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Av Qtt liar jag emb'eHs att sätta ilie!?
en ' statiensbeskrivnirig; men torde resul
tatet på grund av min relati~t ringa. ål
der sem sändiir'e atna töt bliva skiiligen
klent: Några ' anmärknihgsvärda nyheter
eller fakta av" särskilt intresse kan jag
ej ' heller frambringa; men en helt' v'!-nlig
beskrivning aV anläggnirigen skall jag
härnedan ' söka åstadkeinina.
Statienen ,är sammanbyggd av tre' en
hetet~ mottagare, ll elektrici tetsverk » ech
sändar~ (se' fetet);
Den förstnämnda är
en t~rörs' Reinarlz. Avstämningskenden

satern är en ' 75' cm. Baltic. Två fåvarvi
ga spelar användas med möjlighet alt
keppla in ' fasta' parallellkapaciteter till
avstämnin'g-skondensatorn" varIgenem en
utbredning av ett lit~t våglangdsemråde
över ' hela. skalan ' är möjlig. För 40-me
ters , bandet använ'dM jag; sålunda en
spale ' m'ed' 4+3 ; varv ' dch' , fast parallel
kondensater på" omkring 21S ' cm, kapa
citet,'då ',våglän'g dsområdet blir 4t;5-47,0
meter, Ahtenn~n' kan ' antingen' koppl<i.s
direkt' till ' spolen eller via" en ' variabel
kap:aeit~t på ' 300 ' cm.
En tväiJOlig ': om
kastal't' ger mö'j'ltghet ' alt koppla' dllnna
kond-ensa tor pat!lllellt' med' avstängnings
kond-et'fSat6rn' vid:' rundradlomoltagnin'g'
Å terkopplingskontreHen' skedde ursprung
ligen' med : anlennko'ndeD~atot'ni" mlln' då ,
en variation" av' denna" h'ad~ ' fö.!' kalibre
rinj!lln" menlig, inverkan" på ' avHängilingen,
har ' jag ~ nU" ir'lrti6nterat ' eH variabl!lt mot
stånd (max) 200.000" ohlh) , i anodspän
ningsledni'nglln' till
defek'foril;
Denna
kontTötI har' pråkHskt,', taget' ingen ' in~ '
verkan, på i a.sti!.niliingitll:,1 Anod'spän;
ningen'\ tages " från" likströl11itttätefs ' 220
vottl,l. varvid ' en ' sititståv' på' .g()()()' ,ohm',' 'an ~ ,
vänl!i!s' J söDi" spii.nnlng!HI~tåte. De ' utfåg~ '
na spänningal'fill\ är6'J shU~td.de .med" kbn~"
densåtdret' om 2,u F, men drosslar sak

nas i filteranerdningen . En del av nä"
tets lamellten passerar 'därför, men åstad
kemmer denna inga nämnvärda stör'
ningar. För det fall; att likströmsnäf
e i skulle finnas tillgängligt, filmas uttag
för inkoppling av anedba tteri.
»Elektricitetsverket» kan matas an
ting~n ' med like eller växelström av' nor
malt förekommande spän'ningar: Kopp 
lingsschemat visar dess ' utseende, Trans
formatorn levererar såväl' anod~ sem
glöd-ström, men ' har på ' grun-d ' av sin
bristfälliga ' kon'struktien redan kasserats.
Likriktning av växelströmmen ' har jag
a nsett överflödig, då tillgång' till lik
ström finnes under åtminstone' nie måna
der ' a v året.
Sändaren är en' helt vanlig Split"Hart
ley och : torde ej' behöv'll ' någön' närrrtare
beskrivning: Jag har så got! som uteslu
tan'd e använ'l kapa'c itiv ailtennkoppling,
vilken medför möjlighet till ' stor våg
längdsvariation och ' i hög: grad ' minskar
anfennfältets ' kän's lighet for »yttre ' på
verkan'. " Nyckeln (numera en' herngjo'rd"
"bug )>) får mestadels ' bryta an'odsftöm:
men; men för att' u'ndvika eventuel1' kipp~
ning, eller run'drad'iestörningar , kopplar
jag' den' stundem indtitivt till spolen:
Sändarröret ät lör ' närvaran'd e och så'
länl!e det varat , en' 45-watts Folos: , vilket
ger eh al'lodströin om 3S 'm\<\ ' vid 440 veIls '
anödspänninl!'i norinal " glödström ' ol:h' en
gallerIäcka på 9000 ohm~
Herrtma i ' VästetAs hår jag eh antenn,
45 m: ' lål'lg ': och av 301m'. enkelftåd;' so'rii"
Irån" bottenvåningen, ' där statiöDeh' befir\~
ner' sil!;: i diVerse 'vinklar' går upp ,till en"
höjd" av' 25' m. i bortersta' punktlfn:' På
20 'm" vål!langd 'håt' dennä ' givit "l!ödit re'
sultlit n1ed ; oi; , fo"o~h " nll ' (b!: ' a;' 7!d~'di~'
strilHef1 ni~' H~ E'n' antenn;' soih' met
el Iet" miltaf'e ~ närmat" sig" diHi" vertikala,'

