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EDITORIAL.
SSA l{,an i dessa dagar se tinbaka på en tioårig
verksamhet. Tio år är i vanliga fall ej någon lång
tidsperiod men då den anger en sändaramalörföre
ningslivstid måste den anses respektabel. Sedan SSA
stiftades år 1925 har ju utvecklingen på rad~ons om
råde gått framåt med stormsteg. De flesta, som voro
med redan på den !tiden, anade väl ej hur raskt denna
utveckling skulle fortskrida. De tio'åren ha ej heller
gått SSA spårlöst förbi. De allra första årens heta
entusiasm har väl så småningom dämpats. Någon
tillbakagång är det dock aldrig fråga om. Sakta men
säkert breder intresset för vår hobby ut sig i landet
och järr.sides därmed stiger även glädjande nog
medlemsantalet inom SSA.
Delta borde ge oss slörre möjligheter att ytterli
gare förbättra vår organisation och vår tidning. Den
senare skUlle n;ted litet större förståelse från medlem
marnas sida kunna bli en ~idskrift, vars ankomst alla
och en var skulle emotse med spänd förväntan. Vii
veta, att alla vilja ha det så, och ändoc!k är det endast
ett ringa fåtal, som vill göra sig besvär med att in
sända ens det minsta bidrag. Hur vi skola få slut på
detta tråkiga förhållande har under årens lopp mån
ga gånger diskuterats i våra spalter men ingenting
tyoks hjälpa. Det är tråkigt att behöva beröra detta
i ett jubileumsnummer, men att det är på sin plats,
det är något som är alldeles säkert.
Red öllSikar att alla SMs vore i tillfälle att ta del
av våra grannländers utmärkta medlemsblad. Då
skulle de se hur en riktig hamtidning tar sig ut öch
hur OZ~ resp. LA-hammarna stödja sina organ.
Med förhoppning om en god fortsättning på den
nya tioårsperioden. More power to you all!

Bulletinen, som varit avsomnad i något års tid,
återuppstår. Sändande station är SM5ZP, frekvens
3540 kels, alternerande med SM5UR (HQ-staitionen).
Tid kl. 08,00 svensk' tid varje söndag. QSO med av
lyssnande stationer önskvärda.

Hågkomster från tidigare
kortvågsår.
Inte för att jag vet det så noga, men jag har på
känn, aU de flesta radioklubbar här i landet, de som
växte upp som svampar ur jorden anno 1923-1924
och odlade intresset för rundradiomottagare, . ej ens

SM5ST. SM5VL. SM5TN, SM7TO.

blevo fem år gamla. Ors3Jkerna därtill höra ej hit, vi
kunna glädja oss åt att SSA, som nog till en början
sågs en smula över axeln av bc-gubbarnas klubbar,
stått sig bra och nu kan fira sin 10-åriga tillvaro.
QTC-redaktören har bett mig berätta litet om vår
förenings historia, och i den mån jag rätt kan fiska
ur minnet, skall jag försöka. Sedan »Allers» 1922 in
fört några artiklar om broadcastingen i Amerika och
beskrivit några enkla kristallmottagare, började Tätt
många intressera sig för radiotekniken här i Sverige.
Den engelska rundradion kom snart igång och dags
pressen blev intresserad och spred nya meddelanden
om den underbara uppfinningen: Svenska radioklub
ben bildades med en enorm medlemsanslutning. På
kort tid blev det nära 1000-talet. Till en börjansam
Iades här alla dem, som. blevo bitna av radioflugan
d.v.s. de radiotekniskt intresserade. Men de fingo
sällskap med en skön samling geschäftmakare.
.B'öljde att Svenska radio klubben slogs sönder och
dess ledning· med dr Bruno Rolf i spetsen, som repre
senterade det oegennyttiga ideella hitresset och be
fordrade detta på ett utmärkt sätt, misstänkliggjor
des. Nå, tillskyndarna vunno sitt mål och amatörerna
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ging'0 sina egna vägar,I,puv~dstadenbildades StoG'k.,
1161ms radioklubb 1924. '.sedan ett-par år .hade några
radiotelehafister oChtelfuologer' i' Stockholm följt
de a...nerikanska sändl:l,:reamatörernas .framgångsrikå
försök på »förvisningsvågorna» 100 m och strax
därunder, och det dröjde ej länge innan det bildades
ett gäng inom Stockh9lms radio klubb som kallade sig
SRRL, Scandinavian Radio Relay. League. Det by.g~
des sändare och mottagare för 100 och 80 meter och
telegraferades av hjärtans lust. De pionjärer som
jag ·häffade voroHelge Svensson SMYY, Torsten
Elmqvist -ZS, Bertil Freden SMVU, Gustaf Tollerud
SMUIi: och snart nog blev' det en iång rad ·kortvåga
re både i Stockholm och ute i landet. »Radiobladeb
ble~' ~å~ huan:fidning, alltid efterlängtad och ivrigt
läst.QST kOID ejså/ofta då, som nu, men Wireless
,World var f~på den tiden. En ham fick aldrig tid att
so~a.Det var för mycket av intresse som försiggick
i etern. Natt efter natt mAnad ut och månad in satt
han vid apparaterna, på dagarna jobb, apparatbyg
ge,utstäIlIling8.r, 'sammanträden, kortvåg här öch
kOl'tvåg.där~Und~rligt' att man överlevt den persen.
1 " Meil'SRRL blev trots all begeistring för dess än
'dairi~:I#Olloch krt{}~ Ingen ville under denna första
. }>EiiiO(la.~t~ppm~ktsintresse sät~a sig ner och greja
~~gfören~g~orma1iteter. Inte 'förrän på våren 1925
bildäde~'en .fastareorganisation. Initiativet togs av
SMv~B~rksten ~om tillsammans med Anders Lind~
sl:;öm.:-Jhlochetipar •kurrar til,l skapade Förenin
geii Sve~igesSända:reamatörer. Visserligen frångicks
Scandiriavianiden, men man hade funnit att kortvä
gorhade större räckvidd än så, och då ARRL redan
f3.tlris ; kunde det räcka med en sammanslutning för
d~triya landet. Medlemsantalet blev ett 30-tal. Ka
libreririgssignaler utsändes från »vaktchefens:. (VL)
station 'och det var tämligen av behovet, ont om sta
tionen med fast ,känd våg under 100 m., som det var.
l1:åJ:nsen voro ej heller så hemma i att räkna över
tioner med fast känd väg under 100 m., som del var.
. hördes ett par tre dagar i veckan från Svenska Ra
~obolaget. Vissa kvällar hölls meeting i etern enligt
ci~ulär som utsändes från. SSA:s vaktchef. De som
hade sina .mer eller mindre licensierade sändare fär
dig~ fräste på med ett och andra fingo nöja sig med
att lyssna. Men vackert så. Det var inte så lätt att få
högtemperaturrören, som drogo sina modiga 0,5 till
1 .alnpere d glödström, att svänga på kortvåg, ej ens
i mottagare. Orsaken 'kanske mindre var rörens än
felaktiga drosslar och spolar. Low~loss-di1let gras
serade och ett 'dylikt monstrum till spole av 3-4 mm.
koppartråd ansågs som allena saliggörande för att
höra något på kortvåg. En hamstation ånsågs laglig
om bara innehavaren lagt in till kungs. Auktoritati
va uttalanden tydde dävpå och f. ö. lät man nog bar
rabam slippa lös. Det var ju ganska roande resultat

