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~~~l~!I~~Y;:!~~;Äis~~~cr', ".,a,'s":,,mm't""_':"·"""'k·,i,,",tk.,.~e!,.,··,.,.,:n!,.,·.,~,;,:,.~,o';,.~.c,;,,'~'~h:'~'·,·.~,;,;~"f;ra·,~,!"f'.' ..... . •• •.:.l".·,.~,.,~,ta-,.~,1,;,:",;,(,~,:.;.,::,.,.,f,.•••., 
SM7XKhar ~iM:l'ineavetetgått':framat;H):. '.' ... '. "~...., .. '.. " . . ' < 

jul~~lt~~~b~evhD.p., p.r:7/ 'i'Sri~~pq~~:res,gen';;f!,(f';~&'~~:at' ,~,,':lS9 ' h Slter'~,Mycket,Jtiera:':':';'.~j 
~~~M~!!B::::s,ä.kr:ade',jumbopla6eringen, f örr~. •. . !'vo:re'att'\'säga.",.. 1;a:lta"~f-org~~~""'~~,ll:'J,:,.,:",\,::,;,,~.•.,.~ 
gål1gen/'m~nrepresenterade nu' ensain'fåiniljenj ovanståendefär vara no~. "i 

och:d~rgick,detbätt~e. . .. f" SbA3'YP ha~ u?~~r.sis'tatideni'egåtpå~" ,,::{
::'~{ii'~i~iiitao~sc~t era ~n de l ut talanden;20 mdär han haf:t(~'qä'(ini~~d I<A,W, \rE:'. OCh,S,Q~";"l 

s6in'i~sifubåIid in~d tävlan kommit oss tillhan-l Återstår Syd~Ahi~~~~,~"åc'hAsien fö:r'ediäl~.,:':j;·1 

~anXM~~";!Vi .tn~.1 ör trevHg so"",.rtest. Im

l ~~lds'etH:e;f+e~:.~,· bnCo~. ~;~~~kia~o~a:;c~n~~!n~i ~:;Sib;.; ,·:,',:,~,,::''.'."""."'· ~:,:.·.·::\··.,.,l.·j.•.•.....•.• .••. ...•... •..•.• .•:h II ;;"::;';:;Op"s'inti:l>så"nervösa dennagång.-:' Utmärkt.., " .' 


rn~d':.·4~tkriHåpassen.:':":.Hoppaspå ny test . l ., ..... 

sIlart'~·~~'.i:::::.;,:,;.:i'. \ SM3Z0 5.~ång~p! olika band; Hr ej h.A.tt 'l 

':.'·.\.'....·SM6XT'••·'.,:.'.'.,Te.ste·n l k·t ..", .g 'l'5 j några dx, vilket hal} skyller pa d ligt lä.• ,,>,.;.

oc a nug over P""""" "''''''t' " .. ' d t ~l' b"tt .' 'd '. b t . t'lli .. '1
M9;:S~En't,e,strpiggar u haIDkänslorna obe- j ge. Anar e. ~r a r!3, VJ. .qra- y el; ".J<'l 
skf:f.VUgt !'I,;;;", .. , '.' . . PP i hösten,. då hq..l flyttar. tJ.~l en stadsdel ' •. 'il 
"i >':~ SM6wL'~" "Tack för intressant test OB s! Il l med mindre an~ag för plåttak! ,... ..~l 
,,';' SSM7ZQ~.:·Be.st 73 to tävlingsledningen es l .. SM3XJ. fortfaran~e på 20m och.h~h~~t "",A 
~t,~1li.~:iYj.;.~t,Y;~h·~.\funni~ den verkligt fb for~l en del dx~ såsom VE, P~6,;.;~tF oq.h'i~.r.:;~~ .c:'",J ..... 
men~för""SM~:tavlingar! ~' . i 40 watts :Lnput. Skall aven så småmngom .le,,:,,~·~ 
!~,:;'iL':;:~H;':~~;";~~~~':;";:'}:\ 'h;'n' t I ~ .ta sig .nertill .80 m. . .' .. '; '. ., >:;. 
::,~"'i~."El,,,,,!:\j?;::f;~y.~,.~~.',,,lI(~ " l:,g., ',. " . .1 .' ,. ..(t. sW,JXJ, P~Il3 .' 
<;,;.x(i~TäVnngslednirigen,tackar. samtliga f ör ·l _';-_ o _ _ _:'~ 

~llr~lii!I~lliiili.~!::~li~i~~:~~I:C~~~~~~~~~t}~f~i~t~'i~!~~å;~~ltlt~i~;C,j~l

,><:·~'~t;~SM5ZX\,<":~.~,':' .SM5RH ' '. . l nare' ~\Tla~e',4XXellbl:)(:tv~s l;t P"t~f:is~r~: 
:;"o',:.·'\,,(,,\:.·;::,"-';,:,:,:,s·M5""'/,\'9'4';, , " : sa•.Ha,ll 'lovacl..eat~ snal',"t. t~ga,'.Il,Ell'\ .. san,~aren 
({>.':';.'(.>, -v .... i frtllihylJ,ån .'övTfgå~Y~,or,;eft:e~,1ys,a,s;j ämt,e 
\·';,,"(i. l deras ,fapP~(»):7ter'tll1DL~.H,iJ Hi,'l. (, ••,.:' 
/. '.f:" , i ,Salt61uokt~~ SHF~SM7YTop ~proyade 
~~~P~~l~lAt~f.', l siri {xTP~T<lp.o:r:.ta,b~y;m~ilall,,4z'i ,o~h4RL 