sY,nes' miit va;ra fördelaktigast för lång
väga förbindelser, då Västeråsantennen
ej ,g,e r några anmärkningsvärt geda re
sultat inem Europa .
På grUnd ' av studier tillbringar jag
dock största ', delen av åtel i huvudsta
den, där förhållandena ärO' betydligt
sämre; sliväl ' för mettagning sem sänd
ning: Jalt ' bor deck i femte våningen
ech har hängt upp en 12 m. lång tråd
efter husvaggen (1,5 m. från plåttaket),
vilken jäinte en 5 m, tilledning ger god
resonans på' 40 m: Någon utemeurepeisk
förbindelse har deck ej lyckats med
denna ' a'nt~nn; men m'e d hela Eure'pa un
danta1!an'd:es ' Portugal; Spanien, Grek
land' ech en d~l småstater ha goda för
bindelser uppnåttS.
Statiom~'n " har fÖrutem i Västerås och
Stbckhoitn" ao.'vänts i Kiruna, dock med
synn'er1i~en klent resultat, då halva ti
den där ' upptogs av transfermatorlabri
katjo'n. Rapportet erhöils deck , från
Tysklan(t ' m. m'. Vhfare tiltbringade' jag
aUl!usti m'åmrd i ' fjol' i Bergby (Gästrik
land/' oth" använue då en gammal Philips
E i sändliteD.;' vilken' gav ' 3 ' /t ' 4 watts in
put." Skandinavien ' !!i~k undet denna
månad- utrhärkt på ' en 35 m. lång;
herisontal ' antenn' av 10 m. höjd. Tråd
diamei~rn' 4' nlm~

Detta' var ' nu litet ent' min" "kärra»,
sont egentligen ' varken klin' kallas ståfion
ellet ' )'po'r'table., utan' terd~ ' vara ett
sl'ag~' ml!llanti'nir mel\an desså'; ' ml!il, ett i
mitt e~~t ' tych' sYMl!i-ligen ' trevligt och
bekväott .- såcl.anr; sorb ' S~H goda' resultaf '
und~r ' den' korta ' ti'd~!! ' av olÖ.kring" ett
år,seriliå'g ':vArit" i ' viit-'ksamlll!f' på , d~tfå
inttt§~ål1\'a~ oi11råd~: Och" dl1" sis~ be~t
73 i es 'nlilf 'dx om'$ ($'
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Medlemsförteckning.

FÖRENINGEN

S. S. A.
SVERIGES SÄNDAREAMATÖRER
(SWEDISH TRANSMnJlNG AMATEURS).

STOCKHOLM 8

Washington.

