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Aktivitetstävlan. 
Bedömningen av aktivitetstävlan 

är nu avslutad. Allt som allt hade 
bortåt 450 msgs l1tvib:lllt~. ehuru kan
ske nedanstående iöl'teclming icke 
tydligt utvisar detta. Dels hade näm· 
ligen även icke medlemmar deltagit, 
dels hade en del herrar slat'Vat be
tänkligt med nedskrivandet av JIIot
tagna msgs. Dessa båda förhållan
den ha i hög grad försämrat resulta
tet, men ordningsföljden mellan de 
deltagande stationerna har icke 
nämnvärt påverkats. Anmärknings
värt och beklagligt är, att I.'ndast två 
stationer, SM5IUI och SM5VK, använ
de 160 m. I den för våra Iyssnu'rmed
lemmar avsedda klassen deltog ingen. 

Hesultatet hlev följande: 
1. SM6WL 75 poäng, 
2. SM7YG 67 poäng, 

;1 S,M5UH 47% poäng, 

i. S(\WU,A 45 poäng, 
5. SM:7SW 39 p., 6. SM7VF 31 p., 7. 

S;\I5RH 18 p. (160 mI). 8. SM7ZY 18 p., 
!l. SM5Wl 12% p., 10. SM6ZB 12 p.
(utom tävlan), 11. SM5VI{ 9 p. (160 
IU:), 12. SMiTO 9 p., 13. SM/ZQ ii p., 
14. SMORE (3 }l., 15. SM5ZX 6 p., 16. 
SM7XE 3 p., 17. SlM5RE 1 p., 18
SM5ST 1 )). . 

• 
"JuItävlan" tycks ha gjort stor suc

ces på alla håll, och de flesta ob's 
synas ha gjort sitt bästa att komma 
så långt upp på poängförteckningen 
som möjligt. Bestämmelsen om 2-1,

QSO SMXI 
SM7YG har nu lyckats få förbin

delse med SMX och har därmed eröv
rat det stora priset! Grattis! YG be
rättar: 

QSO'et giCk på 14 MHz och var fb 
av bara den. WA föreföll vy glad 
över att hans kärra nu tydligen fun
gerade. Han passar nu yarje dag på 
14 MHz kl. 11,30-13,30 svensk tid och 
ål' mycket pigg på SIM-QSO'n. 

I shacket på bergstoppen allt ok, 
WA tycks trivas och ha det fb, men 
det ständiga mörkret börjar hli led
samt. 

Han går nu och räknar dagarna 
till den 15/2, då solen åter synes ett 
ögonblicll:, för första gången på tre 

'månaderl 
Till ledning. för. övriga SM's med

delar YG vidare. att .SMX ligger i 
överkant av bandet, tonen är T8 med 
en aning, men ej besvärande QSX. 
Själv hal' YG bestämd sked med WA 
dagligen kl. 12,00, då WA inleder med 
anropet SM7YG de SMX. 

YG hal' nu åter byggt om sin TX 
och genom lämplig placering ay de
taljel1lu har för själva sändarens hOJ!

ORGAN ForfsVERIGES SÄN 

timmarsuppehållet mellan två QSO'n 
mellan saulJna stationer Yisade sig ty
värr mindre lyckad och skall till en 
annan gång, där sådan begränsning 
erfordras, ändras till l,alenderdygn. 
På grund av hänsynen till be först 
och främst voro åtminstone stationer
na i större centra vlll mycket hamli
kappade av nämnda bestiimmelse. Vi 
tillåta oss i iivrigt ('itera en del utta
landen, som kommit oss tillhunda. 

.'VL: iDet var en rolig och intres
sant täyling. fastän ansträngallfle! At· 
minstone för mig, som inte kunde låta 
bli nyckeln lml]er hela den tid jag val' 
ledig. Sumpade t. o. III. ett ImIas, för 
att kunna köra ostört. Fick emeller
t.id 17 p. just då, sil.. jag ångrar mig
hltel . 