. !ochallt . gick:fb~ utrustnirigen',ok. Häl::.
s113'i·r:;\.: fenSk?mSOmqsci~f6rsÖk<på.I;lÖ'.mmeliånHärnö'7": 
-~-, bonds inom tredje har under juni i. l sant och: s'iltoluoktå,:TuAststatfa,ili"Lapp';' ., 
stort' sett liknat föregåEmde månads! 20 m en! lru;ci,qrb .c:a 550kHli'riästan'eiakt'nordlig 
deid;;~4å.~sag()tt som odug'ligt samt BO m· l fiktning •.4RL haf )lyssnåt OCh,topatp! fem 
slutiigen,}ä~t ,br'a.~~-Dx:"tiden tycks även l bestälndatide~p~dygK~undElri4dagar" varje 
vara':i~det/>närmasteslut, ..så inom' den. när- i dag t.o.m. 'den Bju1i; mennil.F1Yi;tade 
mås~~'hiden)'oi~et):7eor:nava.r:a.~~ade p,a . l tx~e~ spe;Ci'e~lti5~ äiidOlriå,le~2p9 .. möver 
89:~p.~det. för' a~~, vi~!"ka, svens~t. - Enligt i havet t~pSjälands!jålleti qrb20. km från 
DL':snieningär,fnt):7essantaste händelsen den,!' Hiti:-riösand'och4 km frå~närmaste bc-motta
åttinom de tfe ~ordiigaste dtst;ikten står-19are , för att ostört kUimalabo~erå. Ide
tats.~rr :~Letter Bu'ciget~'~ Det ifrSM2-028 som ~alisk·qrm-friplats! .. Tx-enmaJas,' från· Per
~~gi't.·initiät~ive~ 9Cll~~dge~en cirkul~ror'l 'trix-fickbmpsbatte,ri~r' 240 volt.Efter om~ 
!~lli_'~'~mt~~ga}SA,:~tnedlemmal:" tp.om.~M:-l~·2-3. ~ fattände försöko~h prov viHadEöldet sig att 
~-FÖrdelarnameden"\'LB" äro för de tre ! Philips slutrörB405vann priset. Detta rör 
nordlibste' dist'riktkn"många;. Där. :finnasett! blev en fb tX-bubbla me,d stadig effekt och: 
fåtal in~ressera1e kortvagare utspridda. inom! lämnar .vid 240 voltanodspänning icke' min-; 
ett;"st:örr'eomi-åde, vilket gör, attinan e'j ldre ,äl1 13 anodv.:~tteller 55 mAanodström. 
ut~na'tö:rre besvfiflcanordp.a pe~sbn.ligå· sam~l inra'PPo1"teradton blevt8,qrk och qsa i 
~k2~ster'iör ri.~tdryfta 'k/v~Föi dessa' !genomsnitt 5. Ailt'ennen är 75 m lång och 
k:olll!ller"eriväl' skött "LB" att bli de.tsaniina. l går direkt från tx~spolens sista anodvo.rv 
SOl;llme~ting's' f'Ör t.ex. SM5:s o -:- Låt oss an-l upptill toppen påen c:a23 m hög gran 
taga/ätt'man'under sitt ~xperitilenterande ej i och består' a" Telegrnfverkets. bronstråO. •.. 
kankoIDmåt'ill full klarhet omen sak och llirimi diåiil.Många'fb qso-n~ Tre gånger dag..;. 
skrive~f'oms'ina;iaktta:gelseri:'\'LBfI:;Nästa' !·ligen. säk~å. qso::h me'C!'4ZI Härrlösal1d~" 
~~: ..," '{;lj\\' ,~t' ,,' ,,' 'c~~ , ' " . ',>,~,:~~::'~;, /t:~:u .:~,:t.~:·..,." >;;;";." '! ~J; ,::·:~;~,~..;:_~~_:-;,c_.,::_:~,~.':; ~~;-!~'-;'::t-l~: 'j~)<:/' 
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Jui;imånad brukar vara en täinligen död. 
rperiod:reteru me~ i, år kanmri ,v~rldigen 

