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(k Ma III . " 

"SM5VK~ Adrt'ur 
Fö~~ningen SSA 
St ockhol m B. 

S.5.A..Föreningen Sveriges Sändareamatörer. (Section of I.A.R.U.), 

Ordförande; Dr. Bruno Rolf, SM5-001. 

Vice ordf.: Ass.-tjm. E. Malmberg. SM5ZX. 

Sekreterare: Herr Georg Malm. SM5VK. 

Skattmästare: Radio-ttf. Ivar Vlesterlqnd, SM5WJ. 

Tekn. sekr.: Civ.-ing. Bertil Arvidson, SM5RH. 


) 
t QSL-Manager: D:r Rolf, SSA QSL, Stockholm 8. 

- - o - 
Distriktsledare: 

SMl: SMlYF Ingeniör Gunnar Engström, Kiruna C. 

5M2: SM2VP Herr Helmer Forssen. Piteå. 

SM3: SM3XJ Herr Abraham Persson, Österalnäs, Själevad. 

SM4: SM4RL Ingeniör G.E. Hofring, Bondsjögatan B, Härnösand. 

SM5: SM5ZL Herr Arne Rydahl, Vanadisvägen 30, Stockholm. 

SM6: SM6V'iL Ingeniör Hans Eliaeson, Berzeliigatan lB,C7öteborg. 

S,M'! : S.M7YG Herr T.V. Magnuss on, Skogstorpsgatan 14, Hii!singborg. 


------.... ..---c~-- --,::,\"...,'-,---- -,-:- -----~- -- -------..... - ....---.__ .- ..... _"=:.~--- .... _-:- --"- - - -,- --.o, _.- -':-- -.p- -- -:;. -- _._- - - '-* 

Medlemsavgift:!&onor 10;- pr kalenderår,' inbetalas på fö;:~ni~~;ns postgirokonto 
N:r 52277. 

