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Edit oria!. l UPPTILL KAMP ! 

-----~~-~ade hamsen ha nog märkt, att vi l-----;~;-~-;~rra numret av QTC omnämndes är 
under det förflutna halvåret stegvis sökt 1 det meningen att även instundande jul locka 
uppnå ett pålitligt samarbete mellan SM... !hamsen .från bordets frÖjder. SSA kommer 

) stns, dels genom att anordna msg-tävlingar !nämligen att för sina medlemmar anordna en 
för att utveckla expeditions-rutinen, dels fny aktivitetstävlan, och hoppas vi, att an
genom att med hjälp av den återuppståndna 1slutningen kommer att bliva om möjligt äri
"bullen" i någon mån ytterligare ~tärka !nu större än under de fö~egående. Förut
samhörighetskänslan. Resultatet har visat, i sättningar finnas, att minst ett 50-tal stns 
att vi äro på rätt väg, och kan man gott l från alla distrikten (l-S) skola deltaga. 
säga, att SM-aktiviteten i både kvantita- ; Vi äro fullt medvetna om att julen medför 
tivt och kvalitativt hänseende gått framåt.~stora förpliktelser mot familj, släkt och 

I slutet av nästkommande januari må- ; vänner', men detta bör icke förhindra en 
nad ämna vi för omväxlings skull arrangera ~rättrogen amatör att offra någon stund på 
en tävling av delvis ny karaktär. Det blir i dygnet åt kamraterna i etern. 
nämligen en s,.k. budkavletävlan. För att 1 I varje fall är det vår förhoppning, 
1ltröna SM-hamsens synpunkter med avseende l att var och en, som deltager i tävlingen, 
på tävlingens utformande är styrelsen tack-1 så snart som möjligt efter tävlingens slut 
aam för eventuella f5rslag, som lämpligen l eller åtminstone inom utsatt tid insänder 
böra "inströma." snarast efter helgen ! ~ föreskriven logg. 

Till sist et-t; hjärtligt tacklör gott 1 Med ledning av våra erfarenheter från 
sa.mar:bete under~detgångna "kalenderåret", j föregående likartade tävlingar ha följande 
och önska vi, alla SM-hams i regler uppställts: 

i 1. Tävlingen börjar söndagen den 24 'dec.EN GOD JUL! och ! kl. 00.00 GMT och slutar söndagen den 
ETT GOTT NYTT ÅR '! 31 dec. kl. 24.00 GMT.Red, I 
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_'...._,._____ ,; :"'"-'~,~~~J.~.--'>. ... :"\.'". .:.:\ 1.'-,' .• 

2. 	Alla amatö~,b,~~d~.,t~l;;~;B:fi" tfJle,foni,; 7.-~ä'lliri~~16;tenl.'~edan skall vara sty-
two-band wKg;tl11~tria.;:' ", relSeri'ti1l:p,a:hda seriast d. 10 jan. 19.34 

3. 	Endast ett';9lii:i"ri!~(ryarje sl;ta;~Jon pr klo 24~()0.' GMT. . 
kalenderdygij:OÖ,OO:-:24.00' GMT räknas. 8. hisert1å.:; ånt~l o.ch värde bestäm.'!Ies av 
QSP av msg~s, ejt.i1låtei. styre1sem i förhållande till antalet 

4. 	Vid qso skol..titat,i6iierna ,utväxla täv,;.. :,4~+ta,gare. '., , 
lings-msg~åVtypen: . " j .' 
"SMSHI de SM5SR nr 74 27/12 0730 _ :.: väl" ,:.f()ängb,eräkning~n kan f ör mången synas
asdfg __u ~,mrecklad. Det har dock sina skäl. Ge
alltSå endast en kontrollgrupp. ~nom denna beräkning hoppas vi få till stånd 

5. Poängberäkning: 	 : en tävling, som ger ett verkligt driftsäker-. 
För varje avsänt eller mottaget kor- :hetsprov och som i högre grad än hittills 
rakt msg erhålles l poäng, dock er- : eliminerar rena slumpens inverkan på resul
hålles vid qso på 160 m. inom egot : tutet. Denna gång gäller det ju att varje 
distr. 2 poäng, vid qso med annat ; dygn qso:a varje (hi!) befintlig station. 
distr. 4 poäng. 	 :Vidare bör den höga koefficienten för 160 m. 

6. 	Poängskörden för varje dygn multipli_:uppmuntra till flitigt användande av denna 
ceras med antal under dygnet godkänt ,våg, utan att detta behöver urarta till rent 
qso:ade distrikt. "lokal-qso-poänghåvandel!. 

OB' s, vi träffs i jul! ) 

'., 
J 

} 
I,j 

,Poängen skall ej utskrivas ilQggen av den tävlande ! 

