5

SA

N:r 8 - Ärg. l

DE:

s s

QTC

Dec. 1928

Ol2GAN FÖQ FÖQ(NINGtN SVE:QIGE:S SÄNDA~(AMATÖ12(~
T on- och frekvenskontroll.
l:r;1I1 och med den. januari 1929 ställas
fordring-ar rå de signa le r en radiu
:'r.l2.tö, sä nd er ul. För d e t första kräva
höga I'c<krbörande all frekvensen ligger
inom något av o mråden a 1750-2000, 3500
-L!,0OC, 70:)()-7300, qO:JO-14480 eller 28000
-JO:Joo KC. Brytcr någon mot ' det t a för
~:a bud riskerar han lic e n sens indragande
c:lc,' i lindri gaste fall misskrediterar han
::In:!tö,erna S;l att utsikten alt I'i få behiU la
1;1: a band vid niista radiokonferen s i :\lad
rid 19J2 ulir mindre, för det and ra böra
s igs n:\turligt vis vara stad iga och tonen så
n;ira T 9 som möjligt fö, att interferen
se n ska ll bli så liten som möjligt i de
s,nala frekvensband vi disjJonera. Det för
sta kravet nödvändiggör en frekvensmäta
re (gammalt namn: vägmätare!) av n;lgot
s lag och med god noggrannhet, det andra
en anordning f ö r avlyssning av den egna
sä ndningen . Angående frekvensmätare för
a lla dc o lika uanden se "QST", uktober
1928., De äru blserade på en del special
kondensatorer, som ä~o sv:ha att erhålla
här, larför oet torde vara krångligt att
konstruera dem, Att noggrannt avhisa en
;!iJsorptionsfrekven~meter är som uekant ej
helle, lätt va rför heterod ynano rdningar
:iro a tt föredra ga. Tonkontro llen lik som
i I';SS mån f rekvensmätningen k an ske med
"den I·ä l kalit~era<1c mottagaren " ge nom
imt:illnin; ::1' l~ 1011:lga ren Il;l hah';1 siind
Ilingsfrekl'cn,en Illen metoden iir cndast
:~lt heakta s"'" nödfal lsåtgär<1.
Emeller t id kan man för en relatil·t hil
lig penning göra sig en lokalmuttagare som
iir all\'iindhar
förutom för tonkontroll
;;.I·C' II fö: frc:,,'cns :niitning med för I'anligr
:':":l!ö,uehol' tillräckl ig noggrannhet. För
aa f;l en',el och sta)'il konstruktion gö,cs
dc" hiist fö:' C'lt freklTnshand c ch l11ed
hj;ilp al' öHrtollcr tiiekas dc ill riga Inll
d('II, Son I man liitt ser a v dc olika h,lll
dl' ll S IItsLiiekn i ng iir det liimpliga s t alt an
I'and:l J500- ' ~"JO KC-handet rör lokal
J:'ott;' garen.
Limnas 50 KC marginal ii
I : ~rder;l sid;:n komr1er allts :·l o grader ;1
);o ll<kns:lt<lrll att nlUts"a;';! 4o .jO [,C o( h
' c'." .I~j() I,l', ""led e s en !nl/(/ildc klll'l'a,
II ;i Y - (l'l'~ll skri\'cs exempelvis 17 :. 0, 3.;00,
iOGC , 1_,eOJ I)ch ::l)coo Kl fo, ell I·is:;
plIlIki o. s, l. I';i Sil <itt iiir man en kllr
1';1 1:1('11 iörii"derlig ska la för dc o likl I>an
,)('11. \[all kan gi l' et\'is äl'Cn rit a lIPP o lika
kun'o r ,:l cd S:ullllla skala för , att i;l he
kl'iimn,-c ;i\·läsn :ng. En nackdel med all 
ordni llg ell ;ir all noggrannheten blir o m1';'lIlt prooprli o nell 1':1ot frekvensen ' I'ilket
yttcrligare iÖrlärras al' att 3500 Kl ban
clel i,r S;l (i det:a s:\mmanhallg) olyck ligt
I>retl I rö c at t i någo n mån råda bot på
dett a bör mall ej I'ä lja en kondensator med
,;,tl ini g f rek vensskala utan en vars plattor
lIärma sig Inll'cirkelform då lutningen på
I~ö;p

Forts, på nästa sida.