Ansökan om medlemsskap kan insändas till Styrelsen, SSA, Sthlm B, 

~~~~~~!~~~§~~!~~~~!~!~!~~. Föredrag av eiv.ing. Mats Holmgren över 
går av stapeln fredagen den B december funnet: "Modulering av sändare". . 

å den vanliga lokalen; 'felegrafverkets Un- i Supa, bestående av smorgåsbord m. småvarmt, 
dervisningsanstalt, Malmskillnadsgatan 23. ; varmrätt, pilsner eller likn., kaffe 
Stockholm# under telegrafassistent E. Malm-l pris kr. 4:25. ' 
grens ledarskap. ; Prisutdelning:Efter supen kungöres resulta-

Tävlingen börjar för de olika klassern~ tet av årets telegraferingstävlan och resp. 
på följande tider: priser utdelas. 

Kl. 18.00 - - - O - - 
Klass 3 (nybörjare, telegraferingspro-~ 


vet ej klart) 40 - 60 takt. j Edito~ial. 

Kl. 19.00 : - - - - 
Klass 2 (amatörer med godkänt telegra-' Av resultaten i aktivitetstävlingen 

feringsprov, som ej tidigare tagit pris i ; fr~går med tydlighet, att det finns en hel 
denna klass) 60 _ 100 takt. ; del hams med kärrorna färdiga för qso. Vem 

Kl • 19.30 l hade tänkt sig, att hela 35 stns skulle del-
Klass l (pristagare från klass 2 och ! taga? Ja, inte red! För att vara här i SM, 

för övrigt alla, som anse sig kunna tävla i ~ måste man anse resultatet som överväldigan
denna klass )'100 takt och högre.. ~ de. Resultatslistan visar att det finns 

För täckande aven del av tävlingskost~ "aktivitet" och att rätta banden för SM-tfc 
naderna erlägger varje deltagare kr. 1:- J är 3,5 och 1,75 MC. 
som upptage~'av skattmästaren i samband ~edj Pessimisten säger väl nu, att aktivitet 
tävlingen. j under tävling och under vanliga förhållamlen 

_ ~_ o _ _ _ ~ äro vitt skilda saker. Visserligen, ty man 
~ kan ju inte begära, att hammarna ska sitta 
j med keyen i hand vareviga dag Gud ger. Allt 
1 skall tas med måtta, så ock k/V, ty eljest

äger rum lördagen den 9 december kl. 
':i blir det lätt tråkigt.

19.30 i festvåningen, Kungsgatan 3, 2 tro MAn 1Ti hA 11''''1'1",+.,,+. .. ,.. •.-1: ,,-j,+. ~o+ ii... h",_ 
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t "'dUgt liv.li.g Ss;i~;~äit'ide,t~rnågon'Sitil) .S~Mi;sl~d:kt,:i;ii;~,ti[t~;~b'!i.il(~:,.ä~;'(~): 
v:u.it .tidigare . ' ···"'~"~'~~d.~r""'-· - - r:':;-i"-' -"'{':i,~~~~'~~~:tra'nn -ZK tävlingen. Han 
SM·sp~,.80Illoi"""'_' -lQ, , "'~~'~tB-;N;'~ och vi be få gratu
är detnäst8.n Hkat,'ll!i" ';~c:k;,till Östhanunar, och 
vär~t~tä;;iingsb~åd"'~~ , snar ., .... ",:'SMSYHmed -REisz-foni!? 

Oln man sk~~i~ "" )~å,g,9::;. '2";0.: p~ tTredj~"mal}:.'i>::(,.. ;:t~g§,~:":i,.YM, har ocksll. . 
SM~s, så är det .Yfi?~ !3-t~)S~~,~~:'. O~J~~;:~ l)wor.htW,:'d\J.k~i~a~t·åf;<#.ell kunde ej ha hotat 
pli. bandet omkri3", ~,-'8~ 'n:e t ;;}p,~:, å:t:tan<;och tyåarir:äveii~~o~ distriktsantalet 
att det är, g ot il d.itrYmme'och';vy··qrm,..fritt "k"'4"i"J '):m''''ei:'d,v·v'l'·,:·TT··r''''o'tS'detlo: är ~YMvärd allt: ..... " '. ". ... ' .' . '. TX'o o."s •. ._, . . 
nerät75'Dltr • St'ri~'me,d~liUvsvängdnde -ar beröm med tanke på att :-YM fÖrst. i år syss
qsy1 a:lätt .och"göra,-cc,..stns en..tjänst med lat med den ädiö::morse;'könstel:I~""""'" 
att gå dit ner. .. Ursprungligen hade 38 man deltagit i 

' Det är ju onödigt at:t~äng~S i en~ tävlingen, men tre ha ej rapporterat. D~ras 
k~ten avbandet, då det JU är hka. fb l. poäng inverkade dm,ellertid icke pli. ordnl.ngs
sin helhet'. . följdon. 

Olycksbarnet "Bullen" tyx ?U ä~tl~ge~ Vi bo få tacka. prisgivarna och särskilt 
ha. ·funnit s.in rätta plats ooh hd har l. h- då SM6RE som bidragit med en vy fb majk. 
vet. Rapporter ho. inkoll'mit från när och Den har ~tt enastående vackert utförande och 
fjärran, så vi få väl hoppas, att allt går har vid prov visat sig vara vy vy fbI Vi ve-
ok~ .. ta Z1b vart vi ska vä.'1da oss,då vi behöva en 

. Och så till sist: Om Bullen vid något förstklassig -REisz-mikrofon! Tnx! 
tillfälle skulle utebli, så ta inte den sa- I övrigt hänvisa vi till resultatslis
kon alltför hårt. Man kan ju också tänka tnn. Tack för intresset! 

sig qru och qrl hos SSA. 


Red. ) 
J 

- o 

R~stlltat från SSA-testen Aug. - Sept. 1933. 

OrdnitigsfÖljd statiOn. uppnåd~a poäng Qso'ade distrikt Anv. vågl. band. 
~ . ",.. " '''J';'':'' ..,'-:: "'''': 

~~L;,;}l.~ +*.;:~tM5·~:Kt -. 2; "~~ ;5,.,6~./li ..8 , ~ ..3~ 5,. l ~!l5~ifi~:' ~:-. i ;. - 11 

c _' _' __ ~ _. ;:_. 


'2 'SMSYH 3';5' .-
\I3 SM6YM .90S 3, 5, 6, 7, 8 


4 SMsUR 860 \I 7, 3.5, 1.75 

5 SM5WJ 795 3.5
" 
6 SMSRG 786 2, 3, 5, 6, 7, 8, " 

,7 S.M6U4.' 775 3, 5, 6, 7, 8 7 t' 3.5 

8 ,SM6wL 725 3.5
" 

fl9 SM7,YG 710 .. 7, 3.5, 1.75 
10 SM5YS 565 II 3.5 
11 SM5ZL 490 - " - 3.5, 1.75 
12 LA2B 400 3, 5, 6-, 7 3.5 
13 'SMSXW 249 5, 6, 7 7, 3.5, 1.75 
14 SM7YO 244 5, 6, 7, 8 3.5 
15 SM3YP 240 3, 5, 6, 7 \I 

16 SM3XJ 232 3, 5, 6, 8 )" 
17 SM/?ZB 176 3, 5, 6, 7 1.75" 
18 SM7YT 164 5, 6, 7, 8 3.5 

19 SM6VR 148 5, 6, 7, 8 
 " 
20 SM6RE 144 5, 6 J 7, 8 II 


21 SM7ZY 90 5, 6, 7 
 " 
22 SM5ZX 82 5, 7 II 1.75 

23 SM5XR 81 5, 6, 8 3.5 

24 SM3Z0 80 3, 5, 6, 7 
 " 
25 SM5RH 76 5, 6 II , 1.75 

26 SM7SG 57 5, 6, 7 3.5 

27 SM5MJ 48 5, 6, 7 " 

28 SM6UB 44 5, 6 II 


29 SM?YW 16 5 1.75 

30 SMZ 16 6, 7 3.5 

31 SM7ZQ 12 5 
 " 
32 SM6XC 8 6, 8 \I 


33 SM2VP 8 5 
 " 
34 SM'7VF 6 5. 7 " 

http:t~g�,~:":i,.YM
http:S~Mi;sl~d:kt,:i;ii;~,ti[t~;~b'!i.il
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~m~t; !r~n~t~v!i~g~n! 	 lra sällan• 
.;..YH fick sin licens någon dag före iSM3l'P., som ärm~st Ullträffbpr på ~,5 mc, 

starten! :har .även vur~t nere på 7. och 14 mc , dock 
"Rupprocht-Europall vore något för Ra- lutan att lyckas komma utom Europa. Han har 

.. ". .,: även provat 160mb .och hade. den 4/11 qso
dl.otjänst. utan tVl.vel Europas och den ov- I d SM2'vP r'" t "d t'llf"ll t 3' tt' Ip a
riga världens förnämste spe~~ker. i~e, , • ä: n \ ..'1 '\M5 w4 \ v~ 16wOa, b' 

Inte alla fattade galoppen, då vår gO-[ ans, ngs ... y~n ():~l. " ,; r , s m 
de vän LA2B blandade sig i spelet! hi. tydhgenave!lanvandbax:t./or qrp. , , 
Tack LA2B och congrats till rb placering I SM3Z0, qra östersul1d, trllffas huvudsakhgast 

'UA bl ' t 't'll'V"-' d' lä 3,5 mc alla tider på dagen, utom d.å. BC- ev vungen resa l. a~ l.I.I.Lan .,', ,,' ' , " " . ',' 
för att få qso -UB' !tvingar till qrt. Hans TX är en TPTG med 

-YG -ZB Il -UR 'ad varandra å l60l RS 31 som TX-rör ,plågat med 1900 volt dc 
• qso e p lpå anoden. Input, blir c:a 125 watt. G15d

mtr! 	 I 
HM9HA! Vibroplex? Iströnmen erhålles frän likriktare, försedd 
Det förhånade 5tc distriktet tyx inta ,med kraftiga dros slar och elektrolytiska 

vara fullkomligt hopplöst, hi! Se prislis- Ikondensatorer. Med ac på glödtråden blir 
tant itonen endast rac, men vid användande av dc 

lsta priset, en kristall, skänktes av \T8/9. RX är en l-V-l (Sg hf + Sg det + 
intresserade hammar i fomte. [pantod). Mettagaren är fb, vilket man däre

___ e _ _ _ Imet ej kan säga om antennen, som i lugn och 
!ro hänger mellan två hus endast c:a 5 m. 

!!e::r~sEe~d!n~ 2m_t~v!.i~g~n.! ihögt. Meningen är deck att sätta upp en 
Från vår frejdade LA-medlem, LA2B i 140 m:s L-antenn av det slag SM3XJ använder. 

Fredrikst!l.d, ha vi erhållit följande rpt iSMO, ex SM3-062, har varit i luften sedan) 
.om senaste tävlingen: 	 Iden 11/9, då kärranblev OK, och har ävver

"Kenk'Uranscm var både intressant, mor- kat c:a 200 qso:n, Dx: VK, VE, W. flJ4, FM8 
som og vellycket. Msg-utvekslingen feregik loch SU !! Sitt finaste qse anser han vara 
hurtig .og greil .og man fik snart indtryk av!DANIVi, Deutsche Wasserflugzeug D 2053 List 
pä hvi1kat höit nivå svenska. amatörer be- !auf Sylt, sem vid två .olika tillfällen 
finder sig. .' " . Iqse:ats med H9 på båda sider • . 

Desvacrre"Jnr m~fl··tid sterkt~oc8kåi'et·, iTX : Hart~~t:'med c:a 1~Q6+01t HT från DC:
så det blev ikke såmanee kontaktt:lr som generator;" Input c:a 150 watt .och 1; enen vy 
önskelig kunde vaore; dertil kom at det tU fin. RX: O-V-2. Antennen är en 40m:s L och 
en begyndelse varmeget vDllskelig å få fungerar till full belåtenhet. .' . 
istand forbindelser, idet SM Hp.ms ikkc syn- ,SV.3XJ, sem f'ertfarande befinner fiig på 3,5 
tes å ferstå ut jOg var deltuger. Men senerq·mc., har oyggt om sin TX.till MOPA rried c:a 
gik det glattere. Jag reprosenterte' jo et ilo watt i PA. Filtret även utökat, så -XJ 
G get dis tr ikt Hi! !bör j ar s å s måni ngem b 1i ans tändi gare i t on

. på grunn uv BCL qrm blev der fer störs~'väg, t.e.m. rapperten T8 har erhållits av' 
te delen sendt med QRP, en 3 wtts, .og det en s! kritisk herre Sem SMSUR. Fb ~ene har på 
kunde dorfer .ofto vnere vanskelig å fiske ep sista tiden mottagits från SM6RE, SM5UR, 
Hams. De te sidste ukor var fading ganska SM5XW, SM5WJ samt SM2VP. Av dessa. är SM5UR s 
sjenorende og conds må stert set karakteri- ifene bäst, vars qrk vid flera tillfällen va
sores Sem elendig. Sem att resultat av tes-\rit R7 .och qsa 5. 
ten tör jag formode det er gedtgjerdt at 80 IBulletinen har, sedan den börjat sändas på 
meter-bandet or et bra "all reund"-bnnd. vCl1ördugse.ftermiddagarna å 3,5 mc. kunnat met
mött neste gang tagas här utan någen sem helst svå~ighet. 

Birger Larsen Denna tid torde även f,n. vara den mest 
op. LA2B. !lämpliga. '13:13 ' 

I 	 SM3XJ. 
- - - o - - 

- - - e 
~o~e~b~r~aEP2r:e~~ rån DL5: 

Från DL3: - - - -	 
.....;:........;.;...~.;:... . ,.... SM5RH. 	 Bygger. 

ar nu emml. upp på 80 m .og har fb
ligen ster. Distriktets fyru sändare äre i Z-	' 
luften mest varje dag .och unträffas å olika S~~ h hft ätski11iga DX på 20 m. Se 
band, men terde 3,5 cm vara det mest använd ~S~~W a 
.och det är ju holt naturligt då där alltid I ven. .' ,

' "'l' h t t'll " d' t 'kt t SM5WM .og SM5Y\V ha hörts fb l. Austrahen Vl.df ~nnas mOJ l.g o er l. qso n l.nem l.S rl. e ---- . ---.--' , . R
ä 'd änd d' Sk d bl tt tt 'I flera tl.llfällen. Hpe Nl. f~ qse sn, eb:s. 
:vcn Vl.d at' nYt rul el ~vk qsrP! a a .. te ~SM5XR trillInar pejlmettagaren.

de un er es on t a rl. a M s nu nas an fer- ISMSX\" h fått" fh t -XIV ';"UR h 
·t O~I d"- t h'" "tt f t • 80 b~ ar upp an enn. .og a 