Nya medlemmar: SMYR (E. A, Sjö
ström, SödersIä ttsga tan 10, Trälleborg),.
SMWR, SMVP, SMVD.
Nya lyssnarmedlemmar: rtgL H . lind
qvist, Sara Moreas väg 114, Enskede
(SM 015). Ernst Eriksson, Observatoriega
tan 23, Stockholm (SM 016), rtgL Hugo
Hellman Hultom (SM 017), stud. Sten
Ekstrand, Karlaplan 9 A/2, Stockholm
(SM 018),· G . Ahner, Gården 86, Asker
sund (SM 019], Eric Lange, Väst manna
gatan 90/3, Stockholm (SM 020), tekno
log Arne Ankarberg, Odengatan 88/3,
Stockholm (SM 021). E. Lindqvist, Rydö
bruk, (SM 022), ingeniör Sven Salven,
Högbergsgatan 76 A, Stockholm (SM 023),
teknolog Fredrik Stranden, Birger Jarls
gatan 106/2, Stockholm (SM 024). rtgL
George Lunsden, Upplandsgatan 25/3 c/o
Eriksson, Stockholm (SM 025).
Korresponderande medlemmar: N. Pe
dersen Lalw, Notodden, Norge, ing. J.
O. Berven Lalx, Stavanger, Norge.
Summa antal medlemmar: 96.