a:matöferna llPPlilådge,~~R~~Lr~ades till en början
för. en utopi att,~~öy~rB:I~ginland med. en ama,tör
station,so,m eIld~tbegagriad.ee,tt eHer några paral
lellkopplade moi!agar(!I'öt i 2;säD.daren. Att ame
rikanerna kom.·lärigre :b.~rogde på deras 'kilowat
tar. Men. uppfattning~ reyi~erades myoket snart. I
den mån det växte fram hamstationer i Norge, Dan
mark, Finland och Holland· så hörde man dem och
fick fÖDbindeIse. Tyskarna blevo litet på efterkälken
ty det betydde ungefär halshuggning där att nyttja
sa farligä' saker. Engelsmän, holländare och frans:::'"
män voro nog en hästlängd före oss här i »Scandina
via», men mer var det inte. De olika meddeiaridena
i tidningarna om amatörförbindeIse än med det ena
och än med det andra landet mottogos med berätti
gat uppmärksamhet. Den som först fick förbindelse
med USA blev Elmqwst -ZS, som på den tiden var
teknolog och för ändamålet kunde begagna »Teknis»
stora antenn. »Lågtempera,turröreb, ett franskt
0,06-rör, hade då i få exemplar blivit tillgängliga' i
marknaden och jag minns hur -ZS lovordade det, om
det än :inte var lämpligt som lampa! Lyset haqe visst
strejkat på Teknis vid det tillfälle USA QSO-ades.
Det respektlösa ordet lampa föl' radiorör började för
svinna. Kanske berodde det i någon mån på radio
handlaren herr Lampa - en av de första jämte C.
E. Hässel
att rören kallades så!
En utomordentlig kortvågslärareblev utom Ra
diobladet och dess medarbetande teknologer, civilin
genjör Helge Svensson SMYY i Vaxholm. Som ra
dioreda:ktör i Svenska Dagbladet skrev han visst
varje dag i radiospalten allt om kortvåg, teknik och
trafdk. På Baltiska mässan i Stockholm 1924 fram
trädde också SRRL med att flertal amatörstationer,
som tillsammans med den elektriska ligghönan av
porslin: som kläckte ut kycklingar, nog voro utställ
ningens största attraktion.
I dessa på rak arm nedkastade kortvågsminnen gör
jag kanske orättvisa åt många svenska pionjärhams,
särskilt åt dem jag inte träffat persoruigen. I Lund
verkade emellertid dr G. Alb. Nilsson de första åren
som ham, i Karlstad Var det ett 'par: G. Holm, Värm
lands Regemente var sålunda en bekant adress. Allas
vår -UA i Göteborg kom snart med i leken och den
blivande SSA-funktionären Anders Djurberg, SMVH
gjorde sina första trevande försök i Höganäs. 1925
- tror jag - började Francke SMUK att göra Salt
sjöbaden osäker för be-lyssnarna, åtminstone trodde
telegrafverket ,det, och Tamm TC i Bro som dittills
endast skådat med kikare i etern efter nebulosor och
Marsinnevånare tänkte nog att han lättast kiunde
konstatera de senares existens medelst kortvåg. Fol
ke Berg -UR ,'ar naturligtvis en av de första svenska
hamsen och hade gnistmatrosyrket som påbrå. Vida
re måste förstås nämnas de kända namnen Göran
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Utdrag ur
historia.

aTC:s

QTC är ej fullt så gammal som själva SSA. Det
första numret uts!lndes hösten 1927 en tid efter det
att Dr Rolf övertagit ordförandeposten och verksamheten inom förerIingen ,kommit riktigt i gång. Da det
endast är. ett fåtal av våra .nu aktiva hams som varit i tillfälle att följa tidningens utveckIing har, Red.,
ansetnämpl:igt att i detta jiibileumsnummeri korta
drag återge OTC:s hist?ria fram tilInuvarande tid:
Under hösten och vintern 1927 utkommo de två
förstanumren.
Nr 1, som var det enda under de sex första åren,
duplicerade,var påej mindre än åtta sidor. Bland ,de
mera intressanta artiklarna märktes
stationsbe,::,
skrivning av SMTN. Hans tx bestod aven split Har.tley med en input av 50 watt i ett gammalt franskt
rör avsett för 1200 v. anodspänning men kört med
max. 560 v. och »10 % underbelastning på glödtrå~

en

Kruse -TN och Mats Holmgren TO bland pionjärer
na. De ha många nya hams på sitt samvete i egen
. skap av Iedare för SMUX-gänget på Teknis och ssA
funktionärer, skribenter, föredragshållare m. m., men
det är en annan historia.
Ar 1926 ,lyckads SSA få den kände radioveteranen
och meteorologen dr Rolf till ordförande och QSL-ma
nager, vilket han förblev till sin död. Hans hängivna
arbete för SSA och i ordets bästa bemärkelse mång
sysslande verksamhet inom aUt som hör samman
med radio är alltför känd och välkänd att här när
mare behöva beröras. Från påföljll-nde år kan man
räkna SSA:s stora frammarsch. Från det blygsam
ma 30-talet sprang då medlemsantalet upp över 100.
Det hör inte mig till att bedöma utvecklingen inom
vår förenång från den tidpunkten. Då blev jag jämte
Rolf, Kruse, Barksten och Djurberg ansvarig för för
eningens öden. Det goda samarbetet inom styrelsen,
startandet av denna Ulla tidning, QTC. julfest~n och
telegraferingstävIingarna blevo grundstenarna till
vårt SSA av idag. Tamm i Bro, vår nuvarande högt
värderade ordförande -UA, vår f. d. tekniske sekre
terare Mats Holmgren, vår dito skattmästare Hugo
Håneli äro för att nämna några av dem som voro
med under min fyraårsperiod från 1927 här värda
en honnör för ekonomiskt stöd eller uppoffrande ar
bete ochdelaktiga ~ den framgång SSA haft till gagn
för den svenska rwdioamatörrörelsen.
Till de amatörkolleger som nu på ett förtjänstfu11t
sätt leda föreningens öden och till QTC's oförtröttlå
ge mr Editor uttalar jag min beundran och önskan
om fortsatt framgång i arbetet för SSA och dess
ändamål.
- - --SM5ST.