~~~~:~~ .. /'L<.Uome ~r~~ ra, 5'. a ~>a__ m Ifunnit 	att"anedmedulerirH~"(mikrDf()n i 
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'trådvarv .intilltx~spolens anodsida) .går iSM6VR hal" 'de finlt ivt, Övergått till CC. Nya
1--- . .... ..... . .' .. 

bättr;e' är1 .. Ugal1ermodul~riIlgu (trådvarve~ lkärran3-steg~~med P7ntod som dubb;Lare. In
intillgall'ersldan på spolenYfDe ha ,även Iput 12 watt (pa bc..t1d 6 watt). Snart kommer 
fått:'fina':fo·Iie ...~pts, ..... " . ' : ännu en ham i luften i Alingsås. 
SMSYHt'yxnäs'tfmalldeleshrilagt upp ef- ISM6RE har skipkat in en diger rapport., Tes
tottävlingen'. :Why? , itädemed qrp.. fone under okt. Med 5 watts 
SMSYShar gjOl"!t, .'Ilad pl'iktenbjIJder. nämli iinput rapporterades aven OZ qrk R6, av 
gen insänt. rprt.Mni tns, ob '. -YS kör' med i-7VF R9 och av -6YC likaledes H9 med fb 
TPTG:og' RE 604. Inpt 5-15 ,watt og tonen imod. Med 2 1/2 watt erhölls R7 av ,-7YG. 
en:i~iriån.~a rprts CC. Anodspänningen från IMod. -drosseln utgjordes aven l hg-rulle 
likrift~e'lllad fb filter. RX:en h~lt ne 10,2 mm emaljerad tråd med litet blomster
driven ognied Sg-Pt og alltså fb. DX tills ltråd inpluggad i hålet i trästommen! I 
viäat;; ZC6 og CTl • .Är rdi fÖl" qso efter kl. iSkillingaryd går en ham och väntar på lic. 
1'9sv.t.då og då i veckan. jefter avlagt prov. OM -RE föreslår, att 
SMSZK·hår nu börjat repa sig efter den för iS~s skola träf(as i luften en eller ett par 
tit"omtaiade t~malören" og har. nu kommit upp Ikvällar i veckan, t.ex. någon halvtimne fö
t11.l.22'Wtt. Forts följer! Klar för qso ef !re och efter den första TT-rapporten. "Med 
ter kl~ 19. sv.t. !lämplig input och nyckling är säkert risken 
SM5ZX COPAngår fb, men vy qrl. Ny RX under : f ör bc-qrm lika med noll" ~ Vad tyx? -- Li
arbete efter ekt f rån Shanghai! Blir det !kaså föreslår -RE att det långa ordet 
int'e DX nu, så •••• J fr f 51"1"a QTC! Ittelectron coupling tl förkortas till EC. 
SM5ZZ kommer sn' i lufton me d 150 wtt. Hpe l(Användes redan ut omlands! - Red.) Den be-

