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SUSAR
Ater har en av mina p ersonliga radiovänner
gå tt bort. Det är den kände Anders i Skönberg - SM3AE - som hastigt avlidit.
Genom vissa omständighet er kom jag att bli
närmare bekant m ed honom under några å r .
Det stod strid om hans namn en tid, m en det
var inte h elt hans fel. Må nga brev i min samling - ofta på tio ark och m era - från hans
penna blottar en p er son m ed en stor själ och
ett givmilt sinnelag. Anders trivdes inte i
frack , hans h å g stod till skogen s små sjöar,
där han fick ro i sin ofta oroliga själ. I g ummistövlar och med öppen skjorthals var han
ett stort, snällt barn och som s å dan ska vi
minnas honom. Vi ska ej h eller glömma hans
frikostiga sinnelag, som erfor glädje av att
kunna hjälpa.
För hans å lderstigna moder kommer saknaden efter Anders att bli stor. Många av oss
har fått erfara givmildheten frän h ennes sida
vid besök hos - 3AE.
Må nga m ed mig önskar : Vila i frid, g ode
vän !
-SBOE

Lån av stationssignal
Av v issa uppg ifter, som styrelsen fått, vill
det synas .som om en del amatörer tror s ig
ha r ä ttighet att »lå na ut» sin anropssignal, om
de under n å gon tid ick e äro i luften . I en del
fall har kanske till och m ed den tanken legat
bakom att vederböra nde skall kunna tillgodoräkna sig de QSO, som körts av den , som
»lå nat» signalen, för förny elsen av tillstå ndet .
L å t oss utan omsvep konstatera att en så dan »utlåning» av signalen för det första är
oh ederlig, för det andra är stridande mot gällande bestämmelser . I »Villkor och bestämmelser för amatörradioanläggningar», 4 §, al , st å r
det nämligen bl. a. att »Tillstå ndsbevis är p ersonl igt och k a n ej överlå tas ». Anropssignalen
utfä rdas samtidigt m ed tillstå ndsbeviset ( § 6
a l och är direkt hopkopplad m ed detta. Härav
följer givetvis att även anropssignalen m å ste
betraktas som p ersonlig och s å lunda ej kan
»låna s ut» till annan p er son .
Om det skulle visa s ig att fusk verkligen
förek ommer beträffande utnyttjandet av anr opssigna lerna kan vi bl. a. riskera att t eleg rafverket skärp er s ina nuvarande enlda r egler fö r kontroll av aktivitet en vid för nyelse av
tillst å nden . Lå t oss därför hjä lpas åt att
se till att inte några f å amatörers obetänks amhet blir oss alla till skada.
Behöver jag särskilt påpeka att vad jag
sagt här inte gäller de bedrövliga fall då en
befintlig anrop ssignal obehörigen utnyttjas av
en unlic?

- ZD

ARSMÖTESMOTIONER
Enligt stadgarna skall motioner till
årsmötet vara styrelsen tillhanda före
den 1 januari 1952. Adressera desamma
till k a n sliet.
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Jultesten 1951

TelegraferingstäV lan
Såsom meddelats i bulletinen d. 25 nov. går
SSA: s traditionella t elegraferingstävling på
T elegrafverkets Undervisningsanstalt, Hornsgatan 103, Stockholm, fredagen den 7 december med början kl. 19.30. Obs. ändrad tid!
Deltagarna tävlar i fyra klasser, vilka omfattar mottagning (code och klartext) i n edan
angivna hastighet er:

Härmed inbjudes till SSA traditionella jultest.
Tider: 25 dec. 1951 kl. 1600- 1800 SNT

kl. 1600- 1800 SNT
26 dec. 1951 kl. 0700- 0900 SNT
kl. 1400- 1600 SNT
Frekv ensba.nd: 3,5 och 7 Mc.

Klass I: 80-, 100- och 120-takt.
Klass II : 60-, 80- och 100-takt.
Klass III : 40-, 60- och 80-takt.

Tratikm etod: Al.
Anrop: SM TEST DE

Yrkestelegrafister tävlar i en särskild klass
med hastigheterna 125-, 150-, 175- och 200takt.
Välsändn i ngstävlingen

är öppen för samtliga deltagare. Här är det
viktigaste att sändningen sker väl. Hastigheten kommer i andra rummet.
Tidigare l:a, 2:a- och 3:e-pristagare
en
klass flyttas automatiskt till närmast hög.
re klass och får sålunda ej i år deltaga i samma klass. Anmälan får endast ske i en klass.
Startavgift kr. 2 :-.
Förhandsanmälan är ej nödvändig till fredagstävlingen. För de landsortsbor som ej
kunna infinna sig på fredagen, ordnas tävlan
lördagen den 8 december med början kl. 13.00.
Ett villkor för denna andra tävlingsdag ä-r att
tillräckligt många ställa upp. Anmälan fordras
därför till kansliet senast den 6 december.
Prisutdelning sker vid julfesten.

Typ 09579 KARLO
skall utväxlas. De två första siffrorna utgöra
löpande nummer på förbindelse och de tre
sista RST-rapport. Ingen deltagare får använda nummer 01 som startnummer men vilket
som helst annat tal mellan 02- 99 kan användas som första nummer . Blir antalet förbindelser över 99 användes ej hundratalssiffran utan fortsättning sker med 00 01 etc. Bokstavsgruppen består av fem godtyckligt sammansatta bokstäver och ändras för varje QSO.
Poäng beräkning: Endast en förbindelse tilllåtes med samma station per band och tävTävlingsmeddelande :

lingspass.

Korsbandsförbindelser

godkännas

ej. Varje godkänt mottaget och avsänt msg
ger vardera en poäng.
Lyssnartest: För medlemmar i SSA utlyses

samtidigt lyssnartest . Lyssnare skola anteckna h ela tävlingsmeddelandet, stationer, band,
tid och lämna egen RST-rapport. En poäng

JULFESTEN

erh å lles för varje godkänt tävlingsmeddelan·

Även i år a nordnar föreningen julfest som
hålles å Gillets festvå ning, lördagen den 8 december kl. 19.00. Såsom vi haft det de senaste
åren, komma vi även i år att ta XYL och YL
med och har därför ordnat med dans till trevlig musik. Under middagen blir det prisutdelning i telegraferingstävlan för vilken redogöres ovan.
Middagen består av sandwiches, varmrätt
och dessert och kostar kr. 10:- per person.
Klädsel: kavaj. Förhandsanmälan skall göras
per post eller telefon till Kansliet senast d en
6 dec.
Väl mött och tag XYL resp. YL med!
SM5CR

de.
Tävlingslogg: H elst av SSA edition (20 st. il.

en krona) skall vara insänd senast den 15 jan.
1952 till SM6ID, KarlO. Friden, Box 152, Bohus-Björkö.
Priser: Antalet priser utgår i förhållande till

antalet deltagare.
Tävlingsledningen hoppas att denna t est blir
en god och nyttig repetition för NRAU-testen
den 5 och 6 jan. 1952 och tillönskar samtidigt
alla SSA medlemmar en God Jul.
Bohus-Björkö den 30 okt. 1951.
SSA / SM6ID, KarlO. Friden
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TALSTYRD S/M-OMI(OPPLING
Vid t elegrafisändning är BK ett välkänt begrepp och de fl esta moderna amatörsändare är
utförda för BK. Motsvarande arrangemang vid
telefonisändning är däre mot inte i allmänt
bruk. Jag har sedan en tid haft en anordning
m ed talstyrt r elä för omkopplingen ( s . k.
TABA) i drift tillsammans m ed min sändare
för enkelt sid band. R esultatet är mycket gott
särskilt då bärvå g ej användes. D å bärvå g en
utsänd es verkar TABAn i en d el fall störand e
hos den mottagande station en, därför att bärvå gen ideligen brytes. D etta är särskilt märkbart om mottagaren är inställd för A VC.
Vid konstruktionen har jag sökt åstadkom ma
a) snabb omkoppling så att min mottagare
är i be r edskap även i myck et korta pauser,
t. ex m ellan ord,
b) okänslighet för normala bakgrundsljud
samtidigt som den arb etar mycket snabbt för
avsedda ljud,
c) möjlighet att använda högtalare t ill mottagaren fastän mikrofon en befinn er s ig i omedelbar närhet.
Det första önskem å let är lätt att r ealisera
vid esb-sändning utan bärvåg. Då uppstår inga
irriterande f enomen när r eläet arbetar, och det
gäller endast att juste ra tidskonstanten för
omkopplingen från sändning till mottagning
till önskat värd e. Tidskonstanten bör vara så
kort att mottagaren v erkligen är verksam i
mycket korta pauser i talet, så att motstation en kan komma in snabbt som vid BK. Då
bärvåg användes måste man ta hänsyn till att
omkopplingarna irritera en smula, varför en
länge tidskonstant kan bli nödvändig.
önskemål nummer två tillgodoses genom att
styra r eläet från en separat förstärkare , som
arbetar i klass C och som för egås av en amplitudbegränsare (speech clipper). Klass-C-förstärkaren undertryck er svagare bakgrundsljad därigenom att dessa ej förmå att g e så
stor styrning p å gallret att anodst.röm uppstår. Amplitudbegränsaren är ett hjälpmed el
att ernå brant vågfront och lika utgångsspänning för alla ljudimpulser, vilka äro starka nog att p å ve rka klass-C-förstärkaren. D et-
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ta är viktigt, eft ersom T ABAn måste arbeta
så snabbt då den slår om f r ån mottagning till
sändning att första ljudet kommer m ed i s in
h elhet .
D et tredj e önskemålet uppfylles genom att
en spänning från mottagaren s utgång likriktas aven diod och d en r esulterad e likströmm en för es genom ett katodmotstånd i klass -Cförstärkar en. Förstärkarens högspänning ändras härigenom i takt m ed utgångsspänningen
från mottagaren på så sätt att signaler, som
samtidigt komma frå n mikrofonen hindras
att passera klass-C-steget. Genom lämplig di m ension ering av ingåend e kret selem ent uppn ås, att en signal från högtalaren oskadliggöres m en ett ljud från rumm et åstadkommer
omkoppling. D et är också möjligt att dimens ionera s å att omkoppling ej kan sk e, så
länge motstationen talar. D etta kan vara fördelaktigt vid trafik m ed stationer m ed god
signalstyrka.
Klass-C-förstärkaren efterfölj es av en likriktare samt en likström sförstärkare i vars
katodkrets ligger ett t elegrafrelä. I viloläge
flyter ström genom relälindning 1. D å mikrofon en påverkas aven tillräckligt stark signal,
lägges så stor negativ förspänning på lik-
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strömsförstärkarens galler, att r elälindningen
blir strömlös och relätungan slår om. lngångsspänningen till likriktaren måste vara så stor
att r eläet blir strömlöst för varje ljud som
överskrider den gräns under vilken någon påverkan ej önskas. Spänningen bör vidare vara
konstant oberoende av om talet är starkt eller
ej. D etta har uppnåtts genom amplitud begränsningen. Tidskonstanten för omkoppling
m ellan sändning och mottagning regleras medelst motståndet R och kondensatorn C. Motståndet bör ej göras mindre än 2 m egohm.
TABAn har i mitt fall utförts som en tillsatsapparat till min gamla mikrofonförstärkare, som har inbyggd amplitudbegränsare.
För gott resultat är det nödvändigt med ett
snabbt r elä. Jag använder ett av tyska Siem ens mindre telegrafreläer. H ela enheten är
byggd på en plan plåt m ed dimensionerna 120
X 130 mm. Detaljerna framgår av schemat.
R eläet har en extra lindning. Genom att utnyttja denna och släppa en konstant ström
m ed s å dan riktning att tungan hjä lpes över i
det läge, som motsvarar strömlös lindning l ,
arbetar r eläet snabbare. D enna ström får givetvis ej vara för stor.
l mitt fall var 6AT6 lämpligt rör, eft ersom
r eläet arbetar för någon mA. Om större ström
kräves, måste givetvis ett rör av typen 6SR7
väljas (ev. 6H6
6J5) . Detta rör kräver do ck
större gallerförspänning och därmed större
likriktad spänning från dioden, eftersom gallr et till trioddelen av V2 måste g es så stor n egativ gallerförspänning, att den blir strömlös
vid tal. Detta kräver omdimensionering av
förstärkardelen .