Sverige i distrikt.
De nya anropen fastställda ,
Teil'gra fstyrelscn har meddelat förenine
gen Sver iges sandareamatörer, att den av
förellingCII föreslagna indelningen av lall
tlet i sjll dis,r ikt, omfattandc vartdera två
latitlldgra :: er, bi fallits, samt att di s trikten
skola beteckllas med en siffra, så a tt oistrik
tet IJngst n(lcrut, 0; _67 0 N., lt t miirkes med
n:r l, nästa distrikt , med nr 2 o, S. v, Vi
dare Ii:\r bcst ;,mt s , att amatöranropen sko

Exakta -kalibrationssignaler.
Bl1reau of Standards station W\'\iV sän
de;- kal ika,:onssignalcr c nlig t
följande
schema, 8-r.1inlllersperiodcn uppd clas i /,
"a ll män t anrop", 2, kalikationssig ll alcll
hestående al' myckct I;lnga streck iltski lda
med sig nalen 1v\'\VV samt J. angivelse al'
den e"aku f ~ckl ' ensen i KC med morsc l
I;; n!;'sam ta';t. T on: mudulerad )). C.
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Traffic notes & strays.
S~, l YG

e n lilen
SM-Qso,

2

har ut om Sill vanliga rac station
walt s oc , som han begagnar för

Trel'liga, lätthanterliga oc h l ilk et äl dl
I'iktigaste fullt crfektil'a kortl'ågsspolar
kunna med fördel lindas 1';1 gamla rö,.
so ckla r: Särskilt Telefunkenrörcn ge ut
märkta spolrör Cl cm. diam) . Limpliga
I'arvtal äro ungefär:
80 m. 30+7, ~o m . 1.3+6, 20 m . 6+~.
Spolarna kllnna lind as med I. ex , 0 ,3
mm . tr ;u l ulnll luftme!lanrum och I'an'en
fix e ras enklast genom hest rykning mer!
s hellack lös l i aceton, I )cnna spoltyp har
I'id jämförande P 1'<1\' I·isat sig fullt li);",ir
dig I'anliga 1:,gfÖrlu s lspolar. (~.\fl{ \\ ',)
Cpptäckt al' SMTN: Finland s knrtdg-s 
förening SHA I. , ,;lllClc,. blllletin på finska
sönd;l"ar kl. 1.1..10 (;cr.
FA's QSI.-i>yr;' har eli ii Il Skclll;t!: 'J 'se
QSL lO F:\ 0\1\ ~

NkRL hele,' den Ilya Ilor,l<a k"rll';lg :; 
amalöriö,cllingen, OrM . ,,,'
I.a l(; adr
Vokse nl ia, Osl"
1:1 biirja 11Inl b"kst ;tl'crna S\1. ))\'11 liv a s ' g
IICJI . . n li)r t'll rcdall hcfilllli~ :-;tatinll crhål
k :, gl' lHll1l att IlH: ll a n 2:a och 2:1..' hn ~-;t~lVl'r
Il a l dCII nlll'a rand<: sigIIak lI illsall;l ,iff r:lIl
i u r IT(!erbörandc' e1ist .. ikt, Eli ama törs ta
li,'n i St<:ckhu!1ll k o mmer såledcs att iå ett
2nrop Sr:111 t. ex. S ~15ZZ.