den». I n:r 2 konstaterar redaktionen (~VH och -ST>',
att 'kostnaderna för en tryckt och en duplicerad tid
ning kUllnafås ungefär lika om en av sidorna använ
des för annonSel'. Här bcs.'l:river -TO sin »föga stationära station» där tx.'enävEmledes utgöres aven split
Hartley. -TN och -TO ha ju alltid hållit ihop!
Under 1928 utkommo s:::x. nuri:nner varav de fyra
första voro fyrasidiga och de övriga tvåsidiga (ingen
annonssida! hi). Red.-sysslan skottesav~ST, ensam.
_ Ny, fra,mförd,es de .första förslagen,.om att, SMfLskit~\
le återgå till 80 m. för inhemska QSO; p'å 45 .m;-vå~
gen hade QRM börjat bli för besvärl~ga. .'
:
Ar 1929 hade SSA förutom QTC en sida i»POpU;l
lär Radio» att tillgå då det gällde att· uppehålla kon j
takten med medlemmarna. Det året utkommo därför
endas tre stycken tvåsidiga nummer. Vår sida bPR»,
var mycket uppskattad även av icke-sändareå.inatö~
rer och den bidrog säkerligen till att öka intresset
för de korta vågorna. Avtalet med PR upphörde
emellertid i och med 1929 års utgång varefter vi un
der åren 1930 och 1931 i stället hade ett par spalter
i tidskriften Radio. Li,ksom år 1929 förde själva QTC
en rätt tynande tillvaro. Tillsammans utkommo då
10 nummer.
Den vignettsom ännu i dag pryder QTS:s första
sida började användas år 1932 i och med att QTC
blev en officiell publikation. Red. och ansvarig ut
givare var den oförbrännelige -ST, som haft handom
tidningen alltsedan dess start. Fem ordinarie och fy
ra extra nummer utkommo det året; ett mycket gott
resultat.
Så börja vi närma oss »nyare tiden». I maj 1933
drog sig -ST tillbwka från redaktörsposten. Ny re·
da-ktör blev -VK och f.o.m. augusti utsläpptes det
året ett duplicerat nummer varje månad. Då -VK
emellertid även hade sekreterareposten att sköta. och
denna lade beslag på sin man i allt högre grad ord
nades det så. att -RG under de första månaderna a'll
år 1934 blev biträdande red.
Sedan övertogs posten av -UR som trots sin phälsa
ställde sig till förfogande. Tyvärr fingo vi ej beh!lla
honom länge. På årsmötet samma år invigdes den
nuvarande redaiktören, »han som tjatar om bidrag i
varje nummer», av VK i sitt ämbete. Få se hur länge
ni stå ut med honom.
Eder WL.
Stilleståndsdagen.
REF brukar varje år uppmana alla världens
törer att högtrl,dlighåJJ.a minnet av vapenstillestånds
dagen den 11 november 1918 genom att iakttaga en
minuts tystnad precis kl. 1100 GMT. All sändning
bör då avstanna men bärvågen antingen det nu gäl~
ler CW- eller ifonetx's skaH vara på utvisande ama
törernas tysta närvaro. i etern.

ama
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N. R.A. U.

. Jhde1;Pinfsthelgen 1935 sammanträffade repre
sentanterförE.D.R;; N.R.R.L. och S.S.A. i Göteborg
föI-åttdiSkutera frågor av gemensamt intresse för
llOrdiski ·ländermi.s amatörer. Vid mötet bildades
N6idislriRadio .Amatör Unionen. A fotot av in
teI1msstYrel~enä:terfiD.nas i ordning från höger sit
tande: SM6UA, John Fr. Karlson;LAlY, B. Th.
Fjeld: stående: LAIV, Oskar Larsson; OZlD, Ahrent
FlensbOrg; OZ2E, E. Eliasen; SM5VK, Georg Malm.

de

Radio SM5SX.
l allmänhet har stadsamatören det mkt sämre
ställt ful landsortsditon då det gäller att anordna en
station, som verkligen lämpar sig för DX. Orsakerna
härtill äro flera. b'örst och främst har han kanske
inte· tillgång till växelström, varför alltså effekt och
verk~ingsgrad nödvändigtvis bliva låga, och vidare
har han ofta inte någon möjlighet att anordna en
tillfredsställande antenn, och just antennen borde ju
vara utmärkt, när man nödgas arbeta med små ef
fekter.
För att en station överhuvud skall kunna höras vid
antlpoäerna måste antennens strålningsvinkel vara
tillräckligt men. (l regel mindre än 30°). Detta är en
sak som amatören på landet som regel alltid får ord
na,d,ehuru kanske ibland mer eller mindre omedve
tet/då han kan spänna den antennen på tillräcklig
höjd och dessutom alltid kan ta den så lång, atlt den
blir lagom på 80 m. bandet. Man får då lämplig
strålningsvinltel i t. ex. 20' m. bandet oc.h goda möj
ligheter där.
Stadsamatören åter kan ofta inte få upp antennen
på tillräcklig fri höjd och ofta kan han inte göra den

längre än c:a 20 m. En sådan antenn ärtröstlös för
dx, då den inte en gång ger låffipligvinkelpå 20 m.
För att en antenn skall ha tillfredsställande strål
ningsvinkel' fordms, at den är en multipelavkv~rts
våglärigden i längd, dock aldrig mindre än en våg
längd, och vidare bör den ha en fri höjd större än en
fjärdedels våglängd. En fri höjd aven halv våglängd
torde i allmänhet vara idealisk. En antenn för 20 m.
bandet bör alltså ha en fri höjd större än c:a 5,5 m.,
helst 10 il. 11 m.
Det är tydligt att det endast i undantagsfall är
stadsamatören förunnat att skaffa en antenn som
fyller dessa anspråk. - Man kan ju även erhålla dx
med felaktiga antenner, men då ·blirbara en liten del
av inmatade energien' nyttig strålning och kanske
90 % av lågspännings amatörens dyrtt förvärvade ef
fekt går till R9 signaler i det närmaste Europa. En
verklig dx antenn ger relativt :låg signalstyrka i Eu
ropa, en sak som ju inte spelar någon större roll när
man vill ha dx qso, och man skall inte förleda sig att
tro att en förlängd och förbättrad antenn är dålig
bara för att signalstyrkan i t.ex. England faller någ
ra streck.
Amatören på landet kan som regel koppla sin an
tenn via ngt enkelt filter direkt till slutsteget, då han
nästan alltid ikan räkna med att även nedledningens
utstrålning kil. tillgodogöras. Aven här är stadsama
tören myoket sämre ställd. Bor han ett par våningar
ned och låter nedledningen deltaga i strålningen får
antennen kanske bara en verkningsgrad av 10 % el
ler så. Vidare är det ej heller fördelaktigt att gripa
till en matareledning, som avslutaS direkt vidanten
nen utan något kopplingselement. En sådan anord
ning är i motsa'ts till vad som ofta framhålles inte
effektivare än en antenn med vanlig nedledning.
(Under vissa speciella omständigheter kan det slum
pa sig så att den fungerar på rätt sätt. För mottag
ning är en sådan antenn emellertid alltid att föredra
ga om man har det svål't med störningar). För att en
matareledning överhuvudtaget skall vara tillfreds
ställande fordras att den är ett visst antal kvarts
våglängder lång. Beroende på om detta antal är udåa
eller jämt får man anordna anslutningen till TX:en
på olika sätt. Om matareleduingen är ett udda antal
kvartsvåglängder väljes en ledning med sådan kamk
teristik att den är medelproportionalen till anten
nens resp. slutstegets bel. motst. (en tabell över olika
sådana finnes i QST nummer 1, 1934). Karakteristis
ka impedansen för en vanlig matare är roten ur för
hållandci mellan ledningens kapaCitet och induktans,
ett förhållande som. man kan berä:kna med hjälp av
någon elektrisk handbok. Är matarelednmgen vidare
ett jämt antal kvartsvåglängder spelar karakteristi
kens storlek teoretiskt ingen roll. Man behöver bara
ha ett s. k. CoIlius filter vid antennsidan, som trans
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formerar antennens belastningsmotstånd till slutste
gets d:o.
'
),/2"

skall anodstrommen sjtiU'ka till ung. 166 mil medan
den med fullstyming uppgår tlJlung. 500 mil. Det är
särskilt viktigt Ritt, kopplingskondensatorerna mellan
FD och PA justeras så att
effekt'överförestill
PA:ns gallerkretsar. l kristallsteget användes. en
Bliley kristall BC3 som, visa.t sig vara utomordentligt
lämplig till ifrågavarande ror;, lalla gallerkretsar ha
100 ohms motstånd inlagts för att parasitiska sväng
ningar skulle forhindras. Sändaren moduleras 'på
skärmgallret i FD :n; Detta ger en bärvåg på telefo
niav ung. 18 watt och 60 watt på,CW.

max.