-VI1: -WL vidal'ehefordrar, att -VR 
tycker sådana tävlingar som denna 
endast böra anordnas på lördagar och 
söndagar, så utt iiven icke arhetslösa 
kunna deltaga med utsikter till pla
cering! (Hade inte -WL själv hnft 
jnHov - det sista! -, hade han na
ttil'ligtvis tycl,t detsamma:) 

-ST: Nästan otäckt trångt med 
SM's på 80 mh under juldagarna. 

-\Vl: J-t skojig! Tyvärr hara lued 
två da'r, men det var tjockt och trev
ligt i luften. 

·nF (sexa för en uag): noligthöra 
så många s~r's i farten. -'VVs 10ne 
underbar! 

-ZX: Sri QRL för det mesta och näs
tan hopplöst invänta en lucka i Be. 

lwpplinlr, alltså. exklusivI.' glödströms
ledningar drosslar o. dyl., endast åt
gått totalt 1 O c m lwpplin.gstråd.

Svensk rekord! I{opplingen är en 
modifierad Hartley och input c:a 20 w, 
ton TO stdi fb. Känan tycks gå lJl'a 
och trots enligt uppgift urusla conds 
har YG sedan längre Ud dagligt sked 
mml YI2FU i Bagdad! Fh! 

OYl's, låtom oss flytta till Hälsing
borg! . 

SMX-QSO tyckas nu börja dug
ga tätt_ Enligthrev till -ST har nöm
lige!). även -RG den 3/2 kl. 13,45 gmt 
haft förbindelse med SMX. 
~WA sände 73 till samtliga s~rs. 
Vid detta QSO använde nG sin nya 

(och alltså fbI) RX bestående av 
SGdet + pt.

F. Ö. meddelar RG att han nyligen 
QSO:at en siames med rO rJll1.. So ni! 
more. 

-Illl. 

Med detta nummer medföljer till 
SSA's lyssnarmedlemmar Telegrafver
kets »Förteckning över de med veder
börligt tillstånd upprättade svenska 
amatörsändul'estaHonerna". 

87 

Redaktion: 
Ansv. utg;: O. Duner, 
SM5ST. Adress: 
föreningen SSA, 
S t () c k h o I ni 8. 

Radio SMX. 
Bland radioutrustningen, i>OIll -'V A 

hur med sig uppe på Spetsbergen fin
n('s en a\: svensl,a arJllens SO-watts 
kiirrstatiOlH'r. Stationen iiI' utrustad 
llled hilde siilluare och mottagare i 
samllla IlIdä och eftersom den har en 
storlel{sol'dning motsvarande en, åt
minstone i Sverige, ganska normal 
ama1örstation torde en del detaljer 
vara av intresse för QTC:s läsare. 

Någon riMig kortvågsstation kan 
man knappast lmlla. apparaten, ty 
Tiigsta Yflgliingden iiI' c:a 100 m. ~Iot
tagaren lmn aIt(,l'nativt köras med 3 
eller .{ rör. I1ögfrekvensröret l,a11 så
lunda hortlwpplas, detta för att iakt
taga stiirstu möjliga sparsamhet med 
siriim. Glödspänning för såväl sän· 
dare som lllottagare tages ur en 5· 
volts ackmnulator (alkalisk typ). 
:\IoUagarcns anodström levereras av 
('it (jO ·\'olts anodbatteri. Inga utbyt
bara spoh1l' finnas trots det relativt 
~tora. yi\gliingdsområdet, 100-1 m. 

Vad SOlll är av speciellt amatörin
tresse iiI', att i sändaren användas tvll. 
paruileilkolipla!le B 40(;-rih', ,'Uku ine,l 
I':a ,JOO volts anodspänning kunna g1\. 
mell ;10 watts tillförd effekt. Glöd
strömmen. 1'0111 tydligen blil' relativt 
liten, jiimfiiI·t med vad lllan väntar sig 
hos Pli 80 watts sändare, tages ur den 
ovan niimnda ackmnulatorn. Anod
suiinning erhålles ur en 500, volts hand
driven likströmgenerator. Vi antaga 
Jlå goda grunder att vännen -'VA även 
användel' denua generator till sin 
egen högst privata kortvågssändare. 
Gemn'atom iiI' avsedd att vevas med 
hägge händema men gål' ej tyngre än 
att man kan v{'va med ella hau(lcn 
lIiel)an man t.elegraferar med den 
an(lra. 

