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:l.
Flera msgs få ut\'ilxlas lll(',l
tHlllltll<1 stati0Il; !lod, sl,olu minst 2~

3,5 )lC.

Ol'dförundl': D:r Bruno Holr, S:\l
5-001
V{cc ordW\'alldlJ: Civilingc'njöl' Gö
ran I{!'llse, S;\I;)T;,[,
Sekreterare:
Assul'anstjiinstemall
Erik Malmberg, S~15ZX,
Skattmästare: I{ontorsskl'i\'are Hu
go HånelI, S:.\I:iXH,
Teknisi, sekrcterare: Civilingenjör
~lats Holmgrcn, S:.\I';'TO,

lilllllUU' huyu fÖI'Ilutit llIdlull lYtt på
vurUlHh'u följande qso'n, :\Iolsvaran
de giilh'I' föl' av lyssnan,lalion lllol
lagna IIISgS,
,I"
Fiil' varjc elSa I'CS)l, u y I YSSIlU t
täYlingsll1sg ifyller såYiil flysilndarsta
tiOIH'11 som bestiillllllclscstutiol1cn (och
C\'C'lIhll'lla lyssnHrstationer) ett ({sl
kort, pli vilket anföres, fiirutolll sed
vanlig rapport, det u\'siil1cla oeh/ellel'
lllotta;!nu msgs fulla Ol'clalydelse,
Samtligu qsl-kort siinclas omedelbart
efter tävlingens siut i särskilt km'crt,
c\liirl,t "AktiYitetstävlan" till SSA,
StfH:khollll l',
Eflt'l' h<'tlölllllingcns
sint fill'(lelus kOl'tc'n pit \'ailligt ,;ätt,
~)
Tii dingelI vurar fdlll !Il'll :! ~
CICl"ClllIH'I' LD3~~ kl. 00,00 r,:\IT till clOIl
l januari 19:);) kl. 2<1,00 G:\lT,
H, Vii ket SOlll helst nY de alllutii
l'el'llU tilldclar1l' \'tll..:liingcIslltlllell'l1 au'
ull\'iilldas, Bestiil\\Il1elscn i mOll\. :!
hehiiffande Hl()'ml'tl'I':'il>ulH!c!t hi)I' o\!
Sl'I'YCI'US, Df'1l hur tillkoll\mit fnr att
i 11.\goll lllän pO\l1l1urisem dettu {öl'

Stöl'l'e delen uv giingc't iil'o nu ]11\
SO mctel', Stt allt tydel' pet att "jultii\'
\ingcn" blil' en ren S()-llwtel'saffiir,
Visserligen vore det önsk\'ärt att vi
lllHlel' til\'lingl>11 även försökte oss Pil
de al1(l1'a IJnn(len, siirskilt då H;O lllC
tcr, lllPn cUl :'0 !Iletc'r vi,;at sig Hua
lipt hiisia hUllIlet iiI' (h't "kiiI i att
tl'imllla kiil'l'OI'lla föt' cleana Yt\gliingli,
om vi ha lust att sluka poiing, Oell
velll hul' ej lust till det?
Alla distl'ikten utom l:u äro nu re
presenlf'l"Ilde på a,5, Från norr räk
nat ha \'i nu S:'I12VP, fin CC och oer
hÖI,t Ii dig,
Si\!:JXJ låtet' ävcn höra
uy sig, Sli ock S:.\HRL, som Illed en
fin 1'8 iii' l' 7-l.) i StockllOlm,
:i:c clish', hur 011 hel del att bjuda
pil, DLj, fWl!C -BU, hal' å!el' vaknut
till Ii\', S,:\ljCH S01\l wecl c:u lZj Sl\I
cIso utom clistl'iktct uIllle\' hiisten får
l'i\kllas till ele flitigare', Vidare äro
S:'\['lTC, S:'\!jH\:, Si\15W.r (ii\'tm f olle),
S:.\I:'jRF, S:.\ljZX ,mmt en elel "intres
scrade Iyssnal'e" akth'a, "å kluga cj

SSA:s Distriktsledare 1932-1934.
DL l: SMIYF,
Ingenjör Gunnar
Engström, K i r u n a,
DL 2: S~I2VP, Herr H. Forsen, P i
l e 1\.,
DL 3: Si:\I3XJ, Herr Aln', PerSSOIl,
Östcralniis, S j il I c v a tI,
DL ,1,: ,siVl1RL, Illgenjiil' Gust. E,
Hofl'ing, Bondsjögatan 6', H ii l' n ii
s u n d,
DL 5: S;\DmH, Civilingeniiir' Bcrtil
AI'y,idson, !<.ungstensgatan öO, S t o e k·
holm,
DL O: S,MBWL,
Telmolog !Hans
Eliaeson, BerzcHigatan 18, G ö t e:
borg,
DL 7: S:\I,7YG, Her\' T, V, Magnus
son, Skogstorpsgatan 14, H ii I s i n g
borg,

SSA anordnar SM-tävlan.
SSA:~ svenska IIlclllenllllu l' inh,i u
dus hiil'med till en tävlan u\' sll.<!un
beslmffeuhet, att val' oc:h en !lÖI' kUll
na val'u med, I förhoppnin!{ om 100,
pI'nc'cnligt deltngalllle meddela Yi föl
junde

Bestämmelser fiir aktivitetstävlan 24
december 1932-1 jan. 1933.
I. .\\'sikll'll med tiidun iiI' att tlpp
muntru den inlll'llIska tl'Ufikl'll o('h att
öku de gnmsku HIIHllöl'('\"l\US ukth'UI'!
:!, Fih' kontrollens skull skall pt!
nlg~ {'Idig! IlI'dullShi('I\(I{' l'nkla IIC'
sliilllllll'ls('I' sUndas resp,
1I10ttaga",
Fiil' ett korl'l'\,! l'xpc'dierat lII,.g I'I'I.:\!
!('l' slhiil anliindarell :;0111- !llottagall"l
l lloiillg, diirl'st UystllllClel f,'lgel\'iiI'Cll
delll l'IllCllall i\n'l'sligc'l: ~)IJ klll., .. i j .. ,..!
Y:l pOUllg, Vid Ilso, chi lll,;g i YUI'CII'I'<l
l'il{tllingel1 kor!'el,t expcdil>l"U:', eddllla
hiiggf' pal'tl'\'IIu ~ l'esp, I poiillg, F ii l'
CI s (),
il i\
Iii O-lll e t c' l''; h fl. n Il t' I
fill',duhhllls Jloiin~l'lI, Lyssna,
re klllltlll dl'ltu"u i ,;iil'sldlcl kluss l\ll'd
lIlo!s\'uranc!p V~iillgi)('riilmillg fik kor
1'('I,t l\Iottn~ma lIl:sgs, Oh"'.'I'u,,'1\S hi)!',
att iiven tlUtllll1CI', ldot'k~lag' t11~ :H.
skola ,'um korrekta,

l:-'!'I·,r<::,',

'·r... ·1,:-1;",t

tr{\fJn

l'An(1

T"lt'o"!<nfj

'""