~~~~E~~~~E2~!~~' : rprterna äro nämligen till 97 %ren dikt, 
Från DL5: : och det är inte alltid så lätt att dikta 

Den här rprten skrives dagen efter .! rätt! Nu skall det emellertid bli allvar 
julfesten, så det är väl bäst att börja ; m~d -XH:s "~uftningfl!! Om -XR är det den 
med den. DL får alltså gratulera alla dem ~ har gången ~nte mycket att säga, då hans 
s~m nu tagit provet, och hpe qso sn! Spe-' !rprt ko~it på ..av::äg~r. Pse REK nästa gång!
c~ellt då 73 till l. pristagaren -039 och : Detta gäller for ovr~gt c:a 60 andra fem-,) 
2. d:o 6-019.-039 blir den yngsta SM-sända-l mor! Men DL vet ju, att det är långt till 
ren, c:a 15 år! (-ZL har varit det till- ~ posten, särskilt i Sthlm. -XW skall visst 
räckligt länge nu! ) så även vy 73 till ~ infö~a ,:ågo:: av de högre modulationssyste·· 

. -064, som till stor häpnad för många tog ~ men :- S1n karra, så nu har väl han jobb för 
klass 2. Hpe Du kommer i luften snart, ob! i e,: hd! -XW och -uR ha för övrigt skaffat 
-ZP kan även ta åt sig av 73:t ! l s~g mopor. -ZK har byggt en 'ny kärra, CC-

Slutligen mni tnx till -WJ som för- ~ FD-PA, max. iJ;lpt 75 w (c:a). Han ber även 

längde "Gyldene Nyckelns" liv m~d åtminsto.J få tacka alla SM's, som deltaga i aktivi~ 

ne ett år. ÖVriga deltagare, med och utan ! tetstävlingen och på detta sätt förskaffa

pris, kunna ta för sig av ovanstående mång~ de honom en Xtal. -YS hör till de mest re
73 ! 	 j gelbundna rapportsktivarna. Han har provat 


Nu till den egentliga rpr.ten. Vad då 1EC og funnit den ok. T9cc, men qrk "bara" 

först -RH beträffar, så har jag måst lova i r5-6. Inpt 2 wtts. Skall nu bygga qro. Har 

att ingenting skriva om honom. Det gör j ag ; haft nå~ra ~AR .. og Il, annars intet. -121 

inte heller! I ngn tidigare rprt påstods : har enhgt ~nsand rprt lyssnat vy flitigt. 

att -XH skulle komma i luften, men det v~r j Han lyssnar varje kväll under en timme ef
••~ ~~~ ~~~ _~_~~ ""_'-~M+~+ ~A~+A~~.-lo m.<':_ ! ter bc på 160 m, men har blott hört några 


http:kalenderdygij:O�,OO:-:24.00
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~ 
engelsmän samt-WL.Qrk fb' r 5-8. -121 Mi;..j känt telegfafe~i,p~spz:o~ av K.S .Friman, 
ler Ilu på og provar EC~detektorn, men den K.Hägg O~h.E.J·~hanso,,~,,_on_. _':!:: 

är e j ok ännu.' ' 
Hör bullen r9. 

' ZL å å iSSA:s julfest.Vad s l utl1gen -. ang r, s ere vy ;----------~~
qrl men komm~rdock i luften litet mera re-j För dem, s()mav en eller annan anled
gelbundet sn agn. l ning ej voroi tillfälle att deltaga i 

Ja, nu qru og fb nytt år till alla f denna verkligt gemytliga fest, vilja vi 
SM:s ! ! '~härmed lämna. en kort redogörelse för vad-ZL.. ' 

l där sig tilld,rog. 
- - - o - - - .Från DL6: l Då hammarna anlände, möttes de redan 

Två nya 6:01' ha uppenbarat sig i luf- Ii förstugan aven ljuvelig m~sik,exekve
ten. De äro SM6XI i Borås och SM6XM i Skil_l rad av Telefunkens senaste skf!.pelse, väl
lingaryd. Ett välbehövligt tillskott till' lv~llig~ u~prigg~d av ~WJ •.,F/h" att slutgil 
de relativt fåtaliga aktiva inom distrik- 1hgt hl!1ntetgora vederborande hade sty~ 
tet. I total avsaknad av rapporter kan ej lrelsen pa?tt lå~gbord :rrangerat den impo
någon utförligare rprt åstadkommas. Ganska inerand~ pr1~samhngen for gårdn.gens tele
naturligt, inte sant? ~ grafenngstavlan. .. 
SM6UA reser till Orust mellan jul och nyår. 1 .. För kvällens allvarhgare underhåll-
Kommer att köra med ny Tx och antenn där"- i n1ng svarade -TO, som avlevererade ett myc
från l. i ket intressant och lärorikt ,fÖredrag om mo
SM6ZB nu klar med ingeniörsexamen. Grattis ldulering av sända::.e. Av app~Mepl~ a,1't döma 
gg! Sri att Du nu skall överge SAB-gänget, i~ycktes kornen (parlor~a)ha fallJ. t "~' god.. 
som Du tillhört i många år. Tack för vad l Jord och endast klubbn;m,st,arell,s,f,örtv:vlade 
som varit och lycka till i fortsättningen! i spåd?lIl1J'r alf' ka~~n~pd~~-t ly?kade~ f orflyt 
SM6XI ny medlem i SSA. Välkommen bland oss i ta audl. tO::l.et h~l gästabudssalen.,. .. 