Transformatox..
hus

TOk

<

MottCS;ClOn.

AntennsYl'temet.

Vid SM5SX har en lång matareledning' dragits från
husets bottenvåning genom en ventiltrumma genom
det 5 våningar höga huset till en filterbox på taket.
Denna box innehåller en s. k. Collins filterlänk enligt
QST. En sådan länk finnes också anbragt vid TX:ens
anslutning till feedern. Detta framgår av figuren.
Hela denna anordning verkar som en ohmsk belast
ning på sändaren. Den har alltså i stort sett samma
effekt som om sändaren stode uppe på taket. Som
sändaren hir en utputt
nära 60 watt är det unge
fär 55 watt som gå direkt in i antennen färdiga att
strålas ut. Genom att antennens nedledning, som är
ettkvartsvåglängdstycke, också får stråla erhålles
en för dxlämplig strålningsvinkel. Strömmen i an
tenntilledningen uppgår också ,till närmare en ampe
re.

om
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Till slut kan nämnas att ett säkert tecken på att
en matareledning fungerar riktigt är att en inkopp
lad glödlampa lyser lika kraftigt på alla punkter på
ledningen. Det skall alltså inte förekomma några
ström- och spänningsbukar utan ström och spänning
skola vara i fas precis som vid en ohmsk belastning.
Som exempel på vad detta betyder kan nämnas att
SX aldrig kom längre än till SUmed den gamla fee
dem medan VK stns workats en masse med den nya.
Att rapporter upp till r9 erhållits beror dock ina.tUr
ligtvis bara på att conds äro bra just nu. Den å rit
ningen beskrivna antennen strålar huvudsakligen mot
Nord-Amerika och Asien, varför y:tterligare en an
tenn har uppriggats vinkelrätt mot den förra. Dessa
matas nu samtidigt vilket gör att QsO med ZS och
FB8 blivit allt vanligare. Som framgår av ovanståen
de är SM5SX en ensidig station, bara avsedd för ett
band och DX. Detta beror bara på att OP :nas tid är
ganska begränsad varför bandskiftning och lokal
ragchewing tyvärr ej medhinnes.
.
O. Rydbeck.

Radio SM6XT.
SBndoren.

Problemet att få tillräcklig effekt löstes med
ett klass BC-steg med 4 stycken 48 :or två och två
i parallell. Hur detta är anordnat framgår av figu
ren. Dessa. rör drivas av ett dubblar-steg med 2 st.
43:or vilka i sin tur drivas av 2X43 som CO. För att
tillräcklig utputt och verkningsgrad skall erhållas
från slutstE:iget är det nödvändigt att man anordnar
tillracklig styrning. När rören äro fullt belastade sko
la skärmgallerna lysa, det är ett tecken på att styr
ningen är tillräcklig. När styrningen är frånslagen

SM b'><7
ISla mr
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S~yrelsens berättelse för
arbetsåret 1934-35.
Föreningen Sveriges Sändareamatörers styrelse
får hä.rmed överlämna berättelse, över föz:eningens
verksamhet under sistlidna arbetsår:
'
Den av föregående årsmötet valdas t y r e l s e n
har utgjorts av: Apotekare J. Fr. Karlson SM6UA,
ordförande'jförsäkr.tjm. Erik Malmberg SM5ZX, vi
ce ordf(jrimd~'; rtgflvar Westeriund SM5WJ, slfatt::
mästare; civ.' lng. Bertil Arvidson SM5RH, tekn. se
kret~raI'esainting. Georg Malm SM5VK, sekretera
ie.'Säsomredaktör för QTC har fungerat ing. Hans
Elireson SM6WL.
A ii tate t m e d I em m a r den 31 augusti 1935
177ivarav 99 sändare, 711yssnare och 7 korrespon-
defande. medlemmar. Motsvarande siffror voro den
31/81934 163,100, 47 resp. 6. På de olika distrikten
fördelas medlemmarna sålunda': Dl 3, D24, D3 7,
D4 1,D573, D6 40, D7 42 och D8 7.
O r ~i n a ri e å r s mö te avhölls d. 29 sept. 1934,
då bi; a. civ. ing. Mats Holmgren SM6TO höll ett in.
tressant föredrag om »Antennkoppling vid sända.,
re».
A 11 In ä n t f ö r e n i n g s m ö t e ägde rum d. 8
dec. 1934, varvid civ. ing. G. Kruse SM5TN höll fö
redrag om»Störningsfri mottagning». Vidare före
kom 'utdelning av priserna från t e l e g r a f e 
r i n g s t ä v l a n den 7 dec. »Gyllene nyckeln» eröv
rades, av SM5WJ, som därmed fick sin 2dra inteck
ning~ Ställningen är sålunda nu: -TN 2 inteckningar
och -WJ2 inteckningar Klass 2 vanns av SM5VW
S. Stjerna och Klass 3 av SM5-168 o~ Palme. Väl
sändningspriset, »Folke Bergs Minne», en förnämlig
silverpjäs skänkt av Fru Berg, erövrades av SM5ZL,
som således fick lsta inteckningen i detta ständiga
vandringspris.
Liksom förr ha även detta år en del privatperso
ner och firmor bidragit till främjandet avamatörrö
relsen genom att skänka priser till föreningens täv
lan, och beder styrelsen att särskilt till Fru Berg få
uttala föreningens djupt kända tacksamhet.
Som vanligt möttes tävlingen av välvilligt intresse
från Telegrafverket och pressen.
Förutom den .traditfonella telegraferingstävlan ha
va under arbetsåret 3 tävlingar anordnats:
H ö s t-t e s t e n, som vanns av SM3XJ, närmast
följd av SM7SG och SM7YN.
J u l-t e s t e n, vinnare SM7YN, närmast SM7XK
och SM3XJ, samt
P å s k-t e fl t e.n, som vanns av SM3XJ, följd av
SM7ZQ och SM2WB.

Ständig tävlingsledning har varit -ZX, ordförande,
och -RH.
D i s t r.i k s t e d a r e i n s t i t u t i o n e n har fort
farande visat sig fungera väl och styrelsen har nöjet
framföra sin tacksamhet till samtliga DL:s för för
troendefullt och gott samarbete och för förtjänst
fullt arbetet inom resp. distrikt.