Sedan QTC nor 4 utkom ha två må
nader förflutit och eftersom förfrågning
ar om aprilnumret inte saknats måste
vi meddela, att omtanken om förening
ens ekonomi varit uteslutande orsak till
l·ppehållet. SSA:s allmänna sammanträ
litet utrymme på c:a 30 m. få vi nog i
de den 23 mars blev i hög grad lyckat.
stort sett vara belåtna. Då våra våg
24 medlemmar och 4 gäster deltogo. In
längdsband ·äro ganska snävt tilltagna
gpniör Djurberg berättade om egna och
komma säkerligen en hel del åtgärder
" ndras erfarenheter av likriktare och
för apparaternas inställning a tt fram
haptenen i Kungl. Flottan E . Anderberg,
tvingas och kravet på att sändarens våg
som deltog i Washingtonkonferensen så
hålles konstant blir starkt.
~ om
en av Sveriges delegerade hade
För alt få sändarelicens kommer be
ilskvärt ställt sig till förfogande för ett
roende på resp. regeringars föreskrifter
inledande föredrag om d~:1 kommande
a tt fordras viss kompetens i telegrafering
r~. diokonventionens bestämmelser, enkan
och teknik och sändareenergiens storlek
nerligen de som röra amatörerna.
blir beroende härav. En högre kategori
Till denna redan flera år bebådade
amatörstationer bli de s. k. experiment
I.onierens hade infunni t sig representan
stationerna till vilka förmodligen hän
ter från elt 80-tal olika nationer varav
föras sådana som PCJJ m. fl. och dessa
dock en del kolonier och mindre impo
ha fått särskilda våglängder upplåtna.
nerande s. k. su\"eräna stater. Ryssland
Slaget av trafik som är tillåten för
avlämnade protest mot alt det inte in
amatörstationer har fastställts till: tekniska
bjudits .
Dessutom funnos
delegerade
saker och betydelselösa meddelanden, på
inin kabelradiotrafik- rederi- tele
klart språk vilka ej kunna tänkas bli
grafistoch
radioamatörkorporationer
föremål för I:efordran pr vanii)! telegraf.
(IARU, ARRLl. Föregående konferens
Alla sändarestationer skola ofta sända
hölls i London 1912 då man knappast
ut sin signal för identifierandet av statio
b.nde till andra va)!längder än 600 me
nerna, en välkommen nyhet lör oss, då
ter och den på denna arbetande fartygs
vi vilja kalibrerera efter fasta stationer.
gnisten. Under de år som förflutit sedan
Q-listan har utökats och omstöpts så alt
dess har radioteknikens utveckling tagit
den blir ändamålsenlig för olika behov
elt jättesteg framåt och härmed .sam
och amatörslan.l!en har nobiliserats och
man hänga de våglängds - trafik- och andra
blivit officiell! R-skalan är reviderad till
problem ha länge pockat på internatio
5 gradig, och sammanslagen med vår T
nella
bestiimmelser. Världskriget har
skala, vilket möjligen kommer att visa
varit orsaken till det storatidsintervallet
sig vara mindre lyckligt. För bokstave
mellan 1927 års och föregående konfe
ring av namn vid telefonisändning har
rens. A andra sidan har just kriget i
införts geografiska namn.
hög grad påskyndat det alltjämt rastlösa
Anropen sI utligen skola bestå a v tre
framåtskridandet på området. Därför är
bokstäver för lasta-, fyra för fartygs
också den nu antagna konventionen i
fem för luftfartygsstationer och för ama
stort sett preliminär och kommer redan
törsta tio ner a v två bokstä ver och en
om fem år att revideras i Madrid.
siffra efterföljda en till tre bokstäver.
150 kommittcrapporter ligga som grund
Vid fördelandet av signalerna de olika
till denna konvention, vilken består av
länderna emellan har den nuvarande
ett allmänt och ett tilläggsreglemente,
uppdelningen i stort sett bibehållits. Så
sammanlagt innehållande 26.000 ord!
lunda får Sverige behålla SA-SM.
Vad som för oss kortvågs-sändare
De svenska amatörsignalerna bli från
amatörer är av största intresse är alt vi
SA1AAA till SMOZZZ.
blivit erkända och således lugnt kunna
räkna med alt viir verksamhet får fort- ·
Således ha vi i siffran 10 variabler, i
sälta. De nya bestämmelserna träda i
första efterlöl jande bokstav 26 och i den
kraft den I jan. 1929 och vad som inne
siffran föregående bokstaven 13 variab
bär de största förändringarna för de
ler (summan 3380 olika amatöranrop
svenska kortvågs- sändareamatörerna är
med användande av endast en bokstav
våglängdsfördelningen och anropsföränd
efter siffran). Konventionen känner inte
rIngen. De band SOm vi tillåtas sända på
till förkortning av anropet (annat än för
äro redan publicerade i denna tidning
luftfartyg som i vissa fall begagna första
och om VI också skulle önskat oss ett
och sista bokstaven) och ordet de skall
-
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·Olika metoder att erhålla
stabil våg.
Av Ing_ A. Djurberg.
En av de· svåraste stötestenar, som
sändareamatören råkar ut för, är sän
darevågens benägenhet alt variera under
pågående sändning. Denna ostabilitet
nos vågen tycks vara särskilt markerad
då osclJlatörröret är av lågtemperatur
typ och arbetar med hög emission. Våg
längden ändras kontinuerligt eller i
ojämna hopp. Det senare inträffar sär
skilt då röret överbelastas,
Är sändaren »ostabil» kunna följ ande
åtgärder vidtagas i och för stabilisering
a v våglängden:
1) Minskning av induktans och ök
ning av kapacitet i osillatorkret
sen.
2) Löskoppling av antennen.
3) Anordnande av negativ gallerför
spänning.
4) f\'linsknmg av elfekten,
En svängningskrets bestående a v en
stor induktans med en liten parallell
kapacitet är alltid ostabilare än en