äB:'"'Ar en gammal bekant till -WL från den j Saml:1ngen hllborde~ var tyväz:-r ,eJ 
tid han vistades i Borås~ Kör med c:a 15 jså m~nghövdadsomstyre~~,~n,hoppa1;s,~en 
watts input till en TNT. Rx: O":'V...pentod och !s~ g~pgO ~c~så mång,a h~,m~~t~~~,~~ av de 
antennen en spänningsmatad 'Hertz 40 m. långJbästa.~upeer", sqJl1avät~ts:~l:~'I,l~g8!l:Ju,l~e,st. 
SM6YL ropades, en eftermiddag av G6YLI Vem l ~1d kaff\3t.,utde1o.des pr1serav~åväl 

kan lämna upplysningar om denna kvinna? lbUC~l1g ~om anvandbar form~ allt u.:r:-der lju... 

SM6",r k ·t' ån" f t ' t'd ,dehgt bl.fall. 

__m_.J nu- Otnml. 19 g l.gen e er en 1 s l PI' tslit t n" ' ,,', . 

QRTp.g.a. ombyggnad. Tonen (med Class B i ö g .. avs anade s~t!U.e,toch n 
förstärkare!) är ännu ej färdigtrimmad. ~odlade våra sj~ar med ett, pro.:anekdot~r, 
Tacksam för rapporter. Input c:a 25 watts ;som per mors~ ·V1a grammofonshvautströmma
100 %modulerade. , !de över,pubhken. . 

'Ja, detta var allt den här gången. Ber! Kvällen var ly~kad, da:om ~or? all~ 
få önska alla SM-s en god jul (fridfull ~ ense, då uppbrott gJordes Vl.d m1dnattst~d. 
blir den väl knappast på grund av testen!) ! SMS-OlO 
och ett gott nytt år! DL6. I ___ o alias Gustaf W. 

- - - o .iFor the experimenters.!--------------------
!~!~!~~!~~!!!~~!!~[~~. lEn enkel supertillsats. 

Denna traditionella kraftmätning sam- i Det är ofta ett önskemål att kunna an
lade i år ett 20-tal deltagare och bjöd på !vända en befintlig be-mottagare på kortvåg, 
en hel del överraskningar. i antingen för trafik eller för att ta in 

I högsta klassen voro de tävlande myc~kortvågsrundradiomed god ljudstyrka och 
ket jämna, slutstriden följaktligen hård. !kvalitet. I och med den europeiska bland
Trots att samtliga texter i denna klass voJ,hexodens och den amerikanskaheptodans 
ro i ren code, en nyhet för året, blev fel~ framkomst har det olivit möjligt att med an
procenten även i högsta hastigheten, 150- l vändande av endast extra rÖr effektivt till 
takt, obct.ydlig i lämpasuperprincipen i sådana fall. 

"Gylle Nyckeln" eröVl'ades av -WJ för i Den moderna supern har i motsats till 
första gångenOQh i hål-d strid med -UR och i sin föregångare för c:a tio år sedan skarpt 
-TN. Lavstämda mellanfrekvenskretsar, s.k. band-, 

I klass 2 hemfördes segern av -064, i filter, vilka äro avstämda till en rela
närmast följd av -ZP. ' !tivt kort våglängd (c:a 2500 eller c:a 700 

Nybörjarklassen vanns av -039, en lm.). Dessutom har den oftast två kretsar 
verklig prestation, då man tar i betrak- !avstämda till de inkommande signalerna. Ge
tande, att han är SSA:s yngste medlem. inom de skarpa mellanfrekvenskr~tsarna ernår 

.. ~.. .... :_~_ ,.,..ra l"tt"ll,;...,'~+~.,•..; .... ",.J. 'N'iL\', ......\ +..,.·8 'r'\~ ... i.;tt't:f~'"A.o 

http:tO::l.et


I 

-4

stationer, genom den relativt höga mellan
frekvensen saint den goda 'förselektionen 
fr:\.het fråIl den dubbEJl~ottagning av varje 
i;tation, som var 'karaktäristisk för de äld
re suprarna. 

vårt fall motsvarar be-mottagaren 
mellanfrekvens förstärkaren. För god selek
tivitet mellan närliggande stationer bör 
den i sig själv ha god selektivitet, minst 
två avstämda kretsar samt helst återkopp-
Ung, så att interferensmottagning av tele
grafi blir möjlig utan separat oscillator. 