T e k n. s e k r e t e r a r e SM5RH har under året
förutom vid de traditionella frågorna betro rundra
diostörningar och deras bekämpande även varit med~
lemmarnabJehjäipIig med' råd och anvisningar ""Vid'
modernisering av såväl sändare som mottagare, fun
gerat såsom ständig medlem av tävlingsledningen
samt förvaltat föreningens tidskriftssamling.
<

Q S L-b Y r ä n har skötts av vice ordf. ·SM5ZX.
Förmedlingen har ytterligare ökat i omfattning det
ta år, och omsättningen kan i runt tal uppskattas till
800 kort pr månad.
Av Q T C har under året utgivits 10 nummer med
varierande omfång beroende av materialtillgången.
Styrelsen beder härmed få uttrycka sin tacksamhet
till SM6WL för hans uppoffrande och förtjänstfulla
arbete som tidningens redaktör.
I n t e r n a t i o n e 11 a s a m a r b e t e t har varit
gott. Under pingsten 1935 voro representanter för
styrelserna i SSA, EDR och NRRL församlade i Gö
teborg till konferens, och bildades ~Nordiska Radio
Amatör Unionen» NRAU med uppgift att bevalta de
nordiska ländernas gemensamma intressen vid inter
nationella förhandlingar. Likaså diskuterades möj
ligheten aven gemensam tidning för de nordiska
amatörsammanslutningarna.

Betr. f ö r e n i n g e n s e k o n o m i s k a s t ä lI
n i n g hänvisas till revisorernas berättelse.
Under året har tyvärr ett försök ,till splittring av
SSA gjorts, men tack vare SSA:s medlemmars goda
sammanhållning har detta försök kunnat begränsas.
Vid behandIandet av denna fråga har styrelsen att
tacksamt erkänna, att IARU lämnat ett kraftigt
städ. Styrelsen har i sitt handlingssätt helt följt
IARU:s direktiv.
Stockholm dell 28 september 1935.
John Fr. Karbon
Ordförande
Erik Malmberg

Georg Malm

Vice ordförande

Sekreterare

Ivar WesterZzwd
Skattmästare

Bertil Arvidson
Teknisk sekreterare

,
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SM6VX: Låter höra sig ibland Jrå.ri. Stockholm'eI;1
ler
Uppsala med sinportablai"'<:\;):c" .·'·,<);;L
SM6UJ: Har återuPPUtgitw~rkåndeterter som~l~
mamlan (?l. Får'ett p~r.ire·syai'irån y~nk~espäi
. ~,' ,.... . ' .."
Kortvågsmfre~set"j7:de distrIktet har under det varje CQ på 14MC.
för
alla
rapporterna
under derigång-:
SM6XT:
Tack
.gångna året varit .i ständigt stigand€. Så. vitt dl. vet
na
säsongen
OB!
Fob
att
kunna
~äI#~
pÄåtininstdne :
har ingel1:l,Y' deng;:mila stammen övergivit sin hob
en
säker
rapport
till
varje.QTC:nmrurier.
SChellla,
by. Däremot ha~ånga nya håms tillkommit, båd~
över
-XT's
lilla
trev~igatx
återfiIllle~påan~atsllille.:
sändare och lyssnare;. Malm5gänget har, om föror
SM6UP håller på a'tt prova ut~ya'antenn~r.&r;
terna medräkllas, öllmts med 3 st: nya sändare samt
funnit
att .det är vIktigtattfeedern:gä.rvinkelrätt;
1 st., hitflyttad ,från ,annan . qra. Eslövsgänget kan
mot
radiatorn.
Berättar att det är -ZW'ss~cbnd~p~~, i
skryta med en' ökriiIlg.av sända~antalet med 100 C/o.
rator
Palm
som
inVigt h()n~~ i kortvågsradi~n's mys:,:
Malmöglinget!lar hållit. sina vanliga meetings c:a
terier
under
värnpliktstj1instgöringenVid:Ma!limsl~tt~'.)
var 14:de dagiDeltagarantalethar i medeltal varit 6.
SM6UQ: Har startat på 7MC'Dled en MOPA6Cb.!
Conds på dX-banden har varit synnerligen goda,
vilket hafttiU följd' att några av 7 :de distriktets 30 w. input. Tonen kan dockbll 1i.ittreOB.·, .
SM6-159: Har äntligen lyckats få. tryckt QSL-korti
medlemmar. bliVit viAC. .
hfu:daSMs; .... '..·'»1l
Det ärglädj~ride, åttså mänga av distriktets sän och sänt. dem direkt tili
SM6WL: Vy QRL .111ed Q'rC,flyttningochoin::;..!
dare ha fb,fonesändare,. sOm kunna representera SM
i luften. De goda condsen på 80 m. under vintermå byggnad! Samt jobb! hi. Viträffasd'ock·Silart'i IUf~;
"
DL6.
naderna ha naturligtvis gjort att så mänga av sän ten igen.
darna gått in för fone.
Sändning, varkenfoneellerGW, har ej förekommit
under BC, varför qrm med TG-styret kunnat undvi
k_
.

,Rapp()rt~r.
Arsrapp'ort frö" 7.d!stfiktet.'·
,

'.',

,'.
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'
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.
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Samarbetet med OZ har varit mycket livligt både
pr KV och personlig't. SM har varit representerat bå
de vid det nyligen hållna och föregående års Gene
ralförsamling i OZ. Dessutom ha visiter gjorts' av
SM:s i OZ och av OZ:s i SM.
Det förslag, som gjordes av 7XY betro »SM7-al
bum» , har på grund av bidragens antal == ± O ej
kunnat realiseras. DL hoppas emellertid att lcunnu
förverkliga iden under. kommande säsong.
SM7YT har liksom föregående år varit op. hos STl'
pä Saltoloukta. En särskild rapport från honom bi
fogas. Genom YT:s arbete hos STF har allmänheten
fåt'l bevis fÖr, att amatörradio även kan vara till nyt
ta i praktiska livet.
Vi ha ju här i SM., till skillnad frän t. ex. U.S.A.,
ingen möjlighet att fä ställa våra resurser till all
mänt utnyttjande, varför YT:s insats kan anses va
ra till till mycket stor betydelse för kortvågens po
pularisering.
DL ber att till sist på distriktets och egna vägnar
få frambära ett tack till S.S.A. för dess arbete under
de gångna tio åren, samt en önskan om en ufb fram
tid för S.S.A. och N.R.A.U.!
73 Erik Olsson, DL1.

Frön 6., distriktet
SM6UA: QSY-ar mellan SAB, Orust och Värm
land och hörs T9R9 var han än befinner sig.
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Arsrapport från 5. distriktet.

Arbetsåret 1934-35 synes för femte distriktet ha
varit ett gott år. Detta har måhända ej märkts så
mycket utåt, vid testerna, men har dock märkts' vid
meetings o. d. RekrYtenngen har under ä~et v~rit
fullt tillfredsställande.
..
Sltmarbetet med' frä,mmande makter synes DL t y
vär ha varit höljt i ett visst dunkel.
Distriktet har under året hedrats med besök av
utländska hams såsom G5LA och OH2PQ.
Femmorna ha nu i någon mån övergivit det rena
qso~andet, måhända delvis av nödtvång fÖl BC-qrm,
och istället ägnat den tekniska delen av saken större
uppmärksamhet, en förvisso lovvärd utveckling. Så
lunda har superbygge förekommit i flera fall, och
åtskilliga försök med mer eller mindre mystiska
kopplingar har ägt rum. Resultatet av dessa försök.
komma väl så småningom att skönjas.
SM5VW har sedan april månad, då qrl för DL in
trädde på ett sätt :t:ungerat som DL, och många fb
meetings ha under hans ledning avhållits.
Såsom av ovanstående framgår kunna vi med fog
hoppas på ett gott nytt år, en förhoppning som dock
endast knnInfrias 0Ill var och en gör sitt bästa ooh
framför allt ej glömmer att arbetet inom föreningen
bör ske under ihågkommande att föreningens namn
är Sveriges Sändareamatörer. med Viss tonvikt på
amatörer. '
.
Jag får slutligen'önska styrelse och medlemmar ett
gott lyckosamt nytit arbetsår.
73. Arne Rydahi
- -•--

SM5ZL, DL5.