I . 

~nte smittar! Iteckningen är ju kort och enkel och kommer 
SMS.;.121 är ju f.ör tillf ä!let sexa, men dock itelegrafiskt sett att ljuda ganska likt CC, 
inteY,a:l'ldeles, fÖrlorad., Är enl. rprt vy loch det fört j änar den ju också med hänsyn 
'~kti~;FPse'ob" tri 'k, till tele graferingstäv jtill tonen". Mycket goda förslag båda två. 
li'ng'en!' iSM6YC startade den 15 okt. i Fågelfors med 
SMSZL Den bebådade lokalkärran urartade t y ien input av 10 watt till en TPTG. Välkommen 
värrog:blev. an 'bc..rx! Pae femmor! Det vore !igamet. OBI ..YC träffas ofta, på 160 m, där 
en ,för D~ s~nnerl1gen välbeh~g~1- g~ ~iir,l}~EJ,'. ~~~" ,!lS.9j.Jl.!'~.?M_..,9!?!: ~_ ~pd" p!a•.r:~.pp.Rr.;'Pe.r.~ ,!5?-n 
om, de flesta (även lyssnare) sänne in bi la,nser 160 m.vara ett fb ,band. Effekten hö~
.ärå.g'till\l:rappo,r~en tHloinkr;,den5te i ;des i börjanav nov. till,c;a,25 w.Antennen 
varje'inånad."DL';;'rprtn löper annarS en viss :är en 40m tåt, kopplad tip TXen medelst 
risk att bli väl lakonisk! en avstämd krets, vilket ger en betydligt73 ! ~ena.re ton än vid direkt k()ppling~ och anSM5ZL, 

~enneffekten minskas ej nämnvärt. 
~~ o -:, -  $M6YM klagar liksom -UA över qrm och dåliga 

Från DL6: !conds. Har faktiskt ingenting annat att med... 

-, .. -Aft~~iteten inomSSA är verkligen gläd- ~~!~ h fl'.+t t' . ytt fb h k RX 
jande, att. notera. När hände det förut att t-- ar.. 1" a 1n 1 n s ac. en 
Red. fÖl" QTC 1u:Lde så mycket material till ;ombyggd t1l~ I-V-2 med pentod, och sigs ta-
sitt t Öl"fogande, att dat var' mer än som !ga5 nu på hogtala:e på 80 och 40 m. TX?n om.. 
fick plats 1 ett 8-sidigt nummer !? Ibygges fr-ånbur t111 b:-ead-board. Kombu:e ... 
DLs anmodan till utom-bys sexor att sända rad EG och CG osc. enhgt senaste QS~ • .Är 
in. rprts .hl:irsammadcl'l av e j mindre än två /I!ycket qrl numera p. g. a. jobbI' men sa.nder 
hruns. Des:;a ivå rprts voro emellertid s.k. Fock varje morgon kl. 0815 - 0845 sv.t. samt 
lätte. Tack OMs -RE och -YG!. ~fter kl. 23.00 sv.t. 73 ! 

. 'Den2l och 22 okt. gästades SABav -WL. 
SM'7XE och -7YT, vilka med s.k. Epa-tåg begi-: o - - .. 
vit sig hit. Tillsammans med -UB, -ZB och 
..WL företogs ensightseeing-trip i staden, :Ny QSL-byrå-adress. 
varvid även Göteborgs Radiostation och 1- - -E~l~g; ~e~d;;;.nde från SMGUA skola. 
..WLs grejor besiktiga9-cs • Tack för visiten !QSL till YL-amatÖl"er hädanefter sändas 
oMs. och vi hoppas kunna återgälda don vid ,itill: 
tillfälle. . Mr A. Karklin 
~ klagar över qrm och dåliga conds. I. 2, Lenca, dz 8 
Koncentrerar sig nu på sked-en mad ~UR kl. I Riga 
l~ sV',t. Den har fortgått i snart ett år och i Latvid. 

f.it.l.e~.;.h~~~.ärkt bev1.s på 80 m •. ban. de.ts t.illf å:"'1 .. - - o 
SM6ZB blir klar vid Chalmers till jul och 
planerar då ombyggnad i stor stil. . . 