+

Resultatet har blivit mycket gott, vilket
främst bevisas av att samtliga tillfrågade station er som avlyssnat mina esb-sändningar inte
alls kunnat märka, att jag haft en TABA i
gång. Det är en mycket behaglig känsla att
ständigt lyssna på frekvens en m edan jag talar, och vid kontakter med stationer, som har
en TABA, får kontakten närmast karaktären
av ett vanligt t elefonsamtal. D e amerikanska
esb-stationer, som är i gång p å 3999 kc använda T ABA och deras QSOn står också i
särklass.
En T ABA kan göras h elt elektronisk, varigenom r eläet slopas. Då jag hade ett r elä
liggande och närmast skulle koppla in den
till befintliga anordningar ansåg jag att det
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beskrivna utförandet var lämpligast. En h elelektronisk T ABA är att r ekommendera för
den, som bygger en ny sändare och inte har
ett r elä till förfogand e.
Mottagaren tystas g enom att en negativ
spänning lägges på ett lågfrekvens förstärk a rstegs galler,. som därvid h elt block eras. Sändaren »nycklas » i vanlig ordning, men dessutom dämpas slutsteget n ed m ed ett »clamprör», vilket är önskvärt om minsta risk för
självsvängning föreligger.
Nyckling för cw (BK) sker genom att kortsluta r elälindning l m edelst nyckeln. Anslutningen märkt x tillföres ca - 30 volt, då
TABAn önskas försatt ur funktion.
Gunnar P etter sson, SM5QV

V AG'l"YP AI-NFM
På de högre amatörfrekvensbanden är det
som bekant en h el del trafik m ed vågtyp A2.
D en tonmodulering av sändaren, som härvidlag
erfordras, skulle givetvis kunna utföras med
en amplitudmodulator av samma typ som vid
t elefoni. Om man em ellertid inte bryr sig om
t elefoni m en ändå skulle vilja köra vågtyp A2
på de frekvenser, där sådan vågtyp är tilllå t en, kan det ju ifrågasättas, huruvida man
vill bygga en h el modulator för anodmodulering av slutsteget. Nu finns det ju andra moduleringsmetoder än anod- och anodjskärmgallermodulering, m en de g er starkt minskad verkningsgrad på sändaren.
S edan några år tillbaka har em ellertid smalbandig frekvensmodulering r esp. smalbandig
fasmodulering varit tillåtet trafiksätt. På alla
de frekvenser, där man får köra vanlig telefoni , får man alltså även köra NBFM och
NBPM. Där A2 är tillåten , där därför även
smalbandig A2 m ed NBFM och NBPM tillåten.
D en vågtyp, där A2-tonen åstadkommes g enom NBFM eller NBPM i st. f . AM, kallas i
kommersiell trafik A1-NFM.
Undertecknad har under hand hört sig för
m ed ett par av SSA:s styrelsem edlemmar om
detta trafiksätt. D e är av den uppfattningen,
att där nu A2 och NFM är tillå tna, där är
även A1- NFM tillå ten utan n ågra särskilda
formaliteter.
A1-NFM kan givetvis mottagas p å. samma
sätt som A2. Mest till sin rätt kommer den
dock först vid mottagning m ed beatoscillator i

För e ning e n S ve rig e s Sändar e arnatör e r
mottagaren. D en normala interfer enstonen
k ommer att m yc k et s nabbt variera i tonhöjd
uppåt och nedå t i takt m ed NFM-period erna ;
då em ellertid dess a i sig själva är tonfrekventa,
hör man ej upp- och n edgå ngarna i ton en va r
f ör sig, utan det hela lå t er som ett mycket
h:arakteristiskt ackord, varigenom signalen blir
myck et lä tt att höra äv en vid mycket lå g bandbredd och mycket låg frekvens sväng. Vid mottagning av A2 m ed tillslagen beatoscillator hör
man ju ett ackord m ellan :;;ändarens A2-ton
och mottagaren s interfer enston, m en vid A1NFM blir tonen myck et skarpare och m ed en
h elt annan klangfärg, som tränger ska rpt ige nom alla störningar.
Hur bör då t onfrekvens och fr ekven ssväng
väljas vid A1-NFM? Jo, i d etta fall skall man
inte ha 1000-periodig ton, ty d en tonen skall
å stadkommas m ed mottagarens beatos cillator .
I stället bör sändaren m oduleras m ed blott 300
- 400 P/s. Frekvenssvängen skall vara något
mindre än vid normal t elefoni-NFM. D et g å r
faktiskt att göra frekven s svängen så lå g , att
en mottagare utan beatoscillator åt erger mycket svag modulering eller r ent av ingen m odulering alls! Då beatoscillatorn tillslå s, gör
den så att säga A2 av NFM-tonen, och därtill
en g enomträngande så dan. A1-NFM blir därför
s malare i frekvens breddshänseende än vanlig
A2 ; det behövs blott så mycket modulering, att
interfer ens tonen svagt »färgas » av 300 il 400
p/s -tonen .
Sändarens inställning är exakt d ensamma
som för vanlig Al-telegrafi. Man har alltså
full verkningsgrad och behöver därvidla g
ej tänka på moduleringen . D en kallas därför
ock så A1-NFM och icke A2-NFM.
Moduleringsanordningen kan bestå av ett
reaktansrör, som ick e bör k opplas till os cillatorn utan till något följand e f örstärkarst eg.
R eaktansröret orsakar s id stämning av vederbör and e svängningskret s i takt m ed lå gfrckvensvariationerna, s å att svängningskret sen
ibland är induktiv ibland kapacitiv gentemot
resonansfrekvensen. Härigenom åstadkommes ~
fasmodulering utan att oscillatorns f r ekvens s tabilitet p å verkas. Då d et gäller en enkel t onf r ekvens, blir det ingen yttre skillnad m ellan
fasmodulering och fr ekvensmodulering. R eaktansröret styres av en vanlig tonfrekvensoscillator av t . ex. RC-typ. Givetvis kan h ela d enna
anordning göras omkopplingsbar, så att d en
a ntingen kan användas för A1 -NFM eller an-
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vändas som fasmodulat or f ör vanlig t elefoniNFM, antingen man nu vill sända f a sm odule ringen s å som den är eller v ill g öra om den till
frekvensmodulering genom ett R C-nät p å lå gfr ekvenss idan. Man behöve r aldr ig, såsom v id
AM och A2, vidtaga n å gra särskilda å tgä rd er i
lå gfrekvenskanalen vid bärvågens slutning
och brytning, utan såväl tonfl·ekven soscilla t or
~om r eaktansrör f å r arbeta h ela tiden .
A1-NFM används i vis s utsträckning i d en
kommersiella trafiken. P å d e amatörband, dä r
A1-NFM enligt ovanstående f å r köras, k an
d en r ekommenderas på grund av a tt d en med
sin höga sändarverkningsgrad fören ar s t or
enkelhet, låg band bredd vid sändning och hög
läsbarhet vid mottagning under svå ra störningsförhållanden. D et är em ellertid, som vid
all slags NFM, viktigt att s e upp me d f rekvenssvängen och bandbredden.

S u ne B ceC /';s t1·öm, S M4XL

MERA "FÖRBÄTTRAD
VHF·MOTTAGNING"
Enligt fotnot en till min artikel i QTC n r 9
1951, s id. 160, tycks det vara svårt a tt u p pdriva ett lämpligt rör till brusg en eratorn i
Sverige. I Radio and T elt:!vision N ews för jun i
1951, sid. 46, beskrives en för enklad brusg en erator m ed en en diod a v kiselsalt, som gö r
samma n y tta m ed färre detaljer. Kris t a lldioden är av typ 1N23 (eller 1N21 eller m otsv.),
tyvärr duger ej d en vanliga 1N34, som inneh å lle r g ermanium.