eiler' t'elefu~~i''''få~ I;eg;g~;~~,
7,
l\ollstatt'mt övcrskl'idullcIc <1\'
\'llgWllg~hande'll'; griin,;rl" {'lit'!' nllyiiu
dalldet m' 1'1\ ellel' lII)TI,cI dåligt filt
rerad UI' llIrdfiil' !lisl,yalifikutiOlI.
l( Föl' att lH'diilllllingell skull kllll
IIU uY:-lntas fört'. januari lIulnad::; ut
I-t"ållf< sknla ::;u!IItliga till liiYlill!:.(('1l lli\
t'allt!e e!"l-kurt. yura SS_\ 1i[[JIUlHln se
Ilu:-l den 10 januuri 11):1:1,
H, Bedömningcu \'Crksti\lll's HY l'll
nY stn'elscn tillsutt kOllllllittc'"
10,' Inom såvi.il sända!', ,;om Iyss
Ilarklu~sel' IWlIllllel' min,;t pit Jlris att
utdelas, Illgon cleltagul'u\'giit uppla
ges.
Il. Tii\'lillgSlllsg skall hesttt av:
I. Uiiggl' statiOlWl'l1US anrop,;

1)"";

;I~~

f~'\"~HlrH''''''p

t;i\t ... t 1n ."..

l)<\l.

+..........(".

:J,:} ~i:C-;;'e, Olci-{;X~len-rlitiga:rte,
S:.\WHE hU!' yadt ty"t en tid, Hw's

thut'!

;\xell

s:.\mzn'

har satt i gång,

7:e c!oll\j\lera,; a\' -yr;,
::;:.\17XE som tic\igm'c i

S:.\I7\"F oeh
\'01'0
i
gång- på ;J,J ha ej hiirts ph liinge, 7:e
distl'iktet hul' dessutom ett sto!'t al1
tal 1~'ssn'lI'l' som i\\'o intresserade föl'
;),;), Förutolll S:\1:;.; kUll slutligen nänl
uas att ii\'l'1l OH, LA och OZ äl'o i
glmg oe:l! liku livliga som tidigarc i
höst.
hö~t

Ny börjarens kortvågslllottagare.

"\tt hyg~a l'n kO\'lnlgslnoltuga!"t'
iii' i ullllliinlll'l plIklal'e än att lWggu
LilpUlIc!e Il IIIl 1IIH' I' lind!'!' tiiy en I'UlHlradiolllot!ugUl't'. Illl'\l att fä lien
lin/{c'n,
att fUllgera Yiil, iiI' Pi alltid så \iitt. En
;:, Datum,
hel
tid pl'oilll'lll, 50111 l'j t'intHtS }lit
l, Klockslul: i G~IT,
liillg\'l' \'ftg(Jl', inkul\1l1la prl kort\'1lg och
;-"
T('x!.
'
iil'o I'j alltid sh Iiitta alt utan \'idur!'
T('xt"1I Sl\II\IlIHllsiith',; il\ tnl ddf klum' uv,
f{>l'grupper UIlI fClIl ;!oelt)'l'kli).:t sam,
n fiil'lltsiitla fd\n \Jiirjan utt den
IllHllsut!a hokstii\l'I' ('11{'r "iffl'OI', Ol'd, som "kall siilta i gtlllg lIwcl l;:orl\'ttH
!ling l'flt'l' S~'stl'lll (Cl!'clllillg'sfi\l.icl. \'H\" i1nr n:\goil ('dal'Plllwt att h,l'gga \'lIllel,
Hlllltlll \lok,.!HY ('111'1' 11\'1,) lIlpclfi\t' elisk I'udiol\lllttag-arf' O('!t grl tliirfill' i cle!
\'ttlifil;,ation 11\' YPI!"PI'))i)l'anc!{' lll';~, filljan(\p l'j in pä o\'iisentliga c1ptaljcr
Sallltligu
fnln ,;alllllll1 station 11\' antdlPltdt' tllontpl+iugptl. S{Uunda ka!-'ta
siillda I'liiffcr).:l'llpl'l':' sknla \'tIra olilm, \'~ 0;-;':-:' g~(,lla:,t in p:i ~{'hp:nat i ng. J
EXl'lll\ll'l
pfl
Ill';:~:
S:.\I i.\fl
dl' "0111 \' i"1\;' !;:Opplillg'('ll [iir ('Il C1Ik'" :!
S,:.\UClJ
msg Il t~,/ 1'~ O;'l;')
nsclfg riin,appnmt: c!plektol' orl! ett stc'gs.
lIjklp
t I'U 1151', l!'llli.l IUl'kopplacl
lågfl'e k\"ells,
It, ,\lIl'O\! tlllc!('l' tiiy[jllgl'll iii':
!\:opplingell UPIl\'isaI' id,e några oyall
:-;::'WS,\ (P\', ,;iil';,;kild distl'ikls:,iffnu ligildl'[' ilie\, iln ell'U \lOll'lltiol\\ete\'l'eg
,lit' ~!ISi" : l p , - ,
"
"'I'adp tth-rkopplingPll. J.tlJl'kopplillg'
]", l tgal' {'Il dp l! at-:'a n' ll11dl'l' tll\' C'\I ilsI1Ulkolllllll''; lIIeclelst ell fast spo
linW'1l hr,l' hall "i\villkorli;,::c;H !n",iillda Il' oel! 1.'11 \'<ll'lal>t'[ kOlldcllsutOI' fÖl'
"IIH\ 1,00't <1\" li;l!l';~'1I till 1l\T1iW IIpl, gro\ ill"tiillllilll{,
SjiiiIa
l'l'glel'lngen
tag-Hl'e!
Yid s\'iillgllillg-sgTiilli'l{'ll ::;kcl' med pO-,
tellliol\lclc:l'lI pi"! \00000 011111,
:sijIIHllpl'.
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~polarna äro ett kapitel mr sig, Ve
lindas på vanliga rörsocklar med fy
ra stift och som hållare användes en
rörhållare, Anslutningarna siw på så
vis, att ett rör som eventuellt av miss
tag placeras i spolens hållare icke ta
ger någon skada. Lämpligen lwpp
las den avstämda delen av spolen på
glödströmsstiften och återkopplings
lindningen mellan anod och gallerstift.
Den a\'stämda gallerspolen hal' föl
jande data: 20 m,-IJandet. 1, varv 0,5
mm, tråd, 40 m, D varv 0,5 mm, tråd,
80 m, 18 varv 0,3 mm. tråd, HJO 111, 35
varv 0,1 lIllll, tråd, Aterkopplingen lin
das med resp, 4, 7, 12 och 15 varv (0,3
-0,2 tl'åd utom för 160 111. där 0,1 mm,
användes), Alla spola I' lindas yur\,
tätt. Atel'koPI,!ingens varvtal får jus
teras på ett ellel' annat varv näl' så
att mottagaren svängel' lämpligt och
behagligt, Svänger mottagaren föl'
lätt och piper med stark återkoppling
minskas val'talet. Likaså om åter
kopplingen vill bli "glapp", Hal' mot
tagaren svårt att svänga även utan
antenn ökas varvtalet. Lindningsrikt
ningen göres sådan, att den ena spo
len bildar så att säga fortsättningen
pä den andra (eller det hela bildar en
spole uppklippt på mitten), Med den
na lindningsriktning svänger motta·