) 

~ 

) 

,) 

http:1'9sv.t.d�


!!~!:e~s!ö!:fu.!d!:i~g~!. 80m redan synes av namnet ."WAC" . (Wor
8M~ZP;"HI")'J~ri j6~sson. 4-6S5 Skeppsholmen : ke,dAi~ cönti~e~ts 1~å~t,e alnE1~ör~ll b~X,i~',a,
S't6ckhol,,~!', ' .... .... ..'.. .... .' I att hallhnft dubbelsl.dl.~ förbJ.ndelse ~d en 
8MSXW"Hr A. Malmström, Ringvägen 108,SthlmJ, a~ånamatö'~'ståt,i~il' t'V:u-oc~en.}lVode '~ex 
OICänd.a,~dr;: ' ".' .. .' I världsdelarna: NordamerJ.ka" Sydamenka, 
SM5~07~Hr Georg Karlsson. lEuropa, ~ien!, Afrik3;och Oceanien~ AH be
S~:..::o09~ Radiotale grafist Gerh. Wester. Ivisa detta gör tna.n juen~last genom att fö-: 

___ o _ _ _ 	 . ir~te m~ts,:,ar~nd~< ;QSL-kort. ~etär tillräc k-
Namnförändring. 	 i ~l.gt,. ~tt~~n VJ.s.ar de,ssafor SSA; de s~?la 
- - - - - - - - . . '. ! l.cke översa~das, til~ IARU,! Efter granskmng 
SM!1-D79, .,Hr Bengt E. Gawne, Möllevångsgatan I~tfärdar styrel, se'n ett ~ntyg, ~tt~Ökanden 
26, Malmo. 	 l ar medlem av S8A och att han:fBretett 98L 

o - - - j på de erforderliga förbind~lsernEl.~Detta. in-
Unlic. i tyg översändes tillIARU. som expedierar di 

IpIomet direkt tills ökanden. (gråtis). Di-
Pä förekommen anledning har Styrelsen !plomet är en internationellt erkänd utmär;" 

- i anslutning till stadgarnas § 3 - beslu- Ikelse för varje alJlåtör. 
tat, att nytillträdande lyssnarmedlem skall '. Ärofullast är givetvis att kunna klara 
underrättas om att medlemskapet är förverkati WAC med läg effekt. Likaså räknas' det som 
därest han befinnes syssla med sändning, ett plus, om man lyckas få ålla k~n:tinenter-
innan behövligt t illstånd erhållits ! QSA? na inom 24 timmar, vilket dock f ordrar god 

! samband härmed kan nämnas. att även kännedom om framkomstm.Bjligheter' vid olika 
EDR numera företräder den åsikten, att tider på olika frekvenser samt icke minst 
"unlic" äro mindre önskvärda. en god och pålitlig station, och kanske 

- - - c - - - även en portion tur! . . 
MånadensDX. IARU utdelar. sedan någon tid ~veneit 
- --- ,-'- special':'diplom' åt' de'n';"sömStå'H':i:f5rbin;" 

I förra numret av QTC talade vi om att Idelse med ana sex kOlltirienterna periele
det med' ledning av -WM's Java-qso även skul-!foni. . 
le vara möjligt att ta' VK fe ZL på 40 meter.: -ZX.

I 	 o - - Detta har delvis 	visat sig riktigt i det att, 
-:-WM ri!':In~.~tag,it et~ br~v trån Australien;. i~~t~r:r~g!e!:. 	 . . ~'. 
vari meddelas, att SM-stns mottagas ganska i '.' ":... '. , " ,,'
lätt~ Sålunda'har SM6UA, SM5\'JM"och SMSYW I::O);E~ amator ar en gent:em~. ,Ha~utn!.~t-
hör.tsbraabt kl. 16sv.t. 	 II Jar. J.cKe. medvetet .. et..e.r.,.n. for. SJ.t.t.,.JlO.ga n. o.J. es 

, skull, så att han. minskar andras. Han under
, ()ldtimern tycker: nog att detto. icke är \Ikastar sig de förplikt~lse~ hans föreni,i1g 


så' märkvärdigt, men faktum är. att vi på se-åtaget sig gentemot allmänheten och staten. 

nareår'en e~ alls varit bortskrunda med 40 [2:0) En amatör .är laglydig och plikttrogen. 

mtrs dx. Dä nu PK, KA, VK fe ZL hBras ganska 13:0) En ama.tör är framåtsträvande. Han häl
regelbundet, hoppas vi snart på glädjande iler siri station t. jour med teknikens serias
rprts ! Ite framsteg. Den är välbyggd och effektiv. 


. IH "tt it köt t fOkt O- t - tOmkring 22 oktober rapporterades goda I ans sa . ~ s a ra J. Jans ar ren 
l! 	 o, ' och regelratt.

qrk p~ VK och ZL ot:h besynnerlJ.gt nog vJ.sade 4 )'E '. t o, ,. o. l' H - nd Il! 
. då d"d il. Il b d S" kOlt d" 1:0 n ama or ar van J.g. an sa er angSl.g con sgo a p a a an. ars 1. a I amt h tål' t när b" dt H å 

160 mtr, som gav fb sigs på stns sä långt iS oc 'o. J.g , ,~n egar? an r 
ner som i Cannes' F8FXhördes r8 i Sthlm' ider och hJalper nyb~rJare. Han bJ.står ooh) , 	 . . ismnarbetar gärna med lyssnare. Allt detta 

i: slutet av oktober vaknade 20 mtr upp, ikännetecknar den verklige amatören. : . 
oc.h hördeJIUllldagligen' under närmare 14 da- Is: o) En amatör är behärskad~ Radion är hans 
gars tidSM-'stns anropas av USA •. Jämför man !hobby. Han låter den aldrig interferera, myd 
denna höst med föregående års, måste man sä-I de skyldigheter hån har mot sitt hem,' sitt 
ga, att en tydlig förbättring märkes. veten-'I arbete, sin skola eller sitt land.' 
skaparnas "ll-års~p:J.an" kanske är riktig! 6:0) En am.:"\,tör är fosterlandsvän. Hans. kun

.Hi. 	Wat sa, doktor Rolf? . II Skap.er och hans s. tation stå alltid t.ill 
- - - o - - - . fosterL~ndots tjänst. 

I W9EEA . "QSO".WAC-klubben. 	 I vJ.a------	 I 0
Upptagandet i WAC-klubben eftersträvas I 

av alla kortvågs amatörer sås om en interna- I:R~PEr~c~t:E~r2P~" 

tionell erkänsla för deras arbete. Denna Ovanstående anrop är säkerligen numera 

klUbb sorterar. numera under IARU och medlem- så känt av alla SM-hams, tttt något förtydli 

skap kan nu erhållas av varje amatör. til,l- gande av detsamma ej vore behövligt, men då 

hör~nde en, nationell förening, som samtidigt kanske .en dol nytlllkomnamedlemnar ännu ej 

är en sektion av IARU (i Sverige alltså S~A) varit i t~llfäl1e ~(5ra dess bekantskap skola 


http:ll-�rs~p:J.an
http:besynnerlJ.gt
http:SJ.t.t.,.JlO.ga
http:NordamerJ.ka
http:dubbelsl.dl
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--------~~-----------~---~--~----r_----~------------~~~----~--~'~ 
v,i här meddela, att defär HadioSM6REi är relativt stor, tages densamma från nätet 
Vaggeryd~Stationens. op. Hr rG~Ru'pprecht, via ett asbes·b31erilt3nt 'på 500 watt, varVid 
har vänligt nog, insänt, ne'danstående be- ackumulatorerna t.j äna S om buf fert. 
Skrivning på sin utmärkta anläggning. 'Inpt kan' varieras från 7 till 75 watt. 