L

._._+---- J.rtf

Bygg in h ela apparaten i en plå tlå d a, så
liten s om möjligt med hänsyn till ins trumen t et , och placera en jordskruv intill de t vå
kontakterna för mottaga ranslutningen . Som
enda kraftkälla fung erar en 1,5 V fic kl a m p~
cell, vilkan kan lödas in i lå dan, då str ömförbrukningen är max. 1 mA. Rz a nslutes sam-
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tidigt som mottagaren mellan A och B och
ges samma värde som mottagarens ingångsimpedans. Vid osymmetrisk ingång jordas B
direkt till jordskruven, som i sin tur alltid förbindes m ed mottagarens jord.
Anordningen fungerar bra utan avstämd
krets n er till 2 m eter.
SM5XH/W3

N BPM e xcit e r o c h
modulator
N edan beskrivna NBPM exciter och modulator är hämtad ur den tyska amatörtidningen
QRV för augusti 1950. Originalartikeln återfinnes i Wireless Institute of Australia's organ
aprilnumret 1950. Metoden är således inte dir ekt ny men torde ej vara särskilt känd i Sverige, där dock bl. a. - F A provat densamma
med mycket gott r esultat. Schemat anknyter

anodkretsen, m en d et ena gallret matas via
10 kQ och en kondensator på 500 pF och det
andra via två seriekopplade 10 pF kondensatorer, vars gemensamma punkt jordas genom
ett motstå nd på 15 k Q. Härigenom får vi en
r esulterande fasförskjutning på c:a 120 0 och i
anodkretsen erhålles en spänning som motsvarar bärvågen.
Lågfrekvensen tillföres blandargallren i de
båda 6SA 7 i push-pull. Vid modulering komm er det ena eller andra röret att ge uteffekt
vilket betyder att fasen i utgå ngsstegets anodkrets kommer att bli på motsvarande sätt förskjuten . Sändarens frekvens ändrar sig så ledes i takt m ed modulationen .
Fasförskjutningens storlek är i hög grad beroende av tankkretsens Q-värde. Ett värde på
Q = 20 är att r ekomm endera om tillräcklig
fasförskjutning skall erhå llas även på 3,5 Mc.
Tag p å detta band en så stor spole att av-

E

ock så osökt till - XL's artikel i förra numret
av QTC (NBFM eller NBPM?). Enligt rapport erna ger denna anordning en signal som kan
mottagas även m ed mycket selektiva mottagare och som är svår att skilja från en vanlig
AM-signal.
D en i schemat visade kristalloscillatorn kan
utan vidare ersättas av en VFO. Buffertsteg ets anodkrets är kopplad för p-p-styrning
av det följande, modulerade steg et (2 st.
6SA 7 ). D ettas galler arbetar i push-pull, m edan anoderna är parallellkopplade. Normalt
skulle vi därför inte få någon spänning alls i

stämning erhålles m ed en kapacitans på c:a
50 pF. D en variabla kond ensatorn skall ha
halva detta värde, ty 6SA7 ger i sig själv c:a
25 pF.
Uteffekten från excitern räcker att driva
en 807 på 3,5 Mc. För högre frekvenser måste
fördubblarst eg inkopplas på vanligt sätt.
D et är viktigt att modulatorn är brumfri,
varför likspänningarna måste filtr eras väl.
Vid modul ering skall sändarens instrument
stå absolut stilla, annars är det fel någonstans,
t. ex . osymmetri i moduleringsspänningen.
- WL
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Två-elements be am för 10 och 20 m.
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N edan beskrivna beam, som blivit myck et
populär, stod beskriven i januarinumret av
QST 1947. - KX har haft vänlighet en förm edla
uppgifterna.

för respektive bands mittfrekvens. R esonanskurvan är dock myck et flack, vilket är en
förde l.

Dimension erna, angivna i tum och fot, framg å r av ritningen . Utöver dessa fordras eg entligen endast lindning sdata för kopplingsspolarna :

Underlaget m åste vara av trä annars stämmer inte de för elementen a ngivna måtten.

Till s lut ett råd :

14 Mc: 8 varv Y4" kopp a rrör m ed innerdi am et ern 2". Lindningslängd 6", vilket g er ett
a vst å nd m ella n varven av :\11 u" · Mitt på spolen
och m ellan varven lindas en kopplingslindning
best å ende a v 5 varv tändkabel för a n slutning
till m a t arledni ng en , som bör ha en impedans på
52 ohm (t. ex. t y p R G8-U) .

blir den 9 december, dvs. dagen eft er julfesten.
S eparat kallelse har utfärdats.

28 Mc : 5 va rv Y4" kopp a rrör samma innedia m . och m ed samm a a vstå nd m ell a n varven som för 14 Mc spolen . Kopplingsspole 3
varv tändkabel. Matarledning 52 ohm.

önskar kansliet ett ex emplar av för visst ändamål. Den, som har något att avstå, kan f å
kontant ersättning eller något (några) andr a
QTC-nummer i utbyte.

Matarledningen kan ha godtycklig längd.
Lämplig kopplingsspole vid sändarsidan är 23 varv m ed en variabel kondensator p å c:a
200 pF i serie m ed coaxialkabelns centrumledare för att kompensera r eaktansen i kopplingsspolen . Vid rätt inställning av d enna kon- .
densator och lös antennkoppling ligger dippet
i anodströmmen kvar på samma ställe som
vid full belastning. Vardera system et trimmas

Styrelsesammanträdet m ed DL

QTC nr 1 1949

FIF'I'H ALL-EUROPEAN
DX CON'I'ES'I'
CW: 1.12 0001 GMT- 2.12 2400 GMT
Foni : 8.12 0001 GMT- 9.12 2400 GMT
Regler i övrigt se QTC nr 11.
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Tips för batterimottagare
Ar 1935, då batteri mottagare ännu voro rätt
vanliga, å tminston e bland amatörer, var man
r ä tt a ngelägen om att hålla anodströmsförbrukningen n er e. Anodbatteriet var ju en dyrbar förbruk ningsartikel. D en s. k. N estel-kopplingen började figurera i tidskrifterna m en har
tydligen sedan fallit i glömska. D en dök upp
mitt minne när jag började syssla m ed
Clampmodulering. Kopplingen avsåg att i talpauserna nedbringa strömförbrukningen i.
slutröret till ett minimum. Har man en r eseradio eller kanske t. o. m. en rävsax, kan d et
ju vara intressant att prova metoden igen, och
då med en germaniumdiod som likriktare.
K opplingen av slutsteget framgår av figuren och principen är att man g er slutröret en
gallerförspänning som är omkri ng dubbla den
normala. Anodströmmen kommer sålunda att
s trypas. K ommer d et in en lågfrekVf>nt spänning på gallret, så uppstår i anodkretsen,
över motståndet R1 en spänning som likriktas
i dioden och som är motriktad gallerbatteriets

+ Anod

I--+--"r
L...._ _ _ _ _ _ _.......= _

l _ _ _ _ _ __ _ _ _---'
T

~ A n od
_

Glöd

...

Glöd

spänning. Härigenom sänkes gallerförspänningen till ett värde som är lämpligt i förh å llande till d en inkomna signalen s amplitud, och
anodströmmen stiger således till ett motsvarand e värde. Utstyres röret för fullt komm er
såväl gallerspänning som anodström att ha
sitt normala värde. Justeringen tillgår så att
mal1 kopplar in en mA-meter i anodkretsen
och ställer in gallerförspänning en så att anodströmmen i vila uppgår till c :a 1 mA. Motståndet R2 utprovas så att anodström och för spänning visar normala värden när en kraftig
signal kommer in.
SM6WB

Multiband-krets
I samband m ed en redogörelse för pi-filtret s
uppbygg nad och verkningssätt i »RSGB Bulletin » juni 1951, lämnar G2HDU uppgifter om
en ny typ av multi-band-krets, som är enklare
än någon annan vi tidigare sett. Framför allt
är den enkel a tt bygga.
Al

A'2

(14,'21 .2S "'<;,s) (3-5,7Mc/~

L2.

e2

C3

01 = 100 pF; 0 2=4 00 pF
03= 1000 pF (van lig rundradio typ)
L1= 7 varv Il mm tråd på 50 mm stomme.
L indningslängd 50 mm.
L2= 15 v arv Il mm tråd på 50 mm stomme.
L i ndningslängd 75 mm.

Kretsens schema visas ovan . Som synes är
den uppbyggd som ett dubbelt pi-filter och
försedd m ed två antennuttag, Al för 14, 21
och 28 M c samt A2 för 3,5 och 7 Mc. D e under sch emat a n g ivna värdena är avsedda för
ett slutst eg best ående av två parallellkopplade
807'or m en de t orde duga även för andra rörtyper.
Verkningssättet är följande : P å 3,5 och 7
Mc (använd uttaget A2) är C1 fullt invriden.
Avstämningen sker med C2 och antennkopplingen regleras m ed C3. Eftersom L1 är liten
har den ingen inverkan på avstämningen på
de lägre frekvensband en. På d e högre däremot
utgör den avstämningsinduktans. Där verkar
L2 som h f-drossel. C1 är nu avstämningskondensator och C2 reglerar antennkopplingen under d et C3 ej inverkar på avstämningen. L1
och L2 skall monteras vinkelrätt mot vara ndra så att d e inte kopplar.
Avstämningen utföres som vid ett normalt
pi-filter,
dvs. antennkopplingskondensatorn
(C2 eller C3, bero ende på vilket band som användes) vrides h elt in och avstämningskondens atorn (C1 eller C2) justeras för minimum
anodström i sluts t eget . S edan vrides C2 eller
C3 ur n ågot och dipp et återställes m ed
C1 eller C2. Anodströmsminimum blir nu

Föreningen Sveriges

ej så. kraftigt. Proceduren upprepas tills P Asteget drar normal ström och antennströmmen är maximum. Ett dylikt filt er reducerar
avsevärt övertonerna om man ser till att de
variabla kondensatorerna kopplas direkt till
slutrörens katodkrets med så. korta ledningar
som möjligt.
- WL

NR AU-testen 1952
Norsk Radio Relre Liga innbyr med dette til
NRAU-test og nordisk landskamp 1952.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Tider:

5 jan. 1952 kl. 14.00- 16.00 GMT
22.00- 24.00 GMT
6 jan. 1952 kl. 0600- 0800 GMT
14.00- 16.00 GMT
Bånd: 3,5 mc og 7 mc.
Telefoni og CW kan nyttes, men konkurransen faller ikke i adskilte klasser.
Anrop: NRAU de ....
Meldinger: Det nyttes m eldinger av typen
09579 KARLO, hvor de to förste sifrene
angir forbindelsens löpende nummer og de
tre siste RST-rapporten. Ingen deltaker
får bruke tallet 01 som nummer på förste
QSO, et hvilket som helst annet tall nyttes
i stedet. Når nr. 99 passeres, skrives 00,
01, osv. Hundretallsifret slöyfes altså.
Bokstavsgruppen består av f em til~eldig
valgte bokstaver og sendes ved förste QSO.
Ved neste QSO sendes den gruppen en
mottok ved förste sending, osv. Har en
ikke oppfattet den sist mottatte bokstavsgruppen OK, sendes istedet den gruppen
en fikk i den foregående QSO.
Poengberegning: I hver konkurranseperiode kan en bare ha ett QSO med samme
stasjon på hvert bånd. Kryssbåndskontakter og kontakter med eget lands stasjoner
tillates ikke. Hver godkjent sendt og mottatt melding gir ett poeng. Hve r QSO kan
således gi 2 poeng. Deltakere, som har
hatt kontakt med en stasjon som ikke har
sendt inn log, tilskrives ett poeng, förutsatt at også andre stasjoner rapporterer at
de har hatt kontakt med denne stasjonen.
Landskampen: For å beregne de deltakende lands finale -poengsum forutsetter en at
4 % av de senderamatörer som er tillsluttet vedkommende lands amatörorganisasj on, deltar i testen.

Sändarearnatörer
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Eks.:
EDR SSA SRAL NRRL
medl.:
1000 1200
500
800
Delt. i testen 40
48
20
32 lik 144 st.
Blir deltakertallet mindre enn 4 % for et
land, deles deltakernes sammenlagte poeng
med fireprosenttallet. Skulle mer enn de
beregnete 4 % delta fra et land medreknes
ikke poengene for de overskytende deltakere.
Eks.: SSA har 1200 medlemmer, hvorav 45
deltar i testen og tilsammen oppnår 9600
poeng. 9600 : 48 er lik 200, som alltså blir
SSA's finale-poengtall.
7. Premier: Vandrepremie (NRAU-pokalen)
til den seirende for eningen. De tre beste
i hvert land får diplom.
8. T estlog : Dagboksutdrag skal s endes til
NRRL boks 898, Oslo, innen 20 jan. 1952.
Dessuten merkes brevet: NRAU-Testen.
9. Resultatet av testen offentliggjöres i de
respektive lands medlemsblad.
Bekkelagshögda, Oslo 24/9 1951.
NRRLjNRAU
Willy Treu, LA7DA

»D et skall ratta i tid, sorn rätt ska bli.»
- A UX' 2nd op, Roger, ställer in sig hos
Pappa.
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Nya bestämmelser för
. USA -hams
D en 1 mars i år trädde nya, av FCC i samarbete med ARRL utarbetade amatörradiobestäm m elser i kraft. De inn ehålle r en h el del
verkliga nyheter, vilka borde vara av stort
intresse för amatörkollegerna i den övriga delen av värld en .

Sändareamatörer

T eie g raferi ng s p r ov :
Extra Class: 20 ord/min. (100-takt).
Advanced Class: 13 ord/min. (65-takt) .
General & ConditionaI Class: 13 ord/min.
(65-takt) .
T echnician Class: 5 ord/min. (25-takt).
Novi ce Class: 5 ord/min. (25-takt).

Europeiska 2-meters
kontakter

Licensklasser :
Amatenr E xtra Glass (fr. o. m. den 1 jan.

1952) .

Till tjänst för den framtida UKV -forskninge n införes här n edan en sammanställning över
»när det händ e » på 2 meter.

Adv anc ed
Glass
(förutvarande klass A).
Inga nya »Advanced Class»-lice nser komme r
att utd elas efter den 31 dec. 1951. Klassen är
således avsedd att så småningom försvinna.

G

(förutvarande klass B) . Licen ser utd elas fr. o. m. de n 1 mars 1951.

G

G en eral Glass

Gonditional Glass (förutvarande klass C).
Licen s e r utd elas fr . o. m. d en 1 mars 1951.
T echnician Glass. H elt ny klass.
fr. o. m. den 1 juli 1951.

Licenser

Nov icc Glass. Äve nl edes ny klass. License r
fr. o. m. den 1 juli 1951.

Rättighet er:
Amatenr Extra Glass: Alla de rättigheter,
som överhuvud taget kan tilld elas amatörer.
Advancecl Glass: Alla amatörrättigheter med
undantag av sådana som enbart tillkomm er
inn ehavare av Extra Class-licenser.

G

--PA
--ON
--GW

G

--F

G

--GM
SM --OH
GI --GM
GI --GW
G --DL
DL --OZ
SM --DL
El --GW
El --G
G --GC
SM --G
OZ --G
OZ --ON
GM--EI
GI --El
SM --LA
LA --OZ

SM7BE--G5YV
OZ2FR--GW5MQ
G2BMZ--DL4XS/3KE
OZ2PX--G3HAZ
G3DIV/A --OZ2FR
G2XC--DL3MH

rättigheter m ed undantag av sådana som enbart tillkommer Extra Class. Innehavaren får
dock ej använda telefoni inom frekvensområdcna 3800--4000 kc och 14200--14300 kc .

Nov i ce Glass: För denna klass gälle r: Input
till slutsteget max 75 W. Kristallstyrning obligatorisk. Fre kvensband 3700--3750 kc, 26960
--27230 k c och 145--147 Mc. På de två första
bande n är endast cw tillåten. Foni får användas inom omradet 145--147 Mc. Någon känn edom om radioteknik fordras.

14/9
25/9
22/10
10/11
13/2
29/5
1/7
8/7
5/6
4/3
10/3
19/4
23/4
24/5
1/6
1/6
3/6
12/6
13/6
11/10
11/10

1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951

De längsta förbindelserna äro:

G en eral & Gonditional Glasses : Alla amatör-

T echnician Glass: Alla amatörrättighe ter på
fr eIevensband ovanför 220 Mc-bandet. Ved e rbörande skall känna till amatöre rnas operationst e knik och den enklare radiotekniken samt
kunna redogöra för uppbyggnaden aven enkel CWjFone-utrustning.

G6DH--P A0PN
G6DH- ON4FG
G6MQ--GW5UO
G6DH--F80L
G3BW--GM30L
SM5VL--OH20K
GI2FHN--GM30L
GI2FHN--GW3ELM
G3DIV / A-DL4XS/3KE
DL6SW--OZ2FR
SM7BE--DL2DV
EI8G--GW2ADZ
EI8G--G6DH
G8IL--GC2CNC
SM7BE--G5YV
OZ2FR--G3WW
OZ2FR--ON4BZ
GM3BDA--EI2W
GI3GQB--EI2W
SM6QP--LA2GC
LA2GC--OZ2IZ

970
845
837
835
805
780

km
km
km
km
km
km

G3BLP har haft QSO m ed 11 länder på 2
m et er: DL, El, F, G, GC, GI, GM, GW, ON, PA,
GD.
G5YV också m ed 11 länder : DL, El, F , G,
GM. GW, GD, ON, OZ, PA , SM.
SM6WB

Hallå SM 3 -or!
--LX
DL-val.
är inte
samma

ber e r r edan nu tänka p å nästa års
Namnförslag mottagas av --IK. D et
så lyckligt att år efter år köra m ed
namn , anser LX.
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Viktigt meddelande
till svensli:a sändaraDlatÖ."er
Oaktat prisutvecklingen på amerikansk radiomateriel beskrivit en ständigt uppåtgående kurva ha vi beslutat sänka nu gällande priser på just
sådana detaljer, som huvudsakligen köpas av sändaramatörer. Detta beslut
är förestavat aven önskan att tillmötesgå framställningar om lägre priser,
som vi mottagit från amatörhåll. Vi våga uttala den förhoppningen att de
sänkta priserna skola stimulera till ökat intresse för våra välkända amerikanska radiodelar.
Följande uppställning är ett litet urval av vad vi lagerföra.
Hammarlunds variabla kondensatorer

Bllley styrkristaller

- se a nnons i Populär Radio nr' 10. Pris sänkning 10 r/r pil. däri a ngivna priser jämte sedvanli g 20 'Jr amatörrabatt.

Dessa populära kri stall e r finnas just nu i
stor sortering inom följande frekvensområden :
Am a törnetto :
Typ AX-2 3532.0- 3785.0 k els kr. 18:50
T y p AX-2 7044.2- 7294.9 k els » 18:50
T y p AX-3 24025.5- 24103.2 k c/s
» 29:-

National spolformar, axelkopplingar,
kristallhållare m. m.
Spolformar av polystyren, uta n stift, monteras m ed skruv i botten.
kr. 1 :95
PRC- 3 D =3/8 " L= 3/4"
kr. 1 :95
PRD- 2 D= 1/2 " L= l "
kr. 2:30
PRE- 2 D= 9/l6 " L = l"
Axelkopplingar:

NSF OAK keramiska omkopplare
i miniatyrutförande.

TX-8 l " ker. skiva med bussningar på
varde ra sidan för 1/4 " axel . . kr . 5: 50
TX-ll 2 st. 1/4" bussningar före nade
med flexibel axel, L = 4 1/2 " kr. 5 :25
TX-12 2 st. TX-8 före n ade i likhet med
TX-ll , L = 4 5/8" ...... . ... kr . 9 :80

Dessa p å litliga omkopplare äro utförda i
glansig steatit med ovalformade däek, där
bredd oeh längd framgår av nedanstående
t a bell. Försilvrade konta kter. l-hå ls montage. Vid 2- och 3-gangsomkoppl. a nvändes
steatitpärlor som distansrör.