"'IS

LågfrekvenstIelen erbjuder i all
mänhet inga svål'igheter. TransfOl'ma
torns olllsiittningstal kan göras rela
tivt stort t, ex, 1 : 5 då mari här ej gör
ansprål, på. fulländad ljudkvalitet.
För övrigt duger vilken 'god lågfre
kvenstransfol'mator som helst. En pen
tod som slutrör fördyrar men ökar
förstärkningen något.
Beträffande montel'ingen. så kan
densamma göras mycket enkelt pli en
bräda, Observeras hör att särskilt kort
ledningsdragning äl' nödvändig mel
lan spole och kondensatorer i av
stänmingskretsen, Frontplatta är ej
nödvändig men önskvärd och i så fall
av metall, lämpligen aluminium, som
då jordas (handkapaciteten! )
En utbyggnad av mottagal'ell med
ytterIi are ett stegs lågfl'ekvensföl'
stär
torde icke el'bjnda några
större sv righeter för den någorlunda
vane amatörbyggaren men försiktighet
med placeringen tilh'ådes, t~· en svag
tendens till tjutning märl{es genast,
när mottagaren ställes på svängnings
gränsen, l ett senare nummel' skola
vi återkomma med ett schema över
mottagaren utökad med ett stegs hög
frekvensförstärkning men innan dess
fordras det, att den som byggt denna
enklare mottagare gjort sig väl för
trogen med kortvågens små egenheter,
-TO,
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Praktiskt om sändarantenner.
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garen om gallel' och anod anslutes
till de båda ytterändarna, Som bin
demedel för tråden användes tunn cc+
luloidlösning ('Karlssons klister), sprit
fernissa eller schellack löst i aceton,
allt använt med stor försiktighet.
För avstämningen, användes t\'i\
variabla lwndensatorer, en större på
200-300 cm, för grov inställning av
bandet och en mindre på 25-{i0 cm,
för den eaentliga inställningen. Kon
densatorerna böra vara stabila och
speciellt den lilla ha god gång utan
skrap. Det händer ofta att kondensa
torer med metallager sl,rapa, och där
för är det bäst att göm den lilla kon
densatorn själv av IH'gra gamla kon
densatorplattol' och förse den med iso
lerande gavlar, Fö1'lJindningen till den
rörliga plattsatsen bör vara lödd di
rekt på axeln och bestå aven kort böj
lig sladd, Hörliga systemen kopplas
till jord,
Antennkopplingskolldensatorema
kunna eventuellt ersättas med en va
ria'bel kondensatoI', (De små, under 25
cm" göras enklast av två hopvirade
systoflexklädda 1 llllll, trådar. StOI'
lek c:a ~ cm, per cm, trådlängtl. An
vänd alltid svagast möjliga antenn
koppling utan att ljudstyrlmn blir föl'
mycket lidande. Dcn som icke är van
vid kortvåg vill g'iirllll arbeta lll!'(1
onödigt fast antellnlwpplillg.
Drosseln hih' till 1!10ttagm'('ns kill
I;:igaste delal'. Föl' att ulHlvilw ('gen
resonanser lindas dPll liimpligen på
ett slllalt' spolrör, hög-st :1 cm, i diamp
tel', Ett pl'o\Tör lämpar sig utlllärkt
Tråd 0,2-0,1 och \'I\I'\'tal (':a tOO. "lind
re diameter hör kOllIpenseras med
högre varvtaL Som lämplig n01'1\\ kun
angivas: Spolens lilldningslängd 12
cm, Tl'ådliingd 1:> m,

haln'ågsantenller hopfogade
efter val·ann. Den elektriska längden
är hos en ral, tråd ungefär sådan aU
man i stället för 2 I får skriva 2,07 I
om 1 är antennens verkliga längd, Vå
ra amaWrband ligga nu så välvist ord
nade att en antenn kan göras lagolll
lång att få resonans i alla banden,
XI' an tennen t. ex, t o t, a I t från fria
ändan till kopplingskondensatorn 80
m, lång och någol'lun<la rak samt fritt
uppsänd fål' den resonans vid bl. a,
2,07 , 80-= 166 m, 166 = 83 m, 1~6
drlilm

41,5 m, 166

t
c:a 91
_ m, o, s. v, S am-

liga dessa våglängder ligga inom dl'
iii l' ulllatörel' tillåtna handen, Hur
lllall ej plats fÖl' en sn lång antenn
kan man taga en 40 eller 20 m, lång
h'åd på bekostnad av ett ellel' tyå uy
<le högre våglängtlsområdena, Kon
stanten 2,Ui än<ll'Ul' sig allteftersom
antennen iiI' rak eller krokig eller gUl'
i närheten av llletullmassor eller lik
nande,
Hesonans iakttages bäst på anod
milliamperemetel'll, som, nä l' man
vrider sändarens avstänmillgskonden
sator, ger kraftigast utslag,· när reso
nanspunkten passeras. Ju tätare an
tennlwppling, desto stön'e utslag fås
oclcså i regel. Visar det sig att den
yåglängd föl' vilken antennen ger re
sonans, ligger över den våglängd man
vill använda, fål' man kapa av ett
stycke på antennen och prova sig
fram, tills man fått elen önskade
"elektl'iska längden", Xl' skillnaden
ej alltför stor kan man dock som
ovan niimnts med kopplingskondensa
torn ställa in kopplingen till ett lämp
ligt viirc!e.
Vill man använda en 20 Hl. lång
antenn för 80 m-bandet, spänner mun
upp ett par meter över marl,en eller
lägger ut på golvet en c:a 15-20 m,
lång tråd, s, k_ motvikt samt kopp,
lar mellan antenn och motvikt en
kopplingsspole på 2-10 varv, vilken
löst kopplas till sändarens spole. Detta
är s, k, induktiv eller strömkoppling,
Det hela blir en halvvågsantenn, He
sonansvåglängden kan inställas ge
nom ändring av kopplingsspolens
varvtal och kopplingen genom änd
ring av avståndet mellan spolarna,
Med ledning av ovanstående torde
det ej vara svårt få fram en för "de
lokale forhold" i val'je faU passande
antenn, som är liimplig att börja
med. Näl' man kommit längre i ,den
ädla kOl'tYågskonsten l;:an det vara
skäl att försöka förbättra och full
ända antennen genom att anordna
matarledninga!- o, d, och man hal' flå
god hjälp av de el'farcnhetcl' som
vunnits gellom arbete med enlda an
tenntyper,
·TN.