Dl:'ll uormala anteunanläggningen 
upphäre!'\ aven mast, sammansatt av 
ett antal c:a en meter långa stålrör. 
Enligt vacl sporadiska meddelanden 
visa har ~\VA haft en del besvärlig
heter med antenner ()ver huvud taget. 
Dels blåser nästan allt vad han sätter 
UPI) ned emedan det är svårt att få 
något verkligt gott fäste i lllarken och 
Ilels är ishal'ksbildningcn i dessa nord
liga tmkter minst sagt besvärande. Ex
lleriment lära pågå med någon sorts 
markantCI111syslcm. Emellertid går 
radioförbindelsema med yttervärlden 
hra och när -\VA fätt mera ordnade 
förhållanden om man nu kan tala om 
sådant uJ!pe på NonIenskölds berg, så 
ha vi honom nog i luften regelbundet. 
Han gav i varje fall innan han reste 
det liiftet till -TO. 

SM5TC iiI' ute Ilå en Sjll veckors 
tripp nH'd "Gripsholm" till Västindien 
och väntas åtel' i sllltet ay april, då 
hans tystnad hör Ilpphöra. 



SM6ZK's rx. 

,Den av mig användamottagarell är 
en smula ovanlig, i det att den är för
sedel med skärmgallerdetektor. Man 
lägger 'även märl,e till att transforma
tOl'koppling användes efter detekto:n, 
vilket, dock är principiellt felaktigt 
och därför ej hör begagnas av den 
som eventuellt tänker hygga sig en 
liknande rx. Vid mottagning av tele
grafi går det nog an, men vid tele
foni är det däremot ganska dåligt med 
ljudl{valiteten. Vid tillfälle skall jag 
därför bygga om första I;F-steget och 
sätta motståndskoppling där i stället. 

Mottagaren har nu använts under 
c:u 3 månaders tid, och något att an: 
märka mot' den har' ej varit mer än 
nySS nämnda olägenhet vid fone. Avdc resultat som ernåtts kan anföras 
att VK och W stn's höras r5--'--rG på 
40 m och 'VSBRC vid ett tillfälle rG 
på 80 m, vilket får anses ganska gott. 

Mottagaren är helt' och hållet mon
terad på aluminium, vilket gör att 
den är alldeles okänslig för handkapa
dtet. HF-steget och gallerkretsen äro 
inhyggda i en skärmburk, även den 
a\' aluminium. De rör, som använ
das som, HF- och detektorrör, äro 
~Orions S4 (vilka motsvara Philips A 
-142). Båda två äro metalliserade. SOlU 
fiirsta Lf användes RE 074 och som 
slutröI' RE Ul,j" vilket dock, sedan 
ovan nämnda ändringhlivit utförd, 
kOlllllle!' att ersättas med en pentod, 
som nog kommer att bättra på mottag
ningsresultaten en hel del. 

De håda avstiimningskondensatorer
na äro av Stern & Sterns fabrikat och 
gå mjukt och behagligt; de ha en ka
pacitet på 250 cm. Den lilla paral
lellkondensatmn iiI' på 2[) cm och ma
növreras med en Alpha-ratt. De båda 
transformatorerna ha ett omsättnings
,tal på" resp. 1: 3 och 1: Q och sitta i 
nu nämnd ordning. För att det hela 
ej skall tjuta allt för mycket lågfre
I,vent hör man använda transforma
torer av ett gott fabrikat. Om man 
oj skulle ha detta, får l11an göra som 
underteclmad hal' gjort, näinligen 
dämpa transfornlatorerna genom att 
sätta ett motstånd över sekundärlind
ningen. Detta motstånd kan vara på 
100 oo()-.c{)OO 000. ohm, heroende på hur 
mycket apparaten tjuter. Detta sätt 
llledför dock den olägenheten, att för
stärkningen sjunker ganska avsevärt, 
så det lönat sig att skaffa ordentliga 
transformatorer helst med ett omsätt 
ningstal av omkring 1: 3 på båda. 

