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ORGAN FOR SVERIGES SÄNDAREAMATORER 

(jverst sändaren:' Därnedanför: t. h 
mikrotontörstärkaren) t. v. kortvågs 
mottagaren med monitorn ovanpå. 

De i sändarens svängningskretsar In 
gående spolarna och kondensatorernI 
avvika på intet sätt från de normala 
varför några värden på dem ej medta· 
gits här. Om så önskas, kunna emeller 
tid de exakta måtten erhållas vid hän 
vändelse till undertecknad. -WL. 

DX • QSOlistu, 14 mc. SM6WL 3 jun 
26 juni 1932. 

aulde ctSad fm4mba. py: 2ac 9ht 
su6hl ve1bv Id!. w: lafu layr Ibbk 19 
1hz lp! 11'1' 2ai 2bhz 2cjx 2cok 2ckw 
2dlo 2gt 4anx Sbtr Sckp Scte Seuo. 

SM3XJ ondgör sig och det me' 
rätta I sitt senaste brev till SSl 
över vissa vänner OZ's cq-svinerl. De 
är inte ovanligt, säger han, att få hör: 
CQ en 3-4 minuter och sedan stationen 
signal en, högst 2 ggr! Även baktons 
eländet synes fortfarande bUva omhul 
dat av många amatörer vilket vi ju bor 
de ha vuxit ifrån vid detta laget!- Red 
instämmer och undrar om inte EDR' 
"Kortbölgeamatören", den så värdefull: 
och trevliga lilla boken il. 0:50 D. kr. ha 
en del skuld till att CQ-svlneriet allt 
jämt grasserar. -ST. 

Att ha "fin ton på. kärran" är något, 
som varje sändareamatör bör sträva 
efter. Med den nu för tiden rådande 
starka trängseln i etern är detta för öv
rigt alldele~ ofrånkomligt. För QRP räc
ker det vanligen med en selfexcited tx 
men för större effekter erfordras en me
ra komplicerad sådan om tonen skall bli 
verkligt stadig. Den nedan beskrivna 
sändaren (med en input av 25--30 W.) 
uppfyller mycket höga anspråk i den vä
gen, även då kristall användes. En liten 
beskrivning av utrustningen kanske 
därför skulle intressera. 

Om vi börja med oscillatorn, så se vi 
att det är mycket lätt att från T.N.T. 
gå över till kristallkontroll oeh tvärt 
om. Inputen tm ose. överstiger aldrig 
5 W., varigenom röret arbetar nästan 
kallt. I det nästföljande röret äger fre
kvensfördubbUng rum. Pentoder (här 
ett UX247) lämpa sig utmärkt som 
f r e k ven s f ö r d u b b l a r e i det 
de behöva betydligt mindre gallerexci
tation än vanliga rör för samma hög
frekvensoutput. Enligt QST lära de vara 
c:a 4 ggr "känsligare." Frekvensfbr
dubblaren har här mycket stor negativ 
gallerförspänning (-lOS volt jämte en 
50000 ohms gallerläcka!), varigenom 
oscillatorn blir så gott som obelastad. 
Ma-metern i anodkretsen gör sålunda 
ingen ändring i utslag, då F.D. nycklas. 

Slutsteget utgöres av 2 st. TC04/10 i 
pushpull, som matas symmetriskt av 
frekvensfördubblaren. Vid 25 w. input 

!~ till slutförstärkaren behövs c:a 12 w. 
input till fördubblaren för god utstyr
ning. 

Neutraliseringen och skötseln aven 

MOPA har utförligt beskrivits av 
SM2VP i ett föregående nummer av 
QTC. Ett push-pull steg är emellertid 
något svårare att neutralisera, emedan 
vi där ha två. kondensatorer att ställa 
in. Vid exakt symmetri (även för rö
rens del!) skola dessa stå på samma ka
pacitetsvärde. Genom lyssning I mo
nitor underlättas den slutliga finjuste
ringen. 

Det bifogade kopplingsschemat visar 
även förstärkaren för telefoni och hur 
denna är kopplad till sändaren. För att 
en vanlig push-pull utgångstransforma
tor skall kunna användas till mikro
fonförstärkaren är dennes slutsteg 
Clough-kop-plat till sändarens slutsteg. 
Någon likström passerar då ej trans
f'Ormatorn utan endast drosseln, som 
bör ha stor självinduktion vid den ifrå
gavarande strömstyrkan. Här använ
des en drossel med 6.5 cm' kärna och l 
mm luftgap. Antalet varv c:a 6000. 
Tråd 0.5 mm lackerad. Självinduktion 
c:a 30 Henry vid 100 mA. - Tack vare 
den kraftigt dimenl!.!onerade mikrofon
förstärkaren erhåller god kva'itet på 
telefonin. Den av SM5WJ byggda Reisz
mikrofonen bidrager också härtill. 

NåO"on tycker kan;ske att något mer 
borde'" ha sagts om kristallstvrningen. 
Sanningen att säga så har sändaren än
nu ej körts med kristall, beroende på 
att undertecknad, som i sommar ver
kat som op. på. SMA, ännu ej varit .i 
tillfälle att prova de nyinköpta kristal
lerna (en SO m. och en 40 m.). Alla 
skäl föreligga dock för att tonen skall 
bli minst lika bra som utan kristall dvs 
T9! hi. 
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-"~-9~t~~~I1i~g;'9ve~rn~~1~~~~~:'i~
BQr~uinz~U~$~~tjg~~;~'äQ~är,~~~f~t~p:(S. S:· A~)' 

'ti931:~-32.. ."'::" . 

l. distriktet. 
[)Ll.:~1\1:IYir,·Ing~njör Gunnar Eng
;. sttöm,' Kiruna:.·.. .' ...... '. 
SM.l~.012,.F..'Örste' Si:a.iionsskriva~e H. 
~ Ulja;Kiruna'<':·;";·'i:,· . .... 