Då det är besvärligt med två avstämda kret
sar 'före blandröret, böra vi välja en hög 
mellanfrekvens, d.v#s. be-mottagaren skall 
inställas på en kort våglängd. Välja vi 
300 m~, få vi mellanfrekvensen 1.000.000 
perioder eller 1~000 kRz. Låta vi osci11a
torns frekvens hela tiden iigga under 
(1.000 kHz). de. inkommande signalern:äS fre
kyens, ha vJ.YJ.d 7.000 kHz d.v.s. 40-meters- att de göras slutna var för sig, så att 
~åridetoscnlatorn på 6.000 kHz. En inkom- någon ledning ej är gemensam för båda av
mandefrekve'ns av 5.000 kHz ger även med stämda kretsarna. Antalet återkopplingsvarv 
ö'scin:atorns '6.000 kHz differensen 1.000 på spolen ÅK göres ungefär så stort som vii)
kHz,vaf.f6r mottagning av 5.000 kHz=60 m. en vanlig återkopplad KV-mottagare. Lind
skulle' sIi~ ~amtidfgt med mottagning av 40 m. ningsriktningen skall vara ,den motsatta mot 
om,ej fo:rkretsen 'ftinne s • Dl! denna är avstämd vid en dylik. Kontrollera ,at~; :r;ör,e'j; svänger 
tii~40 ,'IIi~iordras mycket stor styrka hos 
60, m.;';sfgnalen'f·5f att' störa. Rade mellan
!rej5r7ns~n~'!lda.~t~!arit 500" kHz ',. 6SJO m~l 
naa,e,"arisprålCenpåförselekhonerrgivetVJ.s 

,. blivit större.' 
Vi ha alltså kolilmit till att'vib5ra 

ha en tvåkrets,'helst även enratt'savstämd 
och återkopplad be-mottagare, vilken vi 
fast avstämma till c:a 300 m. våglängd och 
största känsligh€it. Före blandröret skola 
11i ha en krets avstämd till de inkomnande 
signalerna och så god som möjligt, (låga 

förluster, lös antennkoppling, induktiv 
eller kapacitiv.): Att klara själva fre
kvensblandningen är med en blandhexod en 
enkel sak. Blandhexoden, som så att säga 
är två "elektron-seriekopplade" rör med 
bl.a. något så fint som en virtuell katod 
förutom den vanliga,finns bäde för växel
ström och likström. Den förra heter RENS 
1224 (Telefunken) resp_ E448 (Philips) och 
drar 4 V,l A i glödström. Den senare heter 
RENS 1824 resp. B 2048 och drar 20 V, 
0,18 A. Kopplirigsschemat blir principiellt 
detsamma i båda fallen. Hur glödström och 
anodspänning skola erhållas lämpligast, 
avgöra de "lokale forhold". 

Beträffande uppbyggnaden kan denna 
ske på ett enkelt sätt utan omfattande 
Skärmning. Observera endast, att ine;åIlgs
kretsen Ll och el och oscillatorkretsen \ 
L2C2C3 ej placeras för nära vara~dra samt 

över hela område:tr,med,hjllp a~, en arman 
mottagare • .spolen L2 'o'ch ÅK' ku~i-ta iämpligen 
.g9,r~S.j.,!orE,1.;~v~r2r.~.9Sk§~~p.91&lu.§p}?+en 1I 
bör helst vara litet förlustfriare" men det 
går me6.r,örsockj:llsp,ole även här. Lägg gärna 
på ett ,p~:varvmerä,på.,~21 s~lt:.omma kon
densatorerna el .o,chC2 ,att följa varandra 
bättre. L202C3 skall ju, al;J.tiq, vara avstämd 
till en något längreyågl~ngd än ~el. 

utgångskretson UK tjänar till ,~tt, koppla 
blandrörettill be-mottagaren. Den består av 
en krets, avstämd till mellanfrekVe'nsen 

,) 

R 

..1 2 

- ~A 
~~_,IT~'~3~~~+-~+-~-4~~______ 

) 

UK /' 
r-; 'l , - I> "A" 
~ c,..J,..">1 ;*'1r-C /'1 f..;,:.!. r..:..\

3 ,.. t-, "J" 
20å50 / ~' 

cm. I' 

R2 = 300 n 
R3 ; 500 .n.~__~ 

=30.000 .n.Rt 

~ I. 4 V r-....; 
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d,.V ~ s,~ti~l ,300m••• och el?- kopplings spole. Utseendet aven våg modulerad på dessa 
S911löY,erf,tlr. mellanfrekvensen till mottc.ga- ~'sätt fral)1iår av fig. l och 2.' 

Z;en". Kretsen kan läJnpligen bestå aven, cy-l ' 

lil'lder-eller flackSpole avstämd ined c:a 

100 a. 200 cm:s kapacitet (luft eller glim

me:r:!>. kopplingsspolens storlek etc. beror 

på ,hur be-mottagarens ingårigslcrets är ut 

f~rd, och det är bäst att här prova sig 

fram. Om man så vill, kan man använda fle
ra kretsar i UK och på så sätt uppnå stör- ~ 


Fig. l. Fig. 2.re selektivitet, spec. om be-mottagaren har; 

endast en avstämd krets. Kopplingen bör i l 

varje fall göras så lös som möjligt utan! , . 