8,

:iSSA:s

SM5-001.
Fil. d:r Bruno Rolf.
Ordförande
1925-1934.

SMöUA.
ApOtekere
John Fr. Karlson.
Ordf. sedan 1934. '

. t)1
S~yr~ls'en "1935-1936.
Den av årsmötet 1935 valda styrelsen.har följande
sammansättning:
Ordförande: SM6UA, John Fr. Karlson.
Vice ordförande: SM5z..X, Erik Malmberg.
Sekreterare: SM5VK, Georg Malm.
Skattmästare: SM5WJ, Ivar Westerlund.
Teknisk sekreterare: SM5RH, Bertil Arvidson.
, 'Dessutom:
QTC':redaktör: SM6WL, Hans' Eliason.
QSL.byrån förestås av SM5RH.

svalnat under sommarmånaderna (det har ju varit
omkr. 30 gr. Linne i skuggan, hihi!), visar det fak
tum att vi fortfarande hålla på med morseträni.ng en
gång, i veckan.
Som synes av ovanstående kortfattade rapport har
det inte blivit några särskilda »invigningshögtidUg..
heter». Ett' litet »sommarmeeting» ha vi i alla fall
haft. Nästan hela »gänget» samlades nämligen en
vacker dag i juni månad ute hos ·002. Sedan vi ingå
ende' studerat pejlstationen, övergick vi till telegra..:.
feringsövningar. Och därefter avslutades den lycka
de utflykten med materiell välfägnad, framtrollad av
värden med assistens av frugan.
-034·

Rapport från

FSA.

Vännen ·XK har i föregående nummer av QTC ut
lovat rapport från högtidligheterna vid invigningen
aV' vår nya klubblokal. Följaktligen har jag intet an
nat att göra än meddela vad sig i Ätrastaden tilldra
git haver sedan vårt sista meddelande.
Vid ett sammanträde med FSA den 13 mars ut·
sågs några kommitterade som skulle handha fö,r
flYttningen av föreningens sändareapparatur till
, Römiliagen, '3 km. utanför Falkenberg. Flyttningen
är' nu klar och vi ha även haft tillfälle att provköra
»karran» i vårt nya »shack». D~ uppnådda resulta·
ten hava varit mycket goda, vilket till stor del kan
tillskrivas en utmärkt antennanläggning och ett fritt
och bra 'läge. Motlagaren äro vi ännu inte riktigt be
låtna med, men ,vi få väl Vänta till höste~ och se vad
vi kunna göra åf saken då. Att intresset dock icke

Rapport från SM7YT-SHF.

.t'\,\,'
~}.
.~~,:

Dr SSA!
Efter nyss avslutade qso:1). på SaUoloukta turist
station återkom jag den 13.9 till Lund, där den gamla
cc:n väritar på att få ta ton 'igen. Sommaren, om man
man nu kan kalla den så, har varit särdeles intres
sant och vad kortvågen beträffar i många avseenden
lyckad. Under 75 dygn ha stadiga qso upprätthållits
med Bodenradio. Våglängden fixerades till en början
på 60 m., och med en vanlig Hanb1ey försedd med ett
Marconi Px 25 uppnåddes fina ,resultat. Ht erhölls
genom trampning aven gammal handgenerator av
armens typ. Denna unIka tingest· presterade vid 500
volts spärining samtc:a 100 Ma:s belastning ett

9

oljud, som t.()~m., väckte de Illest uttröttade turister
na, då sista kvällspasset gick av stlllpeln kl. 23,20.
.'
-YT fick av den aruedningen ofia"förfrågningar, hu
Msg to SM9SAde VE2DRvia SM6UJ.
ruvida inte stationens (turiststationens) köksperso
nal lämpligen kunde m'ala 'morgonkaffet på något
Dr OBs!
lämpligare tid; Svaret blev, attBodenradio ej hade
tid med qso under be-tid, och ,därmed fick man nöja
Jag är tacksam för att6lJJ låtit mig få 'kännedom
att jag blivit i tillfälle
sig,
om det stundande årsmötet
Så blev det plötsligt dödstyst på 60 m. någon dag , att sända mdnabest 73;sti:llEder~l1a. Sj~iv är jag
. 'tt'
'ul' F" "k"
d'
.... h'"
ffekt
ju tyvärr ej i tillfälle att" övervara åram{itet' men
,en"''''k'a!''ll' tan-karn'-"'fo"I'J'"a'" Ea' er.~ A~~""'a"'to",'r'::',r',';;,,";:J'I)O',,',',,a',:,'v',';l'"'a'-g"b'e",,l mI en av J l. orso gJor es a.... oJa e
men det hjälpte inte: Effer prov under flera dagar '"
'"
.lUll
a.u
u
hittades ett område innanför 80-metersbandet, där höver e n i g h e t och';iag tror att SSA"skaUrida' ,ut
, sigs lwmmo, fram rätt bra. Så återknötos fÖI1mndel." de stormar som tid efter annan' kunna' uppstå;
serna, och under augusti månadstego ljudstyrkorna
Det trygga skeppet ARRL här på denna sida kan
enormt, så att de den sista tiden t.o.m. bräckte qrn ej alltid räkna med lugllt väder. Mångasto~mar'h~
från norrskenen, som visade sig sista dagarna i au- blåst upp m:en hlti:rltiHs ha aHa ridits ;ui~ed fram
gusti. Mottagningen skedde liksom föregående som- gång. - Utländska läsare ,av QSTkunna Imappast
mar på 600 og 647 m. Telegramfrekvensen har stigit få -klart för sig att, så är fallet då ARR,L rätt och
betydligt sedan i sommari tydligen på grund av Illtt slätt avstår från att fylla spaite~anied småträtor
säkerheten vid qsoen blivit ,avsevärt bättre.
som emellanåt uppkomma, utan 'alltid litar på amaVattenfallsstyrelsen blev genom, dess, driftchef i törernas Iklarsynthet' att städse vara beredda att slå
Porjus intresserad för KV, och ..YT uppsatte en för- ned osolidariska yttringar.
,,,
De flesta ,»idicksammanslutningar»s~ tid efter
s'öksstation i Suorva,vid dammanläggningarna samt
en annan på Porjuskraftverk.Det visade sig att kv- annan up~tåhC»?os~ och snabbt ·växa upp, upplösas
rxen ldarade alla svåra qrm från högspänningsnäten lika fort, då de ofta:st äro grundade på osunda prin
fb och nu har man helt övergått till kv; medan den ciper.
gamla gnisten står i reserv.
.
Det är min verkliga .·övertygelse att om ARRL
Wx har varit sämre än ifjol, 'kallt och regnigtt. hela skulle upplösas helt plötsligt' Skulle
amatörer ha
juni och juli. Först dagen före midsommar kunde man en synnerligen liten chans att .behålla våra nuva..
taga sig fram och öppna stationen, ty stora massor rande rättigheter.
is och snö lågQ i vägen och Lulevattmet var ända tills
Den kommersiella radion kastar ständigt sina
dess isbelagt.
blickar på våra landamären - de »behöva» mera utIDtt enda ham-qso har medhunnits under hela ti- rymme för att sända sina enformiga VVV och ABC
den och det var på 40 m med SM6UA. Men desto ABC. Den har stol'kapitalet i »baJrlickan» och vi
trevligare var det, och -YT ber att få tacka för fb måste alla ta varning av att pengar gör myc.ken
pratstund.
skada ibland.
Nu niI för denna gång, men hoppas på en qso-rik
Som en sammanfattning vill jag enträget uppma
na alla S1f·.,hams att s.} u t a u p p k r i n g SSA.
vintersäsong och önskar SSA - alles Gute.
73 fr -7YT ex. SHF.
73.'s tiU Eder alla och vi träffas på 20 meter.