*

SS A's bekan,a hem stitllan i e1cnlla sak
bkv sålunda i huvnd sa k bifallen. ~'(e<l av 
sik t att iå kurt as t möjliga signal, fyra tee
krn, begärde vi, att varje <iistrikt skulle få
sä r ski lt prciix SA, SB etc ., men enoast _ett
prefix för hela lanoet har telcgrafstyrel
sen velat vara m ed o m, varf ör det med
h ä ll syn till anta let s tatione r blivit nöd vän
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di gt ha lV ;, s lulbllkstav('l' ,U Il1 hillil"- För
såvitt vi iiir'lå bör d e t numCfa illte vara
något so m hindrar all SOIl1 i IIlland<:t n Y'1
~,matörstaliollcr h~r tilldelas iigarens ini
tialer som dc tl'å s lut bokst:,vef!1a i anropct.
l utlandet har vår di s trikt,in(.~ l ning malta 
gits med till f rcd ss tällelse oc h och I·i h up
pas livligt att våra vänner i ?\orge, Dan
mark, Finland ville söka få samma distrikts
indelning, så att det bleve ett enhet li gt skan
din av isk t s y stem . Siffrorna 0, :':\ oc h 9 äro
leoiga för ;,y:.t d istrikt. F ö r seglande S1!',
planera s bcgära 8 för norra och <) för sö 
ora h a lvk lo tet.
-ST.
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T on och- frekvenskontroll (forts.)

Nya Ijudstyrkeskalan.

Frekvens eller tå~rånk"?

kurvan vid hög re gradtal på skalan blir
mindre och således noggrannheten bätt re
på de högrc {rekvcnsbanden som ju äro
relativt myck et sma lare än 3soo-bandet.
Förhållandet inses bäst om man ritar upp
kurvan.
Kalibrr7ing av lokalmottaga r e n kan ske
på fö ljan<ic sätt. Först inställ es mottaga 
ren, som antages nå gorl unda kalibrerad
för 70:::;0 KC bandet, på 2X34s0 och 2X
4050 KC (motsvarande ca. 43,5 och 37 m.).
LokaLnottagarens spole och kondensator
va rieras genom borttagning av varv och
plattor rå känt sätt tills dess att dess {ör
sta ö"erton interfererar med mottagarens
37 m. vid kondcnsatorn rå 0 0 och med
o
43,~ r:1. ,·id dessamma på ICO . Den exakta
kalibreringen verkstälIcs nu prl van ligt sätt
i det lTlan lå ter lokalmottaga rens grundton
eller r.ågon ö'; e~ton intcrferera r.1ed en
s,ation r"ed känd frekve ns. (Kalibr e rin gs
signale r, se annan plats i detta nr.). Dispo
llerar man cn runclradiomottagare med rör
eller annan oscillator för dy lik;) "ågläng
de. kan r.lan ställa in denna på nollsväv
ning med en station lTled noggrannt känd
frc k"en s (an tennen av hänsyn till gran
narna hclst hortkOllpbd I) samt observera
ö,·e;·toncrlla i 3500-bandet. En del sckun
<hl,'" intcrfer cnstju t höras alltid i;"cn men
;;ro .wagarc än dc som alstras av övc rto
ncrna "arför förväxling liitl undvikes
Exel:1)'el: Stoc kholms rundradio 660 KC,
öji;tte ö,crt()ne n
:lQ<J:> KC, hra punkt 1
Vill man ordna det ;innu fillare kan man
s t:il l:l in Si,l rUIldradiomottagare resp. os
cillator I.;t hal "a runrlrad;ostationcns frc.
I"'ens el;,. man får ile~:! punkter. !letta sätt
"n,h,;, Illiijli gt för lu kaistationen . Ä r man
lyckli;; ;tg;,rv lill cn I"':!rtskristall med
k~ll1d fl'l.'l~\ \,,'ilS kall I~all Il;\ttlrligl\"is fÖi-
I'ar:l 1;1 ;trlal"gt s:Llt. ;\tt ""'111st;,cndc me
:()d ~· ;· :1 "('11 kll11 1l:1 :lJl ', ~!lIdas för kalihrering
:~\ I. l' '- . UI l'I(J !t~lg(ll "l' ~r klan. lx.iskcn att
:,: ,':; ; ~: .• !Jo:-! d<: olika ö\·cr tonerl1;t ~\r ej
S:O I' d" l'l:1 n jll a lltid h~. r en del fa sta
ptlll ktcr som \\il< , \\'iL, N '\i\ nl. fl. och
"1:1n ~,. k·.11"lan olTlede lbart ser om mall
skulle ha misstagit sig på ö,·ert on.
Kop pling ( ö~ I"kallllottagar'en ;ir h;mp
li gasl "splii H;tr lky" med ellth,t hall'a
spolen a"sl;;ll1d stt att kondensatu1"lls sta
Ii,· kan )(" '<I,tS ()ch h;llll lk :: j>:lci:et und"i
bs. S"I; l et t ungefärligt i;impligt ';trde p;'t
k(lnd~;lqtorn kan mall ange 60 Clll. om
spu le ll har 2 J ;1I·st;;llld .. och l.; i'l te rkopp
lillgS"'ll"l lindade 1"1 elt (J em:s spolrö r
men d~ r;;tt :l ";;rd e na måste ut experimen
teras i ,;}rJe fall. För att få ckonomisk
d,iit ,;iljel' man hcb ett I;,g,oltsrör
cxell1l'cll'i" :\ 10(), A 209 eller mots"arande
som kunna <I" i,as mcd ctt t"rrelement el
ler cn ackulll11lalorcell. 1':n hög spä nn{ng P;l
.; 0 ,olt ;;r tillr;;cklig och hela <lnordnin
!':c n 111ed I,atte r ic r innes lutes i en pl;ltli'lda
eller i en "I"tkl;;dd trälåda för skärmning.
'-\"sti; mning sratten som helst i;r cn mikro
dito. <;;I C5 !;iI'Cl' is 11t:!n p;"t I;td an lik som
,,:rö.nhrytare fiil' glö<!strö:nl11en oeh kon
takt för hörlcldonen. I)ct lämpligaste a,
s',\nekt ir:1Il si;nc1are oc h mottagare utexpe
rimenteras . Kalihr.. ti ollen bör d;"t och e1 i'1
konlrolleras lll ed hj ä lp a,· en fix sta ti on
t. ex. \\i L. Orsaken till a' l'il<e1se kan
,·ar:. ändrad e batterispänningar varför des
s:! inreglcras sa att ö"erensstämmclse med
ur s prunglig a kunan erhålles. J)et är lämp
ligt at t mi;la anodspänning och glödspän
ning innan första kun'an uppritas.
Lokalmottagaren är a"sedd att alltid
\"ar a inkopp lad när sändning pågår, så att
man erhåller cn fo rtl öpande kontroll på
"ig nalernas kvalitet, samtidigt som det un
de rlättar telegraferingen, när man sjä lv
hör sina signaler (gäller speci e llt "bug" I).