Den använda drosseln består aven 
rund ehonitbit med 25 mm diameter 
och 20 mm längd, i vilken svarvats upp 
3 st. 15 mm djupa spår, vilka sedan 
lindats fulla med 0,25 mm träd. Hela 
anordningen är m~)llterad på en ebo
nitstav c:a 1 dm ovanför basplattan, 
varigenom drosseln ej blir dämpad på
något sätt. 

Återkopplingen regleras med en 
Odon pot. på 90 000 ohm. (I:\fian bör 
akta sig för Graetz motstånd då des

-y 

"' 

sa sällan hålla sig konstantaI ) Äter
kopplingskondensatorn är på 300 cm, 
men det skadar ej att öka den till 
500 cm ty därigenom· erfordras färre 
varv på återkoppl~ngsspolen. Antep.~
kopplingen har gJorts både kapaCltlv 
och induktiv, men i de flesta fall stäl
ler sig den senare fördelaktigast. 

Den använda gallerkondensatorn 
och dito läckan avvika ej från nor
mala utan äro resp. 100 cm och 2 meg
ohm. 

Spol.arna ställa nog till en del tras
sel'till att börja med, men genom att 
vara envis kan man få dessa bra. De 
av mig erhållna värdena äro sålunda. 

160 m. uvst. 34 varv återkoppl. 15 varv. 
80" )} 18" Il 9)} 
40)} " 8" " 5"
20.) 4)1 )) 7))H 


10 H ~) 2 7 
 H 

Om någon gör sina spolar efter des
sa mått, är det ej alldeles säkert, att 
de hli hra, ty det heror i hög grad, på 
hur apparaten för övrigt är utförd_ 
Göras de till enhörjan enligt ovanstå
ende bli de nog bra så småningom. 

Så återstår endast utt nämna att 
delarna höra placeras mecl tanke på
kortaste ledningsdragning. 

Detta var i huvudsak beskrivning
en på -ZK's l"X. Om någon gör sig en 
liknande skulle det vara roligt att 
få veta l:esultatet. Pse QSL OB'sl 

Bo Palmblad Slrf6ZK. 

Från 5. distriktet. 

I Uppsala hal' det ett par åri:i tid 
varit lugn och 1'0 i eterll. Tills nu. 
Nu har nämligen SM5TQ valmat och 
åter hörjat "idl,a radio" .. utrustning
en är enligt rapport till DL (tack obI) 
följande: TX Hal'tle): med tillsvidare 
1 st. B40ä; RX Schnell ON-1 med r/ir
sockelspolal' enligt gängse standard. 
. Oh TQ tyckes ha lyssnat rätt flitigt 
senaste tiden att döma av hifogad fet 
eall s-h eardlista, men har S0111 alla 
Uppsalahams sYårt att höra andra 
SM's. '. 

Han efterlyser vidm'e 
över för kalibrering a\
stationer, vilken önskan 
darebefordras till dem, 
hava! 

QRK. 
27/12 1932--16/1 1933. 

3,5 mc. D': oax lqll nas. LA: Iv 
3f le 21. OH: Inp 2nx 2nm 3dlx 50d. 
OK: 3y)'. PAO: pda ff. SM: 3xj 6re. 

RGIID. 
7 mc. AR: 8md. AU1: de. AU,: ka 

kal. CT: lah lbg. D': aar gjh tor 
010 ipf imi gsg lmm nog cjm mew 
ghg feu fvt bbq la nfs lrg byv nIa vob. 
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en ny lista 
RX lämpliga 

härmed vi
som makten 

73. RH_ 

EAR: 37 719-i 1O~ 121 Hl 171 221 225 
227: El: !JD. ES: 3hc 3wq. EU: 81m 
3fh.3eh (ihf (',gf 2gg 6kb liox 2nx 5gk 
2kdi. 61d.ldkn 2po 5ex. EW: 5cr. Fa: 
\vy wk yd xl. FM': dr. G:.2io Zoa 2U 
5Yl' 5xh .. 5Ia Ggg. HAr: SIl' 3ch 3yl 
3gi 7g. I: lii. LA::k :Uh. L~: lJI~ 
9jm. OH: 1m. OK: lwf 2ko 31d lkl 
2zd lcb Zat 1fl, 1S\\'. ON: !:lan -:th:r 
4anc 4jj.4ie ~gn -1mg 4aa 4pk 4po 4sd. 
OZ: Sj 4h 3fl 8a 7s. PAO: wq co ht 
asd. \Vhs. SP: ldg :101ll 101 Ido lev 
3dz31a. SU: lee. OU: Osk. VD: 
4fsh. VP: -:tno. Yl: 2ds 6bz. YM: 
4za. YL: 2hz. ZD: 2a. Dlv.: cdka, 
SPL 422, SPL 4J!J, iiklbc. 