"Då jag nU går att beskriva Radio Denna högre effekt kommer dock aldrig till 

SM6RE, så är det meden viss tvekan. An- användning, då redan vid minimi-inpt en be
läggningen är nämligen synnerligen enkel tydande qrk erhålles. Mestadels köres med 

ochprimitivoth kan därför knappast erbju- 20-25 watt, då den därtill passande HT är 

d!'l- något av intresse. Risken att de ärade lämpligast f ör modulatorröret • 

hammarna skola bli alldeles uttråkade är RaVRN är en Reinartz O-V-l. med rören 

så1ede~mycket stor, men som jag fått en RE 074 och RE 134. HT tages även i detta 

del påstötningar, så låt gå. Jag tvår '",~ fall från nätet och över en hemgj ord spän

emellertid mina händer! ningsdelare, bestående av 3 st. seriekopp-


Sändningen här började i slutet av ju- lade glödlampor, vardera 15 watt 220 volt. 

li 1930 på 40 mb. Inom Europa gick sändaren Varje spänningssteg är över blockkondensa

i regel fb under det att dx var absolut nil tor f örbundet med jord. Inga drosslar av 

Till slut qso-ades dock en FM-station, f.ö. något slag förekomma, 

det enda dx, som här uppnåtts. Sri! I slu- Rcvr-spolen är en Baltic SP20, som med: 

tet av sept. påföljande år övergavs 40 mb tillhjälp av tank täcker sändarens vågl. 

t:ill i'fÖrmll.n" hm! för 80 mb. Samtidigt ut- ,område. Avstämningskondensatornförtljänar 

byttes den c:a 20 m. långa L-antennen mot jatt omnämnas på grund av sina ut,märkta eg, en
en Hertz enl. nedan. skaper. Den är av Manens tillverkning och 


Själva sändaren är en push-pullkoppladhar plattor av 2 1/2 mm tjocklek, urfrästa 
Hartley efter beskrivning i den gamla he- lur ett enda stycke, samt isolering av ') 
d~rHga tidningen "Radiobladet" av år 1925 kvartsglas placerat utanför det elektra 
och således ej av färskaste datum., Primär- j'fäl tet. Kapaciteten abt 90 cm. Denna kon
spolen,som är inkopplad mellan de båda rö- densator har en synnerligen fördelaktig in-
rens galler och utgöres aven Bal tic SP12, Iverkan ~å mottagarens känslighet och stabi
som försetts med mittuttag, avstämnes mod Jlitet. Äterkopplingen regleras med en vrid
en:vridkon~ensator om max. 200 cm med stort !kondensator på 125 cm. Som antenn användes 
plat1i!'l-!~1_~~rl~.~."A~t~,~~9l:E .,2..~max _Lv".a!:y' ~ jgenom en ,omkpppl.are. &ändareantenn.!?n. " , 
med"diam..,abtlS cmav16-kvaärat cu-tråd, I Tillslut bör jag kanske inte underlåta 
är placerad koncentriskt kring priDiärspolen att nämna några ordorn my fone. Det skulle 
och via ettvarmtrådsinstrument på max 1/2 !föra för långt att närmare ingå på alla de 
amp., och en vridkondensator på 200 cm an- jolika modulationsformer, som har prövats 
sluten till antennen. Denna är som nämnto linnan jag kommit fram till den nu använda 
en Hertz, längd 40,5 m, höjd c:a 16 m och l'anodmoduleringen. Det bör dock medgivas, 
har rela:Hvt fritt läge. Nedtaget är place- !att även med de enklaste metoder förvånande 
rat på övligt sätt. Som motvikt användes en Iresultat erhållits, men givetvis kan ingen 
kopia av antennen i skala 1:10 och uppsatt 
inomhus. Denna motvikt har visat sig ha en 
oerhörd betydelse vad qrk och vågens sta
bilitet beträffar. Mod ovan angivna värden 
behärskar sändaren såväl 40 som 80 meters
bandet utan spolbyte. 

I rörens anodkretsar äro inkopplade 

lav dem tävla med anodmoduleringen. 
i Som modulatorrör användes ett P 4100 ') 
(och som modulationsdrossel en gammal nät
Itransfornator, vilken urkopplas vid sigs. 
iFör-förstärkaren är transformatorkopplad i 
(två steg ocli använde~ rören RE 084 och RE 
:134. Ström tages från mottagarens LT 8: lIT. ) 

högfrekvensdrosslar (plattspolar om 50 varwlMiken är en Reiz med fjädrande upphängning. 

samt blockkondensatorer om 1000 cm för jEtt gammalt notställ, vars hållare !'ätt läm

återkopplingen. Lågfrekvensdrossel användeSIna plats för en ring av bandmässing, tjänst~ 


ej. Gallerläckan är på abt 18000 ohm och igör som ett både praktiskt och trevligt mike. 

består av 2 st seriekopplade spänningsdela-lstativ. Mike-batteri är en anodackumulator 

re av motståndstråd på rör, alltså drossel lom 10 volt. 

och läcka i ett ! Ja,detta är min lilla låda. I all sin
'I' 

Gallerkondensatorn är på 500 cm. Stun-,enkelhet tycks den emellertid höras ganska 
dom användes för ro skull i stället för 
denna en på 2 mf. Nyckling sker i galler
kretsen. 