ej·klaia ..på ,Sl,l-aktiviteten~ .1;r'ois,se~est-i 
rar,: 'osh'>f:b.·~ hördes ett iledl,ll· .SM.s 'i 
luften ,och större delen av deiri, utgjordes l 
ä:'l6: or. 'sb~~t~s'ten' vann. tydlige'n livligt! 
bifdh,och resuitatet,a~a'ktasmedspiliihingj 
(l~ristaiiisera~,väi 'ut så s~ningo~) j 

, - " ,.,"1 ,n /1 ' )"'. " '. ,,-;,,,' . " ~ 

SM6UA Har mi slagit sig ner i ,Värmland! 
fÖrsommaren~.:.tiB 'sköit~ nyckhn dli~ifrån j 

urid~r ,t,eGren~. '" .' "", ' 'i 
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För erhållande av konstant neutrali vilket ju är av betydelse, särskilt vid mot
sering aven PA el. buffer begagnar man tagning av foni. 
sig vanligen av kopplingen enl. a). Då 
emellertid "split stator"-kondensatorer eji o oäro så lä.tta att uppbringa för många SM's j~ S I-'..C> 

\Ivisas i b) en metod medelst vilken samma l~ ~ o ..... "'~ 
resultat nås med användande aven vanlig !~ ~ ..CD 0'1 

ovariabel kond. och tvenne block d:o (helst18 o I-' 
(') 

S :tQJt---':t-lo-IIT~
luft-). Alla tre kondensatorerna böra ha !~ ~ ..o I-' · o -i+>samma kapacitet. Uttaget för anodspänning-j~ • I-' !\:) 

Il" II en anbringas mitt på spolen. Neutralise- !~ S II !\:) 

I-' U'Iringskondensatorns (NC) inställning är nu !~ ~ ~ (')

oberoende av ändringar i avstämningskret- l~ ~ \:1 El. 
sen. lp (') · o o 

: 5:: ~ -.:J W
l (j,

2 • Nyckelfilter (QST), ·ol~ P o U'I 
I-' 11Följande nycklingsmetod rekommenderas)8 6 o I-' 

o
dem som ha svårt att undvika clicks i BC- ; g "w o 

o 

. (')mottagare. 4 v t ~ S I-' 
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Det använda röret bör vara av såpass 
lfra-rng--typ 'att"de"t 'slapper ig€nobf 'anod;': 
&trömmen till det nycklade steget. Ett 
UX245 slä.pper igenom c:a 50 mA vid 500 v. 
och ett P410Ö (Tungsram) ung. lika mYCket.~,. 
Flera rör kunna kopplas parallellt om 
större strömstyrka behöves. R bör vara 
mycket stort (200.000 eller däröver). , 