svängningskrets där motsatta förhållan
det är rådande. Orsaken härtill är, att
ostabilitet delvis beror på små kapacitets
ändringar i sändaren t. ex. genom in
verkan från antennen, då denna svaj ar i
vinden eller genom mekaniska vibratio
ner i sändaren. Om vid resonans på en
viss våglängd spolens parallellkapacitet
endast uppgår till ett par tiotal centi
meter kommer en obetydlig variation i
kapaciteten alt avsevärt förändra våg
längden. Minskar spolens varvantal måste
användas mellan anropad och ropande sta
tion. Alla skäl tala för att ett anrop
skall
innehålla minsta möjliga antal
tecken . Det kan därför med hänsyn till
att antalet svenska amatörstationer aldrig
torde komma alt öve,stiga det antal
variationsrnöj ligheterna med en bokstav
efter siffran medge inte ifrågasättes att
vi tilldelas mer än en slutbokstav. Följ
aktligen få vi finna oss i att få helt nya
anrop över lag. På sammanträdet till
drog sig anrops frågan stort intresse och
förespråkare för bibehållandet av vara
nuvarande två sista bokstäver funnos
vilka emellertid nu övergett denna stånd
punkt till förmån för 4-teckenanropet.
Styrelsen har också senare diskuterat
spörsmålet och funnit lämpligt ,föreslå
att landet uppdelas i 7 distrikt, om
fattande vardera två bredgrader beteck
nade med SA längst upp i norr (69--t>7°
lat.], SB, SC, SD, SE, SF och SG längst
söderut (57-55° lat.), (antalet anrop
med en slutbokstav reduceras därmed
till 1820, vilket är fullt tillräckligt],
samt alt anropen inom varje distrikt ut
delas med hänsyn tagen till licensens
ålder. (ex. SMZZ=SE1A etc.), Nyttan
av distrikstledning av ett land med
Sveriges utsräckning är uppenbar, då
möjlighet darrned vinnes att lokalisera
en station så snart dess signal höres och
utnyttjandet i viss mån av de rikliga
variationsmöjligheterna för anropen en
ligt styrelsens åsikt mest ändamålsenli
ga sker efter här skisserade linjer.
De nya bestämmelserna i anledning av
1927 års konventionen torde komma alt
utarbetas och fastställas av telegrafsty
reisen under sommarens lopp.
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man öka parallell kapaciteten för a·tt upp
nå samma våglängd som förut. l senare
fallet betyder en liten variation i kapa
citeten inte så mycket enär den endast
utgör en liten procent utav hela paral
lellkapaciteten. Man bör därför vid av
Etämningen ordna så, att :parallellkapa
citeten vid den våglängd man önskar
sända på uppgår till minst 100 cm., gärna
200 cm.
Vid löskoppling bör antennspolen ej
läggas utanpå eller inutioscillatorspolen
utan i stället givas samma diameter som
denna och placeras intill anodändan av
oscillatorspolen. Då sändaren skall av
stämmas, inställes först våglängden med
oscilla torspolens parallelkondensator. Där
efter avstämmes antennen med jämförel
sevis tät koppling mellan antenn- och
oscillatorspolarna. Vanligen finner man
då att markerad resonans erhålles i an
tennen nå två lägen av anlennkondensa
torn . Detta tyder på för tät koppling.
Antennspolen
avlägsnas
därför något
från oscillatorspolen; tills de båda reso
nansläl!ena Då sändarekondensatorn sam
manlalla. I detta läge har man den tä
tast användbara kopplingen. Skulle vå
gen fortlarande vara något ostabil kan
man ytterligare avlägsna an tenns pol en
från oscillatorspolen. Därvid minskas
emellertid antennströmmen, men det är
långt [ördelaktigare att antennen utstrå
la r en st a di)! om ock svagare våg än en
stark osta bil sådan.
Åtgärd numro tre var anordandet av
negativ gallerlörspänning. Det bästa sät
tet att anordna denna, torde vara den
å vårt schema vi sade anordningen, enä r
den tillåter en omedelbar kontroll av
gallerförspännin)!en utan bruk " av milli
ampermeter.
Användes
gallerläckmot
stå nd må ste ma n nämligen mäta galler
strömmen lör att kunna avgöra vilken
gallerförspänning
röret
arbetar med,
eliär spänningsfallet i motståndet spelar
en avgörande roll. Då gallers pänningen
skall inställas anordnar man lörst en
absortionskrets bestående aven licklam
pa, var s båda poler äro lörbundna ge
nom en trådslinga av ungefär samma di
ameter
som sändarspolen. Sändaren
»startas » och slingan närmas intill os
cillators polen tills ficklampan lyser med
normal styrka . I detta läge fästes sling 
an så atl man få r händerna fria att ma
nipulera inställningsanordningarna. Mit 
tappen.
som
reglerar återkopplingen.
placeras i det läge, där ficklampan lyser
starkast. Nu kunna vi övergå till regle- '
ringen av gallerspänningen. Från den
lägsta s pänningen ökar man stegvis ge
nom atl f1ylta kontakten på gallerbatte
riet. allt under det att man observerar
ljusintensiteten på ficklampan. Först då
ljusintensiteten börjar försvagas har man
uppnå tt den rä tta gallerlörspänningen.
Har man tillgång på en milliampereme
ter atl inkoppla i anodkretsen, skall man
till sin förväning linna, att det input
man har med den rätta gallerlörspän
ningen är enda till etl par tiotal procent
mindre än anodeffekten ulan 'gallerlör
spänning och trots detta är oscillatorns
output d. v. s. svängningsellekten den
samma. Man har med andra ord sagt
ökat sändarens verkningsgrad: Ekono
miskt har detta kanske ej så stor be
tydel se lör de lies ta amatörero"som en
dast arbeta med 10 till 20'watt:' men lör
utsändningens kvalitet spdax<,det -en vik
tig roll. Antaga vi .t. ex~ "att s1b,<ranin