, Som sändarerör användes f.n. 2 st. 
Tungsrarn~Barium P 460, som visat sig ut
märkta~ lIT tages från likströmsnätet, al 
tornativt220-440 v~lt, och ett vridspole
instrunwnt om max 300 mA indikerar anod
strömmen. LT-källa blyackumulatorer. Vid 
foni-sändninl!. då dödströmsförbrukningen 

!bra, och när därför de Dr hammarna bli tröt
Ita i öronen, så brukar det i regel bero mera 
Ipå RE själv än på det förhållandet, att de 
,måst spänna hörseln alltför kraftigt. Hi. 
I Som ett lustigt exempel på qrk kan Om
!talas, att häromdagen måste -ZZ skruva Iled 
iLT på rcvrn, då RE:s foni annars blev f ör 
II kr aftig i högtalaren. 
: "Med tanke på dElll relativt obetydliga 
leffekten här och de nrimitiva I1nnrdninl!arna 
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har jag.många gånger .föf.vånats"övet:de ..rap
porterade resultaten:\iag'kan.i.cke· rifrklara 
dem utun' måste nöja"ihrg;'~~d~tt'"kbn~'tåtera 
beh~gligt faktum. r.Med vy 73 . " 

Ur Gösta'Rupprecht , 
Op~SM6RE; 

~,O,- - 

For ~xEe!i~e~t~r!. 


En liten pålitlig sändare. 
I oktob ernumret av QTC var en upps ats 

med denna rubrik införd. Tyvärr insmög sig 
texten en felaktighet, som vi här be att 

få rätta. I näst sista st.yCJcet skall nämli
gen stå; "Avstäm alltid belilstningskretsen 
tilloscillatorkretsens dubbla frekvens! " •• 

Red. 
- - -o - - -

Whitaker oscillatorn. 
Denna intressanta koppling är beskri

v,en pä ettqsl-kort från VJ2AJD. Kristallen 
fås att svänga tillsammans rred kretsen L1Cl
sOm ,vid ett vanligt tre-elekkodrör. Kre"t;

) 	 sen L20 2 i anoden stämmes' sedan av till nå
gon av k;ristallens överten,er. Dåm~ ger 
anoden;+A.en" mi,n,dr,e spänning än, skårmgaJ)

Ildyrbaz:li anor'gnirig.arir,okollllll~ndera~ ha.mmarna 
;att .göra;~tt,fö.l';sök.:Ev.~,,~,~(jrre 02 kant,ör
ibättra resulta'P,~:t~.,Yid)nöggrann in~tällning 
lav Rl 8: R2aJ:7betarsys·,~,eme.t vy fbI 

-UR. 


0,5 r fd 
0,006 /" fd 
2000 .f'~ 

50.000.n. 

vanliga HF-drosslar c:a 150 
varv på 2 om:sspolrör. 

- ..: - o - - 
i 

Ist. rays.'j- '-' - ' 

I Flyglin'jen Paris-Loridori har i dagarna 
r~t :t~b,o erhålles på grund av rörets sekun- i.installer'at radioanläggningar för ultra:...; 
daremJ.sSl.on ,s!,k. dyn~tronverk~n oc~ kret~en Ikortvåg. Vid vardera av flygstationerria 
L2Cg t,enderar att ~v1inga 'f).v s:-gsjalv. V:;d !Lympneoch st. Inglev'ert500 wattssäridare 
en ÖVElr;~$'''''', !r~,!l; ~ps_t<:tl~-rt.n.; ~~_J.! d~~n8: s va::.g-I f örlast .trai.ik meA ,Land on roch~ paris_o' ~. ,I 

ning 	krl.stallstY1:'d och den fär storre styr- lAnvärida vägl'ä:rlgder 17-19 tm. 'L60()~6ÖO\ I I 

ka än omdynatronveJ;"kan e j hade funnits. 
Enligt uppgi f t äro även höga övertoner av 
god styrkap! detta sätt. Försök'l duger! 
Lämpliga rör torde "vara Talt;) funken RENS 
1204, RENS 1214. RENS 1818. samt PhDips 
E 4424, E 445 och B 2052 T. Inga pentodcr ! 

-TN. 

~c c 

+Sb +A 

R= 5000 ohm C= 2000 cm. Blockkond. 
- - .. o - - .. 

N k l" d"d l'" 
yc e knapparn~s o .. 00'00. 

.. ..Den i~eahska nyckelknappsdodaren har 

iKHZ! ! !!' I 	 " -, • 

! ..; - - o ...;i 
vår gamle gode vän Mar:coni medd,elar. 

jatt han med ultrakortvåg (ca. 15 cm) upp..; 
lnått förbindelse över ~iodubbla horisont
jdistansen. Alla tidigare erfarenheter med 
iUKV synas ju ha givit räckvidd: horisont
idistans. 
j 
I, 
I För event. 
Ideras följande 

Tungsram: 
Marconi: 
Philips: 

: Cossor: 
:tlbrantå' rör med 
i 

- -	 - o 

S-meters sändaren rekomman
rör 
P4100, P430 
M L4, D L 
B 2006 
P Al I 

lågt 	inre motstånd. 

o - - 

!"Byxknappsröret • 
! R.C.A. Radictron Cc har för sitt ~betQ 
lpå ultrakortvågs området konstruerat ett rör, 
:vars dimensioner understiga allt hittintills 
'1lskådat~ Hela röret har form aven knapp, 12 

mm i diameter och c:a 12 mm tjock (dubbel 
lkonf orm). n~ret ~r till si~a ~gensk~per ! 
Istort sett l.dentJ.skt med hJ.ttJ.lls kanda y .. 
per utom vad beträffar elektrodkapaciteten 

i( 1/10 av normala) och tilledningarnas in


val annu. eJ sett dagens ljus, men om man f'duktans. Detta förhållande gör det möjligt 
tro ame~:kanar~a ~ kall nedmnrtåem:le schema latt med normala kopplingar. arbeta ned till 
kunna hJ älp~ nod7J.Ii:an~e hams o att på ett .en- 300m våglängd. Rörtypen utföres som triod 
lr"l+: 	""h "m!:;,·-!-.; .... ,-!-.-!-. ",,-!-,t. rl"l,itl'l flp.rn (kl"lån- .~. __ 

http:daremJ.sSl.on
http:anoden;+A.en
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,.' Utf örda'nio~i1agå.re(Rfmea .4.rörY 
beta enligt uppgift okln.ride~rligt ~ Hören fö
rastyliärr ärin~.ej Lharidelii. 