2)~di~f~iJi;J;t~\· '" 
I?L2S:M:2YK;;Radioteie~råiist . C1lrt 'Ek
':'hilid/.Mfl:rgaretagatanll;. BOden: 

SM2YPi<Herr'liJForsen,Piteå; . 

L ~"'; ; :,' :_<, ".' .. 

:a5~ugusti 1932) 
ISM6UF, . Herr. Robin Hult, Gyliings; I SM, 5-027) Civilingenjör Eldon Bratt, 

. centrum; Stockholm. ..... . Daiagatan 52 B, Stockholm. 
SM?U:R, Herr Folke' ~erg,. Kv..Cham~ SM 5~030, Ciyilingenjör A. Silfversparre, 

plnJonen 16; P}antskolevägen, Enskede:Bondegatan61/5,. stockholm. 
SM5UY, Ingenjören Erik Bjarne, Sten: 

s~~~1tt~rig:~~~eAx;tder!l Djur.berg, c/o 
S.iöcrona,Vlllagabn 22 Stockholm. 

SM5VK, HerrGeorgMal~, Upplandsga. 
tan 24,. Stockholm.. '. <.., .. ' 

SM2YJiRåd{otel~grafist'~Harry ·.Erics- SM5VL,. pirektörEinil Barksten, Skrtva
'son;Rtngvägeri'13,'Boden:" .' revägen 6, Skarpnäck. Hedersmedlem 

S~( 2:013, . Herr ·E. strömkvist, Nuor- SM5VO, ,Ciyilingenjör Yngve Boije, 
'. tikon;"7,"",.!",)\ L':.' " .... :. .' .. + . Friggagatan 4, Stockholm. 
SM~ 2~028; ;.Herr·S:'Granberg,Hundsjö. SM5VU, RadIotelegrafist Bertil Freden 
SM;2~078':Herr'Be'rtir Forsseni.Skepps~ . Drömstigen 31, Sniedslätten, .Äppel~ 

.. ~;f6,'Wirn~.s.~nd.,.:." .... j,,!,BrunI~~gat~'~l:B!p; Stockholm: ..... 
SM?t:40~()17, .. l}!l;d,lO.stabo:';1sforeståndaren SM5XU; .. Herr.,.' Hellry. Ericsson; K". 
'.. Hugo.:.H:ellman,E:ulton... .... .. ..Fjärilen,. Skälby~ ..... ". '>', ".... 
S:rn,4~032,.Herr'.~ö~ta;Moberg; Fotoma-' SM5ZE, ..He~r.J.Schiöder" Kil. Aspen 

gasin~t; Hudiksvalt , . '.' . ..... '.• 15, Åmål.. ..... ........ . _ .'... 
SM'~:~60J"Herrgearg Simdgren, Post- S~5ZJ,CivilingenjörN.K<.E. Berglund, 
.fack.79,.Hudiksvall. ". ' ..'. . Banervägen 7, Djursholm. ,. ' '.. 

SM'!:072, HerrYngye .;rohansson, Töns- SM5ZR,: . Överingenjör Bernhard ElI 
" liariuIiiir,·.San~arne:o ..• , .' <. . . ··Spånga,väee~. 25, ·~olhem;Spånga. ' 
SM.'4:Q90; 'Herr, :R•. SandelIn, Gran~ohög, SM5ZX, . F~rsakringstjänst~man .Erik 

SundS,yall;' - , . ,. . . . 	 Malmberg,\'Dro~tningholntsvägen 26, 
'.\~" .. Stockholm,•. ". . ..•.. .... '.' .... .... 

5.distriktet. ~M5~~ ,K,o,nt,drist J,. g; Ekström, S.J., 
riUi,'.SM5RH,CIvilingenjör Bertil 'År~. Snyten, ......." , .... .. ....... '. •...' ., ..... ' 

SM 5~040,Civmngenjör .Tord Bohlin, 

s;,v~~~~~~~~lo~'-fke S~O:s~~I~~le_ 
. gatan 42/1, stockholm. 

SM 5-047, .. ' . Elektriker .H~ Carlstedt, 
K~rlsviksgatan 5, Stockholm. 

SM 5-048; Civ.ilingenjör Erik Cronvall, 
'.' östermalnisgatan 75, Stockholm. 
SM. 5~049,' RadloplOntör R. Abrahams
. son,. Bergmansgatan 13, Sala. 
SM. 5-063, K.oJ;1torist Nils Andersson, ,\ 
, Väderkvarnsgat~· 38, Uppsala. 