Äterkoppl. i denna rx är lagd på skärm
gallret, ett sätt jag tycker är bra. Drossp~n..,!::":::~~~~t blir ObetYdligtl 
seln DR2 är en sadan med högt motstånd, men 
k~~ även ett motstånd på omkr. 5000 ohm an
vändas istället. Drosseln i detta rörs anod 
är en vanlig h. f. dito.. Kan undvaras. I en 
del fall kan man få två svängningsgränser på 

Jag har sedan 7 år tillbaka haft helt! ÅK.kond. Ligga dessa mycket nära varandra 
ac-anslutna k/v rx'ar och har under denna l förrycker ju detta hela mottagningen. För 
tid hunnit med att prova en hel del kopp- ! att undgå detta fick jag utesluta drosseln 
lingar. I mitt tycke är den rx jag här j DR1. Skärmgallret matas gellom seriemotstånd. 
kommer att beskriva, den mest lYCkade. Den) M4 ej nödvändigt men bra vid fone och dx
arbetar mycket lugnt och stabilt oC'h ger ! mottagning, då man genom att finreglera ÅK 
utomordentligt goda signalstyrkor på såvälj med detta motst. kan få svängningsgränsen 
dx som 1I10cals". ; mycket fin. Det. är i min rx kopplad till 

Mottagaren är, som synes å schemat, ~ slutröret genom en transformator med sid
helt ansluten till 220 v. 50 per. nätet. j ställd primär. Här skulle man emellertid 
Som det. användes ett Philips E445, hf- j ku~na uppnå samma effekt vid motståndskopp
pentod, För min del anser jag denna detek-! li~g om en modern indirekt upphettad pentod 
tor överträffa en vanlig skärmgallerdet. j användes som slutrör. T.ex. Marconi PMT4 
Gallerläckan har ett värde av endast 0.3 j vilket rör arbetar med endast 11 volts för
megohm och gallerkond. 100 cm. Katodmot- j spänning. M6 bör då utexperimenteras men 
ståndet till detta rör kan vara fast, men i bör hålla Sig omkring 0,3 megohm. 
är en potentiometer att föredraga enär l Anodsp. och glödströmsaggregatet är utdetta motstånd bör inregleras mYCket nog- j fört som brukligt är, men här några tips för 
grant för erhållandet av mjuk återkoPPlin&! 

o 
-.:J. 

• y 
~ 



t-~ 
I:::] 
tl.'~ 1::: .. 

aJ N C':l 

• 
11 ""... II 

O- O I-' 
Ii ,O 
O 
CJl ~ 
CJl··· Ö. •1-'. 

fi 
ffi 
II· 
Ul . 
O 

::> 



Pårihba.t s' ol"ö' " ...p.r: r. 

;!+ 8 varv på r5rsockel•. c2=.1' 1,5 'ck. 
:o : ~ '; ~"',, ,'t ,t;, f , ' ,-' 

, .:ci2,Til:t.slu1;61;t,par,or,d ,ommon"j;eririgen. lTes't med en s. W.F • Hertz • 
,JTa.r;j~J:hamvill,v~l ..,häl"\Tidlag· g~'.sina 'egna ·.l :-:~-::--~;---:-,~-::;:-:'~':-:-':':--~--:
Y1igar~','N~dåns~~e'n<ie'~ttuppgift~r.a\Tseen)' .. i J)e~ ~'in~d ,y~~a,~yek~ j tig ,~~river det. 