Bulgin signallamphållare, jackar,
pluggar, strömställare
Signallamphållare

D-270
D-273
D -277
D -350
D-353
D-377
D-370
D-373
D-377

liten t yp, röd ..... . ......
»
» grön ..... .. . . .
»
» vit ....... . .. ..
av bakelit, röd .... .... ..
»
»
grön
. . . . . . ..
»
»
vit ... . . . ....
s tor typ , röd ............
»
» grön
.. ... .. ...
»
» vit . . ........ . .

kr.
»
»
»
»
»
»
»
»

2: 25
2 :25
2:25
3 :20
3 :20
3:20
4: 65
4:65
4:65

T yp
MHLC-l
MHLC-2
MHLC-3
MHLC-l
MHLC-2
MHLC-3
MHLC-l
MHLC-2
MHLC-3

TotalPol Antal Dim . djup
o.väg däck mm
mn1 Pris
9:65
1
l X ll
36 X 29 26
2
1 X ll
36 X 29 37 15:85
1 X ll
3
36X29 48 22: 15
9:75
1
36 X 29 26
3X3
2
36 X 29 37 16: 15
3 X3
3X3
3
36 X 29 48 22:50
9:75
2X5
1
36 X 29 26
2
2X5
36 X 29 37 16: 15
2X5
36 X 29 48 22:50
3

Licensierade sändaramatörer åtnjuta 20 j'c på ovanstående priser utom
j fråga om priserna på Bliley kristaller, som äro rent netto.
Rekvirera våra nyutkomna prislistor på T. C. C. elektrolyter, pappers-,
glimmer-, silverglimmer- och keramiska kondensatorer, U. T. C. transformotorer och drosslar samt RCA rör.

VÄRT A VÄGEN 57 - STOCKHOLM

61 0891

61 3308
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Radioma teriel
Mottagare R11 SS,
beskriven i OTC, i transportlåda .

Oscillograf AN/ APA-1
Amerikansk oscillograf avsedd för flygradar. Apparaten
säljes komplett med ALLA rör, 12 st., i originallådor, varför
den garanteras helt ny, pris . . ...... .. . . .. .. .. . . . ... . ...

145:-

Walkie-talkie WS-38.
En komplett walkie-talkie med alla rör, antenner, mikrofon,
hörlurar m. m., pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135:-

Oljekondensatorer och
Keramiska kondensatorer
En större kvantitet kondensatorer utförsäljes billigt. Begär
prislista

Oscillografrör
5CP1

................ .. ..... ... . . .. . ...... . ... .. ... . ...

35:-

lURing units,
TU6B, TU7B, TU8B .. ..... ... .. ........... .. ......... .....

26:50

RF amperemeter,
0- 3 A, termokors, 2" diameter .............. . ......... . .

11:50

Testinstrument.
0- 1 ~V, 0- 3 V, 0- 60 mA, 0- 5000 ohm,

2~"

diameter .. . .

16:50

Radioteknisk Årsbok . . .... . ... ... .... ... .... .. C:a

12:-

Germaniumdioder .. . ........ ..... . .. ...... ........
Kristaller

6:-

för signalgeneratorer, 360- 500 kels . . . ..... .. ........ .. . .

9:-

Precisionsskalor,
begär särskil prislista .

Begär våra NY A prislistor!

VlII D lE O PRO D U KTIE JR
Box 25066

Göteborg 25

-------------------------------~

För e ning e n

Sv e riges

DX-SPRLTEN

N umer är det ju ingen nyh et , m en för ordningens skull vill vi nämna att U-stationerna
inställt qso-andet m ed hams utanför »järnridå n ». D et innebär bl. a . att ett antal zoner
för W AZ blivit oå tkomliga, för att ej tala om
18 countries .. . Ett litet fåtal U-stns m ed 2ställiga signaler eft er siffran tycks ha tillå t else att köra m ed hams i andra länder , m en i
övrigt är d et som sagt täfft.
Medan vi ändå är inne p å ledsamhet er kan
vi omtala att så väl CQ som QST varnar för
»frisering» av qsl-kort. Hur otroligt d et än
lå t er flyter det då och d å upp kort m ed »förbättrade» rapporter etc. och följd en kan ju
bara bli en - nil DXCC eller W A Z.
Ovanstående sagt endast s om orientering.
Ur brevkorgen hämtar vi s å raskt en näv e
papp er och övergå r till att skärskå da

Sändareamatörer
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5BAD snaggade en VU2 kl. 1830 på 7050 för
en tid s edan. VQ2, 3, VS7NG m . fl. komma igenom m ellan 20- 22. Om det vill sig väl.
Bärs man av starkare dx-ambition och inte
räd s för en smula nattvak 'är d et lämp ligt att
vär ma upp rig' en vid 01-tiden och s edan köra
tills d et är dags för morgonkaffet . 4AYJ välkommen i spalten, OB fi ck skott på
VS7NG 0130.
5BLA, s om vi överrumplade en söndag och
intervjuade pr cw, bläddrade igenom log g en
och rapporterad e VP4, 5, 6, 7, KP4, KZ5, HK,
CE , CO, LU och PY . . .
6BSM körde en natt PY2AHG m ed 7 w a tt.
Bra gjort, OB!

Cond s

80 m

7BXR, ny i gamet ( qso nr 1 19.8.51) förtäljer om sitt första dx, FA9RW (2120, 3545)
och vi gläds m ed honom. Har hört F A-stationer m å nga kvällar vid samma tid samt ZL2
och ZL4 (morgonen) . Luck to you, OB.
4GL's rapport verifierar BXR's iakttagels er.
ZL4IE h a r hörts vid 7-tiden liksom även Wstns. D en starkaste brukar vara W2GGL. Att
de inte hörts var m orgon visar tydligt att det
är dåligt beställt m ed joniseringen över pölen .
En del mindre vanliga europeer så som
HA4SA, Y06CA samt CT1PM har loggats.
Dessutom lär, enl: 4GL, 5YG ha gjort come
back på 80. Any dx?

40

rYt

har vi på g rund av vå r utomordentligt goda
s ömn endast luktat på en och annan kvällstimme. D et f örefall er att vara sig likt evad
gäller top h eavy qrm. Ett och annat dx hörs
då och då .

V i d mikrofonen -"':"'7QY, t. h. om honom - 7VX .
och t . v . - 7JP. Stående - 6XK .
20 m

6AHC, vå r k orrespondent i Solleb r unn, säg er : » . .. har inte varit så fina dx-conds p å
20 på mycket län g e, m en bandet tar slut vid
21-tiden. ZL går fb under morgontimmarna i
gryningen .»
4AYJ : »Vy fb för VK m ellan 13- 17. D essa
tider har hållit sig länge. VU g å r bra omkring 1800.»
6AOU: »September nattsvart, m en sen har
d et ljusnat n å got. Tidvis är bandet fullt av
VK/ZL.»
2AQY: »Man kan höra hur G, F, DL es HBhams kör foni -qso m ed VK m edan man själv
inte hör så mycket som en viskning av dx' en .
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F

ÖT

e n i n g e n S v e'T i g e s S ä

Har dock hört en VK5 på cw. Rx här har 11
lyktor, varav 2 HF-steg. »
Ja, vi instämmer m ed talarna och switchar
över till

10

71

d a Te a m a

t ÖTe T

Svartfötternas

förlovad e land har varit och tycks fortfarande
vara. OZ.
5AFN berättar om OZ3Fl, som vänligt nog
själv upplyste om sitt unlic -tillstånd.

111

QSL

Här föreligg er rapporter från 5WE, 7QY,
2AQY och 6AHC.
AQY kör F es HB med 599 samt W. Det är
ca l 1/2 år sedan något hörd es på 10 hos AQY.
AHC fann bandet i full swing den 10.11 mellan 13- 16. Stationerna var så starka, att man
kund e kora dammsugare på signalerna.
W ell, längre n ed i v å glängd går inte den här
spalt en. Låt oss alltså ta en titt på tabellerna.

fr å n ET3Q och FR7ZA har numer införlivats
m ed 7QY's samling. F8EX/AR sände en liten
bunt kort till undertecknad f .v.b. genom SSA.
PY2AHG har kört 30 SM, men endast fått 3
ko r t ...

11AHR/ M1

är enligt msg från lUR enda li c MI-stn. Ar
qrv måndagskvällar, vilket stämmer m ed vå rt
qso härförleden , had e vi så när sagt,

Calls heard
20 m. A:I

SM3- 2039, 5- 2286, 5- 2342

7B 4QF

I

SNT

Afrika

06- 08

I

I:\'.

Astf'll

AR8 BC

pso räknas m ed vid ansökan om DUF-diplomet. (Saxat ur QST.)

A rnerll,a! S. A m erU<s

K L 7CL

10- 12

Kirunagänget

OX3MQ

16- I S MD2AM
MI3US
MJ 3RH

XZ2ST
VU2CS
VS 1EL
P. Q3UU

I S- 20 SUIHG

XZ2SY

fick den 4.9 besök av PY20T från Säo Paolo.
B esöket f å r väl i någon m å n räknas som komp ensation för d e dåliga dx-condsen där uppe !

V06VB

i

HJ 6EC
A:!

10 m,

SM1 - 2 135

I VU2JU
TA2EF

10- 12 1MD2AM

I

ARgAB

15- 19 1 VQ4R F

LB8CH

- qth Tromsö - beklagar att inga qsl kan
sändas f örrän nästa sommar. Sista bå t en för
å r et har gått.