i.;;b..~.:.r.:~.,::t.it.,an·.t.e,.·'~.'.·.. .. "'.,.· ~.' '.•..~.~.•••.!e.'~.'... t· ..".· ..· ""'" .'.• ".3 •.. •. .. ' .... . ' S~~~~, Radiotelegrafist O; ~agerkvist s'~ee~::~ ~~k;r~~;h~~T2.Stordal, Bra
., JärnbrogataIi 31 A, . Uppsala. ' SM 5-0~5, Styrman Hjalmar Rothman,

p'j' XJ(H~fr:Abr~p~rsson;Ös"ter- SM5W~, ,Sjökapten}'f, E.Sweilson, Teg,. Järnyägsga~an 12, Karlstad. . 
,'.' .'Själevad.'.'· .' ,.' nerlunden 10,stockholm. . ..' SM 5-066,'Herr<0Ia BIllje, Philips Ra
~i.:l3WO>Radiötelegrafist "N.•G.Be:g- SM5WJ, Radiotelegrafist Ivar Wester- ..dio A.~B., Stockholm. 
,)wid;:B~)31;·Östersurid.' . "~"'" .,", lund; Helgagat'an 36:13; Stockholm: SM 5-067,Her~.. S. N. Persson, 2. /lng. 
SM 3'~039i Herr ,Folke 'No'rdhind; . Klabb- SM5WU,Ingenjör L.. N;' Komstedt; Teg" 3, Stockhol~ C.'me,Umeå/r'·,.", ...... ' nergatan, 12, Stockholm., '. S?r 5-070, Herr Erik Lundin, Nya Vä
SM3:042;\He~i\sven'BjÖ~ling, Box' 9, SM5WV, Teknolog,R,P. A. G. Grave,. gen!östhammar. 
. Sliellefteå"~;'·:">""\;":' .' . ' Frejgatan 62; Stockholm. ' SM 5-073, Greve Nils Bielke, Sveavägen 
SM;3~080;.'H~rr/Gu~tåfiG.;,F1ink; .Fack SM5V\1'Y' RadIotelegrafist S. Kullander '. 96, Stockholm. " .. ' .. ' , 

'4.~~~tt~~~},\~?~;'jf;:~·~<,'::~:~···:',·'···': .'.' ". s,i{~~!:*~;~)~·:~:c~~J~:t~fu~k~:f!~c :.Ja!~~8/E:!gi;~~I~:~:::::' S::~:~ 

DL4 SM4Rli/;rngenjör Gust. E. Hofring, SM5XG;'HerrGustafHolm'I.22'Karl-: ; klirr.'..'..,',,"., ',.. ". '.' ..' 
. Bondsjögatan '8;' Härnösand. ,,',:,' .' stad.·":-·' "',. " ..;::". SM,~~07!),.RadiotelegrafistArne Mfl:lm

SM4-yN i" He:~,' G(j~e!"!':!ij;~berg;p'~sti~ck. ,SM5X~;~K()ritorsskrivare' Hugo ,'.' HånelI; . ; ström, ;-e.:l~~ksyägEln., 212;:Älsten~ . 
;'.61;·.a:ud~ksvall;);;:;'·:·'.·'···'·""······'··'i'·~·~· ·,.·.. Birkagatari.7·A,Stö<:kholm;· .••....•.. ' •.•...... SM_57081~.He~rS::~Lmdsten,.östertälje. 
s~r 4.00~:Hex:r' K. A. Moberg, HOfsga-.S~l?XL;.-TekIiolog::. Arvid Lundqvist, :f3M'ti~Q85,·).'!Elr.rM, :Karlsson, östham

'" 'mar, ' .. ,.. ....; 'o ..•....... ,'. 


S:M .5~095" .. Herr Axe!. ottosson, .Fen
,< .gersfor!lBru~,T§,~s,e. , • ': :.-. . 
SM 5-101,He.rr Sven Wicklund, Ble

kingegatan.6l/2,Stockholm. . . 
SM 5-1()2,. Herr.HugoLIDdström, Berg
/sundsgatan 15/4, Stockholm;. 
SM 5-103, ,Ingenjör Ove. Mogensen, 

SVärdsjögabm. 16~18, .Falun. ) 
SM 5~104; Her,r SvenNe.iglick, Skandia- .J 

. ,vägen ,7, Dj~rsho!~.· . 
SM ~.105,:Her.r Gasta Persson, Kap
lansgata~ 2/2, Västerås. 

~M5~110, ~~rr Erik,Thuresson, Phi
yldSon, :;Kungstensgatan 50, '.' Stock- fSM 5:~?1~ . ,Fö!.j;te •.. statsmeteorolog B..lips.. Radio'A-B:; .Stockholm. ';'
)'loInl:, .:.....:..... ' . ,Rolf, Skaldeväg~n .. 14,ÅI~ten.. • .... SM.5~112,HerrOurt Söderqvist, Ekorr- ) 

SM5RF; ,.CiyiUngenj(jr Sten RUdkv1åt, S.M 5:0~~,',Hex:tK( K}lb~rg~Soliiden139, :. väg~n }6,' Åppelvik~n. . .... .' 
Radio 3, Stockhohn6;, .... .' .... '. .•.. . Hedemora., " :.. .... . SM 5-113, Herr .Ohrlster Danielsson, 

SM5Ry/Kluid:Ak.e Leijoni1l1vUd;:Me~ SM5:007,Herr. Georg .. Karlsson Dö~ .Städet 18,. Lidingli 1 ... ' 
:.teoralogiska.InstituUonen, Uppsala. " belnsgatan 19, Sto(:kholni: .. ' , ...' SM 5~114;IIigenjörStig Malmström, 

SM5ST,;M;.gistent' O ...Duner; il'ontorijär~ SM 5-00~,:. Ra~<:ltelegTåfis(.Gerha:rd '. Styrmansgll~~n~7,. St?cklio.~m. . 
gataril{:Stockhobn.iHedersmedlem. .Wester, .Wolmar. Yxkullsgatan 41' A SM 5-115, Herrl3engt BJurstrom, Erlmg

SM5SV;Herr Johan Lagercranu,:, D ..'H. ,Stockhob:n,"·· ..........••... ", .>' .9, VästeråS;' .. ' . 
S.; KV.!.Ranll; Djursholm> .... S:M5-:O~0;,T~knolog Gustaf W.svimson, 

SM5TC, 'Godsägare Nils. Tamm, Kv.lsta- Florilgatan 17/2, clo Leijer, S tock
berg, i Bro .. : , . ". ··.holm:,. ....... .'. 