arbetar med ett kraltlörsfärkarerör och
220 volts anodspänning, samt att anod
effekten därvid är 9 watt, utan galler
förspänning så sjunker denna effekt till
7 watt vid 15 volts negativ gallerför
spänning utan' att svängningseffekten
minskas. Vi ha således befriat rörets in
re element från en värmeeHekt av 2
watt. Med kännedom om att vågens
ostabilitet delvis beror på onödig upp
värmning av rörens inre element, inses
lätt vilken förbättring ovanstående re
sultat innebär.
Skulle trots allt vågen ej förbli stabil,
återstår ingenting annat än att minska
effekten. Detta får ej ske genom minsk
ning av glödströmmen t ill ett onormalt lågt
värde, enär glödtråden, särskilt vid låg
temperaturrör. kan taga skada därav.
Effekten sänkes i. stället genom minsk
ning av anodspänningen. Matas sända
ren från ett likströmsbelysningsnät sker
effektsänkningen enklast genom inkopp
ling aven glödlampa i anodmatarled
ningen. I allmänhet gäller den regeln,
att ett underbelastat sändarrör svänger
med stabilare Irekvens än ett normalt
eller överbelastat rör.

16-20, fredagar 23-2' och lördag~r
15-18 GMT.
Ed 7RL (CC 42.12 m.) torde redan
vara känd av EM :s. En fb phone sta
tion. Obs. morsekurseni Sändningstider
na publiceras i stockhoJmspressen (St. T.,
Sv. D., D. N., St. D.J. Den 5, S på 42.12
samt 12 och 15 juni på S4.25 m. försiggår
kortvågslyssnartävlan. Se Populll!r Ra
dio, bästa skandinaviska radiotidskrill.
(utom QTC!). Den 29 påbörjas utsänd
ning av bilder!!
Sri, EM:s men vi måste erkänna, att
våra vänner ED:s nu erövrat första plai
sen bland hams i Norden. Emellertid
äro vi tacksamma för det arbete som
göres i Danmark på detta gebit och vi
skola med intresse lytte paa 7RL i fort
sättningen.
Enligt msg till SMWF, är en av före
gångsmännen inom svensk kortvågsradio,
civilingeniör Helge Svenson, I. d. SMYY
i Vaxholm, som sedan ett par år vistas
i Bogota i Columbia, Sydamerika, nu i
luften med en sändare på c:a 35 meters
våglängd och lyssnar dagligen klockan
0400 GMT efter svenska sändareamatö
rer på detta våglängdsområde. Som ma n
erinrar sig, var Ingeniör Svenson den
förste svensk som på sin tid uppnådde
dubbelsidig förbindelse bl. a. med Syd
amerika, Nya Zeeland och Australien.
Till nästa finnas bl. a. överstående bi
drag fran SMTO, SMYD SMUV .

Slyrsälldare.

På kommersiella stationer lör telegra
fi och rundradio låter man sig inte nöja
med dessa sändarrörens nyckfu:la egen
ska per. Sedan gammalt har man på så
dana st a tioner använt den s. k. s t yr
sändarepricipen. En styrsändare arbetar
med tva eller fler a rör. av vilka ett är
oscillator. Det sistnämnda, som bestäm
mer sändarens våglängd, är vanligen un
derbelastat och lör övrigt på alla sätt
stabiliserat. Svängningarna, som alstras
i oscillatorn överföra s på gallret i elt
s törre sä ndarerör. varvid effekten i det
t a rörs anodkrets lörstärkes till 5 il lO
gånger ellekten i oscillatorns anodkrets.
Vi II man ytterligare öka ellek ten kan
delta ske genom tillkoppling av ett än
då kraltigare dimensionerat sändarrör.
Anodkretsen på det lörsta lörstärkare
röret tillkopplas härvid gallret på det
sista röret.
Det är en känd sak, att det är lättare
att erhålla stabilitet på långa än på
korta vågor. Detta lörhållande kan man '
i en styrsändare använda sig av. Oscil
latorn kan man t. ex. låta svänga på
600 meters våglängd, varefter man för
varje löljande lörstärkarsteg lördubblar
Irekvensen. Slutsteget i förstärkaren ma
tar då antennen med en våg, som håller
sig konstant med samma procentuella
tolerans som oscillatorvågen.
Till de övriga problemen som äro lör
knippade med styrsändaren skola vi se
dermera återkomma.

