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OI2GAN FÖR FÖ~( NING(N SV€: ~ lGE:S SÄNDAP.E:AMATÖQ€~
En T P T G-s ä n d a r e.
av SMSZE
mänhet helt spolier.ar tonen, En god T 4
- T 6 brukar i så fall bli T l.
Anodspänningen bör vara DC eller väl
filtrerad RAc'
När man avstämmer sändaren går man
tillväga på följande sätt: Först törfärdi
gas en "resonansindikator". En sådan kan
helt enkelt bestå av ett enda varv med c:a
6 cm. diam" i vilken en ficklampa insatts.
Konie:'ensatorn invrides nu till hälften. Var
vet med lampan hå-1les på några cm, av
stånd f rån anodspolen. Därefter manipu·
lerar man med C 2 tills ficklampan i var
vet lyser kraftigt, och därmed angiver alt
sändaren svänger. Kretsarna äro nu i re
sonans. Man til'lse, att våglängden kommer
att ligga inom de för amatörerna tillåtna
våglängdsbanden.
Antennkopplingen får inte göras allt för
f ast då tonen då lätt kan bli ostadig och
varierande. Av samma skäl bör' anod- och
glödspänningarna hållas konstanta. Galler
läckans inställning är kritisk för tonens
kvalite. Som regel gäller att ju högre
motstånd i gallerläckan ju bättre och sta
digare ton får man. De våglängdsband som
tilldelats amatörerna äro ju synnerligen
smala och man bör därför inte upptaga
allt för stort utrymme med "kippiga" och
"skvalpiga" signaler.
De långdistansförbindelser som under
gynnsamma förhållanden kunna uPPIlås äro
häpnadsväckande. Som exempel kan näm
nas om de resultat som en svensk amatör,
S1f6WL, Göteborg, uppnått. S}.[6WL an
vänder en:::'ast IO watt input på. en T. P.
-T. G.- sändare. Förutom med nästan alla
europeiska länder har han haft förbindelse
Fig. L
med Nya Zeeland, Asien, Afrika och U.
S. A.
avstämd anodkrets och' avstämd gaIler
Som kanske framgått av min artikel är
krets. Återkopplingen sker genom rörets
det en enkel sak att bygga en enkel men
kapacitet mellan aIlod och galler. Värdena
effektiv kortvågssändare. Det förvånar mig
på de i sändaren ingående delanUl finnas
att inte flera svenska radioamatörer syssla
;ulgivna und'cr fig. J. De variabla konden
med detta intressanta och lärorika hobby.
satorerna C I och C 2 samt blockkonden
En bidragande orsak härtilI är nog att be
satorerna kunna vara ay mottagaretyp, så
skrivningar över kortvågssändare för
vida anodspänningen icke överstiger 500
volt. Spolarna L I och L :2 lindas av 6
m. m. kopparrör. För 80 meter fordras
12 varv med 6 cm. diameter. För 40 meters
bandet .5 varv med samma diameter, och
för' 20 meter foråras J van' med ,5 cm.
diam. Som sändarerör k.ul användas van
liga mottagarerör al' förstärkaretyp. B
..09, REJ04, RE604 äro lämpliga. Vill man
ha högre ef f ekt användes sänlc:arcrör t. ex.
, Philips T B 04/10, Am'ändes mottagare
rör 'bör anodspiinningen icke öven,krida
2:;0 volt.
'För att få T. P. -T G. att arbcta tilt
fredsställande fonlras att man använder
likström på glödtdidcn, eller Olll glöd
strömstrans formator am'ändes, mittuttag
finnes på denna. Rå växelström på glöd\..
Fig.2.
. tråden är niistan oanviindbar då dcn i all
Den av Sveriges sändareamatörer mest
använda sändarekopplingen är med all sä
kerhet "vår vanliga" Hartley. Kopplingen
'är utan tvivel en av de enklaste och på
samma gång lättaste att konstruera och
handhava. För nybörjare är den därför
lämpligast på grund ay den lätthet, med
vilken man kan få den att arbeta till f reds
ställande.
Men den har dock en nack,del, som för
en mera försigkommen amatör är högst
betydande. Kopplingen s\·änger dåligt, ofta
inte alls, på 20-metersbandet. Denna våg
längd är ju numera vårt I'erkliga DX-band.
och är åtminstone för lågeffektstationer
na, enda våglängd för utomeuropeiska för
bindelser eller kanske W. A. C,
En enkel och samtidigt mycket effckth'
2o-meterssändare är "Tuned plate-Tuned
grid"-kopplingen, eller T. P. -T. G. som
den i allmänhet förkortas. Den svänger på
alla frekvenser även på de högsta. Som
framgår av schemat (fig. T), har sändareIl