SM5TD," Lektor B.Fänge;Lambergsga~ S:M:5,:Oli; Civilingenjör S. G. Dalen, 
tan,13;iKarlstad.. ..' Lidihgö2; . 

SM5T!'f>'Civilingenjör G;. Kruse; Birka~ SM 5-016,. Ingenjör Ernst Eriksson, 
gatan.7.B/5; ·Stöckholin. Kal'lbergsvägen 62/1, . Stockholm. ' 

SM7TO, Civilingenjör Mats . Holmgren, SM 5~0l8, .Herr R.. G. Svensson; Sur~ 
MäStersanmeisgatan' 43, Stockholm. brunnsgatan . 56, . Stockholm. 

SM5TQ; Herr Erland vori Hofsten, Få- SM 5-022, Civilflygare . Olof. Ekman, 
gelsäDgeni" Uppsala. ...... Strandvägen 19, Stockholm. 
SM5UE,~tyrman Gustaf F. H ..TollerUd, SM 5-024, Herr Arne Rydahl, Vanadis-

Lundagatan 44:4,.2 tro Stockholm. vägen 30/3, Stockholm. 
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SM 5;116, Herl'lBirger Hollsten, Dö
peblsgatan .4Y3ög, .' Stockholm. 

SM 5-121, Funr S. Stjerna, Radio 3, 
stock.lio~m 6.. , . ..... . '.< 

SM 5-122. Herr Bo Palmblad, Radio 3, 
. St9ckholril 6. . 

6. distriktet. 
DL6 SM6UA, 	Apotekare John Fr. Karl

son, Redbergsplatsen, Göteborg. Re
dersmedlem. 

SM6RE, Herr G. Rupprecht, Vaggeryd. 

http:5-101,He.rr
http:f3M'ti~Q85,�).'!Elr.rM


S1I68S, Herr Sven Carlsson-Conning, 
Gärden 93A, Askersund. 

SMSUB, Radiotelegrafist B. Karls:J:l, 
"Korpen", Redbergsplatsen, Göteborg. 

SM6UJ, Herr G. Ahner, Gärden 86-87, 
Askersund. 

SM6WE, Herr Ernst Brodin, Forsa 
Madängsholm. 

SM6WL, Tegnolog Hans Eliaeson, Ber
zeliigatan 18, Gtiteborg. 

SM6ZB, Teknolog Åke Barre, Varbergs 
El. Affär, Varberg. 

SMSVR, Civilingenjör Arne Lindberg, 
Sten Sturegatan 32, Gtiteborg. 

SMSZW, Radiotelegrafist Uno Urborn, 
F. 3; Malmslätt. 

SMS-008, Herr Fabian Johansson, Svea
borg, Vaggeryd. 

SM S-019, Herr E. Johansson, Enebyga
tan 9, Norrköping. 

SM 6-020, Herr Sune Hjelm, Fägelfors. 
SM 6-025, Radiotelegrafist George 

Lumsden, Vinga, Bränntivik. 
SM 6-038, Ingenjör Lars Dalman, Göta

bergsgatan 32, Göteborg. 
SM 6-054, Herr O. Rydbeck, Ftirenings

gatan 32, Göteborg. 
SM 6-057, Radiotelegrafist Gtista Käll 

mark, Hantverkaregatan 26, Norr
köping. 

SM 6-061, 	 Herr :kuben Svenson, Hele
neborg, Vadstena. 

SM 6-068, Herr Bertil Stenberg, Nya 
,Möbelaffären, Boxholm. 

SM 6-082, Elektriker Ivar Johansson, 
Åsarp. 

SM S-095, Tekn. Dr. A. Palmgren, Vic
'toriagatan 22, Göteborg. 

SM S-098, Herr Uno Carlsteinl' Fabriks
gatan 4, Boräs. 

SM 6-109, Herr Gustaf Klang, Militär
bel1älets Kassaförvaltning, Visborg
slätt. 

SMS-123, Fänrik Åke H:son Söderbom, 
I. 	15, Borås. 

,. distriktet. 
DL7 SM7YG, Herr T. V. Magnusson, 

Skogstorpsgatan 14, Hälsingborg. 
SM7RV, Farm. Kand. Sture Malmberg. 