att styrkan sjunker. Helst skall UK och den: V~~ modulat:ton av ett svängande rör, 
ledning, som förbinder tillsatsen med mot- :modulat~on i oscillatorn, kan man alltid 
tagaren, vara skärmade för undvikande av ~ räkna med, att den avgivna högfrekvensen 
störningar från be-stationer, som annars \blir modulerad på båda dessa sä~tsamtidigt. 
lätt kunna komma in direkt på möttagaren. iUtföres modulationen däremot i ett av för·· 

) Hexoden har den egenheten att lätt istärkarstegen i en styrsändare, som är fri 
vilja komma i ultrakortvågiga svängningar, j från återverkan på oscillatorn, förefinnes 
varvifl den endast avger ocivilicerade lä- !ingen risk för samtidig frekvensmodulation. 
ten. En UKV-drossel på c:a 30 varv 0,5 mm l . Den i praktiken i de allra flesta fall 
em:l~erad tråd, 5 mm diam. inkoppl8.d när- ia~vända ell~r åtminstoneön~kvärdarnodula•. 
ma.st styrgallret (toppkontakten) lugnar denlt:tonsarten.ar den rena amphtudmodulatio
i detta avseende ' ~ nen, , och :v~ skola nu beröra" några olika 

Som synes a~ schemat fordras endast \metoder att åstadkprnma. ~n dylik. ' 
glödspä.iJ.ninf och 9n"'fast'spänningpå c:a ~ Man kan då, tänkasig;"a,tt mandirokt 

. ~OOvolt.,Dehria' senil.reär ej kritisk, då igenom ati; "angrip'a'~ högfrekyensenergien, 

apparaten ärs'jälvregierande', och kn.n vfl~Helalltså i"takt med taa.;et al:lsor~er,a denna, 


, ra~ft1~H-~n,:150, ,och' 220 volt jltp.nolågenhet. Jå~:adkomma ö~skadef,~råIlqr~iIlg:~r,.absorb-

StrÖmförbrukningen är 6 a 8 mA.' ~t~onsmodu1.at~on', e'1!er:att inan ,pa,'rilotsva

,Apparatens-'Skötsel'är enkel. Sedan bc_lrande sätt varierar anodspänningen eller 
. åppa,:ratEm ochl:W'inställts på 300 m. grov-'l gal1erspänningen,~på 'nagot rör i .sändaren, 
, ,,·,"sÖker' ;na:h.tn~d C'2,··efterjusterar med el till lanod'.. resp. ~allermodulation. 
, s~örsta l~uds;tyrka somt bandsprider med 03;!' Absorbt~onsmod~lationen är den. klassis-

v~lken kondensator är den enda men behöver :ka metoden, den användes redan år, 1905 för 
röra Via'lyssnande på ett'band. Med bc- jmodulation av ljusbågsändare. Mikr'ofonen 

'apparat'ens återkopplingsratt erhålles in- lplaceras, härvid antingen direkt i antennen 
terferensmottagning eller ej efter önske.n. ji en strömbuk eller kopplas induktivt till 
Besväret att hålla sig på svängningsgränseniantennförlängningsspole eller svängnings
bortfaller. lkrets. Naokdelarna med denna enkla modula-

Att med ledning av dessa tips bygga ltionsmetod äro säkert kända för de flesta 
sig en hel kortvågssuper med tre eller fle_iamatörer: Metodens begränsning till mycket 
ra rör och kanske dessutom enligt QST ut- Ismå effekter eller, om effekten är större, 
rustad med "single signal tuning" bör ej 10betydlig modulationsgrad. Detta konstate) 
vara så svårt. Vem ståtar med den första lras tydligast vid försök att tillämpa meto
svenska SS-supern?! ~den på styrsändare. på enkla sändare ( vid 

-TN. istyrsändare på osc.) uppträder enligt före-
o - - - igående samtidigt, frekvensmodulation, som då 

Modulation. ii regel blir den för överföringen domine
~--_.... ____ 1rande. Anordningen är vidare i hög grad 
fl Att på ett eller annat sätt förändra loekonomisk, högfrekvensenergi är dyrbar! 
den frå~ en sändare utsända vågen, så att ~En räkning med enkla förutsättningar ger 
denna t~l1 mottagaren kan överföra en eller jvid handen, att man för, att erhålla 100 % 
flera tonfrekvenser, benämnes modulation. jmodulation med en fUllständig ideell mikro-

Vi kunna urskilja två rena grtmdtyper lf on, vars impedans alltså f ör talet varie
av modulation, den rena amplitud- och den ;rar från noll till oändlig):leten enl. ideell 
::ena frekv?nsmodulationen~ I förra fallet ~kurva,,, måste "bränna upp" icke m~ndre än 
ar, den utsanda vågens frekvens fullt kon- 162 %av output-en i mikrofonen. Redan detta 
stant# medan dess amplitud varierar i takt lsäger ju en hel del. Stackars Majken om ej 
med tonfrekvensen, I det senare är amplitu-1qrpp!! Mikrofoner äro dessutom ej tillnär
den konstant, medan frekvensen varierar i lmelsevis vad jag kallade ideella och detta 
takt med tonen. :begränsar distortionsfria modulationsgraden 
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enl. dennallletod till c:ai5%. [tydligen tvu~gen övergå till M~rconi-antenn, 
EmeHertid har en mikrofon, alltså ett lalltsä antenn av vanlig långvågstyp. Detta. 

