdk R6, sad R6, 1615- 1730: sm~1
R6. smha R6, ed: 7hp R5, 2/2 1330: smtn
R6. 1615- 1700: smsh R5, s mzy R5, smxv
R6, s mvt R7. es : 2nag R6, 3/2 1050
1400 : s mwr R4, smyu R5 . smua R4, 412
1445 -· 1630 : s mila R2, s mxn R5 , sm vs
R5 . 5 '2 1000-1035 : smyg R5. smve R1,
ed : 7tj R4, 1105: es : 5dmb, 6 /2 1640-1650 :
es : 2nag R7, smws R7, lalm RS, 1715
172 5: s mua RS, ed : 7fr R6, lalv 7/ 2
OS50-0900: es: 3nb R7, smha RS, 1610
1625 : smtm R6, es: 2nu R6, S/2 1655
1715 : ~s: 2n l R6, ed: 7ah R6, 7fp R6, 9/ 1
1645 : smws R6 .
o

SMRW Piteå
24 / 12 1927-14/1 1925. O-V-I Rtz. QRH
20 -50 m . smsh, smtc, smtn, smto; smuv,
smus, smuk; smwg, Smwr; smyu; smzy,
smzl; smha; sad, ea: lk, ky, hw, py, wy,
irrr; eb: 3ft, 3co, 4au; ee: 2un, 2yd, 3us,
ed: 7cc, 7fr, 7na; eT: 81d, Sbtr, Sdmf,
Sgrg, Sorm, 80qp, 8oxp, 8vvd; ei: lak;
e;: 7qq; ek: 4na, 4nv; el: lalr, lalx, en :
Ojn; es: 2nm, 2nu, 2naa, 2nad; 7bb, 7hj.
7nb, 7nuj el: Ipar, 2na, tpar; eu: 07ra;
ew : h4 .
Diverse: Ino, 8ia; agb, agc, agj; ir!;
kzet; lpl; oxj, ozd; pgo, pcmm; ril; wip,
wiz, wik.
SMXN 2-6 febro
ea wu R5, eb 4au R6, ed 7bl R5, 71y
7zo R6, eT 8lio R4, 8jd R6, 8rhj
SIc R5; eg 50h R6, 611 R5, 6mu fone
5ad R5, ei Idr R5, Img R5, ek 4yae
4xr R5, en Odj R6, Owj R5, Ocp R7,
Ica R6, Ibl R5, lar R4, lag R4.

R5,
R5,
R5,
R6,
ep

SMo13, Uppsala, acrial 5 m. indoor. Re ro '
Rtz o-v-\.
.
1 jan.-24 lebr. 1925. ea spo, grp, ky,
eb 7na, 4ar, 4au, 4ft, 4bs, 41m, 4vr, 4ap,
4dj, 'lem, 4di, 4el. Aem, ec Ikx , ed 7ah,
7oh, 7zg, 7bd, 7hj, 7fp, 7fr, 7du, 7ec, 7md
el 8zar, Slbm, 8btr, 8ef, 8pme, Sryt, 8fzx,
8gi, fud, 8bi, SId, 8gdb, Spam , Srhj , 81ap,
8fbm , 81c, Snox, 8no, 8udi, Srpu , 8gd,
8big , 8grg, 8aro, 8jaz, eg 6ta, 5xq, 6xp,
2hk, 6ql, 5uw, ei Ino, Idr, Img, Irm, Iza
ek 4uu, 4vb, 4kqd, 4uf. 4hf, 4hy, 4uak,
4ey, 4re, 4cp, 4vl, 4uj, 4nm, 4hl, 4dka, el
lald, lalb, lalr, em smga. pZ , rb, ri, rv,
ry, ss, te , tm, tn, to, ua , ve, vs, wr, \Vs,
zy, zz , en oze ofk. odj, ozf , oly, ep lag ,
er 5a a, 5af, es leo, 5nk, 3nb. 2nm, 2bb,
2nt, 5dmb, 2nx, lab , 5dma, lats, el 2ua,
le, pju, lu zvp, Tm al , nu 2exl. 2agn .
SMRV, QSO 15 - 20 ;'2. Iltz o-v-1.
ec : Iro; ed : 7hi , 7c c , 7ah. 7gu, 7ah foni.
eb: 4ic ; eg: 6zr, egi . 6ym : eT: Sgdb,
8rpu , 8btr , 8mmp. Soqp . 8grg. 8pl, 8hip,
Slap, 8gcr, Sctn, Sdou, 8b ill, 8gdb, 8tra,
Sacz, ex -8xox -; ek.' 4h e. 4cp , 4ba, 4qm.
4au; el: aqs; ei: Ifp. Ifb ; ep : lbl , es: Iba ,
em: smyg. s mga, smwr. smila. Slllvt, smpz;
en: ozn; eu: rk46 ~ ag: 67ra~ nc : Ida
(15 /2). s6: law (192)