Halmstadsvägen 4, Falkenberg. 
SM7SG, Banktjänsteman Helge Möller, 

Sparbanken, Simrishamn. 
SMSUT, Telegrafassistent H. W. Ström

berg, Telegrafstationen, Malmö. 
SM7VF, Herr Gustaf Thulin, Storgatan 

3, Simrishamn. 
SM7XE, Herr Erik Olsson, Sveagatan 

77, Limhamn. 
SM7ZQ, Herr Nils Nordahl, Lilla Nor

regatan 54, Simrishamn. 
SM7ZY, Kammarskrivare S. B. Thoren, 

Strömgatan S, Kalmar. 
SM 7-002, Radiotelegrafist E. Svensson, 

Glommens Pejlstation, Merup. 
SM 7-014, Herr Gunnar Ekström, SÖ-

dergatan, Skurup. 
SM 7-033, Civilingenjör H. örtendahl, 

Södra Förstadsgatan 4, Malmö. 
SM 7-034, Bankkassör Ernst Persson, 

Sparbanken, Falkenberg. 
SM 7-035, Herr Carl Hartman, Ström

gatan, Ljungby. . 
SM 7-036, Herr Tore Alexi, Halmstads

vägen 4, Falkenberg. 

SM '7-041, Herr R. Christiansson, Södra 
Järnvägsgatan Il, Växjö. 

SM 7-050, Herr Sture Åstedt, östra 
Storgatan 37, Kristianstad. 

SM 7-052, Herr Eric Gustafsson, Råd
mansgatan 9, Hälsingborg. 

SM 7-059, Herr Ossian Nilsson, Kam
rergatan 10 A, Malmö. 

SM 7-069, Fil. Dr. G. Alb. Nilsson, Villa 
Bjtirka, Lund. 

SM 7-075, Herr Gunnar Johansson, Es
löv 18, Eslöv. 

SlYi 7-087, 'Löjtnant S. Lindahl, KA 2, 
Karlskrona. 

SM 7-089, Fil. Kand. Adolf Herrlin, 
Khus. 

SM 7-092, Herr T. Axelsson, Kungsga
tan 4, Höganäs. ' 

SM 7-10S, Herr E. A. Sjöström, Söder
slättsgatan 10, Trälleborg. 

S~-7-107. Bataljonsveterinär J. E. We
del, österlidsgatan 5, Trälleborg. 

SM 7-118, Herr Arne Svensson, Villaga
tan 6, öster, Växjö. 

SM 7-119, Herr George Betts, Rosenga
tan 15, Ronneby. 

8. distriktet. 
SM 8-044, LA2B. Herr Birger Larsen, 

Vestsidens Åpotek, Fredrikstad, 
Norge. 

SM 8c053, OZ7Y, Ingenjör J. Stannow, 
Aga-Baltic, Lidingö. 

SM 8-071, Herr Emil Sjöholm, Jokob
stad, Finland. 

SM 8-091, Herr N. Edstrand, Åminne-I fors, Skuru, Finland. 
SM 	8-099, Civilingenjör Erik Wallsten, 

Mexico DF, Mexico. 

Utlandsnytt. 
R.E.F. har bett oss publicera följan

de: r Aktiviteten på 28MC är f.n. stor 
bland F8 stns. Sålunda sända frans
männen varje dag 08.00, 12.30 och 18.30 

, GMT. Stationerna F(M)8BG, F8BS, 
F8EF, F8GQ, F(M)8IH, F8JT, F80D, 
F8S\y, F8TV, b-8UU, F8XF etc., äro 
tacksamma' för QSL angående dessa 

'sändningar. FM8IH (Alger) har stadig 
förbindelse med F80D (Avranches) 
och likaså med F8EF i närheten av Pa
ris. Hur vore det med QSO F-SM pä 

· 28MC? Vem kommer först? 
R.E.F. anordnar den 11 och 18 sept. 

(0000-2400 GMT) en QRP-tävlan för 
franska stationer med en input av htigst 
5 watts. telefoni och telegraf.!. Sänd
ningarna ske enligt formen "CQ test 

'QRP de F8.. : (varpå följer en kontroll 
grupp på 5 bokstäver) AR K"'. De fran
ska stationerna ordnas'alltefter de läng
sta distanser som uppnåtts och efter 
den minsta effekt som använts härför. 
De få använda alla band och skola söka 

· uppnå förbindelse med utländska ama
, törel' men även QSL från dessa, med 

rapport om sändningen och om kontroll 
· bokstäverna, få de räkna sig till godo 

vid bedömningen. 
F8GQ i' GranvIlle har hört och inden

tifierat stationen 1 Calenzana som sän
der duplex telefoni med en station i 
Nlzza på en våglängd av 7.60 m. Mot
tagningen skedde på en vanlig apparat 
med det. och 2 stegs L.F. Stationen i 
CalenzalUl sänder med endast 200 W 
och använder en riktningsantenn. Det 
vore intressant att' få konstaterat om 
Calenzana kan höras på andra platser 
i Europa. 

Från Enskedeetern. 

Börjar väl med den vanliga visan: 
Conds vy rotten 'here. Hal' någon ham 

hört: "conds fb here"? Jag har under 
min långa kortvågstid iakttagit, att hu
ru än conds äro, goda eller dåliga, så 
nog äro de rotten es bad. Förra våren 
hade jag en kväll qso W1, W2, W8 och 
VE1 på 14 mc. Efter dessa qso gick jag 
över till 7 mc, ropade c q och fick en G. 
Han frågade bl. a. om conds i SM5. 
Utan att tänka svarade jag, conds vy 
bad ere. Hi! Är inte detta ganska ty
piskt f tir hammarna ? Cheer up a bit, 
och se litet mera ljust pä saken! Man 
kan dock i alla fall säga, att conds näs
tan jämt äro tillräckligt goda, f tir att 
man skall kunna vara säker pä ..All 
Europe" på 7 mc och ganska ofta !:tven 
14 mc. Vi ha svårt för att vara nöjda. 
Jag för min del har ändrat sinnelag och 
betraktar nu Göteborgsqso t. ex. som 
ett dx. På en järnvägsresa blev jag om
vänd. Jag satt 7 timmar på ett tåg 
Sthlm-SAB och jag såg skogar och 
sjöar, städer och byar passera och fick 
tillfälle att med ögonen följa den väg 
min 7 mc våg kilar på bråkdelen 
aven sekund. Jag lärde mig då upp
skatta ett qso även på närmare håll. 