:d~,s;t',at.'~i'g~:em.uppfa~tlling.9m'hur,kompakt l ta" ty He,I"tz-~t,~IlP~~håI;,t:1.l..oni1;a.~atsså
e~",q.y;t,i~;~~~,gfr~!>t,~;k,~~igg,a~~;if~s~an iv:i.l-j många gångcr.~.,a~1; ~.~ ,:;,~~l~~ ;~~,1.la anse :;a
.~eny~lltsa.mman:;:; l1r:J.nneslutethar invän- i ken helt uttroskad.Mendåjag tror att en 
Clig~" ' ljan~~:"cl:briensi'ori~rthöjd.24'ö cm' l del kan' var,aav i~tress('l'. ,sättet:'jag nu i~ 

,Jäp tinIn'pclidj'up, 140 tinn.iPrecishhvålJ,ång och.p~alarh\lr!dept;ovuHöl1o: som jag 
, '~1;t,.. ip~ag,es"a~~bti:tterier'riå' .'•. beståenJ \lY,ör~eefte,r L'.G.:wtl1doillsbesk1;~yni!1g. Mr .• 

.de';:'~Yl' ~:ir'.~;),~pi~l,lbai-'acku~.( 36 ./U1 vid:l Windom. f~ v~:a,~s~~,spm:•.p~ppa':iHl·,dEm "1110

O,5:iA);samtet1i"60.och et"t72 v·... anodbat;..i d~rna~'Hertzeii.Ar·l929beskfevhan. i QST de
'feri\~.st'an§ardi'kapa6!i'tet)i'.'" S.änd~r~n.;.motta>,pr,aktiska..i,r.~sultat.pt:ofe'~.'~Or\EVeritt vid ' 
gar.~,~ij.r:~yggdii"~'vå\;v~nirigar:oCh .front- ·'·l'Ohiouniversite!tet.kolllIriit~ilr.l{an ju .tyckas 
p~a~~a~ ät-i~y!,h~~d: 11a~onite.~V;ilken· är' ! ~~t. ma.n ~ j. ~kulle ,~räva'u~~~åd~nagamla sa:" . 
bJ.lll.g, och' J.sol~rar:f~llt tillriickligt. i k~.r men Jag ta:r-nskeIl!'hJ.~"'; 'Jag trodde tidi':" . 

. . . . ..... . i gare attfe~derns placering ej vore så pet;.. 

_',;.; _ o _ ,.:.. _ -VVL_::!,:::.~~~: sotnang~vs i beskrivningar öVE3ranten~ 
Efter de prov jag gjort, har jag emel

"~ . 
" ~ 



1;~:~~~'~~F:'k~~i~;:':4W~{~~j'Hfiti.2·fu~~\. ·~lif~rt.~;~~t~W~~;~ •• 
'feederriS ',rät!a:<p,lacering .. i:I?~.~9g~,·;.1;l~?;rlld·' 

enn~ns 'lärt"d~'och."Aelfs·7iiiståll'.,"......... '~l 
*:~~~1~f)':t':~~~J~~Ht\~1,~,.;fCf.~;?I.~~~~~§B;';.1.:.\,'';'' 'i:;'f.'. if;~~~f'~:~
:ton\~e er..I.ens, rel\.Vens.',o,,:at'H tY#.-~\;;:': 

.. ,.:f~x~i-.~~'t~~;;ff,~~li~~~~X~!~V"?r11app~o,~i~,,:y~IJ;1lf': "0 i~nieter;\; 
;Visar det ;yanligast;fi:Jre)l:0l!l':"i. a'iv:;s.·N;~;L';; . 4, 07·~·t ' "'4', '. ~~'>,:.~; i ...::""" ,i. ~'·;r .•..'.;:j