variabeltmot~tåIld,koppl~d,til1 en krets !innebär, att den norrnalll ant~nnen avstäm
även en annan inverkan, nämligen en sid- lmes till den önskade längre vågen med en 
stämning av kretsen, och denna sidstämning jförlängningsspole. Fillavstämning erhålles 
i takt med talet ger naturligtvis i en styr-hned seriekopplad vridkondensator (ev. va
sändare en ren amplitudmodulation, om ock- lriometer). Effekten tillföres antennen för-
så dess storlek blir rätt obetydlig. Jag lmedolst induktiv koppling mellan antenn
skall .senare behandla denna sak i samband !f örlängningsspolen och sändarens svängnings
med frekvensmodulation. lkrets enligt vidstående skiss. 

Amplitudmodulat i onen genom sidstämning [Spolen blir av 
är lil!::som den rena absorbtionsmodulationen Jstörhetsordningen 
en klassisk metod, införd av Kahn samt av ;30-40 varv vid 50 
Alexanderson genom hans "magnetiska modu- lmm.:s diam. och 
lator".Dessa herrar förändrade induktansen ~50-70 mm.:s längd. ~[L
i en svängningskrets genom att låta tal- lKondensatorn lämp
strömmarna mätta en järnkärna, som då änd- lligen på 500 cm. ~ Jord el. Motv.
radepermeabilitet. Detta i telef onisändare lEtt instrument 
långt innan elektronröret var påtänkt! l{event. ficklampslampa) i antennen unddr-

Olägenheten med absorbtionsmodulation, 11ättar rätt inställning. " 
att mikrofonen blir hårt belastad och allt- l Lyckliga innehavare aven 80 m. lång 
så riskerar att sä småningom förstöras, 
undvikes, om man istället låter ett till 
sändaren kopplat absorbtionsrör' övertaga 
:nikens arbete:. ., 

Av det forenklade sohemat l. hg. 3 .. Ilframgår hur anordningen ungef ar sku e te . . 
sig. J+ r- Till Osc. 

• , "", J

j;: ):::h.. ' 
r;""-h-I~ (-~-h'r--

oj \. :BIl" 
F ~ A ;~ L' 

"-_..J...:._~I----J.--_...J....--i t-I. 
. Fig 3. 

Som synes ligger parallellt med för
stärkarröret F ett absorbtionsrör A, som 
a.1ltså i förhållande till sin impedans be
lastar. högfrekvensen. Detta rörs impedans 
varierar med gallerväxelspänningen från 
transformatorn, alltså i takt med talet. 

Metoden har ifråga om driftsekonomi 

lantenn behöva naturligtvis ej använda den•• 

lna metod. ___ o __ _ 

1 

j!B!!_:!1.!!_!!.!!!::2::_~!!~. 
: "Kl Bli 1 t' t t h . t t i b' ass -s u s ege ar ro s s n o e't· dl' f" d l· tt d..:.Ji Ö h lå: s rl. l.ga or e 'a me s= r r oc g 
leffektfö.rb,rUkning ge stor utgångseffekt 
ivissa nackdelar, f örst och främst tendensen 
L~:Vlsv~gning. i. var.j.e...hal.'IqlfU;iod-. Det.ta 
jhar gjort. att man, då huvudsakligen god 
lkvalitet önskas, mer och mer tenderar att 
19å tillbaka till slUtstäg i ren itKlass A".' 
l Ett nytt för detta ändamål konstruerat 
~rör är 2B6, som egentligen är ett dubbel
irör, en dubbeltriod, va~s ena sektion ut
19år det egentliga slutröret. ' 
1 Detta arbetar normalt även med positiva 
jgallerspänningar, det har till och med en 
lobetydlig positiv gallerförspänning, och 

)
lkommer således att behöva en viss till 
1;~;~:ti~PUl.·l!:~:~t~~!:ktl som då lämnas av 
',: Röret's l.'nkoppll.'ng 

. 

jnedanstäende schema. 


och modulationsgrad samma olägenheter som reL. 
dan berörda metoder, men har utöver dessa l 
f ördelarna, att man blir oberoende av mik- l ~@:~
rofonens viloimpedans och att man sparar j f5----,1-
sin dyrbara dito (kapsel kr. 2:50!) för l ~~-- - I 

framgår i princip av 
)1+ 275 V. 

_ 
j ::
j t~ 

~J L'-..

överbelastning med därav följande kort livs-'i 8000~~ 25 F 
längd. ! kf .n. l 540 i T ,i'

I det följande skola de övriga i inled-j ~ 

ningen omnämnda modulationsmetoderna be- l Fabriklitnten uppger följande data: 
handlas. -RH. jGlödspänning: ••••••••.•••••••••. 2,5 Volt 

~Glödström: ••••••••••••••••••••• 2,25 Amp. 