Det är 1 alla fall underbart, kan man 
säga, att på så enkelt och hastigt sätt 
göra 50-mila resan 1 luften utan att ens 
röra en fena (utom dx-fenan hi! - d. 
v. s. högra handen för den som ej är 
vänsterhänt). - Weil, conds äro ej så 
bra just nu, och så förhåller det sig nog 
överallt. En del död-perioder förekom
ma ju, men så mycket trevligare blir 
det, då dx gå bra igen. SABgänget kla
gar på att Sthlmshammarna äro för 
litet i luften! Pse jämför klagomålen 

med samma för dx! Jag lyssnar rätt 
ofta och kan under de sistlidna fyra 
veckorna endast rapportera SM6UA c:a 
10 ggr och SM6VR 1 gång. Hur är det 
med aktiviteten i SAB? Förstår hur det 
går till. På Pelikan träffas ob-sen, dis
kutera kortvåg och säga att de skola 
bli flitiga p_ luften bara grejorna bli 
färdiga, men så stannar det väl med 
detta. SABhams kunna nog ej säga att 
de anstränga sig alltför mycket att 
komma i kontakt luftledes med Sthlms 
ob-sen? Här 1 StockhOlm äro nog någ
ra stner Igång då och då, så omöjligt 
med qso är det nog ej. På kvällarna 
äro ju conds p ... 7 mc omöjliga för qso 
på så nära håll och på 80 meter ganska 
tråkiga så här års. (QRN, - red.) 10 
meters bandet omtalas mkt. men har jag 
vid lyssning mkt sällan hört någon. Är 
emellertid rdi för test på df!tta band, 
men vet ej om det är möjligt med qso 
på korta distanser. 

Slutligen kan meddelas att Allt för 
Alla (en av de 5 stora, hi) kommer med 
braskande reklam f tir SSA och Kort
vågsrörelsen. Fotos och qsl tryckas så. 
att folk få se vilka värdefulla och äkta 
tavlor att sätta på väggarna QSL-kor
ten äro! So long-UR. 

ORM RPK? 
Eftersom vi kortvågare mest arbeta 

med svängande mottagare och interfe
rensmottagning, är selektivitetsproble
met för oss .t allmänhet ej så bränlUlnde 
som för t. ex. konstruktörer av BC-ap
parater. Men det finns dock fall där 
den gamla hederliga, återkopplade de
tektorn plus ett LF·rör ej har tillräck
lig selektivitet, som när RPK på efter
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niddagen' breder ut sig över hela.40~m. 
landet och dränker åtmiJ:!.ston~.alla sva~ 
:a stationer i sin"musical tone" •.eller 
lär'mall vm ordnaduprext~lefonirnied 
iåIldare'och mottagare på sanimä'b,a~d 
).. ,\,_~__:,v.~ ,'~:"'<'~',~ :,'" ',',,:' ... ' _,'o "~ '1i',:'~,':,',;-:~;::,~~~(~:,'\,;{ 
;; For sådana fall89m d.essa;·där. endal:1t 
lrl .. stationär. sorgebarnet,·ä.r·våg~ 
:ällan 'i' en eller annan form den 'enklas~ 
:e lösningell;Vm man däremotöka upp
alott a gli r e.nsselektivitet :öv;e r 
ile l a d e s s o In r å d e, är enda sättet 
~tt'öka:ut' antalet avstämda krefsari 
densåmma, .och då de måste··v!liamyc" 
ket·lågförlustiga och helst avstämda 
med' en.ratt, bjuder metoden .rätt stora 
svArtgheterför .en, amatör medbegri:i.n~ 
sademätmöjligheter. En elegantare och 
på;sätt och.visenklare metod' att öka 
kretstalet . och selektivlteten är ju att 
använda.. frekvensomf()rmning .(super~ 
heterodyxi)' med f8.flt. inställda b!IDdfilter 
förjliellanfrekverlsen~' .'" , ' 

EriteUertti:l' vilie .. jag nu endast .beröra 
vågfällans lämpliga. 'anordning viden 
mottagare. Mall måste därvid tillse att 
den>'störande.sta.tionenfÖrsVagas så 
mycket 'som möjligt, helst utan att 
bred"idliggande. stationer försvagas än
nu mer(!) och 'utan attapparatens,av
stämnjngförskjutes för mycket.. ,Det 
se!lareär naturligtvis värst vidappara
ter .• utan HF~steg, . 
En"ägfällabeståraven;~poleoch en 