I

jW.

la

VE

PY,Lu l

Adress

VS6BJ, Box 541, Hongkong.
Af rika
SNT

I

Stn

I

08- 1 0 I CN REG
----

A QY

I

Stn

YKIAH

~

AOU

12- 14 1 KTlLU
14 - 16

QSO

Asi en

VS6BJ
VS6BO
VU2GU
4X4R E

I

I
16- 18 Z SILF
ZS6YZ
FR7ZA

AH C
AOU
QY

U I ~LL

18-20 EA9AP
FB8 BB
VQ4BB

QY
WE
WE

VU2 CM
VS6 AE
4X1DR

20- 22

FR7ZA

---l-~

I

I

I

QSO

I

I~I

Nordamerl lulo
Stn

W2

--AOU
AYJ
AY J
AHC
--XL
\\'7

AY J
AYJ
WE

I

QSO

J

A QY

I

I ~~~

I

SYdamerll{a~1
Stn

1

Occl\nlen
Stn

QSO
ZL

KG6AAE

I

--- ---

--

AHC

I

AH C
--

KH6iS- - 1 AOU
1

--CE7 Z N

-

AOU

KG6GU

I
OX3 PM
VE7

I

QSO

--AOU

._-AQY
A QY

PY
CX4CZ
LU

I-AH C
WE
A QY

Vl(

WE

E uropa

Stn

I

I

QSO

---

----- ---

----- --AOU
LB XC H
----

I

----UH
Il AH R/ M l

I
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HALL A, HAMS I GÖTEBORG!
SM4BPH Ebbe Arpman, Box 354 a, V ALBERG, m åst e p.g.a. studier hyra ett rum i
Göteborg fr.o.m. 15/ 1 1952. Svar önskas
snarast!

Historien om . 7B4QF
och PXIAR
FF8PG , Dal,ar , Fr. Väst-Afr ika,
vi lken i somras besökte Stockholm.

Till s l ut

Merry Xmas och varmt tack till alla som
hjälpt till att h å lla grytan kokande. Väl mött
igen på det nya året!
"13

UH

Fntn kapt en Albert H. H ix, F"lAR , haT
R ed . haft nÖjet mottaga n edanstående
skildring av d e exp editioner till Andorra
han och nagra andra hams, bl. a. SM5UM,
företog i. somras. D e a v oss, som .iagar
eft er nya länder, komm er nog inte i brådTas k et att ylömma d e h ektiska dagar då
s·: gnalcrna 7BJ,QF och PX1AR nppenbaTad e sig på banden.

D en första exped itionen till Andorra kom
till stånd genom för enade ansträngningar av
ON4QF, W6SAI, SM5UM och F7AR. Utrustningen utgjord es av ('n tx HT-9 som tillhörd e
F7 AR, en mindre sändare levererad av ON4QF
och SMFUM' s portabla sända re- mottagare.

I(ort och Gott
Man kan tillverka en t revli g plugg för bandkabelanslutning aven FT-243 kristallhållare.
En sådan plugg passar i den vanliga octalrörhållaren, som dessutom tillåter inkoppling till
ej mindre än fyra helt skilda kanaler.
En bra skärm till miniatyrrören kan förfät·digas av s kärm strumpan i en grov ko ax ialkabel. Toppen kan klämmas ihop oc h lödas.
Den kommersiella typen av spolar med svängbar link kan ändt·as till en två bands spole med
variabel linkkoppling. T ag helt enkelt bort
hälften av de yttre varven på ena spolhalvan.
Skifta sedan band genom att vända s polen i
hållaren. En 80 m-spole går då på 40 och 20 m.
SM5FL är ny medlem i DXCC med 105 verifierad e länder. - DZ h ar ökat sina till 122.
Nästa å r s ARRL test går den 1- 3 febr. oc h
29 febr. - 2 mars (CW) samt 8- 10 febr. och
7- 9 mars (fone).
ARRL's Handbook 1952 kommer att kosta 4
dollar (fl lOs i England) .

PX1AR QTH och utrustning.
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leans. Färden n er till Andorra tog 24 timma r
(distans c:a 85 mil) .
Efter stora svå righet er och mycket arbet e
kom PX1AR i gång natten till den 27 augusti
frå n ett QTH 2.500 m över havet och m ed fri
sikt ä t alla håll. Första förbindelsen var m ed
W3VES. Totalt avklarades 532 QSO m ed 53
olika länder. Ej mindre än 300 av d essa var
m ed W-stationer . Operatörerna arbetade i
skift så att stationen alltid var i gäng då baI:!d en var öppna. Kraftförsörjningen var h ela
tiden ett problem liksom mat-d:o. Vatten fi ck
transporteras fl era kilometer över bergen .
Trafiken ägd e huvudsakligen rum på 20 mbandet men F7AT gjorde även en utflykt p å
40 m m ed 20 QSO som r esultat.
Yves Ramond, en infödd, var till god hjälp
und er båda expeditionerna och det finns stora
möjligheter att vi så små ningom kommer att
f å höra ett g enuint PX-call, om han bara kan
få sitt sändningstillstå nd.
Efter återkomsten till Orleans är F7 AR och
F7AT sysselsatta m ed att QSL'a alla förbind elserna. Kort till dem kan sändas till REF
eller direkt till - 7AR, vars adress är Capt.
Albert H . Hix, U. S . Army, Coli gny Caserne,
Orlcans.

D eltagarna s amlades hos F7 AR och F7WT i
Orleans. R esan n er till Andorra företogs per
bil.
Anropssignalen 7B4QF var sammansatt av
de d eltag and e amatörernas anropssignaler. D e
lokala m yndighet erna gjorde visst motstånd,
när det gällde att bevilja sändningstillstånd.
Svå righet en att få ut en bra signal var också
betydande, ty staden Andorra ligger i en ytt er s t trå ng dal. Trots d etta avverkades c:a
400 QSO, huvudsakligen m ed s tationer på den
europ eiska kontinenten.
Stra x eft er å t erkomsten till Orleans fick
F7 AR tillstå nd ått sända från Andorra under
en tid av f em dagar. D etta tillstå nd erhölls
g enom förm edling a v d en diplomatiska kåren.
Efter diskussion m ed F7AT, som livligt understödde planen, organiserades en andra r esa.
Vis av er farenhet en valde F7 AR denna gång
ett QTH, som lå g betydligt högre.
En g en erator för 2,5 kW avsedd att matas
frå n ackumulatorer anskaffades och en präktig antenn konstruerades (modell DL4FA
/ F7 AT) . Stationsutrustningen , som totalt vägd e 360 k g, utgjordes i övrigt av F7 AR's grejor. D en 25 augusti lä mnade expeditionen Or-

D e c e In b e.'
J 951

-

I GMT

New York

San Fran cisco

Sidney

Kapstaden

CaIcutta

Rio dc Janeiro

MUFIOWF MUFIOWF MUFIOWF MUF I OWF MUF I OWF MUFIOWF
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22

6.0
6.0
6.0
6.1
6.8
8.1
15.1
23.0
21.3
14.8
8.0
6.3

5.1
5.1
5.1
5 .2
5.8
6.9
12.8
19.5
18.1
12.6
6.8
5.4

10.7
10.0
9.7
9.4
8.8
8.7
8.3
8.3
14.9
13.1
11.0
11.0

9.1
8.5
8.2
8.0
7.5
7.4
7.1
7.1
12.7
11.4
9.4
9.4

9.0
8.3
9.0
22.0
27.2
26.6
22.3
13.9
8.4
7.7
8.2
9.0

7.7
7.1
7.7
18.7
23.1
22.6
18.9
11.8
7.1
6.5
7.0
7.6

11.0
11.0
10.5
14.6
26.5
30.0
30.1
28.0
17.8
11.0
10.0
11.0

9.4
9.4
8.9
12.4
22.5
25.5
25.6
23.8
15.1
10.1
8.5
9.4

9.2
8.7
9.0
25.0
28.4
28.3
19.7
13.8
10.2
8.6
8.8
9.3

7.8
7.4
7.6
21.2
24.1
24.0
16.7
11.7
8.7
7.3
7.5
7.9

11.0
11.0
10.7
9.9
16.0
27.8
30.0
26.6
24.3
14.6
11.3
10.0
SM4SD

9.4
9.4
9.1
8.4
13.6
23.6
25.4
22.6
20.6
12.4
9.6
8.5
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Franskt Diplom
DPF ( Dipl6me des Provinces de France)

Diplomet utdelas dels för CW- dels för fonilwntakter med 16 av de 17 franska provinserna. Förbindelserna skall ha ägt rum eft er den
1 januari 1951.
Till ansökan om diplomet skall bifogas
1) en uppställning över samtliga QSO
2) de sexton QSL-korten
3) returporto = tre internationella svarskuponger.
D e 17 provinserna äro:
1. Nord
2. Ile-de-France
3. Normandie
4. Bretagne
5. T ouraine
6. Champagne
7. Bourgogne
8. Alsace-Lorrainc
9. Franche-Comte.

10.
Il.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alpes
Languedoc
Provence
Auvergne
Poitou
Gascogne
Corse (Corsica)
Ville de Paris.

Sändareamatörer
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Th e »Gompact Milliwatt». 6AG7 CO med
kraftaggregat ytterst kompakt byggd. Avsedd
för lokala kontakter.
D ouble Go ax Matching Section. Kurvor för
coax matchning av antenner till olika matarledningar.

DL-QTC, September 1951
M ehr Erfolg mit einem Seitenband. B ehandlar enkelsidbandst eknikens grundlagar och anger de olika metoderna för undertryckning av
bärvågen och det ena sidband et.
Grundlegendes zum Eau v on UKW-Emp:
fäng ern.
Uber FTequenz - und Phasenmodnlation. En

artikel snarlik - XL's »NBFM eller NBPM? »
i förra numret. Observera att - XL's manus
kom r ed. tillhanda redan i juli!
Ein Standard 0- V - 1. Rörtyp EF42 och
A Z41 (likriktarrör ).
Antwort auf Antennenfragen.
Diskussion
angående diverse antennproblem (beam-).
DL-QTC, Oktober 1951

REF's adress är: 72 Rue Marceau, MontTetdl
sous Bois, S eine, Frankrike.

Ur H A M -pressen
QST, October 1951
A 75 Watt Transmittel' f 01' 3 Bands. CO på
3,5 Mc (6AG7), 6N7 dubblare och push-push
807. ger output på 3.5, 7 och 14 Mc.
A Low-Pass Filter for H igh Power.
A Frequency Spotter for the Novice. 50 kc

oscillator med förstärkare (6SN7GT).