Knappast uppfattbar; oläslig.
2. Svag; stundtals läslig.
3. Ganska god; läslig om än med svå righet.
4. God; läslig.
5. Mycket god; läslig utan minsta svårig
het.
Ljudstyrkeuppgift
fö regås av "QSA",
vars nya betydelse ä r : »Ede r styrka ä r (en
siffra l-S).» Då den gamla R-ska lan sy
nes erbjuda stora fördelar framför QSA
skabn bibehåll a SSA's QSL-kort »QRK
R .... » jämsides med »QS A .... ». En
dast QRK bctyder enJ. nya Q-listan: »)II'[ot
tagningcn går bra. Edr:! signaler ii ro star
ka.» Den nya Q-listan är f. Ö. inte så myc
ket ä ndrad, men har utökats betydligt, så
att Z-listan blivit överflödig. Av ändrin 
gar ii ro följande av intresse: QHG : »Eder
exa kta våg (i ke eller m.) är .... », mcn
QRG? gäller >IIi" l åg. QRH: »M in cxak
ta våg ä r . ... », men QRH? gii ller I~dcr
I'åg. QRI: »)Eder ton är dålig», men QR! I
betyd er »i\r mill ton dåli ;<l» Ql{]: »!v[ot
tagning omöj lig. Edra signalcr ;iro för
svagalJ, QRL: »]3g i;r upptage!l». QRV:
»)V. g. sänd vvv.») QRvV: »V. g. medde
la .... , att j:!g anropar honom». QRZ: »)Ni
anropas av .... ». QSI3: ))Eder lj uds tyrka
var ierar », men QS B? :
»Varicrar min
etc.?»
QSC: »Edra signaler försvinna
stundtal s»). (fading.) QSD: ))Etler tecken
givning är dålig. Tecknen oläsliga.» QSE:
»Eclra tecken flyta illop», men vid frilg;J
betyder QSE: »)t\ro mina tccken d istink
ta?» QSL: »]ag kl'itterar», och (iS!.':
))l(an Ni giva mig kvittens». QS),[ : »)]ag
har ej mottag it kvittens». och QS\[ ': »)Ha r
Ni mottagit min kvittens?». QSP: »]ag
skall tran sitera till.
utan a,'gift», frrt
ga: »Vi ll Ni etc.» QSQ: »)Si;nd I'arje ()~d
en gång», oc h QSQ?: »Fflr jag siinel:! ctc.»
(iS C: »Sä nd med våg.
(kc eller In),
Jag lyssnar på I:r.» QSL": »Ska ll jag etc.»
(lS\': »Ö"ergå till ,·åg ..... siil1(1 några "
(ch fortsä! t».
QS \": »Skall j ~g elc. »
QS\\': »]ag skall siinda med I'tlg· .. . , fort
sii tt ly ssna». QS W I: »V ill 1'\ i eIC.» QSX :
»Eder våg varieraD).
QS;';:): »" ariera r
IIIiII V;tg-?») QSY: »Si;nd på våg.
utan
all ändra V:1gtyp». QSY I: »Ska ll jag t:'c.»
QS/.: »Si;nd "a~jl' (Jr:1 1";1 ggr .»)
r öv ri.e:t !J ;ilJ\·i :,;.s lill rac1iokoll\Tllti()lIl'll.
rom
tillhandah?t1k s a,' SS!\ till kr. 1 :2.1
porto.