koIidensator.: Båda måste. ha .:rrittista 
möjUga förlusteromvågfällan skall,gö
ranyttii: Defärej här somyidavstäni
ningsspoleni 'en återkopplad' enkretsap~ 
para(~att' förlusterna ej '. spela någon 
n1i.mriVä~Ii,X:()ILcMan.1;tar"jll' ingen tJ.t~!~ 
kopplinga.t~ • upph'ä va: 'förlusterna med.! 
Alltsä;en' ordentlig sändarspoleoch en 
priIDa· luftkondensator." Dessa kunna. då 
anordnas på Oe lvå bekanta .sätten, an
tingen," spolen och;k o n d e n s a t o rn i 
pa r all.d l~ochdet,hela i .serie med an
tenneneller,',ocksåsp ol~ Il,oc h ko n~ 
de Ii fl at 01::11';i:8 er i e och spolens 
frialLnde·,.ansluten.'till. 'antennen samt 
kondenSa:tOl"nsJ~stativ~' .' till .... jordkläIIl
maU;på~apparaten.,En; varIant aV det 
första stället är,: a tfkopplavågfällekret~ 
sen.1öst; induktivt till apparatens' spole. 
Teoretiskt' sett äro me'toderna. varandra 
llkvär,diga;'p:raktiskt, '.visar sig'.metoden 
med spolen, och kondensatorn i seri~ .<s. 
k,sugfälla)I regel vara den bästa" för 
en.Kv.~:iriottagare; 'där. Kopplingen: till 
antennen är 'gjord med en liten konden
sator,på )lågot.tiotal cm, vilket väl of~ 
tast·ärfalleVoclii annat fall lätt kan 
ordnas.;Manfå.:r då kondensatorns axel 
vidjordpotential, och handkapacitetSfe
nomen. bortfalla.Sugfällan verkar .nu 
aom;etLrelativt .litet ohlnsktmots~ånd 
för den d, till· vilken den är av
'Stänid;: . . .' .ortsluterantenrien:. Över 
denna: våglängd verkar den som enka
pacttet;"under.densamIIla .. so!ll,'en induk~ 
tans par;tllellt över antenningången. Om 
man : använder.'. en förhållandevis' stor 
spole',och liten· kondensator för vågfäl
laninses; att inverkan på, avstämnin
gen: eL.kanb,li. stor,. ,f!ii:.iskilt om dess
utom kopplingskondeJ?satorn till appa
raten göres .liten. Genom försök utrö
neslätt.en';lämpligst()rlek Pil. spolen. 
Vid, inställningen av vågfällan måste 
man varamyckeLnoggrann, då avstäm
ningenpå'grui:td av de lll:ga förlusterna
är ytterstskarp~ . Är vågfällan riktigt 
utförd' och; inkopplad, . märker man. vid 
t. ex;, RPK;, att'den endast stör över' ett 
'smalt,Öand, 'så långt åt sidorna som den 
är frek"ensmodulerad,. medan' \ amatör
~tatioiierna ':komma in med endast i rin
ga. grad, reducerad styrka. Något'"hål" 

7?, 

i 'avstä~ningeri får ej .finllas, det äl' "ett 
teckeri,på.för tät koppling till 'vå:gfällan 
ocha:vhjälpesgenom att spolen göres 
'stöl're .elle~,; kopplingskondensatorn, till 
apparaten mindre, " '~TN. 
'/: '.: -*':' '-l'- ,':-:~ - '.- '-'/ - -~) 

En pr,aktisk nycklings\11etod. 

',' Ur CQ.sllxa vi fÖljande" somt()l'de vll~ 
ra av intresse 'även försvenSKa ha:ii::ls. 
Det gäller den 'alltid akt'uellåriycklings~
frågan; . .' 

Nyckling igallerkretsen har den för
delen '. framför' nyckling' i' anodkretsen. 
attendast'myckets"aga strömmar be~ 
höva bl'Ytas. Undertryc:kandet av de 
fruktad~ nyckelklickarna underlättas 
<lärig~nombetydlIgt.Den vanliga gal~ 
lerkretsnycklingen .fordrar. emellertid 
ett särskilt batteri med rätt hög spän
ningför litt, då nyckeln är. uppe, ge 
gallret en så stor. negativ spänning, att 
röret .. slutar svänga.. Detta batteri kan 
man emellertid på ett elegant och en· 
kelt sätt komma ifrån med' nedan be~ 
skrivna metod. 

J(.berna .a~e-r .I"1.Yr,f~~fi'/7 /Qm/e 
/7yc,fe:!iller, 

Verkrungssättet .. åskådliggöres .' bäst 
av, fig: ,Om anodSpäririirigeri' exempel
vis är 500volf kan RIvara på 40 000 
ohm och RO på. 10000 olim.R är gal~ 
lerläckan, . i vars .ställe natl.ll'ligtvis ock
så ett gallerbatteri kan vara 'inkopplat~ 
Då nyckelnäruppei ligga de båda mot~ 
stånden. i serie 'över .anodspänningen sä 
att ' vi, över" RI' fä ett' spänningsfall pä 
'400 volt och. över R'ettpå 100 volt. 
Då glödtråden; på .det rör som. skall 
nycklas, är förbunden med R' och R"s 
gemensamma ptmkt, får den en negativ 
gallerspänning på 100 volt och en anod
spänning' pä 400 .. volt. Anodströmmen 
blir.' noll. om' denna negativa'gallerspän
ningutgör så stor procent av anodspän
ningen som arlgiv~s av rörets. "durch
griff";Då batteri användesfor dennor
mala . gallerspännirigen, kan, spänriings
fallet öV,er R' göras motsvarande 'antal 
vOltniindre.Närnyckehi är nerekort7 
slutes·'R' och full. anOdspännirigerhäl~ 
les på röret så att detta arbetar nor
malt vi ta med andra ord bort 100 volt 
av'anodspänningen och använda dem 
Ull" gallerspänrung. 