;;;:.;:...;.···.O~;.:::.:i;.;; 

Kinahamsenhs.enmYdk~t trevlig ti d
ning, "QSO", ur vi'lkenvi så'.småningom kom
ma att saxa en och annan bitf Bland. en .mas
sa herrar Li, Vfu, Ko.ochChång·1en an- . 
ropsföl"teckning ha vi funnit AGaTJ,T.J. 
Engstrom, .39 Wonglo Rciad,'Sharighai, vilken 
s yn.es vara sekreterare i f ör'eningen ech 
red av "QSO". 

e - - 
En ged historia. 


Det hände sig en gång förra vintern 
att -UA, som befann sig på den ena av sina 
tvenne gårdar i Värmland, hade ett litet 
meddelande till -UB på den andra gården 
20 min. väg därifrån, där sändaren fanns. 
men ej telefon. -UA ringde då apeteket i 
Göteoorgoch bad dem där ringa -WL i och 
f ö r qsp. Klockan var en kvart över ett, 
då -WL fick tele f on-meddelandet • Efter fem 
minuter ~rhölls kontakt med -UB, sem någet 
förvånad' fick följandemsg: uPappa -UA häl
s~.och s'äger, att' han kommer hem klbckan 
två. Då ska du ha.k1iffet färdigt och ha 
.tänten br~so. i. stera spiseln." Sagt ech 
gjort. Då",UA påutsa.tt tid t.rädde över 
trö~keln. olev'han i tredubbel bemärkelse

,', _+"...~wi.·'__'''·$,,..,1I,~\_,,~..•,~._~:.. ",-,''',,:, ,,~""-~ ."" -,', ' .. --,~ ... ,.. ,-~"•. ~,,~- ,,- -_'''''' ,- ~~,-~-,<~.... -..<" < 

varmt mettagell.• ;' . . 
';"WL. 

e -

Nyaktivitetståvlan. 

- - -s;;e;:s~n~h~"";beslutat utlys,a ny akti 
vi tetstävlan att äga rum d. 23 _ 31 dec. 


1933, .och kemmor närmare bestämmelser därem 
att i god tid utsändas till samtliga SSA-
medlemmar. Redan nu kan emellertid meddelas 
att för qse på 160 m. dubblas peäng inom 

1.934.Senareänläridå;QSL-kort upptagas ej 
till' behandling•. 

~o!g:::r! 

Enligt me ddell:t.nde från skattmästaren 
kunna vi ej tillhandahålla den nya typen 
av loggar förrän tidigast d. l februari 
1934. 

- - - e - - 
~ - - - - - - - ~ 

Passagekondensaterer för de lägre amatör
banden: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Då man 9ygger en sändare eller metta
gare händer det ofta att man parallellkepp
lar ett metstånd med en kendensater för 
att underlätta den höga frekvensens passa
ge. Vid nermala rundradiofrelevenser får 
man sem regol effektivare förbikeppling med ) 

\större kendensater, men på kortvåg uppträda 
!andra fenomen, sem ha ain orsak i kondensa-

Itorernas induktans. 
Vi förutsätta här att endast s.k. in

duktionsfria kondensaterer komma till an~ ) 
vänd~ing. Induktansen hes en dylik ( == in
duktansen hos en ledare av kondensatorns 
yttre dimensioner) är av storleksordn;i!:gen 
0,025 r H för kendensatorer av gångse typer. 
och. detta'betydert.ex. vid 5 mis vågl •. en 
re.aktnns.. w .L= 0":.0... .9 A .• .8 om synes är den
na. reaktans ofta av betydande storhetserd
ning, varfÖr d~n ej kan negligeras.' . 

Tänka vi ess alltså en kondensater som 
har så stor kapacitet, att kapacitetsreak
t~sen är liten i förhållande till induktiva 
reaktansen UJ L lönar det sig ej att öka 
kapadteton. Man kan ändå aldrig komma läg
re än 'till en reakte.ns w L. 

För effektivaste shuntning ev motstån

det skall kondensatorns irnpudans vara så ), 
låg som möj~igt, och detta inträffar då kon-

sa.mmadistriktoch fyrdubblas utom detsamma. den~aterns l.~duktru:s ger resennans med ka
Alltså lrunpligt att snarast trimma RX och TX pacl.~eten. För varJe fre~ens er~ålles al~t-
f ör detta band så basta effekt med en Vl.SS bestamd kapacl. 

• tet och denna kan lätt härledas till )- - - o 2 
.. G ;; 12.).. fl F då :t i meter.Internationell tavlan. ... 

- - - - - - - - - - - Emellertid år storleken ej så krl.tl.sk 
"Pelski Zwiazek Krotkofalowcow"(P.Z.K.) Ivid de vanliga amatörbanden utan blir feno

polsk section avI..• A.R.U. arrangerar från 
den 17 dec. 1933 till ~en 30 dec. 1933 en 
internationellt,ävlan,.,erganiserad av 
IILwowski Klub .KrotkofoJ.ewcowi, (L.K.K.). 

Tävlingen avser att ernå största antal 
qso mellan polska .och utländska amatör.er på 
alla band. Endast ett qso räknas med varje 
p.olsk amatör under hela:tii'vlingen. För qse 
på 28 mc. fyrdubblas peängen. Varje lands 
bästa deltagareer~åller.ett diplem. De tre 
bästa av alla få speciella diplem.. 

QSL-kortan, fullständi gt ifyllda" skola 
sändas till IJThe Pelish QSL Bureau P~Z.K., 
Lwow, Bielewskie'g6 pli, före den 30 april 

lmenet aktuellt först under 20 m. . 
! G är sålunda vid 20 m • .;; 4.800, vid
110 m. = 1.200 och vid 5 m. ;; 300 i I' F. 

I Vid användande av normala vickel-kon
!densaterer, vilkas induktans antaga avsev:ärt 
Ihögre värde, inträf far detta fenemon vid än 
Ihögre våglängder, för exempelvis en If F 
Ikendensater av äldre typ vid c:a 850 m. i 
'motsats till för en motsvarande "induktiens
fri" kondensator vid c:a 250 m. 

- - - e - - 
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