av teknolog Mats Holm~'r~rI.
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l d:ll1ska "Populär Radios" n()\'cmi>er 
I!'.'mmCf finnes ~n liis"ärd artikel om 1()2()
sändar en. F. Ö. kan nämna s att en sve nsk
"I'opul i; r Radio" l sam arhete med den
dansk:! planeras.
Den hli"ande s"enska
"PI{" ämnar introducera hildradio, och te
le visio n samt i särskild av delning behand
la kortvåg och amatÖrsändnillg. Tidskrif
ten kommer antagligen för att göra sig
känd att kostnadsfrilt tillställa s SSi\
iterna oeh de andra kort";lgsg1l1,J,arna
någon tid (ram;lt.
Enklast anordnar man med en dul,I'el"m
kastare stl att r.1an sl:lr ö"er hörtelefoncn
från mottagaren lill lokalmottag;l1Tn "id
()"ergån g från mottagning till sändning . 1': lt
annat sätt är :lIt I,tta lokalmottagarcn g;,
in på mottagarens Lp-transformalor , n;lgot
som underl ättar effekti,' "break-in" då
mottaga re n hela tiden Utr vara avstitmd
till dcn s ta tion man QSO :ar. N:!ckdel:
QI~;"l fr å n sä ndaren I
De n amatör som lägger sig till med en
sådan apparat som jag ovan sökt skissera
kan alltid "ara säke r på att han ligger
inom banden oeh •.'1'/ hur hans tOll är
oeh behöver ej lita till kollege rn as ofta
lika I'älmellade som misslyckad e "QSB"
rappo rter.
- TN.
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Genom, \Vashingtonkonventionen har ju
blivit besfdmt på vilka vågor vi amatörer
få hålla till och banden ha, angivits i ett
mått som vi inte ännu blivit riktigt för
trogna me-a..Alämligen frekvens. D e t gäller
alltså att hålla sig till just dessa band och
inte högrc eller lägre och vi bliva sålunda
tvungna att veta med vilken frekvens vi
arbeta. Människan är av naturen i viss mån
konservativ och så är det väl med raclio
folk och då även ama tör e r. Vi äro ju v a
na att handskas mcd våra våglängdcr, kor
til så I'äl so m långa , och tycka kan skc att
det är bra som det är. På dc all ra kortaste
vågorna ii r det förstås en smula besvärligt
med decimalerna, men det låtcr ju bara
fint med decimalkommat cch två eller tre
si ff r or efter.
Men varför böra vi då öl'ergå till att
tab om frekvens i stiille t för vågl ä ngd ?
Ja, ~kälen härför äro många. Vi skola cmel
lertid först se en smula på de mcr cller
mindre tvi velaktiga företräden SO I11 våg
Lingdsmåt"tet har. först ha I'i ju den där
gamla I'an:tn som alltid är svår att komma
ö·ier. P å Iiknande sätt har dct som bekant
varit cn dcl s tridigheter när det gällde att
bestiimm:t vad som menades med positiv och
strömri ktning, och so m det nu är så räkna
vi s tr ömr iktningen av gammal van:! i rakt
motsatt riktning mot den egentliga c lek
tron ctrölllmens riktning som t. ex. i 1';\
kuumlörcn. Hiir gö r dct inte så mycket
n:>r det e:H la st gä ller ett plu s e ller minus
m~'n l) ct r äff;l 'Hle
frekvens och vågliingd
li ggcr det ga mla vanliga systeme t hetydl igt
siimre till. V;lgliingden k an ju t~inkas hav,t
företl'iide genlllll att m an å tminstone över
20 Ill . kan rcira sig med tal som äro lätt:!rc
:ltt h;l1HI~'kas In cd. ]åm för exempelvis .11 . 1
111 . me :1 i .OOG.()OO s viillgningar i SCk U:lllrll.
lorts , i nusla nr QV QTC.