-45 

amatörer nästan helt saknas i svensk radio
litteratur. Skulle denna artikel bli till nå
g'on hjälp
detta avseende är dess ända
mål fyllt.

Phonie eller ej på 7 mc?
s, s.

A., Stockholm 8.
Dr 01['s.
Såg till min glädje att min stations be
skrivning hamnade i Radio och ej i pap
perskorgen. Alltid roligt se sitt konter
fej i tryck!
Ja här översänder jag litet spaltfyllnad.
årets skalplista. (inf. i Radio-red.) Tack va
re de sista veckornas goda conds på q mc
bandet har jag fått med några godbitar.
USA testena däremot gingo åt skogen, en
dast VESA\V som byte. Överhuvudtaget
har det varit svårt att komma västerut i år.
men jag tänker det skall bli bättre tider nu.
ZT,5R visade sig \'ara cn norrman ho
satt i Durban och naturligtvis mycket pigg
på skal1lcNnaviska QSO.
Så vill jag föreslå att S. S. A. på onli
narie sammanträde eller på annat vis faltar
ett slutgiltigt beslut angående störningar
nas minskande på 7 mc banidet. Som det
nu är ställt, är det med största t\"ekan jag
ger mig upp på detta band, vilket mest al'
allt liknar cn bubblande och kokande häx
kitteL Det har gått så långt att amatör
sammanslutningarna i rcsp. länder på dct
kraftigaste måste ingripa om någon verk
lig förbättring skall kunna vinnas. Dc åt
gärder som i första hand böra l"idtagas
äro: r. Förbud mot all telefoni på 7 mc
bandet, medan 14 mc UPI)låtes för kristall
styrd telefoni och J.5 mc för all övrig. ::l.
Förbud mot användande av s. k. bakton, J.
Lokaltrafikens uppflyttande till J,,5 mc ban
det.
Att förbjuda även krisalIstyrd telefoni
på 7 mc kan synas väl drastiskt, men om
man tänker efter vid vilka t il! fällen tele
foni kan amrändas här i Europa med dess
mångfald av språk och dialekter, så blir
svaret att {ien med fördel endast kan an
vändas inom egna landet och länder med
närbesläktat språk. Men i detta fall är ju
just J.S mc bandet med sin större bredd
och större möjligheter att erhålla konstant
frekwns det lämplig-a~te. För övrigt kUII
na <Ix mycket \'äl erhållas inom detta band,
vilket de föregå.ende å.rens alllatörtrafik
visat oss.
För l:!<:m som önska göra sin stämma
hörd i främmande världsdelar är 14 m-:
bandet med sina goda clx-möjligheter det
avgort bästa. men måste givetvi~ kri,;tall
styrning användas.
Jag förc31år alt styrelscn i S. S. A. ut
arbetar ett förslag en!. ovansttwnde ,Olll
efter medlemmarnas godkännandc ~tadfä,
tes, varefter avskrifter därav tillställas dc
olika amatörsallllllallSlutningarna mc(1 an
hållan att dessa ville ingå för liknande !)rin
ciper. Att ell ändring måste komma till

Medlemsförteckningen.
Nya medlemmar:

SMooz E. Svensson, Glommens pejlstation,
Morup.
SMOl4 Gunnar Pehrsson, ing" Industribo
laget, \Vessigehro,
SMor8 H, Forssen, Piteå,
SM019 E. Johansson, Garvareg, 38, Norr
köping,
SMozI E. Eriksson, Kungsg. 41, Hudiks
vall.
SM034 Ernst Persson, bankkassör, Spar
hanken, Falkenberg.
SM035 Carl Hartman, Avel. A., Spenshlllt.
SM036 Tore Alexi, Herting, 64, Falken
berg.
SM038 Ivar Westerluncl, radiotelegrafist,
Dalag, sr, Stockholm,
SM.o39 Folke Norclll1nd, Klabböle, Väster
hiske.
SMoS6 Axel Andersson, Tunnbinderi, Sjö
bo.
SM084 Tönnes von Zweigbergk, kapten,
A 7, Tingstäele,
Slf3XJ Abraham Persson, Österalnäs, Sjä
levad.
SM7XE Erik Olsson, Svcag. 77, Lim
hamn.
SM7UQ J. E. Wedel, bataljonsveterinär,
österlidsvägen S, Trälleborg.
Andrade QRA:
S:M6UT ny adr.: Brännkyrkag. 14 A, II,
Stockholm.
S~Io8o överflyttas till sändarna under all
rop S11SXU och ändras adr. till: Hö
kensg. 8 n, U}ll'g. C. III, Stockholm,
5M026 nyadr.: Spårg, 9, Borås,
Korrigc1'i1/gal' :
SlVl7YR står ?vI. Agren, skall vara B.
Agren.
SM2YK står Kurt Eklund, skall vara Curt
Eklund.
SM,5IRH står Bertil ,Arvidssoll, skall vara
Bertil Arvidson,
51[029 står R F, Hedström, skall vara F,
Hedström.
SM069 överflyttas tiII sänclmn::l med anrop
SM6UB Bertil Karisoll, Kungstensg. 4Z
II, Stockholm,
SM081 - står E. Lindstcn, skall \'ara S,
Lindsten.
stånd är' säkert och ju förr den sker dess
blittre.
Så linnu en sak. Har ej S. S. A. an
mälts till L A. R. U.? J ag såg att Norge
m, B. länder nyligen vid omröstning an
tagits men ej Sverige. Tacksam om sekr,
ville meddela i Radio hur det förhåller
sig.
Ja nu har jag visst inte mer på hjärtat
den här gången utan får önska 73 och best
dx. Gräsherg i mars 1930.
G1I111la1- Engström.
-SYF,

*

För atl ul~ci'erställa spörsmålet om pho
nie eller ei på 7 mc m. fl. en allmän dis
k"Ussion ha vi som inledning infört OM
YF's brev. Asikterna äro nog en smula
ddade. Undertecknad synes emellertid
-YF's förslag i huvudsak gott. Möjligen
kan telcfonien på 7 mc ti'lIåtas i hur stor
ntsträckning som helst under tider då
bandet ej är användbart för dx utan bru
kas endast för loc. tfe, som fallet är unld'er,
dagsljus. Vid mörker däremot är 7 mc ett
dx band oeh 3,5 mc får 7 mc:s dag räck·
vidd. Då flyttas phonien till local-tic-ban
det. Telefonien har intet existenberät
tigande på "långlinjer." Men som sagt, låt
oss höra andra åsikter l,
Angående IARU är SSA för länge se
dan anmäld dit och svar har ock ingått
att vår ansökan remitterats för omröstning.
-SST,

Aprilrapport frän DL4.
Test har varit anordnat mellan SM4ZI,
SM4iRL å ena samt SM4XX å andra sidan.
Därvid har med all önskvärd tydlighet
klarlagts, att våglängder på 40 m. och där
inunder ej äro lämpliga för det avståndet
varken under dag eller natt.
SAH radio lyckades höra mig på dagen
men mycket svagt. Min input var då 40
watt. Just i trakten av Hemsö synes det
som om elen döda zonen tar slut. I Boden
brukar jag på dagen höras Ra å 9 med 10
watt. Vi skola fortsätta försöken med 80
metersbandet.
SM4Z1 blir fr. o. m, IS maj X SM och
far ut på böljan blå.
Conditions synas f. ö. vara bad på da
garna, då däremot kvällskröken är ok, men
efter IZ gmt är det 'samma historia. Detta
,vad beträffar 40 m.-bandet. På 20 m. är
det dött f. n.
Hinner jag bara få alla grejor klara,
så skall nog vännen -WL få worka mig
på 10 meter.
Som glädjande tilldragelse får man väl
betrakta att jag provat några kondensa
torer av märket Spragac med 1200 volt ac
under 15 min, utan att överslag uPl1stod.
Äntligen en god och billig kondensator.
Vi äro inte nöjda med att "Radio" kom
mer oss tillhanda först 8 a !O dagar efter
utgi vningen, (Skall undersökas
sekr.)
Slutligen vill jag uppmana alla hams
som i sommar befinna sig på resande fot,
att inte glömma hort en viktig sak: I Hu
<lik finns ett helt gäng "skjortvävare".
73 och fräs på kärran!
B, Lindcrhol11l, Sl\I4XX, Hudiksvall,