.ii. ven om man kan nu gOlla resul
tat med inomhusantenner o, d, gäl
ler vid kortvåg jij.;som vid rundradio
att antennen helst bör yara "högt och
fritt uppsatt samt yäl isolerat\". Vid
kortvåg tillkommer dessutom att den
skall vara stadigt uppsatt så att den
ej ger upphov till ändringar i sända
rens våglängd \'id fÖI'sta vindpust, att
den är utförd a\' massiv, hårddragen
koppartråd eller högst i-trådig wire
(mångtrådig wire har stort högfre
kvensmotstånd) , tjocklek 1,5 il 2,5
mm" att inga trådändar eller andra
metalldelar i antennen eller dess när
het (stag o. d.) kunna ligga och skra
pa mot varandra och ge upphov till
ostadig våglängd eller skrapningar i
mottagaren samt dessutom helst att
den skall ha en viss, till väglängden
passande längd.
Det för nybörjaren enldaste sättet
att koppla antp.nnen till sändaren tor
de vara det kapacitiva eller spän
ningskopplingen. Till gåI' så att man
ansluter antennen via ,en fast hög
spänningsprovad l'on<lensatol' om 100
il 1 000 cm, i serie med en variabel
kondensator på c:a 2:; ('m. till "anod
ändan" av sändarens avstämnings
spole, Den fasta kondensatom är
till för att isolem antennen fl'ån ev,
fal'liga m,spänningar och den vm'iab
la för att \'ariera Iwpplingen. Ju nitr
marc antennen ål' r e s o n a n s med
den använda vllgliingtlen, desto sya
Nybörjarens sändare.
gare antennkopplig kan lllan anvämla
för att få ut energin i an teuuen,
r de bl'e\ ~om SSA får mottaga fl'ån
Hal' antennen den elektriskt!, läng lwrtvi'\gsintl'('S~('I'ade
i siöida dela!'
den l In inträffal' resonans vill \'äg' ay laudet åtcrkOlnlll('r alltid salllllla
')
l
2
l
2
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l
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d
l ang erna - • <>'
-4' -:;-. o, s. Y. fråga, niimIigen t1l'II, hlll'uvida det iii'
...
:)
lIlöjligt att byg~u ('U kortvågsstatioJl
m. ta vi fallet våglängden =:2 l Im vi till ett l'illlligt pris utan att behö":l
en ~, k, hnl\'\'ugsuntenn där :;piillning· jnkl'iil.ta pil effektiviteten, Pl'Obl,~
en till jord iiI' störst i InIIIa lindar oel! llIet föl' alla iiI' ju "pengar", vilket iii'
noll mitt på ante11nen llll'dan ström gansIm Iiittfiil'klurligt i dessa hish'a
styrkan helt lIutHl'ligt iiI' störst på lidel', FÖl' utt IIU ge (le lIya SSA-llI.:l,I
mitten l!len noll i hålla ändal'. FÖl' IpllIllHu'na några råd och vinka!' Olll
de övriga fallen kan man täul;:a sig hm' lllun byggl'r sig en enkel och .. r
-
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:ektiv kortvågsstation har SSA i Iletta
lummer tagit upp de gamla para;l·
:mmi"en i Iwrtvögsvurlden, Ilen van
jga 2-l'örsmottagaren och Hartleysän
:laren. Den senare ur nog ännu Ilen
populäraste sänllarenhland amatörel'
Ja och detta just beroende på att den
:lmr litet pengar samt är mycket ef
fektiv och lätt att sköta.
Denna lilla artikel avser ej att he
llUndla de olika delarnas funktion
utan endast rätt och slutt beskriva
hur lilan enklast ordnar det hela
Men naturligtvis önslm ju alla även
intränga i 'radiovärldens mysterier"
och då finnas ju en del goda, popu
lärt skrivna handböcker för radio
amatörer, Se litteraturhänvisningar
pö annan plats i tidningen!
Först dö några allmänna råd rö
rande sändaren.
Vid byggandet av sändaren måste
man vara noggl'ann med att göra.spo-

~triimsnätct

kan niitansluta sändal'en
helt och hållet. I schemat angives ae
kumulatol'drift för glijdtru(\ell. En ac
kumulator pil. ii volt ställer sig ej dyr
och kan alltid vara bra att ha till
hands i händelse att man någon gång
vill ha en portabel station. Då man

llIilliampere. Denna säluing insättes i
- eller + as.
De ungefärliga värdena på de i sän
daren ingående delarna äro: el =
2 000 cm. e 2 ::; 500 cm. e3 = 250-:i;)()
cm. R l = 10000 ohm. R 2 = 60 ohm (:30
ohm på vardera sidan om mittuttaget).
Rl köpes färdigt. För R 2 använder
man tråd med c:a 200 ohms motstånd
per meter. Man kan sedan med en
vanlig måttstock mäta upp det man
behöver iDrosseln Dr lindar man på
ett variUgt- provrör med ungefär 2
cm:s diameter. Drosseln lindas i ett
lager, c:a 250 varv isolerad tråd 0.1
0,2.'i mm:.s dimension. Sändal'espoIUl'
na lindas som förut nämnts av vanliga
kopparrör 5-6 mm. För 80 meters
spolen använder man 3 mm:s lwp
partråd. 40 och 20 metersspolarna kun
na även lindas av samma tråd Olll
man har svårt anskaffa rör. Avstån
det mellan varven högst % cm.