De angivna' värdena pä RI och R' 
kunna, väljas' betydligt högre för att 
minskll.'strömmen genom dem. För att 
spärra' gallret behÖVesju praktiskt ta
get ingen. effekt utan endast. tillräckligt 
hög spänning.' R' kan· exempelvis göras 
lika med "O.~ megohm och R' utbytas 
mot ett .variabelthögohmigt motstånd, 
Som då'. kan' inställas' så att anodström
men 'är noll" då 'nyckeln är uppe. Vid 
Iiyckling ; av' förstärkaren l en 'MOPA 
är det·bäst att lägga." RI :.och ,R' över 
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osdllatorns an~dspänningom denna är 
lägre. '. ...... . 

Nyckelklickar äro lätta att få bort 
Yid'llyckling,. enligt denna metoq.Figu
f!'lrl ; Visar iivenhllr ,ett nyckelfilter kan 
~J:!.bl'iIlga:s,' . 

S6m.n~~iptfrån 3:e distr. 
De .inom "distriktet tidigare rådande 

fina, conds.' ,ha', under sommaren varit 
sombortblåsta.! Jämför man samma 
Udiå~med föregående år är det all 
orsak att kalla den urusel! Särskilt,14 
MC har visat sig från sin sämsta sida, 
då däremot. 7:MC varit något bättre. 

Hoppet att bättre, tider stunda. lever 
dock fortfarande kvar! 

SM3-039 tränar för fullt och är snart 
redo att hos höga. vederbörande pröva 
lyckan! Lyssnade efter B9; dock .utan 
att höra nägot av dennes slgs. ' 

XJ har .varit ,I luften heIn. sommaren 
:men med negativt resultat! Har nu.lagt 
AC-kärranpå hyllan och övergått till 
RAC. TX äveri ombyggd. Input för när
varande c:a 50 watt. ' 

73 och hoppas qso snart. 
SM3XJ DU. 

) 
Nya QSL-Imrt. 

Föreningens 'lager av standard~QSL 
är i de närmaste, slut. Formuläret tor
de behöva moderniseras,. varför härmed 
tävling utlyses. pet gamla kortet, är sä 
gott som uteslutande användbart för 
sij.ndarna, men SSA har ju även en hel 
del aktiva lyssnare, varför också. ett 
l 'y s s,n ar k o r t nu börjar bli behöv
ligt. Förslag lill sändar- och'· 'lyssnar
kort motses sålunda tacksamt före den 
1 oktober. Bästa förslag belöna~fnled 
en tia. -ZX. 

Sl\I7YG.2 julI-l4 juli 1932. 
QS.O-Ilsta, 14 mc. 25 watts input. 

yv:3Io,'t1; 2're. xx: lyj. W: 1bgy 1crp 
1ap12cjm 2bhw 3bfa'8bjz Scte'9dzx. su: 
6sw~y1:2dc.'6bz: et: 3as: g:2sa 2dl 2zj 
2mr 2aw 2hp 5tl 5 vq 6vo 6cw. f: 8vd 
Sela. ok: 2cm 3id 2ma. oz: 3xx.. ear: 
227, 227 155. håf: 3cs 7a. sp: 11m. ou: 
4my.' . 

7me;:.4wer 4etb. g: 5yll 5ib. pa: Oqg. 
oh: 5 Om SMX. 

QRK. 

Den 16 febr,,-15 mars 1932. 


80 .m. b.: eu: 2kbj x3eo.d4: rrg rzm. 
g: 6fy 6wy. hb: 9q. Ja: 2b. oh: 2pi 3na 
3nk. ok: 2al 2ni. on4:. vd, oz: 1b. paO: 
of kw.sp: 1bt. uo: lem, 
. 4;0 m~ ,~.: all: 1d~ 8kal.en8: mi mop. 
et: 1ah las 1bg 19u 1ay 1br 1hc. ey: 5u ) 
5vm 5ev 5sg. d4: rut barn gsg rng giw 
vkh nZb,zqw ccr wzm cul jju mk aba. 
ear: 10.13 16 74 96 121 185 196 227 232 
234, esS: wq vp. eu: 2nx 2kag 2hf201 
2mb 2kew 2kcp 2kcl x2lch 3kbh 3an 4di 
5ga 6kag~ucskw.F8:eb tx pz bg ny gz 
wb rz arw rj etc iq fjm fxyb. fm8: wb 
cr. g: 2yd 2xa. 2gf 2.lg 2io 20q 2cw 5ml 
5vb 5by 5sg 5bj 5xf 5cl 5wt 6gv 6li 611 
6vp 6'xq. gl:5zy5sj. haf: 19 3cp 3bz 
3wr '9g. hb9: aa q 'ab x. la: 2b 2h2u. 
ok: '1m 1wz 1aw2lo. on4: nd vdw fm 
va. oz:lus2p 2vh 2m: 3h 5x 7vp. paO: ps 
qqjq im: sm: 7Yg.:sp: 1bq 1bz 1ep laf 
30n 3f! 1412. u1l7: ft. v]{: 3zx7w: 2bm. 

20 m.b.: ct:1aa1av. ear: 96 98.ei: 
Sb. f8:01 tv sx wb pz. fm8: ego g: 2bm 
2pa' 20p 2yd 20.a2ig 5ni 5by5vb5sy 
Oxb 6ip 6lk 6rb, gl: 5xq. SM4~072. 