En tankeställare.
,

så

vi

-----

Broderligen

HAR NI HORT
a t t -6SS vann ARRL testen för Sverige. Summa
poäng 576. Bäste dansk var OZ2M med 2111 p., bäs
te norrman LA1G 4058 p. och bäste finne OH5NR
med 926p.
-UA:s nya Orust-tx med RK20 i PA'n'! När den
avprovades farsta gängen ropade -UA och ..,ZN CQ i
flera timmar utan att fä svar. »Felei» visade sig se
dan bero på att fel spole satt i rx'en! hi.
a t t 5-185 nu klarat lic-provet och snart kommer·
i luften med ett RK201
a t t anodströmmen i 5SX tx är större än giöd
strÖlnsförbrukningen 1
a t t frekvensen tagit slut för vissa SM:s1

Bill Bkarstedt

VE2DR.

Radio SMRW år 1928.

10
Första P A, eller dubblaren; som den även användes,
kördes till att böda mErlRS241, men då jag så små
ningom
tro~tnade på. 'galierbatterierna,' utböts röret
.... Skall i någolll mån sÖ'ka uppfylla red.:5 önskningar
mot
en
typ
46, vilket visade sig fördelaktigare, då jag
be1.räffand~ .stoff' till det jätte-QTC som skall.utgi
endast
.medelst
en (mikoppIare behövde ändra galler
vas med anledning av det stundande jubileet; och gi
läckans
värde
vid
dubbling resp. ralk först. I slutste
ver. därför här nedan i korthet några glimtar ifrån
get
hade
jag
ett
ror
av PhiUps fabrikat TE l/50, vil
SM5ZK. Ca;l.let Ifråga var förr' ofta hört på banden
ket
fdck
sin
högspänning
i500 volt dc ifrån en kraf··
men
cirka ett år sedan då op böt både jobb och .
tig
likriktare·
bes1.åEmde
a:v en: HT-traf. lindad i
qra hl~~ ~et :mycket liten tid över för harn-avbetet.
~k~rp~~.sk~66._
2
51.,
!t~aJ!igEl.~JI~ro~~I!~
~~mt14_.B.F,el
.' Stationen tyStnade nästan helt och hållet, vHket 'ej
I mitten på somniaren avsomnade emellertid dessa
betydde att lusten tappats bort, för att nu i sommar
kondensatorer, vad~~ jag fick nÖja mig :rited några
åter dyka'. upp, fÖrst på 40 och därefter på 80 m.
seriekopplade
elektrolytiska ,kondensatorer.
banden.'.'
.'
Sändaren är byggd i en stor träställning och med
tanke på att varje steg enkelt och lätt skall kunna
dragas ut för att om ma:n så vUl ha möjlighet lösgö
ra det ifrån de övriga för att fästas separat.
Frontplattan är helt av aluminium, vll!ken bearbe
tats med en tväbit i en borrmaskin så att den blivit
flammig.
.
'.

RadioSM5ZK.

för

ZK cchZL.

Varje steg hade sin separata högspänningsappa
rat för att spänningsvariationerna vid belastning ej
skulle inverka på de övriga' stegen.. Sålunda kördes
CO med 300 volt, FD med 500 och PA med 1500 volt.
Mottagaren har emellertid varierat mycket allt
ifrån den batteridrivna kortvågsdeteklorn till en
nätansluten 7 röra Super; den senare har dock ba
ra allvänts Under 1935, då den först i våras såg da
gens ljus.
Ja detta var allt av vikt om radio -ZK.
SM5ZK.

Då jag avverkat en masSa SM-QSO 'så torde det
kImske vara av intresse för QTC:s läsare att få veta
litet om min station.
Sändaren är tämligen ny, den byggdes våren 1934
och har helt sedan dess ej genomgått några större
förändringar, den är m. a. o. över 1 år gammal viI-.
ket det kanske ej så ofta en ham-TX blir.
När jag byggde denna TX gick jag in för QRO och
god ton och jag vågar påstå att den CO-FD-PA jag
efter många mödor och sju besvär lyckades fä ihop
ganSka väl uppfyJ.lde mina önskningav i den vägen.
QRO och god ton är vanligen och för vanliga dödliga
ej så värst lätt att kombinera, en sak som jag i hög
grad fick erfara•
. Hade berä:knat sändaren till en max. inp. på 225
250
en' effekt som jag dock sällan använt utom
vid mera högtidliga tillfällen, d.v.s. vid DX-QSO. In
puten har oftast hållit sig emellan '100-150 -watt. och .
myoket bra resultat ha därmed erhållits.
För att nu tala om själva kopplingen så äv den den
enklaste möjliga,. och bestod till att börja med aven
V'anlig Hartiey'-tx\ med.deri skillnad~n att pento
den E433 användes 1 st f. en triod. Denna osc. sväng
de mycket bra, varför den ej på något sätt ändrats.

w.,

Nya USA-rörtyper.
Utvecklingen på den amerikanska rormarknaden
gär stadigt framåt. Det är knappt ett år. sedan RK20
utsläpptes och nu kommer nästa överraskning, en
.hf-pentod med fritt suppressorgaUer och kapabel att
lämna 200 watts. antenneffekt.· Tovenne typer av den
samma finnas betecknade dels RK28 (Raytheon) dels
'803 {ReA). De viktigaste data äro följande:
RKZ8:
Glödspänning
Glödström .
Anodspänning
Skarmgallerspänning
SlIppressor
. l>
Anodförlust • .
SkärmgaHer diO
DO .gnllerstrCrm
Gallcr-anodlmpacitet

10 volt
.5 A
2000 Y. max.
400 v. max.
45 Y. max.
100 watt

35

»

25 mAmax.
0,012 II/tF

11

Aterkopplin,Qslin dnih geris Hustering, .

Typiska driftsdata:
Anodspänning .
Skärmgaller d:o·
Suppressor • .
Gallerspänning
Anodström . .
Skärmgaller d:o
Seriernotstånd i skärmgallret
DC gallerström . . . • .
Driveffekt för full utstyrning
Output' . . . . . . . .