mycket lJl'a klarar sig med låga effek
Data 'för spolarna
ter lJehövel' ej sändarerören bli så
se tabell å sid. 8l.
dyrbara. Rör av vanlig mottagaretyp
duga utmäl'l(t för anodspunningar upp
Då nog alla ha möjlighet att sätta
till 250-300 volt. Lämpliga typer äro: upp en Hertzantenn nöja vi os,:; med
B 409, B ·tO:; eller motsvarande.
Föl' övrigt fordras inga specialkon
L_ _ _ _
-w.
struerade delar utan reder man sig
med de SOIU äro avsedda för rund
radiomottagare.
Den i monterings
schemat ritade plinten gör man själv
aven bakelitremsa på vilken man
monterar \-anliga banankontaktshyl 1IS;"'-L---L-~-I\'-4'4,,--'
501'. För likriktaren gör man en lik
nande plint. Genom att sedan an
vända kopplingssladdar försedda med
banankontakter i bägge ändar, är det
lätt att vid behov sldlja sändaren
från högspänningskällan. I denna
lama så stabila som möjligt samt se sändare äl' ej 'något mätinstrument
till att alla delar monteras stadigt medtaget, men hal' man pengar till att endast beskriva denna typ. Den
är bra och fordl'ar ej någon särskild
Den minsta vibration hos någon del
kan orsaka "dålig ton" med därme·.l
avstämning utan lllan har bara att
fästa nedtaget på sändarespolens anotl
följande dåligt rykte bland de övriga
sida. 'Man kan börja lUed att fästa
amatörerna. Ledningsföringen gör'l"
kort men ej så att det hela blir grö
nedtaget ett \'arv från minusut
taget på spolen. Ungefär 2-3 varv
tigt. Spolarna skola sitta fritt så att
de ej komma för nära större metall
brukar vara det vanliga. Antennens
längd kan antingen vara 41 elle!' 20,5
uelar, avståndet till andra delar bör
vara minst lika stort som deras störs
meter och nedtaget fästes på % av
ta dimension. Till lwpplingstråd an
antennens längd.
vänder man lämpligen grov koppar·
Efter det vi byggt sändaren och
kontroHerat att alla ledningar äro
tråd som kan isoleras med systoflex.
Spolarna göres helst av 5-6 mm. gro en Illilliamp~!rellleter, 0-150 lIlillianl rätt dragna lmnna vi prova om den
va kopparrör. Vid de första försöken pere, så är det bra, ty då kontrolle arhetar. Detta prov göres med an
är det bäst montera sändaren på en ras lättare. att allt står rätt till i sän tennenfrånslagen. Först måste vi
brädlapp, ungefär 30X50 cm. stor. !:\fan daren, ~Iilliamperemetern insättes i emellertid ha klart föl' oss var vi ha
har då alla delar lätt tillgängliga och serie med positiva eller negativa hög amatörvögl.-banden på mottagaren.
får en god överblick över det hela spänningstilleclningen.
När vi veta detta ställer vi in mitt
S<tmma gäller för likriktaren med
För att skydda sig mot eventuella på det band vi önskar sända på. Se
kortslutningar insiiUer man även en dan sätter vi i gång sändaren, vrider
filter.
Den som driver sändaren på lik vanlig ficltlampa som drUl' c:a 150 på dess avstämningsratt tills vi hör
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ett kraftigt ht'us i hörtelefonen, Vri
der \"i ratten fram och tillhaka mär
ket' vi snart när hruset blir kraftigast.
Skulle intet hö rus, kan tlet hända att
sändaren ej svänger. Vi försöka då
med att öl{a återkopplingen. Detta
göres genom utt flytta minusuttaget
på spolen något
mot anotlsidan,
"ormul t brulml' det varu ett par varv
mer på anotlsidan än på gallers idan
ay minusuttaget. - Då inställningen
med ledning av bruset lmn vilseletia,
är det bäst att kontrollem elct hela
llled en enkel vågmätare sont består
aven krets mell val'iabel kondensator
och en spole ungefär lika stOl' som
sänllarespolen Illpn denna spole lwn
lindas på ett papp-rör och mCll vanlig
1 mm:s bOll1ullsol1lspunnell tråd,
I
denna krets koppla vi in en ficldam
pa (helst föl' 2,:> volt).. Det hela mon
teras i en lä ttllan terlig liten låda.
Ctanpå sättel' vi en spolllållal'e och
lampan. Hållet' vi nu denna apparat
intill mottagarens spolsystem ol'h v!'i
ler på vågmätare-ratten höl'U \'i snart
en knäpp i hörtelefonen, Detta säger
oss att vi lm resonans mellan vågmä
tal'en och mottagaren,
sätta vi i gång sändaren igen
och hö.ller den lilla vågmätaren i när
heten av sändarespolen, Vdd sedan
sändareratten tills lampan i vågmä
tat'en lyser upp. Håll sedan vugmä
taren så långt från sändarspolen, så
att lampan lyser ;,;yagt. Eftet'juste
ra sedan sändaremtten tills ni får
maximum .. Ijusstyrka. När detta är
gjOl't vet ni att sändaren hal' ungefäl'
sanima våglängu som mottagaren,
Cnder allt arbete med sändaren
måste ni vara försiktig så att ni ej
kommer åt de spänningSförande uc
lama. Spänningar på 25l}-300 volt
k u n n a vara livsfarliga! - Nät' vi
nu fått sändaren klar koppla vi på
antennen, Sän(larevåglängden skall ej
ändras nämnvärt IUcn för säkerhets
skull kontrollera Yi med vågmätaren
att allt är klart.
. IHa vi sedan sändarlicensen på tic
I,;an, så är det hara att ge sig ut på
färden i eterhavet. ~:\Ien innan vi gö
ra detta kanske det är häst att stu
dem bilden "Why'!" först!
För telegmfel'ingsövningar är den
i schemat ritade oscillatot'l1 bra, Trans
formatorn är en vanlig lågfrekvens
transformator.
Till s.ist ungefärliga kostnader föl'
de i sändaren ingående delama, Av
stiimningskondellsatol'll behövet' ej gå
på met' än 7: ;)0, Nyckeln ungefär
samma pl'is, Röret 11 lu'onOl' unge
fär. B1ockkonden;,;atorerna 50 öre st.
Se till att ni får sådana som äm pro
vade föl':1500 volt, Det ö\Tiga "små
plocket" i sändaren ungefär en femma,
Föl' Yiixelstl'i\lll;,;munnen blir det nå
got dyrare då extl'Ukostnu!lel' tillkom
lIlU föt' likriktanm,
Likriktal'erörpt
~år på
kl'onO!" Trallsformatorn
lil,;asiL
tl'allSfol'lllutOl' på 2+:100
yolt IIINI en Hilding pil" \'olt föl' säll
!Ial'ens gJij(1 hlil' IHlI{ häst. I{on(\ensa
tOt'el'lla fl 1,1'01101' styrk och drosscln
e:u 1,) kl'OnOl" :'Ift'l! trots detta hlir
Hurtll'y;,;ulIdal'f'lI rätt hillig i pris.
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FUl'tygshandet UI' tl'()vli~t ntt lyss
na på. pen mc(1 ('e 01{ hk iiI' (h,
SAB iii' änn fh. Holigt Mm ships
som ofta kun na vam ~allslm långt
borta,
.

Cl = 950+50 cm.
CH =3000 cm,
R.=5000 ohm,
C,=250 cm.
C" =2000 cm,
R.=R1=B.=0,1
megohm.
C.=450 cm.
C.. =2 mF.
C,"'330 cm.
C H =1 mF,
R 9 ""20 000 ohm.
C,=950+50 cm.
CU=C 10 10000 cm,
RlO=lOOO ohm,
Cs =C 1 =50 cm,
CI1 =C 18 =4 mF,
AI =0-300 mA.
Övr_ kond, äro på c:a
Ca= 100 cm.
A,=0-1-2 A,
C,,=500 cm.
3000 cm.
V=O-lO volt, 1000 ol
CI .=2000 cm.
R. nu =30 ohm.
D I =D:=O,2 mm tl'åd på 1,5X15 cm glasrör. D.=D.=O,3 mm tråd på 2X15
pappror. Da=halv Ford-coil med sluten jlirntrådsl,lirna, D. = D,=gammal LF·tra
f.:5 sek. lindn. Tr.=omllndad L, F, trA, Prim,: 300 v., sek.: 25000 v. D.=2Xll
v. O,.! mm tråd .på 16 kvcm kärna av prima transf,:-plåt, Ra Ru =koltrådslam)
på 1 A vid 110 volt.