O

o

SMRI Åsarp . 2-12 / 2 em: smtn, tm , )'11,
ek: 4hx, 4sar, 4 ha, 4ua, 4aak, aeq, eT :
SpI. Scp, Stra, Sgdl. es: 5dmb, e6 : 4di,
4eo, ed: 7md, s6: Ica, div, hzal.
-
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OBS . ! Pä grund av utrymmets dyrbar 
het och materialet s rikhaltighet m ås te
vi tyvärr frångå va ra tidigare utfästel
ser beträ ffande utförliga Call s heard ,
Vi kunna endast medtal!a signalerna och
lå hänvi sa till vederbörand e rapportör
för närmare meddelanden . P å manuskrip 
ten böra de olika QRH-banden uppge s
men i övrigt skrives so m under SMRW
här ovan.
Red.

KalleLse.
Herrar medlemmar i SSA kal/a s I,iir
med IiI/ allmän I sammall/,iide fredagen
den 23 mars /928 i K . Sl.: olöve rsl'lrel
sens lokol, Hanll'crkclrcgCllall /9 n . b.
lil/ höger, kl. 2().OO (m lid!). Sladge
änd,ingsförslng (§ 2J . Diskussionen (ev ,
m ed föredrag av någon tjänsleman i
lelegrafslyrelsen) om bestämmelserna i
nya radiokonvenlionen. Föredrag av
ing . A. Djurberg . Ps. k I.'
Slyrels ell
Nw nil q/u, sI.

lösning av problemet högfrekvensförstärkning

N Y H E Tt

EIA's Kortvågsmo ttagare.

~

Kortvågsmottagare n:r V k.

S & SToroidspolar

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

Intet yttre fält
därför ingen Induktiv kopplin g mellan de olika högfrek

Komp!. byggsatts med monteringsritning 64:-

därför särskilt lämpliga för apparater med endast en eller

vens kretsarna;

därför möjliggöres kompakt byggnad a v apparaterna ;
Enda spolar på markn aden som äro

absolut likformiga i elektriskt avseende,

kr.

tvä rattar.

Prislisla n:r 9 (1928) sändes mol mol 15 öre; frimälken.

Inget "Pick up"

- - - -- - - - - --0> - - - - - - - - - 
frän närbelägna stationer.

E LE KT R IS K A
B O X 67 5,

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

~--------------------------

A.-B. S T E R N &
\

STERN

STOCKHOLM

,-------------------------
Vilka rör hava
längsta livslängd?

Koppartråd och
.Y:ån /a qer el/ef
direkt (rå II ve rA
(d" ägJI. dogip!l'"

Många äro de prov som gjorts för att utröna
detta . Speciellt de statliga institutionerna hava
här gjort mycket ingåend e undersökningar. Ge
nom att månader i strä( k låta rör av olika
fablikat vara inkopplade och utsätta dem för
överbelastning, stötar eller annan vårdslös be
handling har man med ledning av de därpå
gjorda provningarna konstaterat vilka fabrikat
som VOro tillförlitligast . Resultatet har blivit
att i flygradiostationer, bilradiostatio
. ner, där alltså påfrestningarna
aro synnerligen stora, nu
mera användes
endast

kabel j alla grov
lekar och fåsoner
T e I e f u n k e n-r ö' r
IFOfNI ~ [P)(Q) IN] G S)
"IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIlIII . . . . . . ,IIIIIIIIIII.,111I1111"11.,11111,,111111111111,.11.,,."11111111

SVENSKA A.-B.

TRAD lÖS TELEGRAFI
Rekvirera : Log-block , pris 1: 75 ; QSL-kort med standardtext å 2 kr. pr 100. från S. S. A :s sekretariat Stockholm 8.
BOktryckeriet Pallas, Stockholm 1928.