.ma'häe',:~ .' ..;·irt~;}je~tä~;vågi.hcisenån~.i,.';{Närise'd~n aIlt~nhell väi'tlpplClarad .kom " ; 
tenn;'; Inså.ttandet å~. ett·. mätinst~umerlt'på.l tur'911.:ti'll·f eeder:li/':Profe'ssorri'~bö];Jä(feo medr:Ji'J.5/J 

~~~!:~1~iti~if~!!:~~~i~it~l~J~~~n~~1~~ltjff~jjliti~f~~~~~~ln~€f1~\~i'1

!1r,v:t:):s~~e~and~~v:td' denna tYll v:tlk'et 'fr<:m- 1qsP'ad f~~r;.(Mrt~':;'J~,~ dern;'HJ':;........,~),~'7f,:J>/J
går av(;fö1Jando.: . . '. ., i ochp'~ .. cketib~s,~amd~i ..,,":~lev:J~e?~~:;:.;ti;:i~U. 

.• A O !~~~~;a~~1it;~~~\fA};~~i~~h~:~;~I;t;~Jf~:~
lng. 1. 	 : och'pro fe ssOrlhf<lc ~i fraJJl,fol J~nä.e,:'formel·'i"i /i',l 

lo f'~~nf.~~rd~ie ~~;!~~~~~q~;1~~;:Zh~t'~~4~~~i;~~;;:'~~\~3J
1 gånger 2506h· pr odukt~ndfVid~f'!i:d?)lfea~i'l~q.• ,,;.;.c;c;J 

utsla~k~~.'~~~~l~si~e;~Ilå~!tt..ti!;i~e:~jl D~v.s;~· .feederri~ .•.•·•. avs~~n~(·:=:.:{~~~.!~~~~~~~,~n'X"25:;:;\!:;~ 
U 

alls fu.·någon 1Ier't'zuta:rirätt och slätt en: i Faktorn 25 iU-eJ'!tfiSced'l~t'aJr; .:...... ','j
Sköld~antenllii( obs~,yitsen! ).Trq1igasi; är i meatrådgr.ovl~ke~;;, ...... ln.gä· ..." ..... ::\:.1 
a:t,~,V;rJ~~,';'e~/s1;r?~t~~4'~1ning'påantenn "0. l. mm. Kopp~t1i;~il;;ril,~~:!Ai?~~l;~.a~~K ':~P~l!l1}~S:;':"'c'4t)
f,eeder .aomser 'ut'isomhgo)2. i.att:fa;ktorn ;25::ändras':'tn:Fj30i ,', ~;a';(l/'2~;>,Y', 

>~ r;;o' ~o:-'· ~""lmm.,kop~~f~roå~.~~'l~~ifi~~,~g·~:~~}~h,z:~:{j~·';'~,~~a"ri'i·~<.;; 
o::L,·--	"'- l lätt uträknas .. ,Vidprof.:,E·.a:f ors ok> visade,' 

···~.;~;:?0;-~)::··:~·~!';~~I:~.::,':' .',Qfi' .. .. ;~"··9~.i5 .•i: ~f· .;:!eS'{~v~~~~€/;:;~~~'~~~~.~~~~~%:~··i1(~i~:~~t~~~~!~/;;:,',.: ';"'.~..', 
Fig •. 2.·i kUima ånvåndäs·~·för feElderlångdehupp.tHF:,;': '" 

.[ 4 ;;,. '5åO·'nieter:~.Effekt:i.vIt~teii:;;h()s?6~;5b():.(t:.·X~;··· 

i ....ii. i . ..' ...... ,'I ~~~~!~!f:i~~~~~~~~~~ii~~!~~~;i~;i'
Den prickade' linjen· visar·st~ömför,de,l'"ide~längderiejS'pela.rden .... gast~;r-ol1:;!;Byg~,~ 

ningan. ,ochyi sE:lgena~t att d~n,ärvy l~rå~germå.n,'enåritenn ;ett:er\dess~:f orfurer~oFse'::. 
äg/.En' rtah!ilta?'fö~vrid'en" strömktirvti.påån-:! "dan .instäliof';T:{"tiii'idöti["f5f,.itbe§tälnda,våg~.(· 
'~eim~li·9C}t:ae~tsU'toin~~::präkri~~ .• s~lend'~,y~~ 1med hjälp a...,ehväikali~re~a:~;,V~imät'af~'~.~.r~:' ..... 
,p~ fy~~er.n~JEtt~r'!r#~~:fr,u~q~~af~r,~ö.~ llerfxkilIm~vi.v~r,a;I!~~3/:,påii·(t;ernå::d~.n'" J 
med oiik~trådl~g4el ...oCh.· f~ede,rpl~cet;ingeniförcieiniIlgsom 'hg' 4.viilar~' i.i,...,' .' .' ' .. 
fÖl"stod'ph)'f~t·E.;'~t~·'de.nnamct·O(r'var,åbs6~ ! .:,;.:.'" ' .. 
lut 'felaktlg~'bchgiCfifråh detgåmiaisät~ 
tet. JÖ~~fre:r:~z:'by'gg'~~t~~~~,~et"ap'~~!tades l 