=

I samband med ([!'U-hy te i hörjan
a\' sommaren 1932 ombyggdes dCll
gamla ·:\IOPA'n till cn sändare på l
steg, Den stod, eller rättare sagt
hängde, färdig föl' sitt första ([SO
1. 7. 32., som hle\' med DUCSO, och
erhölls såsom finfin hörjan rapporteu:
"Ul' sigs cc tO 1'9", och detta med en
dast j watts input i sista stegct! Se
dall har så gott som uteslutande er
hållits raPPol:ten: "t!) fh", lIIuler den
tid, sändaren varit igång, d. v, s, Val'
enda dag unller hela sommaren, val'
fÖl' författal'en är fullkomlig nöjll med
denna sändare, .:\ndamålet med att
sän<lal'en byggdes med så många
steg, \'al' att skaffa praktisk erfarell
het aven dylik flerstegs;,;iindare,
främst med ayseende på modulering
eu, Denna sker på näst sista steget
med tillhjäl p a \' H!;lisings metod; sista
steget går sålunda såsom förstöt'kare
för den modulerade högfrekvensen.
Denna metod erbjudel' flera ii\rdelur
framför metoden att lllO(htlera på ;,;än
dal'ens sista steg, fl'ämst den, att IllO
dulatorl'öret
kau vålja;,; u\'sc\'iirt
milHln'. En allnan f(inlel, UI- att llIall
ej behlinr modulera meli 100 % i lllO
dlllerillgssteget () c h ii n tl å I,; a n f Ii.
100 % l1l o (\ n I il t i o Il i s i s t a s t e
l!. e t! Drtta uppnås, Olll tU!ln lii3l{t'I'
sl~ta rörl'ts gallel'spiillninl! SIl IfUlpt ,lt
mIIHIssilian som möjligt, utan att kyu
litHörsiiml'ing- inträd('l', Sista rörd
sl,;all nä mIigen arll!'tu ;,;å;';Olll I i kI'H;
tare; detta gel' nällllig-en t':a 1- l{ållj:.(()1'
högrt' !t\'giYl'1l ['Hpkt iin vad IllUll
kan få, <Itt Illan kiit' ;,;llltriir!'t såsoll!
klass "\-föl'stiirkare, FiirfnttarplI hUI'
huft tillfälle att pl'ova hfulu {It'lama
vid olllhrggandd UY en 1'1llHtmdio~tu
tion, (Se i iinig't jUllinllllll'l't 11\' QST
tH;i'!, <Iiil' de olika fi\rstiil'knl'l1as verk·
ningo:<siitt finnas llopnliirt förklaradl'!)
En snahhtUl' gl'nOlll siindar!'lls
kopplil1gssdll'lllU I,UllSkc kan \'am' a \'
illln'sse: kanskl' I{år dl'! att hitta (·tt
(lelt nnnat "Up,," fiil' !ll'1l lira sUIHla
l'('n,
Osdllato1'11 iiI' <'Il \'anlil{ Hal'thor,
\'id prov Jl/l den pallIIa :\IOP.\'n vi
:::ndl' dd :,;ig att n{lgoll effekt- ellel'
-
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ton försämring- cej inträffade, om g
lerliickan lades direkt niellall gall
och gHi!lh'ållens posith'a sida, G
ICl'läckan, som nu ii t' inkopplad
(letta sätt är tillYCI'kad ay 1Il0tståll.
tråd å 10000 ohm Il!' lIl. och år I
da!! till en lilleputtspole i a la!
med en yttre diam, a\" c:a 1 cm c
sammanhålles av sytråd och cellulo
klistel'. En sak som ej är så van
är kopplingen mellan de olika steg,
Som synes" är det g a Il e r f i:
:: p i~ n Il i n,p e n, sont ti}lförcs genI
senes fecd, .Detta erhJuder den f
deielI, att över neutrodynkondensll
rema endast ligga de låga gallerf
spänningarna, och ej, ,såsom fallet
m~,(l ?yriga kopplingar, hela an,
spHnnmgen plus gallerförspänning
Obehagcn av ett överslag på de

ställe äru således minskade. Dess
utum hehövel'cndast e n hlockkonden
sator i varje steg Hlra dimellsiunerad
för högspänningen.
,
De ouligatoriska HF-drosslarna ha
i stället insatts i rörens ano(lledning
al'. L"tanför nll'je drossel har la.gts
en uy·pass-lwndensator fik avdclmng
av eV, högfrekvens, Dessa komlensa
torer gjorde underyerk, vad beträffar
sändarens stahilitet uch neutralise
ring!
För att .leda högfrekvensen
mellan stegen, insattes några hlock
kondensatorer, som synas längst ned
å schemat; och gjordes til1edning.~l1la
till dessa så korta 80m möjligt. Aven
dessa undl't'liittade sändarens neutra
lisering och skötsel i övrigt.
Oscillatorn köres på 160, 120 eller
80 meter. Frekvensfördubbling (ev.
"multiplicering") utföres i första för
stärkarsteget. Vid sändning på 80
III
köres sålunda osc. på HiO m.
Vi(l sändning på 20 och 10 !Il kö
res osr. på 1:20 eller t;O nI. Oscilla·
turns spole utgiJres endast av 20 varv
0,5 mm uOlllUllsolUspunnen Cu upp
liudad .på 7 cm spolröl'! (De två för
stärkarstegens spolar hestA av 13 varv
hlank Cu på ;) CIll ebonitstom me. De
oyannämnda tre spolarna användas
för både 20, 40 och 80 m!
I sista steget måste spolbyte ske
vid siindning- på 20 meter. SanlIlla
spole användes för håde ~O och 80 m,
nämligen en spole av 3 mm hlank Cu·
tråd lin(lad på luft. För 20 metet' an
v[\11(\('se11 spole på ,) varv av %" Cu·
riil'. I antennkl'ctsen am-ändes alltid
likadan spole som i slutsteget.
Antennell iiI' en enkel tråd ay :2
mm hårddragen kOppal'. Den är be
räknad enligt formeln: L :oJ :2,2 och
hat'· valts en \'ågliingd nngefäl' mitt i
40-1I1-uaIHlet för - vilket erhålles L =
10 m, Antenllkretsen avstiinuues till
strömmax. i A. som är en väl'metråds
amperemeter, ömlwpplingsbar medelst
switch från :2 till .j. amp, mätområde
(present av DE130G).
:\[oduleringen påföres, som nämnt,
nitst sista steget enligt Heisings me
tod och en f. d. hiigspiinuingstranfol'
mator tjänstgöl' som drossel. Lind
ningell på densanuua iiI' uppdelad i
två ltiilfter om vardera 1 850 varv 0,1
mm Cn-träd, Kårnan är av prima
plåt neh lIar en area av ej mind!'e än
16 cm 2 ! Det har visat sig vara syn
nerligen fiil'(Il'laktigt att placera nyc
keln mcllan (k' båda lindningal'lla,