SS.· /·s (: tlr,,,rI.<llIl'dlr 'Il 111 ar sko la fil ncd
satt mcdlemsavgift. SMTN har v;ickt i ör
~ I ag- om stadgeändring i såda nt sy f te. 2 kr.
all se r hall I;illlpli ~t. Likaså har ifråga s;\ ll ~
illiiir;uHIc al' CIl ~ 0111 hederkdamötcr. ]111
salllma ntr iidc t iår de s sa frå gor un~er I>c
hallc!li!l~ .

~\I Z(I i;r f. 11 . 'Y OI~W med teknisk<!
studier i ~ t l1ckhlJlm , men ämnar si;tta i
g;lng kärr an, som hdiuner sig under om
hyggnad, till julen.

2 :r1ra uppl3gall av SSA's stancJard·QsI
kort med dc Ilya Q- förkortningarna före
ligg-er nu i tryck och tillhandahålles [rån
se kr. mot 2 kr. pr 100
porto och post för
skottsavgif:. Tro'. s att korten äro standa rd
kunna de genom at t övertrycknillgen a v
QRA, anrop, oc h geogr. psn göres 111C<1
ol ika s tilar ändå få en vi ss personlig pr i;
gel, och det i;r därför a tt föredraga , att
,"('(krhörand(' bestiillarc själv:! ville omhc 
,örja detta.

+

Graham Jlrothers, Sthlm, säljer et t mIn
dre antal si; ndarrör, typ ),[ullard , till ned 
satt:! prisC1".

Hi-fli. Ilet iinns anspråkslösa anrop åt
min sto n e ur
sl'enskspråklig
synpunkt:
2
i l{yssland e".-vis, för att inte tala
om filiska 2 nap. '\'[en man kan även få
höra rält pretentiösa dylika. Vad tyx om
6Y L, S.\[YL? Det förstnämnda är vis
serligen "erkligen en yl's vilken OB
skulle f. Ö. önska sig 6 yl?! Och något
kuriöst lå ta också de på sin tid sä rdeles
akt i va s ven ska unlic.-hamarna.
S~[AQ,
S"rHII - Hi.
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