14 mc. CI: 2<18. Fa: um. FMa: ih. 
G: 2ii 27.(1 2kklipl, usy 5pj Gi! Bai 6rb. 

SM;iTQ. 

Distrikt 7. 6/2 33. 
SlIrs tvcks ha överanstriingt sig en 

h('l del liiHler jultcsten. Under janua
ri månad ha 'ei särdeles många låtit 
höra av sig, - 40 meter, i synnerhet, 
är fl! för 811' QSO just nu och 0111 
kviillama hiirs alla stns på 3,5 mc 
lIled R7/9. \TF som iiI' en av de mest. 
aktiva inom sjunde distr. liir finnas 
'ganska regelbundet på 80 m med -:tO 
waUs fb cc. Hörs fbI XE ej så myc
ket i luften just nu, men hal' i IiIdlCt 
med DL haft qrm av be-lyssnare! Hop
pas 0:11· XE snart är i luften igenl 14, 
mc tyx ])örja. hli det verkliga dx-han
det nu igen. DL har sedan 15/1 wor )
kat sex ZL, ä"en VK, Yi, SU, F:\I, CN 
m. fl. ha qso'ats ofta. Bästa qso'et er
MIls den 28/1, dl\. SllX svarade på 
Cf!. Glädjen iimsesidig och ett fh 
qsq, qr({ (180 höll sig iOO minuter. Se
dan dess lm många (ISO med SMX 
uppnåtts och föl'sök göres liU att upp
!'ätthiilla dagliga qso på beställlll tit!o 
Sändaren som 'VA medför är en TPTG 
på 50 ,,'aUs, till vilken en "trampge
neraior" Iiillmar lIT. Fb att ha helst 
som temperaturen är abt 22 gr. minus. 
hi. - Önsk"ärl nml att ml\.nga SlIl'R 
kunde QSY till 21 metei' och upprätt· 
hålla. förbinuelse med SMX. - QSB iiI' 
synnerligen jwsvärande mellan SMX
S:'\I, och intressant vore Olll mänga 
S:'\1:'s kunde logga WiA och sedan sän
da in rprts {)In QRK, QSB m. 111. S:MX 
passar· vanligen mellan 11,-lO-13,.,m 
sv('nsk tid och lyssnar ,då för SM! pse 
tri oh's! Enda rprts lm!' iniwIllmit 
från 801117-073. Vore fh om meu!t'Ill ) 

,Imal11a ville komma ihåg ,DL med ett 
brev då oeh då och meddela resultat 
m. m.! Hoppas hättring OB's! 

73. - rG. 

Hei ob'sl Vatyx om dc fÖregående 
numren 1 Red's varnlaste önskan är ) 
att Imnna servera ett dylikt minst en 
gång i månaden! För att denna 
säkerligen a.llmänna --önskan skall 
kunna uppfyl1as fordras emellertid två 
sal;:or, nämligen stoff och pengar. 
Stoffet kan varje medlem hidraga till, 
a n t i n ge n genom att själv författa 
e Il e r genom att. ge uppslag. Kom 
med önskemål om en artikel i ett visst 
ämne, och artikeln beställes hos nå
gon expert! Vad. ekonomien beträf
far, måste vi försö]m få annonser. Pse 
oh's, tri help med den detaljen oxo! 
(lit sida lu·. 50: -, % sida 1,1'. 25:-, 
1,4 sida kl'. 15: -.) 

Tnx es hpe eu Sil agn! 
-zx. 

EdYArd "ydahls BoklrYl'kerf. Stockholm 1933. 