l'medan dessa då samtidigt yel'ka så·
som högfl'el,yensdrossIUl' för nyc1~el·
klickal'lla. Föl' att få mjuk nyckling
hm' insatts kondensatorn C14 samt
motståndet 11,,,. Genom utt anpassa C
och n kan nycklingen fås srnncrli
ge mjuk. Observeras bör, att R är in
satt i a n o d I e rl n i n g e n, Då C ilr
uppladdad och man sluter nyckeln få"
ett spänningsfall över R som verlmr
mot allodspänningen,
I slutningsögonblieket är. säledes
spiinnillgen över sändaren lika med
noll. Dct är uckså omöjligt att upp
täcka någon SOI11 helst gnistbildning
vid nyd,eln; det verl,m" som om den
vore fullständigt strömlös! Ett vär
de på R av c:a 1 000 ohm har visat
sig ej medföra någon ll1urkbul' sä_nk
ning av effekten, emedan anodstrom
men är rätt låg, c:a 25 mA.
Föl' att höja muduleringsgraden
har insatts ett motstånd på 5000 ohm,
shuntat med en 2 mF. kondensator i
klass C-förstärkarens anodl~rets. Vid
övergång från fone till telegrafi kort
slutes detta motstånd samtidigt med
att
modulationsföl'stärkarens glöd
ström bn'tes, Mikrofontransformatorn
är en vanlig lågfl'ekvenstransfol"mator,
vars primäl'lindning ei"satts med c:a
300 \;arv 0,3 mm Cu-tråd, och får trans·
formatorn då ett omsättningstal av
1:80.
Strömmen till högfrelwensrörens
glödtrådm', vilka alla äro seriekoppla
de, uttages från nätets 110 volts pol
genom en koltrådslampa. Lagfrei;;:,
vensrörens glödtrådar äro parallell
kopplade och strömmen till dessa ut·
tages från en annan koltl'ådslampa.
Över varje glödtråd har lagts en re
ostat oel! har gjorts uttag till panelen
föl' mätning av glödspiinningell
Så
lunda erfordras endast e n voltmetei',
vilken proppas in över den 'glödtråd,
vars spänning fÖl'tillfället behöver
justeras.
En lilmallde anordning hm' gjorts
i rörens anod\{retsar. På så sätt har
antalet instrument nedhringats till två
och har dessa anordningar icke or
salmt någun som helst olägenhet vid
justeringen. Samtidigt erhjudes möj
lighet att nyrl<la i anoden på y. s. h,
a\' rören,
Neutraliserinllen av dl' olika ste
gen tillgår så. att glödtråden pa det
rör, SOI1l skall neutraliseras, släckes,
(le fÖl'egåt'nde rören sättas i funktion
och de efterföljande få full ano(lspiin

Data tiil' SllOlnrllll till nybörjarens siiJllI:lre.

(Se sid. 79.)
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ning och låg gallerförspänning. Är
det ifrågavarantie röret ej neutralise
rat släpper det igenom liögt'rel~vells
till nästa röl's galle I' och man far en
likning av detta rörs anodström, even
tuellt fål' man någon antennstl'ölll
KOllllensutorerna justeras till fullstän
dig neutralisering. Känner lllan ej
resonallslägena kun man justera neu
tI'odvnkondensatOl'erna så att eItet'föl·
jande rörs anodsti'öm nedgår till ett
minimum.
För att få god kvalitet på modula
tionen gives I;:lass C·förstärkaren en
ligt känt recept "double cut off hias".
Klass B-förstärkarens (sista H. F. rö
rets) gallerförspänning skall en\. teo
rien vara lika med "cut ort"-spänning
en, lllen har det visat sig nödvändigt
att göra denna avsevärt högre, eme
dan den på gallret inkommande hög
freln'ensen har alltför stora spännings
amplituder.
Gemensamt gallerbatteri am'ändes
för alla rören,
. Tillförda anodeffekten till sända
rens slutsteg är endast 8 watt. Os
cillato1'l1 går med c:a 2 watt, de hä
da mellanstegen med 3 resp. 5 watt.
Som synes av fotot har sändaren
inbyggts i ett skåp i 4 "våningar".
Skåpet är svängbart fastsatt på väg
gen och äro alla ledningar åtkomliga
från baksidan. Under sändaren häng
er ett mindre sl,åp i vilket inrym·
mes gallerbatteri, modulatiollsclros
sel och nyckelfilter. Le(lningar mr
pick up, mikrufon och nyckel ha fl"Ull1
dragits till mottagurbordets högra si·
da i blytråd.

A futot synes den ordinal'ie mot
tagaren mitt på bordet. Denna är
kopplad enligt vidstående schema.
.Av intresse är den metod, som an
yänts för att sprida umaWrbunden
ovel' hela skalan, I serie med av
stiimningskundensaturn, som har en
kapacitet på 250 cm ligger en liten
lwndensator på cirka 15 cm, vilken
kan kOl'tslutas medelst en switch,
:\Ied endast e 11 spole erhålles så
lunda tvlt vltglängdsområden; det
mindre täckande ett amatörband, det
stöl're sträckande sig från samma
amaWrhand upp förbi nästa umatiir
hand. Detta medfö!' den föl'{lelen att
två hand l,unna genomletas mrcl;;:et
snabbt utan något tidsödande spol
byte. YågHingdsoml'ådet iiI' 20-2000
llH'tel·.
På lllottagm'bol'det synes längst ~ill
"ilnster sändare och mottagare fÖl'
ultmkorta vågor, Sändaren är push
pull-kopplad och hur avstämd anod
Ii:l'ets och induktivt kopplu(l aperio
disk gallerkrets.
.
:\Iottagar('n äl' cn superregenernth'
anol'!lning med h'e rö l;, helt inbyggd
i aluminiumlt\(la oeh kopplad enligt
schema i QST juli 193!. I mars 1032
föl'etogos några mycket lyckade för
sök med des::la apparater, och använ·
des en våglängd av C:ll 4 meter. Pt\

.t avstånd .från sändaren' av c:a 300
,eter hördes modulationen 1'9, trots
,t sändaren befann sig mitt i ett
lstant stenhus med plåttak och
ldast hade en två meter lång inom
usantenn, direkt påkopplad sväng
ingskretsen!
Slutligen kan nämnas, att statio
~ns läge är ganska högt och fritt,
,t antennens höjd är 13 meter och
:t inga nämnväl1da motor-QRM före
Jmma (tillsv.!).
Åke Barre.

Litteratur. På svenska torde lämp
g kortvågslitteratur icke finnas. Den
:mska "Kortb~lgeamatyjren" är emel
did enkelt och lättfattligt skriven,
,h språket torde icke vara något
lnder för en svensk. Det facila pri
lt,O: 50 danska kronor, bör göra den
Ila trevliga boken synnerligen spridd.
en rekvireras från E. D. R., Box 79,
öpenhamn.
För den, som är något mer försig
ommen, är "The Radio Amateur:s
:andbook" ypperlig. Denna inn~hål
ir allt, vad genomsnittsamatöten
~er huvud taget behöver veta. Den
ostar 1 dollar plus porto och bestäl
:s från A. R. R. L., 38 La Salle Road,
! a r t f o r d (Conn.), U. S; A. ,
Den, som vill studera de korta vå
orna mer teoretiskt slutligen, har
od hjälp av DASD:s "Kurzwellen
lchnik", som 'på ett förstklassigt sätt
chandlar såväl det teoretiska under
1get för kortvågstekniken som det
raktiska ,utförandet av anläggning
r. Priset å "Kurzwellentechnik" är
ia SSA c:a Rm. 10: - inkl. porto.