Ein Zttsatzgerät f ur Indust1·ie-Supel·h ets. Utr ustning avsedd att anslutas till en vanlig
rundradiomottagare. Innehåller en 10 och en 20
m convert er med fast avstämning, If selektionsförstärkare
(liknande
Select-O-J ect),
s lutsteg för högtalare, 100 kc kalibreringsoscillator, tonoscillator för avlyssning av den
egna nycklingen, S-meter och kraftaggregat.
Mehr Erfolk mit ein em Seit enband. II. Sändarkopplingar för SSB-trafik.
E in Bandspreiz-Gonverter fiir alle BändeT.

ConveTter byggd kring Görlers spolsats typ
Mb 1006/l.

and 220 Mc.

E mpfindlichkeits - nnd Rauschmessungen an
Empfäng ern. Definitioner och anvisningar för

B erättelsen om hur
W6SAI, F7 AR och SM5UM körde från Andorra med signalen 7B4QF.

känslighets- och brusmätningar. Enligt artikeln finns ett tyskt rör LG16 som är särskilt
konstruerat för brusmätningar. Går att använda upp till 500 Mc.

SCTeen-Grid Modulation of the Modern-Styl e
813 Transmittel'. Enkel och billig modulations-

RSGB Bulletin, Octobe r 1951

A Tuned-Line AmlJlifier for

1H

Rörtyp 832.
Operation

Andorra.

met od, bättre än clampmodulering. Modulatorn
består av 6SJ7 6J5 + 6V6.

+

CQ, October 1951
The Utility VFO. Lämnar 50 W på alla band
från 10 till 80 m . 6SS7 ECO, 6AG7 som går
som CO, buffel' el. dubblare, 6L6 dubblare och
807 PA.

H i gh-efticiency Grid Modulation. Utförlig
behandling av Taylors »supermodulation».
A Simple 1Vi Mcl s E xciter. Tritet oscillator
(6V6) med 8 Mc kristall och anodkretsen avstämd till 24 Mc, dubblare till 48 Mc ( 6V6 )
och 832 pp slutsteg för trippling till 144 Mc.
Glapp v. Golpitts.
Intressant diskussion
ang. dessa båda oscillatortyper.
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OZ, Augusti 1951
Kommunikati ons1nodtag er

m ed

ny e ideer.

B eskrivning öve r' VK2DG 's dubbelsuper som
är byggd i enhet er vilka monterats tillsammans på en kraftig ram.

Okt.
1951

OZ, September 1951
F ejlfinding i sender c . Väglednin g vid f elsökning . Inneh å ller m å n g a goda tips.
E n 50 kH z fr ek ven sstandard . Kombinerad
k r ist a lloscillato 1'- m ul ti vi bra tor.
DX en »S »-grad bcclre. Allmänna anvis ning ar jämte schema p å en antennavstämningsenhet med r eläomkopplin g m ellan sända r c och mottagare.

SSA -h llllt'tln dt·U 7 oldn lH' r 195 1
Vid fred agens st y r el sesamm a.n t r å d e utsägs SM5FV ti ll
bulletinr ed a klö r. - FV st a rt a r så s n a rt HQ-sänd a r en

}<o m plcttcra t s.
i

De t upps k j ulna DL-m ö tet s k a ll o m m ö jl ig t ä ga ru m
sam b and med julfes ten den för st a. veck a n i d ecembe r.

N RA U-tes t e n 1952 gä. r d e n 5 och 6 ja nu a ri.
S M 5 1Q har a nmod a t s a tt sök a rä
ä rli g rik s r äv j a kt.

för

fram

v ilken s t o rt intre sse

f ö r s lag ti ll en
f ö r e finn es.

S SA - bllllt~ HIl

dt'n 14- nktnbt'f 105 1
D en 11 ol<t ob er 1<1. 23 . 10 uppn å ddes för f ö r st a gän ge n
2 m-konta kt m ell a n Sveri ge oc h Norge. D et v ar SM6QP
i Gö t eb or g och LA 2GC i M ysl1 n som fi c k QSO med S9

Stor rävjakt

L

Västerås

r a ppo r te r pil b ild a h a llen . Stra x för e h ade LA2 G C QSO
m ed OZ 2 LZ i Struer på J y ll a nd . Norge- sk ed en h a r p äg~ tt
3 m å n ad er m ed br evväx lin g va rj e vec k a. E n li g t - W B
som r a ppo rter a t ova n st ående h a r nu även Gotland h af t

k ont" kt m ed OZ pil 2 m .

Söndagen den 14 oktober gicl{ Västerås radi oklubbs största jakt för säsongen av stap eln. Tjugotalet rävjägare frå n Stockholm,
Uppsala jämte k lubbens egna had e mött upp.

~~.'\-hllllt"tlll

Området , en cirkel m ed radi en 1,5 km, val'
förlagt ungefär 1 km utanför s tad en . Tre
my cl{et väl gömda rävar skulle uppletas , v ilk et också hälften av deltagarna lyckades m ed.
- XP, för ovanlighetens skull räv, vållade nog
Han h ad e nämlig en
d et största bekymret.
klättrat upp i en stor ek och var synn e rligen
väl camouflerad.

~SA-hlllh,nn

En annan räv, - BUK m ed s econd operator
SÖbe r , hade gömt sig i en rishög i en skogsbacke full med vindfällen . Även h är had e jägarna besvär med att hitta ly an, och det var
ingen ovanlig syn m ed fl era rävjägare cirkulerande kring den föregivna rishögen .

10 m-ba nd et h a r d e s en ast e d ag:un a var it vi döppet.

dt'u :! I oktHIH'r 195 1
F örs lag h a r fr a ml<ommit a tt än d ra d en Iä,;re bull etin frel< ve n sc!1 till 3601 ,5 k c. detta för a tt b li I<vi tt st ö rn i nga rn rt frä n S M A - sän ll a rn a i Stoc kh o lm . De n nya fre kve n se n k a n d oc l{ cp a n vä n das f ö rr ä n QT C n ove mbernumm er ut\{ommit.
Enligt QST va n n i å r et s A RRL - t es t SM 0A R L oc h
SM 5 WJ C W- r es p ekti v e fonidelen. B ä d a. äro so m be l,a.n t
st y rel sem edl emmar i SS A .
tJl'lI 2X ol,t"olw r

1!l5 1

N l:is t a st y r el sesamm a nträde blir on sdage n den 31 ok t o b er 1<1. 19.30 p å k a n sliet. F r ågor . som ön ska s u ppförd a p å dago rdnin gen, b ö r va r a k a n sliet tillh a n da se n~s t o n sd ag m o r gon.
De f ö r st a DUF- cer tif i k a t en . so m utd ela t s till SM -h a m s.
h a r nu k o mmit - P A och - U H tillh an d a.
M ä n ga SM - st a ti on er del t ag er i d en just p ågäe n de CQ
DX- tes t en s fo nisektion . Näst a vec k os lut går CW - delen .
R egler i QTC n r 6 .
QT C nr 11 , so m blir pä 2 4 sid o r . tr yc k es på m andag
oc h )<omm er s:1l edes i numer a v anli g tid .

Efter slut ad jakt samlades man i K onsumhus et, där eftersn ack, kaffedricknin g och prisutd elning ägde r u m.
Prislistan: 1) SM5A VS, L ennart Ek, Väst er å s , 2) SM5- 2258, Gunnar Nyberg, Uppsala, 3) SM5RG, Sten B erglund, Stockholm, 4)
SM5AXR, Erik Nilsson , Västerås, 5) SM5ASR,
Gösta Lindroth , Väster å s , 6) SM5AQN, Arn e
Halling, Västerås, 7 ) SM5ALH, Börje Lundberg, Västerås, 8) Sigvard Persson, Västerås.

~SA: s

S M 6C L
SM4 D l

- AS

IHU1SII dl ' n :!-t Illitnlu'r IH5 1
Lindk v is t l Geor g, Bo rg m ästa r ga t . 21. V ä n ers -

bo r g.
S M60 C

An d er sson . Per-Erik, R ederi A B

vägsga t a n 7, Häl s in g borg.
E lwa rd . H a rr y,

R y for s.

Mull sjö.

Si gy n , J ä rn-

Före n i n ge n S verige 8
SM4YU
SM5YV
SM6AJB
SM2ASF
SM7ACI
SM5APN
SM4AYU
SM5ACZ
SM7BJC
SM6BIF
SM2BXH
SM5BLQ
SM7BOQ
SM7BPQ
SM7BVR
SL2BQ
SL5CS
SM8-2480
SM7-2481
SM5-2482

SM7-24S3
SM4-2484
SM7-2185
SM5-2486
SM7-24S7
SM7-2488

Wahlin , Sten, Storgatan 18, örebro.
Sangberg, Boo, Grafikvägen 11. Enskede .
Wall, Martin, Framnäsgata n 24 d , Göteborg .
Jedving, Alf, Malmudden 2 U, Luleä .
Lyth, Ingvar, Stäthällaregata n 3S C. Kalm a r.
Lev~r , Leif, Rädmansgatan 88, c/o Lundberg,
Stockholm.
Wahlin, Ann-Marie, Storga tan 18, örebro.
Andr~n,
Ake, Kamrerarvägen 7 n. b., c/o
Swensson, Hägersten.
Thunberg, Harald, Länggata n 19, VetIanda
Larsson, Karl-Erik, R a dioverkst aden , Hönön .
Frykholm. Kurt , Sandaparken 22, Umeä.
Wählin, Lars ErIk, NobelinstItutet för fysik,
Stockholm 50 .
Berglund, Bernt, L:a Väs tergat a n 5, Ystad.
Bjurö, Thorwald, Järnvägsgat. 3, Huskvarna.
Persson. Arne L., 3 dlv. , Kallinge L
Kungl. Luleä Luftvärnskär, c/o S.-E. Larsson,
Underbefälsmässen, Lv 7, Luleä.
Kungl. Göta P a n sa rlivgarde, Enköping.
Wegelius, Martin, Pihl ajatIe 41 as 9. Helsi nki, Finland .
Wirid~n , Lars, östra Storgatan 105, Jönköping
Josefsson , Arnold , B anga t an 6. Surahammar.
Hedin, Hans, Stenshult, Slimmingeby.
Holmström, Gustav, L . b. 277 d, H agfors.
Häkansson, Häka n, Hagarydsgatan 15, NäsAugustson, Harry, Box 743 , örbyhus.
Persson, Einar, Kllian Zollsgat. 4 A/l, Malmö
Eriksson, Edgard, Pliäkersväg. 4 B, Malmö