2000 v.
400 v.
45 v.
-100 v.·
140 mA
60 mA
26.000 ohm
10 mA
1.8 watt
200 watt

I mottagare med skänmgaUerdetektor där. åter
kopplingen regle~as genOll1 ändring av skäI'nlgaller
spänningen bestämmes lämpligaste varvantal på föl
jande sätt. Koppla ifrån återkopplingslindningen och
tag in en stark station t. e,x. övertonen aven BC
station. öka skärmgallerspänningen tills stationen
höres stavkast. Varvantalet på återkopplingslindnin
gen väljes sedan så att mottagaren med avstäm
,..ningskondensatorn fullt invriden· går j,isVångning
med återkopplingskomr:>l1en i samma läge som för
På 3,5MC lämnar en '47 som oscillator fullt till
ut utexperimenterats.
räcklig effekt för utstyrning! Om gallerläcka använ
des är 100'00 ohm ett lämpligt värde på densamma.
Vid suppressonmodulering gives suppressorgallreten
negativ spänning på c:a 50 V och 0,4 watt If-effekt
erfordras för 100 % modulering. Driveffekten bör va:" Nya franska prefix.
ra något högre än vid CW nämligen 2 watt. Bär
För att underlätta identifieringen av amatörsta
vågseffekten håller sig då 'Vid omkring 60 watt.
tionerna i de franska kolonierna har på förslag av
REF följande nya prefix införts:
1'803:

Glödspänning :.
Glödström . .
Anodspänning
Skärmgaller d:o
Supp~essor d:o
Gallerspänning
Anodström
Skärmgaller d:o
DC gallerström
Serlemotstånd i
Driveffekt .
Output . . .
Gallerläcka .

.

.
.
.
.
skärm gallret
. . . . •
. . . . .

10 v.
3.25 A
2000 v.
500 v.
40 v.
30 v.
160 mA
42 mA
16 mA
36.000 ohm
1.6 watt
210 watt
2000-4000 ohm

Data för suppressormodulering:
Suppressorspänning
Gallerspänning .
Anodström
Skärmgaller d:o .
DC-galler d:o. .
Seriemotstånd i skärmgallret
Driveffekt . .
Bärvågsoutput

-135
-50
80
55
15
27.000
1.6
53

v.
v.
niA
mA
mA
ohm
watt
watt

Induktivt kopplat Collins-filter.
Vid prov med ett direktkoppI at Collinsfilter be
fanris de~ att slutstegetS neutralisering blev rubbad
då filtret anslöts. För att råda bot härför lmpplades
filtret i stället induktivt m€'!lelst ett par varv gum
mikabeI anbragta mitt på PA-spolen. Filtret avstäm
mes på det vanliga sättet och neutraliseringen »stays
pub.

F3, F8: Europeiska Frank- FM8: Martinique.
FN8: Indes Frnnyaises.
rike.
FA3, FAS: Algeriet.,
F08: Fr. Oceanien.
FB8: Madagaskar.
FF8: Saint Pierre och
FD8: Togo.
MiqueloD.• ,
FES: Cameroun.
FQ8:· Franska Ekvatorial·
FF8: Afrique Occidentäle 'Afrika. .....
.
Franyaise.
. · F R S;n,eunion.
FGS: Guadelou])e.
FT4: Tunis.
FIS: Indo-China.
FUS: Nya Hebriderna.
FK8: Nya Caledonien.
FYS: Fr. Guyana:
FL8: Franska Somalihnd. CNS: Fl'. Marocco.

Radio SMTO 1927.
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behöver veta. Ett stort antal apparatbeskrivningar
med detaljerade anvisningar för byggandet och in
ställni~gen tipptaga:hu~uddelen av utrymmet. I öv
rigt finnasde vanliga förkortningarna och prefixen.
Ett litet misstag,' som även återfinnes i »Praktisk
Kortb6lgeteknik», m:åste dock påtalas. Trådlängden
i en HF-drossel bör vara c:afjärdedelen av den våg
längd drosseln skall stoppa, .och icke hälften. I öv
rigt kan nybörjaren med förtroende följa bokens an
visningar. Priset på'»KoI"ibölgeradio» är kr. 1:50, och
den tillhandahålles åv SSA's försäljriitrgsdetalj.

A D I( E S S F Ö I( Ä N D I( I N (j A 1(:

S:M5-172 Lars Hallberg, Tre Liljor 1, 4 tr., STOCKHOLM.
Sl\f5TQ Åke Larsson, Almbyvägen 3, Almby, ÖREBRO.
SM6WL Hans Elireson, Bostadsadress Strömgatan 24, Postadress Box 8, MOTALA.

Old SMUK realiseras på grund av OM Franckes
frånfälle. Ett antal apparater och ett stort Jager re
servdelar av alla slag säljas, gärna i småpartier. Närmare upplysningar via SM5WJ.
.'

MEDLEMSAVGIFTEN
för arbetsåret 1935-1936 har av arsmötet fastställts Ull kr.
1(1;-'- 'för ordinarie och kr. 3:75 för korresponderande medlem.
Pse insätt behörig avgift snarast å postgiro 52217, Kom Ihåg,
att den som Icke ,erlairt avgiften före december månads utgång
enligt stadgarha anses h~"a utträtt ur föreningen.

SSA försäIjningsdetaIj.

Nya handböcker.
H. Tscherning Petersen »P r a ,k t i s k K o r t
b ö l g e t e k n I k». Nyt Nordisk forlag, Kjöbenhavn.
OZ7Z, har i denna handbok lagt största vikt vid
,praktiska anvisningar för byggandet och hanteran
det av till en modern kortvågsstation hörande appa
rater, medan teOrierna kommit i andra hand. Appa
ratbeskrivningarna behandla alla stadier från den
enkla två-rörs Reinartz-mottagaren och QRP-Hart
ley'n till Single-Signal-supern och RK20~sändaren
medsupressor-grid-modulering. Alla beskrivningar
innehålla dimensioner å i resp. apparater ingående
detaljer. Antennproblemet är väl belyst, och även ul
trakol'ltvåg har fått sitt kapitel. Boken är väl värd
sitt pris, kr. 6 :75.

•

E.D.R. »K o r t b ö l g e r a d i o»;
»Kortbölgeradio» är i själva verket 4:e upplagan av
den kända handboken »Kortbölgeamatören». Den in
nehåller allt, vad en nybörjare på kortvågsområdet

»Kortvågsmottagning» av SM5TO ...... Kr. 1:50
»Kortbölgeradio» utg. av E.D.R. ........ " 1 :50
ARRL-Iog ............................ " 2:
Q-lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0":90
Medlemsmärke ........... , . . . . . . . . . .. " 2:
Grammofonskiva med morsetext ........ " 2:25
Beställ per postgiro, konto 52277, och skriv rekvi
sitionen å kupongen.

TILL SALU:
1 st. Reisz luikl'ofoll ............................... .. Plis
l " 3 :ang. kOlld. typ 'l'orotor med skala .. .
1
4"
"utan skala .................... ..
1 " Pol."tabel sändare och mottagare, in·
byggd i väska, med rör ... .................. ...... "
1 » rör l1Iarcolli Typ MHD4 telegraferings,
pris, ej begagnat ........ :.............................. "
1 " Hö:s})iinnin:stransf. 1 X'iDO volt ...... . n
Diverse lågfrekvens· och, mikroföntra~sformato'
rer, olika omsåttningstal, pris 2 - 3 - 4 kr. st.
1 st. ltlarconi l\fPT4, ny.............. :......... :........ pris
Vidare genom SM5ZK. Obs. 11Y ad!:.

25 kr.
5
5

55
10.
15"

12 kr.

Skattmäsbu'ens, SM5WJ, adress är numera .Nim
rodsgatan 2, Stockholm.
Stlll·c·Tr"
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