~öreningens

telegraferingstäv lan.

Ansiutningen till tävlan var detta
r betydligt större än vanligt. Sär
kilt gäller detta klass III, som hade
fler än dubbelt så många deltagare
110t 1931. Ehuru ryktet om de mänga
ärdefulla priserna icke torde h~
pritt sig utom Stockholm, hade VI
löjet se representanter för 3., 4., 6.
'00 7. distrikten förutom femmorna,
.om gi.vetvis dominerade.
Prislistan fick följande utseende:
Klass I (mästerskapsklass).
l: .pris F. B e r g, ISM5UR. inteck
ling n:r 2 i "Den Gyllene Nyckeln",
.ennbägare, högspänningstransforma
.or, från Svenska Radioaktiebolaget..
2. pris G. K r u s e, SM5TN, två lik
iktarrör "Fotos", skänkta av SiM5ZS.
3. pris l. We s t e r l u n d, SM5WJ,
lJF-transformatorfrån Max Johnsen &
:0., drossel från S. &S.
Klass n.
1. pris H. Hånell, !S:.\f5XIH, tenntall
rik, sändarrör RS241 från AEG och
~lödtransformator, d:o.
Klass III.
1. pris B. P a 1 m b l a d, SM 5-122,
RS241 och glödtransformator från
AEG.
•
2. pris E. IH e d ib o rg, SM 5-045, nät
transformator från iMiiko Radio och
kortvågskondensator friin Firma Ra
diospecialisten.
3. pris A. R Y d a h I, SM 5-024, nät
transformator från Miko Radio och
reostat från S. & S.
Välsändning.
1. pris F. B e r g, SM5UR, tennskål,
körkortskurs i Ekmans Bilskola,.

skänkt av SM 5·0'.2;2, kondellsatorhlock
från S. & S.
2. pris J. L a g c r c l' a Il t z, SM5SV,
trippelkondensator från S. & S.
3. pris
J o n J O n s o 11, S'~13ZP,
vridkondensator från S. & S.
4. pris A. Il Y. el a II l, SM 5-024, vrid
kondensator från S. & S.
Fem av våra aktiva "lyssnare",
nämligen SM 5-024, SM 5-045, SM 5-046,
SM 5-=122 och SM 6-123 godkändes i 50
takten. Samtliga hava för avsikt att
söka sändarIicens, varför vi få hop
pas, att dessa herrar komma i luften
omkring nyår med andra anrop.

Från Ensltedeetem.
Den skarpa kritiken mot OZ CQ·
svineri i förra numret av QTC tyckes
mig väl hård och anser jrug ej klago
målen grundade på ingående under
sökningar av förhållandena.
Jag har en längre tid noga iakttagit
CQ-hundarna som springa lösa ute i
etern och funnit att endast några få
av dem haft OZ stämplat på halsban
det. Att rikta anklagelser mot en viss
nation är farligt ty varje land har si
na syndare. OZ är hyggligt i jämfö
relse med en del andra nationer. Man
måste betänka att en nation med ett
5O-tal aktiva sändare även har en ocll
annan syndare bland dem. Här i SM
äro ju så få igång att mari ej mär
ker några lel, me~ SM har haft och
får nog även sina syndare liksom al
la andra länder. Att stämpla OZ
som eterns 'enfants terribles' är ej
snällt då man vet att OZ är en nation
som verkligen är i l uften, och det med
var ooh varannan station kristallkon
trollerad. God ton och de flesta äro
fh att prata med.
Vi måste komma överens i luften
och ej klaga på andra så länge vi ej
själva ha rent mjöl i påsen.
-UR.

Höstrapport från DLG.
Jag lovaue att inkomma med en ut
förlig rapport omkring den 1 nov.
Här. iii' den, men den kan tyvärr
ej bli så utförlig som önskvärt vore.
Oaktat jag stött på (pr !tr) de mell
lenuilUr jag ej träffar personligen~ hal'
endast en rapport inströmmat. Den
är från SlfI6RE. Börjar diirför med
honom. .Han skriver:
"Befinner mig ofta på resande fot
och som följd därav hli säviil rpts
som sändning oregelhundna.
Så
krånglar ju dessutom conds rätt ofm
och på så sätt får nyckeln kansiw vi
la längre än nödyändigt. Har hållit mig
på 80 mh över ett års tid och tror mig
ha funnit det bäst vid 1 il. Z-tiden på
natten (vid bättre conds tidigare), En
liten heskrivning av min anläggning
konuner senare." O:M-REhar inom
parentes sagt en utmärkt fone-anliigg
ning vars konstruktion vore hItres
sant att få höra något om.
SM6UA: Hörs ofta på 80 mb i
QSO med HCC'are och flera SM's.
SM6ZB: QRL studier vid Chalmers.
Reser emellanåt hem för att sköta om
kärran. Kör då vanligen på 80 mb,
som tycks hysa många SM's numera.
SM6VR: Klagar' över rundradio
störningar! hi - TN lär veta ett ofel
hart recept mot sådant. Hw OM?
SM6XC: Intet nytt från den fron·
ten. Har emellertid nu (1 nov.) en'
dast 45 dagar kvar i kronans klåder.
Vid jultiden få vi alltså åtel' höra
hans slänuua i eter11.
SM6VI,TL: Är numera QRT alla
tla~ar utom lördag och söndag.
Hul'
också funnit 80 mb utmärkt för QSO
med SM, LA och OH men QRN iiro
iinnu rätt besvärande särsi.ilt senare
tal kvällarna.
'
Ja, det häl' val' allt.
SMGWL.

Bilagan är prov på SSA:s nya standardkort. Vatyx?

NATTRANSFORMATORER
lör alTlatörsändare
Typ

Pris Kr.

SAT 70
SAT 100

2x350
0,2
2x500
0,2

2x2
2

2x2 "olt

4

SAT 200 2xlOOO
0,2

18:

amp.
voH 18:
amp.
volt 35:
mnp.

Prisen gälla netto för S. S. A.-medlemmm·, samt för en valfri
spänning vid 50 per.
Typer med andra data, samt glödströrnstl'ansforrnatorer, spar
lindade förkopplings och reglertl'allsfol'matorer och drossel
spolar off. på begäran.
l(orl leveranstid.
Låga priser.
Förslklassiglllt{örande grundat på 8-ärig erfarenhet.

Elektrotekniska Verkstaden
(InI!. C. B. HANSSON,)

ÄKARP.
Edmrd nyduhls Bo.tryckerl, Stockholm 19:12.
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