Strays.
På grund av QRM från AGJ sänder
PCJJ på lörsök tillsvidare på 31.4 m.
Nya sändningstider : tis- och torsdagar
,

-

25 

Calls Heard.
SM 013 E. v.

Hofstl~n,

Fågelsångcn.

Uppsala.
25/2- 4/3 1925. O- V-I Rtz
QRH
40---45 m. ea wii, Ir, spo, eb 4ic . 4j p. 4y l.
4xs. 4aa, 4bt, 4cc. 4eu. 4kb, 4ak. 4uz,
4au. 4ar, 4di. 4ap. 4el, 4dj. ed 7dd. 7ha,
7hm, 7na, 7im. 71y, 7nn, 7sj, Icg. 7hp .
7tj, 7cc. 7hj. eJ Skk. 8pro. S4ss. Scp. SItt .
Szed, Sfx[. Sit. Slau, Smmp . S[or. Sho,
SId. Sno. Srpu. Sgdb. Snox, Sgi. Sgrg. S[u ,
e!! 2fr. 6hp. 61a, 5mg, 5kl, 6yq. 2ao. 2ms .
5yk, Igl, 60h , ei Ub, lit, Idi, Ids. lm a,
leh, lsv, lbd, 19l. Iza, Idr, Ixw, !fp.
Imm, ek 4uao, 4fd, 4dba , 4abk, 4qd. 4iet.
4abf, 4dka, 4ey, ellalm, lalb, lalr. em
s mut, smvj, smvp, smuk, smwg. smtc.
smzy, smga, s mua, smry, smnt . smp z .
smve, smsh, en Ojk, Ovn, Ofp, Oyy . Obc.
Opm, Odj, eo 4uz, ep lbl, es : les. Int.
2na, 5nb, laa, lrm, 5nk, lab, 2nt. el erx.
tpmn, 2ua, ew aa, ab, mr, hp. eu pag.
09ra. 10ra, ag 67ra, nu 2ael, lazd. Je les .

SMZF Vigge
Den 26/2 1925. O-V-I Rtz 40 m.
band,: ea: KL. ZLL. eb: 4CC. 4DJ. 4EM.
ed: 7DH, 7FP. 7HJ. 7JM. eJ: SBJG .
SEST, SFXF, SPNS, eg : 2NH. 6BB. 6WY .
6KJ. 2KT. 6FA. 5NH. e;: !BD. IEQ.
IEA. ek: 4VR, 4AU. 4FU. 4MPR . 4UF.
el: LA2B, LA2K, em: SMTN , SMRV.
SMUK, SMTC, en: OML, OBC. es: 2NX ,
5NB, 5DMB, lAA, 5DMA, el: 2UA, en.
13RA, 31M. 65RA. nc: IAK, nu : lAV J.
!BUB, lNQ, 2BGZ, 2BVG. 3DG. 5BJ.
SBBS, SDME, 9EKW, 9CFG. Div: OYL.
30 m. band: eb : 4CC. eJ: SORM. SWB.
SVVD, SEO, SMMP, em: SMUV, oa :
2YI.