två. amp.met·r8.r'; och. dessa. ins'ättes på' en på l 
måf å{~~åldpun~t·.·i';#t·eh~ei ~i s~säH·.:· .ått l 
dc sutto:isåinäråivarändhisom möjligt~ TX' i 

'j ',""I",;:, ;~\;,"I;.L".":'v',>lJ>';:j:',\,;+,m·"\<>;A'lSf »-,',"yi' :\_~ h',,"-,'\ ">_'< ".,' : 
ensfl"ekVe~säri~r~d!3ssedan t:tl1 dess: de. l 
tvåindikat'6rernå\Ti~~de·sa~·utslag. 'En 1 
ny:~t'H5mk{U.va;t6g~" på an,tennenoch' det,~vi~ 

sådes1.g. nti'attanterillens:'si;rÖn;fÖr~el~ing i. '. . .... ." .... ... r 

var~~ff ekt·~R~';\T:i:s.as }f~gUr·3•... . 'l Har man fÖljt allt d.ett~kan,#tIlräk,~~.me.~;.::;\;:, 
. :::.~. __ ! 95· ~'ef fe.kti.vft.'ethÖs"feed~rl~'dni!igE;1ri~',";', ;'i' 

~ lEn antel1n' kons·truerad'enl'." ovanstående .,,'.!: 
.'--:........__----.,._'~':c j går riaturiigtyisati':köra 'p'å.antellIiens!q,;er~· ,< 

Lioner: också,'praktiskt)tage't:l1lCabra.8ompå .,.i 

I 	 ,1:grundvå~Em~·~l.{an:ka.n·därför avpassa .a.ntennen .... 
I ' Fig. 3. j fÖr denläg'stafrakve'nsen 80m anväiides i på ' " '.'.. 

J stationen. Dethår,~idpraktiska pr'ov ~".isat.. , 
.,,/ iSig att en7 mc Hertz givit godaresultatpä. 

Olika ante~lärigder prÖvad,es på detta o~ 2? mc. ", " . '. ,. 
sätt och resultatet bl. valltid en p.erf.ektl!,;}:.~~edern fästes'med"ttcliptl direkt,på: säll":;e.

st'tÖriifÖrd~lriin~~ 	 AUt det to. naturligtvis på' c:l~reI.lfl ånod1nduk't'ansoc}{ på' enp1.i~~t:sÖlll;gö~ 
. , ":', ~. "',,', -,;'>, ':- ,,' '''>~-. .' > ' • - -. ",,' • - : .' -., :. " - , 

.. /. 

http:tIlr�k,~~.me
http:kt�~R~';\T:i:s.as
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att röret drar normal input. D.v.s. feeder~ 
flyttas från glödtråden mot anoden tills i 
röret drar normal ström. Man bör akta sig j 
för att gå för långt med "clippet" då det- i 
ta kan medföra nedsatt effektivitet hos TXJ. 
Följande regler kunna uppsättas: l 

törst välj den våg!. ni önska arbeta l 
på. Beräkna sedan antennen efter förut giv-l 
na formler eller om ni så vill gå igenom j 
hela proceduren som av prof. E användes. l 
Avstäm sedan tx med hjälp av kalibrerad w~~ 
tare eller rx till den valda våg!. och låt 1 
sedan tx stå där. En Hertz måste arbeta sål 
nära grundvågen som möjligt är, för att j 
lIlan skall få högsta möjliga effektivitet. i 
Arbetas på sidorna om Hertzens grundvåg el-~ 
ler övertoner kullkastas hela systemet. Nu 1 
invänder väl någon "Snack, min Hertz går 1 
lika bra var jag än ligger på bandet. Ja, 
det är sant att man får resultat även då 
men, av föregående framgår dock att effekti~ 
viteten nedsättes, och har man ont om wat-l 
tar' skadår det ej vara noggrann. "Invända-l 