- - - o - - - lInputsektionen: 

E~!.~2~~~!!:: jAnodspänning; ••••••••••••••••• 250 Volt 
är det som regel omöjligt att i en vanlig jGallerförspänning: •••••••••••• -24 Volt 

. ' .. , l d t'll sa"n- .~Anodström: ..................... . 4 mA.amatörantenn, kapacit1vt kopp a 1 
daren enligt på de lägre amatörbanden gäng- :Output?ek~ionen: 
se metod. få nåe:on större effekt. Man är jAnodspann1ng: ••••••••••••••••• 250 Volt 
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GallerfÖrspännihg: ••• ~.~~ •••• -+ 2,5 V.o!t 

Anodström: ••• ~ •••• ;/~ ~ .... ~~ ~ 40 mA•. 

Inre motstånd: ••••• ~ ;\ ... ~ ;. 5150 Ohm. 

Lämplig belastning: ••••••••• '5000 " 

Distotionsfri offekt(5% klirr). 4 Watt. 


:.. - -	 o - - ... 

56 mHz. 

Intresset f.ör 5-metersvågen tycks öka, [ 

åtminstone av de många förfrågningar vi er-i 

hållit om lämpliga kopplingar att döma. i 


Vi införa här nedan en rx och en tx, i 

som vi saxat ur QSO och som t öre falla idea- i 

liska för experiment. Utrymmet tillåter ~ 

icke någon utförlig beskrivning utan vi ' 

lämna här endast kopplingsschema och data 

till resp. apparat. 


Mottagaren. 

) 

A 415 

8 409 

) 
+ eJ',=ii,h!L2I

r" 
1 ~.=~Ch M'''';L,"'.: 3 e3I : C 	 15 25 F 

- l.... 	 ! l - ,JJ./J. 
• R = 25000 n , 1- w.-L- .. IC3 = WO/'/' F 1 

L~t ~L5 .. 	 .IL1' ~!1 ~r. 1,3 mmos träd, placera, in_ 
, 	 . ", jl-Ie------L----/ - 8 j':::,L2 : Två varv 1,3 mrn:s tråd, 6 mm. nvst. 

I 4 mln varven och lindas på 30 mm: s dinm. 

, n 	 /+ 8 1:':;',:,.L3 : Sju varv 0,8 zmn:s tråd på 8 mm:s diam. 
45·(;3 v. 	 Variera varvavstånden f ör exa.kt a.v

stämning 

IChl : Se rx. 
) . 

15 ,- 25 f,. F= 	 = 100rr FCl 	 C2 ~:;::::::.Ch2 och T: utgångstransf. från elektrodyn. 
= 4000fyF 	 högt. vid pp.-t5rstärkare.= 2000!r Fe3 	 C4 

- - - o - - 
= l M {l. och skall tåla. 1/2 watt.Rl ;Kalibrering. 

:-.... --------
L : Två varv 0,6 mm., tråd och spoldiam.= [ 	 Vi påminna om RSGB's ~alibrerings5ig-l 6 mm. Placeras mellan L och L •2 3 inaler på 80 meter, som regelbundet sändas 

isista söndagen i varje månad enligt föl
L L3 : Fem varv vardera, 0,8 mm: s trå~ på pande schema:

2 
10 mo:, ,poldi.., 'rellängd = .2 mo'l. ~;!~ ~t ;~;; k~z ~;,~;t~r 

L4 : 9stOOommv~r.v 0,2 mm:s tråd på 10 mm:s 	 0950 " 3725 80,6"II 

'" 	 i Den sändande stationen ropar ItRSGB", 
[omväxlande med långa streck, samt signalens

L : 1400 varv d: o d:o5 	 ifrekvens, Noggrannheten uppgår till c:a 
10' 01 procent,ChI: 1,20m. 0,25 mm:s träd på 8 mm:s btt 


kelitbult, tättlindat. 


T 
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!.::!~!:::~!~2::~g_1~~g~::.~~!~~!~ .... , r .. ' .1'fi~f~f.. Ö~,:c~~s~iyaDled sa!lllllanlagt 
. . •............ ' ..•....... .'. ..
~sE;lxmi.hut.~f~i~.·.pel.. t.i~ä.r~. 2.25 inkiusivo

I dessa dagar kunna sä.r:tdaramati:h:'erna ....... .., .' 
jorden runt medstolthetblickaMhbaka l~r1~i.~.. .... .~.·~.1 ..~~- 
på tio flydda. [r.• Vi firari.änll.ig~h mi tio... )~~~~~!....~~~._~..r. ..ån_~.• :s.k::.~!'~~'"!~!!::. 
årsjubi.leet av da förstad.x":fÖ.·~bihde.l.'s.erna: '. ..... ..... . 
på Kortvåg, vilkairinebUro·konstå;ter~:rl.det· l 'I anslutning till stadgarna erinras 

. . l imedlemmarriaomatt årsavgiften för löpando 
av de korta vågornas praktiska anvä.r:tdbar- larbet~[r .skallvii-d.skattmästaron tillhanda 

het. Den f.örbindelse som med skal rö,kns,s lsanast den 31decet'nberdetta är. 
som kortvågens först~ verkliga dx, ägd~ rum~ Hjälp, skattmä~taren ~ h~ns .arbe:e ~e
den 27 nov. 1923, då fransmannen Laon jnom att självmant l. god hd J.nsända cNgl.f-
Deloy; F8AB, fick fÖrbindelse m~dUSA-sta- lten! - - - o - - 
tionerna. UlMO och lXAM och i och med detta
for första g ngon me kor V. g eMgr........e
.., å d't'å b' _.> 

ett världshav. Slag islag följde'sedan 
England - USA den. 8/12 1923 . '. 