"Dålig luft."
Konstiga eterförhållanden måtte det vara
i år J På ko rtvåg ha r den ena stö rnings
perioden avlöst den andra med några få
dagars mellanrum under de h'å senaste
månaderna från i slutet av april räknat.
S0111 också DL4 meddelar, är det särskilt
besväral)de på dagen. I vissa fall får 40
meters bandet en räckvidd, som närmar sig
verklig elx, i andra kommer man ingen
vart och hör också nix. I det förra fallet
försvinna de stationer, SOI11 vanligen höras
på närmare distanser, under det att "kväll
signalerna" komma in mitt på 'hlanka f. m.
På cm. vid IS a 16 gmt tiden kan' man
t. o. m, få in verkligt prima clx, såsom
Kina, Japan mm, Det är just vid sådana
här exceptionella förhållanden, som vetcn
skallarna saga bero 11å solfläckar och norr
sken, de verkligt sensationella amatör-e\;..:
förbindelserna; om vi~man då och då
läser i clags\lresscn, k:6mma till stånd. För
oss amatörer, S0111 inte Ullj1rätthålla någoll
bestämd tfc, betyder sfomingarna ju inte
så mycket. Snarare kunna vi finna ett nöj e
i olika räckviMsförhållanden.
För elen ordinarie ,kommersiella trafiken
äro norrskensstörningar till stort men. Sär
skilt på mindre distanser och även medel
stora, såsom sträckan Stockholm-Oslo och
Stockholm-Helsingfors har det ofta varit
omöjligt höra något, då däremot "linjen"
Stockholm-Bergen genast är litet bättre
om ock ej störningsfri. För de mycket
stora distanserna, som t. ex. beamstationer
na trafikera, äro chanserna större för vå
gornas framkomstmöjlighet, då det finnas
flera vägar runt jorden att välja på.
Hithörande spörsmål äru mycket intres
santa och av synnerlig stor betydelse få
klarlagda.
-ST.
E II amatörstatiOfl till salu. Sändaren för
sedd meel ett TA 04/s-rör, varmtrådsamp.
meter, Spolar för 7 mc, Mottagare utan
rör. Närmare underrättelser från SM7XN,
Tage Axelsson, Kungsg, 4, Höganäs.