SMWG -Västerås -och Stockholm

V~~O/4, lJ2&. Rlf O---V~(
40 m. ea: fk, pv; eb: 4Qt,_

4.c~, 4cc,
4co, 41t, 4fg, 4ic, 4H, 4J!:b, 4.wx;;' ecf: 7;bl,
7cg-, 7 dx; 7-fp, 'igu, 7gw, 7hj, 7hl\, 71k,
71"i', 7 fl). d , ~nl\;, el: 8bak, 8blg, 8t;tl,", 8cc,
8fbpl, ~c, 8dt, 8ow, ocx;l; eg: 2sw" Sbr,
5jw" 5wq, 6d,T, 61,::, 6Pa; gli!.: Ub" 17c; ei:
las, lcn" 1dr, ~~g,1xw, ' l,7;a; ek : 4'abg,
4aca, 4/1f, 4.au, 4d, 4cm, 4cl?' 4:q~, 4ud,
4uo; el: la2b; em: smrw, ss, ~, tn, to,
u f, ~j. US, ux" ~e, ,-,:p, xn" xu, zf,. zy, en:
oly, oml; ep: laa, hr, lbv; er: 511, es :
lab, lrm, 2nl; (II: Il, 3xy, tpju, tplm,
tpzo; el!: lOra, 15ra, 27ra, 94ra, rk60,
ora; ew : .ab, az, fg, sr; ag: 67ra; le:
les ; nc: 2an; nu: lahx, lakm, lbaa,
I bw, 2rs, 2up, 3afw, 4aef, 4ft.
30 m. ee.:, ear28, em : smrw, sh, uk; ep:
Id, lma; sb: lbg, Ich, 2az, 5bf; sg,; lnic.
20 m. en: orz; eD: 3zy; ep: lbx ; ai:
2kt; lo : 3bb; nu: lera, lvw, 2ags, 2blq,
2ng, 7bb, 7ek, 7fe, f\buh, ge,z;' Da: 2uk;
oz : 3a,i. 4a,m.

S.~YL, St9ck.hQlm.
25/3~15/4

1928.

Receiver: Reinartz
ea: cm, cr, Irs,
pb: 4bt, 4co, 4di, 4el, 4em, 4fq, 4kb, 40u,
ec: lab, ed: 7bl; 7fp, 7hm, 7kw, 7\nd,
70m, 7va.el: 8ez, 8lb, 81c, 81k, 81u, 8ih,
8pr, 8apx.. 8bra, 8btr, 81bm, 81xli 8grg,
80rm, 8pro, 8rfm, 8yoL eg: 2ao, 2dx, 2sc,
Sxy, 6uo, egi : 2it. ei: lam, lax, lmg, lza.
ek , aeq, alk, 4au, 4ba, 4hl, 4nb, 401,
4nl, 4uu, 4x~, 4kU, 4uak, 4zZ2:. el: lalv,
la 2b, em : smpz, smrp, smru, smrv, ' smrw,
smsh, s mss, smlm, smlo, smua, smul,

O-Y-L QRH; 41-49 m.

r

Använd

KORTVÅOS-

SSA

lOG
kr. t:1'5

Standard-
Q~L -k.ort

kr. 2:
pr 100

Komplett sats
utbytbara spolar med hållare för _
våglängdsområdet 20-135 m.

S'S.A'

Kr. 24: 75.

StDckhDlm 8

"\

N Y HE T!

EI,A's Kortvågsmottagare.

K O NiD'E N SA;f O:R
Kapacitet: 85 cm .
Kr. B: 

8

H'Ö." O'f.R:E K V'E NS D R;t19-S~EL
med, hållare:
Kortvågsmpltague , n:r V. k.
Motlagaren - är halva, stationen. Genom att : bygga Ed~r
IllQttagl'r.e _med, E.lA~d<:lar efter ElA's monteringsritning er:
h~J~4r Ni en verkii&', DX.mottag,re. Ingen geocuaode ,. haod- 
k.pacit~t. M.ed tre, _utbylbllr;a < låg(örlustspolenheter tänkes.
våglängderna, U -,till- ! 00, meter.

~~.i- bY.8'g~<ltts-lll~d 'lllo11tering~ritning 64:- kr.
h;~lis(a ,n:r - l}. (19J<Jl 'sänd,u mot mol 15 öre i Irimiitifen,

RENUIRERA :
vår nyutkomna utfdrllgi;z. konstruktions"
beskrivning ' for trerltrs ~ortvågsnrottagtne
Kr. 0,;75, + porto.,
Ä;"B~

ST.ERN & '.S·l1E:lM*

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

ELEKTRISKA
B O X 67 SJ

IN DUSTR1~

4: 75.

A~-If.'

S T O C K H O L M.
BOktryckeriet Pallu;, Ste,ckholm 1928.

S T O'<n('lf":Ol! M'