Nederländorna- USA den 27/12 1923 
England - Canada den 28/12 1923 
och så vidare under hela år 1924 det ena 
landet efter det andra. I allmij.nhet anvä.r:t
des c:a 100 m:svåg. 

Den första skandinaviska förbindelsen 
över'Atlanten åstadkoms först den 25/11 
1924,'då dansken 7EC fick kontakt med Ule1 
och lBDT. Ett par dagar senare. don 5/12 
1924. lyckadesSMZS fä till stånd ett qso 
med'kanad'onsaren CIAR och strax e fteråt 

1 • J! 80 
: _____________________________ _ lTillfällig störsändare p!l. m. 

~ SkeppsholmeJl Radio i Stockholm har do 
~sista veckorno. totalt förstört 80 meters
lbandet. Den ligger på 83.17 m. med cc. 
ldock ofta med ton! Enligt löfte skall den 
lflytta sig utanför bandet så snart ny 
!kristall erhålles. Vi hoppas denna kommer 
:,;:,snart ••• och i varje fall färe jul! 

- - - o - - 
!Hört av S~6XW på 80 m. amatörbandet. 
~----------------------------- ) 

"Hallå MP. här X. Meddela omedelbart 
lvar Ni befinner er. Svara först på telegra':' 
~,' fi, se dan pä telef oni. ·Omkoppling." 

med uleAk' och ICl. Detta var SM~hfunmarnns, (Mycket ond rost:). "Hallå· MP, här x. 
irit~äddpå" arenån; 

:'Som~enbyl;Ln~ngti:tl 'de,hams.s()m. på 
detta.;satt för tio år sedan "upptäckte" 
kortvågoti~har ARRL tagit initiativet till 
fin jubJ.leumstost att äga rum den' l - 15 
jan;'1934. 

Vi uttala vår förhoppning, att alla 
svenska långdistansspecialister måtte he

lVi ha inteh5rt något' av er på en iång 

lst~nd.. Vältd Qmedctbart tillbaka till sta
[tionen.· Omkoppling." 

1 "Hallå MP. här X. Jaså propp~n på bat
heriet hade lossnat~ Kör nu till rödd stil·· 

jketet vid kyrkogårdsmuren' och' anropa oss 

ldärifrån. Glöm ej proppen vid omkopplingen. 

fVi höra er nu ganska bra. Omkoppl'ing". 


dersåmt'representera gamla Sverige. Särskilt! (Ännu ondare röst:) "Hallå MP"här X. 
skulle vi önska, att någon eller några av ~Var håller Ni hus? Vi ha ej hört er på en 
de för tio år sedan aktiva amatörerna kunde jtimme. Sänd omedelbart anrop, först tola
gå före de yngre med gott exempel. jg~afi sedan telefoni. Omkoppling. II 

ARRL har icke uppställt några bestämda l "Hallå MP, här X. Jaså omkopplaren 
regler I men dess "Communications Department"~mellan sändning och mottagning hade lossnut 
motser. tacksamt i samband med q.sl ett par 
rader om orfarenheter och intryck under 
testen. _ _ _ o _ _ _ 

~tr~!~! 
. . 
~än~. 

lfrån sidvagnen. Återvänd nu 
iPM har åkt hem. Omkoppling."
l:.' o - - 

lAdress-förändring.
1----------------
;SMSZL Hi Arne Rydahl. DL5, . 

till stationen. 

-xw. 

SSA kommer i framtiden att tillhanda- 1 22 Norrbackagatan, Stockholm. 
hålla. grammofonskivor med inspelade telegra-~ d - - - o - - 
t 't t f" t .. ,\. Sk' iHam-A •~ ex er or morse ran~ng. ~vorna. som ,--____ 
ondast erhållas på beställning, inspelas ! Amerikanska rör. 
ofter tostallarens önskan i code ellG%' : 
klartext på olika språk:: Vi rekOmmendera ~ro~s kraftigt stigande priser, i 
d "'k' d ,,- d h" 't 'Il t et :U.SA tl.llampar underteoknad samma prJ.ser somo... co e, en"", me ansyn l. u rymn : " å .... å 245 
innehållet i så fall blir' större ooh r.isken ltl.digare~ S lunda hnnas ännu n gro. UX 
mindre, att texten så småni~gom läres utan- ~till 5:-- Kr. inkl. hållare och frakt. 
till. j 

SM5-064.Skivorna beställas pr postgiro hos ~ 
skattmästaren med angivande å postgiroku- j ---0--pongen av önskad textart och takt. l 
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