Berco blir korlvågare.
N aturligtvis känner ni Bereo, han med
krönikan i Stockholms Lilleputt .. , förlåt
- Dagblad. Han har nu fått kortvågsflu
gan. I riktigt hög grad. Vår kära QTC har
fått åka två långa spalter upp och ned (St.
D. den lO/S) med citat om QSO-n och con
ditions, Nu kunna vi vara stolta, riktigt
ordentligt! Dels se vi, att QTC tar sig
f ram litet varstans, t. o. m, till dagspressens
officiner. Och den hamnar inte i pappers
korgen minsann utan blir kommenterad
med flera spaltrader, än den själv inne
håller, Bravo! Jag tror vi välja herr
Krönikör Berco tiH hederskortvågslyssna
re, IDen titeln är lång. Men vi kunna kon
sten att få den kortare, Översatt till Q-code
blir det: Hon. QRK-are. Alltså: OM
Bereo, HOll.QRK-are i S. S. A. Det kom
mer att göra sig på visitkortet. Vi gratu
lera och teckna med best 73 & <Ix, hope
cul OB 88 to ur OW fm mi YL & all
SM's. Hi-Hil
Men stopp I Vi skola allt sätta upp ett
villkor: Ännu el1 spalt i krönikan I Psc
QSL Hw?
SM5ST, ap.,
Tyskt kortvågsmöte. Från DASD med
delas att tyskt kortvågsmöte äger rum 7--9
juni 1930 i Halle/Saale, Det är det 5 :te i
ordningen och motsvarar våra årsmöten.
Första dagen den 7 börja förhandlingarna
kl. 20.00 med "Begriissungsabend", andra
dagen på förmiddagen hålles "Geschäftliche
Tagung" och den 8 hållas föredrag av ett
Ilar tyska OM. Därefter följer stationsvis
ning i Halk DASD skulle glädja sig myc
ket åt att några SM's ville deltaga. Vi
utse väl allas vår SM6UA att vara vår
ambassadör i såväl Antwerpen som Halle?
Han reser nog on1 tillräckligt många skri
va till honom .och böna. Hw UA? Hi.

Calls-heard.
SM046, Landskrona.
r/3-31/3·
AU: 8AT, 8CC, lEZ; CE: zBL, 3AC,
3CH; CM: SFL; CN: zHC, 8RUX; CT:
zAA, sXX, SBK; FK: sOl{; FM: SCR,
BIH, BRIT, 8RIN, BNI; Gl: SAC, sHV,
sMO, 6WG; HC: IFP; LU: 6AJ; PK:
IJR, zAJ, :aRJ, 4PA; PY: lAH, ICM;
SU: 8RlS, 8WY; VE: IAP, IBI{, l CA,
rCO, lEV, 3CH; VK: IBT, zHC, 2NS;
Vo: 8AE; VS: 3AP, 7AP; IV: lAV';,
IABL, IAMQ, IAeT, lACD, IAFD,
IA'A'R, IAvVK, IAZE, IAE. IAEP, IAAO,
IASF, IAJQ, IAGR, IAJX, lCPB, lCvfX,
IBW, IBFI, rBBN, IBSN, IBUX, IBIL,
rCMT, lCOR, ICOW, ICAW, ICPF,
ICQL, IJV, rKH, IKGN, IKKE, IPW,
IRW, IPH, lQZ, IPS, rvz, lWV; zAJD,
zAMF, zAMD, zADR, zAOF, zACN,
zAQG,zARY, 2AKY, zAOX, zAKK,
zAMA, zABG, zATD, zBZY, 2AI, 2BPD,
zBIW, zBSC, zBIA, zBWC, 2BG, 2BRH,
zBES, 2BET, zBWO, 2BKE, zCEE, 2CVJ,
2AVM, 2JM, 2~:1T, zFL, zQN, zVP, zZO,
zON, zOVC, :aRR, zRS, zQN, zGQ, zFP,
zSM, ,zWMA, -:.OA, JARP, 3ADZ, jALO,
JARZ, 3AOR, 3ACX, 3AAZ, JANS, 3IMP,
3 ElRW, JmF, JNR, STL, 3DC, 3JN,
3ER, 3US, 3SB, 4FTW, 4FT, 4AA, 40. C,
4EA, 4QV, 4RF, 4AJK, 4NB, 4 AOT ,
4ABH. 4AEK, 4WE, 4WT, SRH, 5AX X ,
8AXA, 8ABQ" BALS, BAEB, BADM,
8AFA, BAVN, 8BOX, 8BTI, 8ECK, 8BMI,
BBBL, BDSC, 8DLD, 8CTF, BCHT, 8CCW;
8CAQ, 8DHK, BRB, 8HF, 9AOK; gDEX,
9BRX, 9MT,9DGZ, 9ENP, 9 BBA, 9PZ ,
9ELS, gE.AP, 9EPH; ZL: lAS; Yl: ,IAC,
zGQ, 6KR; ZH: 6WB, oN; ZS: 4M, SU,
5W, 6W, .zN.
Sture.Tryckeriet, Stockholm 1930,