17en"rekommenderas att kontrollera antenn- i 
strömmen vid olika inställningar!! Hams i 
sOm. bygga cc böra därför även kontrollera 1 

~!~s~ertzens ~ r:~e:so':":,:r_med krist al-l:::':':::.~ 


gf~~t~!~1t~ll' 
Pris pr st. kr. 6:-. 
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: Dr. St eeg & Reuters l 
I I· 
j I.Iii K V A R T S K R I S T A L L E R 11 

i 	 l~,I, 
precisionshållare I E 

I, 
l I' 
I 	 Ii,representora mångåriga

-ii 	 I·: 
1E 

erfarenheter på detta område. Desam!t 	 I t 
ma användas i utlandet av ett stort I E 

I;'li antal sändareamatörer och radioinduil astrier. I Sverig,e användas de av II.,i' 	 , E 
!I flera stora radioindustrier samt av 	 lE,I 	 l!" följande sändare: 	

Ill, 
!I SM6UA 	 Il 

l! 
I'

II 
II SM2VP d
'1 SMSZX Ilil J'

II 

I IIII - o  d 
IIII Lista över dessa kvartskristaller ItI: bif ogas denna tidskrift. 	 JI 

Il 
Il 
l, 	 1IDr. Steeg &: Reuters generalagentur \. 

!1 
j: 	

IIAY~L LUNDQVIST A.-B. 

il STOCKHOLM 	 P51 	 IiDrottninggatan 2.
H Telefon: 10 87 30.,' 
~ ; !I11• ____ _ 

l; ,;';::. -,::"': -;;';;"-;,- - -;::::: -,::::: -;,7..::,:: 7,T,- - - "7.T J1.~~~' 

!Föreningen tillhandahåller: 
~ -~----_..._----------------
iARRL standard logg••••••••••••••••••SM7YT Gejvall N.G., Fi!.stud. 2:
iMedlernsmärke ••• l ••••••• ~ •••••••••••• 2:
l Kortbölgeamatören •••••••• ~ ••••••••• 1:
t Q-lista, uppfodrad på papp•••••••••• 0:90SM5XR Förenade Möbelfabrikerna 
l Grammofonskivor för, morseträning,Nykvarn, Linköping. 
~ valfri text ••••• ~: ••••••••••••••• 	 2:25 

. SM5ZZ Villa Lövensborg, Vänersborg. i Beställes hos skattmästaren, SMSWJ,. 
j Helgagatan 36, 13, Sthlm. Använd 
l föreningens postgirokonto! 

SM5146 Lindström, Harry. Mac kmyra. l QSL-kort rekvireras genom SM5ZL. 
S~6147 Andersson, Erik. Klara. Östra Kyr- jFöljande priser gälla per 100, kort. 

kogata 5, 3 tro Stockholm. iSändarkort kr. 1:75, d:o med QRA och 
SM5YQ Andersson, A.W. Herrgi'trdsvägen, l anrop (i svart) kr. 4:25, d:o med 

Bnskede. i QRA och anrop i annan färg kr. 5:25. 
SI.6149 Hägg, K.E. Bråvallagatan 9, 5 tro !Lyssnarkort: utan övertryck kr. 1:75, 

Stockholm. i d:o med QRA och anrop (endast i en 
SM5150 Roos, Gösta. Box 110, Kvarnholmen, l färg) kr. 5:25. 

Stockholm. jVid större beställningar rabatt. 
SM6151 Miihlhoff, Gunnar W. Karlsbergsvägen 

14 Halmstad. jAngiv vid beställning typ av kort, text 
SM5152 Li~dblad, Bengt A. Radio 3. StOCk-I: till påtrYCk och önskad färg! 

holm 6. 

SM5WK ~:!~!~~' _H~~Y~ ~,:e_",ärgatan 52'1 

på begäran meddelas att Föreningen Falken-i 
bergs Sändare Amatörer har anropet SM7VlC. i 