AJ)RESS- OCH S I GNALFÖ RÄN IJRl NGAR
SM5IZ
SM5KG
SM5VV
SM5ZP
SM5AAF
SM5AAG
SM2ACG
SM6ADG
SM5AEJ
SM5ACR
SM8AUR
SM5BFA
SM5BLA
SM7BSA
SM5BXD
SM5BMF
SM5BPI
SM5BPJ
SM3BZJ
SM5BSK
SM4BPM
SM5BWO
SM7BXQ
SM5BNS
SM5BMT
M7BFU
SM5- 883
SM5-H29
SM3-H83
SM5- 1502
SM2- 1667
SM5-2072
SM5-2119

SSA:. kansli den 24 oktober 1951
Fagerlind, Edvin, Fägelboväg. 7 B , Nyköping.
Dahlberg, Klas-Göran, Tängväg. 16, Hägersten
Joh ansson,
Ola,
Thorste nssons gat. 12, c/o
Lindstedt, Stockholm.
Jon sson , J ohn , Apeiväg. 10, Lidingö 3.
Roxmalm, Kurth, Celsiusgat. l, c/o Elfving,
Stockholm.
Persson, Olof, Urvädersgränd 7/ 2, c/o Anderszon, Stockholm.
Banksjö, Fred. Box 2075, Älvsbyn.
Engvali , Lars, E kb ac ksväg. 3, Ronneby .
österlund, J an K. (ex-1526 ), Tulegatan 53/4,
Stockholm .
Forsberg, Nil s -Eric, 2 div. F 11 , Nyköping.
Ekholm, Gösta, cia Ericsson, S. A., Apartado
2982, LIMA, Peru .
Reutland , Folke, Dellensvägen 15 n . b ., Joh a nnes hov.
Persson , John SIgvar d , 2 dlv. F 11 , Nyköping.
Svensson, Arne, Tegn~rg a t. H , Kalmar.
Wrangborg, Tore, Torögatan 3, Enskede.
Ryttberg, Olof, H a uptvägen 62/1 , Enskede.
Thal~n, E., Prechtvägen 6, Enskede .
Ericsson, Sune, Eriksborg, Akersberga.
Eidsby, Arn e, Köpmanga t. 28, Söderhamn.
Sätteriund, Gösta, Auravägen 13, Djursholm.
Fröd~n, Berndt, Brevläda 29H, Munl<fors.
Eriksson, Stig, Ringstorp , Hagaryd.
Cöster, Hasse, Avd. VII, F 5, Ljungbyhed .
Dannerud, Tore, Stensättersgat. 41 A, Katrineholm.
Persson, Hans (ex-H87), Näckrosväg. 7/4, c/o
Johansson, Solna.
Tonestam , Sven (ex-1673) , Kan algatan 55,
Jönköping.
Djurle, Kjell A., Nybrogatan 51/4, Stockholm.
Stemell , Bengt, örby Slotts väg 34, Älvsjö.
öjemalm, Per-Magn us , Valbogatan 30 a , c/o
Lindbäck, Gävle .
Ernstson, Arthur, Trettondags vägen H /l, c/o
Kentää, Hägersten .
832 Folke Joh a nsson , 9 log. 7 komp. , Umeä.
2582-1-54 Wernestedt, Skeppsholmen , Stockholm 1 00.
Holström, Stig, Fredagsvägen 30,
Hökarängen 12.
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SM4- 2132 S chönnin g, Thurc , Södra

Järnvägsga tan

18 ,

Ludvika.

SM5-2154 Kindstrand, Björn, Torkelsgatan 18 A/ l , Uppsala .
SM5- 2223 J a n sson, Lars Olov, Asby, Knutsby.
SM5- 2279 Ihrman,
Carl-Bertil,
Västmannagatan
56.
Stockholm.
SM4- 2283 Fjäll , Karl, Box 869, Särna.
SM5- 2351 Kageby, T age, Käktorpsvägen 44 B , c/o Anderssen, Klinten.

OBSERVERA
att endast den som h ar tills t åndsbevis äger
rätt att inneha och nyttja sändare.

RAM· 31111011 s er
N

ATIONAL -lIf OTTAGAR E
NC- 157 m. högtalare
samt NC-57 m. NBFM-adapter försäljas för kunds

r äkning.

Båda

apparaternp.

J oh an Lagercrantz ,

S~J 5SV,

Ö NSKAS KöP A: B C-344

praktiskt

taget

nya.

T e l. Sthlm 61 33 08.
(event. BC-314). Även

anvisni n g var sådan rx , omgående kan erhållas,
emott ages tacksamt. Om form are, tillräckligt stor för
växelströmsmatning
av
appar a tutrustning
i
nor·

m a lstn. P hllll)S LS391B 6-rörs
. Komplettering>, c/o QTC Red.

rese-rx.

S var

tlll

Ö NSli AS )iöl'A: T r a fllmlOtt. (BC- 312 el. 348, NC
57 el. iikv. ), komplctt och felfrI. Prisuppg. Uli
SM5BPI, Tel. 48 1 9 31 efter kl. 18.
ILL SALU: l st. Torotar spolsystem
T
kand. 10, 20, 40, 80 m med 2 st.
I<c. l st. BO 447 kc. Beg. kr. 30:-. l
rörs rak rx med rör EF22 HF 6SK7
6V6 PA. B an d 20, 40, 80. Pris m.
)iöPES: l s t. bug, ny eller beg. Svar
A. ]{arlsson, Rem nlR, Lä.n gar yd.

20F4 m . vrld mf.-trafo 447
st. rx 1V2 4DET 6J5 LF
likr. 100 kr.
till Sl\17B LO,

T ILL SALU: Amatörsän dare, 2 st. nyimport. MAC
MURDO SILVER (701), xta lstyrda, 75 W CW och
35 W foni , komplett a med 3 st. 6AQ5 samt l st. 807
men utan spolar och power supply ( en a nvänd a). Pris

per st. 325:kr.
Svar till SlII7AYP. F, L a u feld ,
N, Stenbocl<sgatan 44, H i\ls lngborg.
T ILL SALU: R x HaUlcr after s S k y Ch ampIon Model
S20. 8 rör. 44-0,55 Mc. 110- 220 V -. Lägst 400
kr. Närmare upplysningar och anbud mot svarsporto.

S1\15- 986, Lar s -ErIc E r Icsson, ö . Stor gat. 26,
köping.

Ny-

MATÖRE R ! Rx NC--46 b ortSlumpas för endast
400: - elier till högstbj. p. g . a . studieresa. Svar
till . Senast 15 dec .. », d. t. k.. f. V. b.
A

D UBBELSUPER,

Evox 110, för amatörbanden till
salu. l: a HF-osc. xtalstyrd. Obegagnad . PrIs kr.
850: - . SM5FA, B a n e r gat, 8L, Sthlm . T e l. 675559.

· 'NSKAS JWP A:
O
lör
BC- 348.

l å. 3 st. kristaller, lnkl. hälla re
SM5AGF, Sp innrock s vägen 16,

Bro'm m a.

T ILL SALU: H a Ulc rafte r s S--40, nästan ny. 500 kr.
R1l55 m. högt. och likrikta re , 325 kr. Si\(4-2l35,
E. Ande r s son , B ox 1704, Lindesb erg.
B EGAGNA D OMFOR !I(AR E önskas köpa. PrIm. 6 V
likström- sek. 400 å. 500 V 200 å. 250 mA. Svar
m. uppgift om pris, mätt m. m. Ull SlIl4VZ, Kaj Larsson, Lokandergatan 8, Kristinehamn .

,
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modul 1 och 0,5

R 1155~

LAGERVARA

Kommunikationsmottagare. ~;::~~~o;

K UGGHJU L

och till »rls kr. 320:- minus amatörrabatt.

0-500 MicroA-instrument, ~~~!~' ~!=

Omgående leverans

Kr. 16:-. Samma, m en med gradering I 2 skalor: O-

Begär vår prislista.

15 och ()-.jJ00 V. Schcma medföljer över instrumentets användning I 15 mätornräden (volt--ohm-mA)
Ju. 19 : 50.

BC625 sändarechassi

för 2 metersbandet.
Innehå.ller
mängder

av värdefulla delar. J{r. 24:-.

RF 27 Konverter

för 3.5-5 meter •. )\{ed 3 rör.
Schema medföljer tör ombyggnad till 2 eller 10 meter. Ju. 40:-.

TUSB

Avst. -enheter för sändare, med läda. Finnas
I 2 prisliIgen: M ed s nyg g front Kr. 35:-,
Fronten mer eller mindre vacker m en med oskadade
s kalor J{r. 30 :-. Innchället orört.

KOAXIALKABEL, 70 ohm, 1 mm lnner- och 6 mm
ytterdlam., fabriksny . Kr. 1:25/m. GERlIIANIUMDIODER Kr. 6:-. J{RISTALLER, nägra udda mellan 6 .5-7 Mc och 7.5--8 )\fc Kr. 8:-. 4 st. 75
WATTS-RöR 1625 Kr. 15:- och 2 st. 125 WATTSRöR 826 J{r. 15:-.

MEKANEX
Drot t ni nggata n 9

BElS RADIO

Tel. 21 4757

Polhemsplatsen 2

STOCKHOLM

GöTEBORG

SM6BWE Ragnar von R els, t el. 16 58 33

~u.. . . . . . . . . . ..ä. kr
. .a.st. .l.6•. 0. 0. .1. 7• .•30. . . . . . . . . . . ..,I

NYHETER
från

NATIONAL
RADIO
IIfälargatan l
STOCKHOLM
Skala till Gel080 VFO

SKARV DON
för flat 300-ohm kabel av
Amphenol' s f a brikat.

Pris kr. 2:- per par
GELOSO VFO Clapp-osc!l
lato r fö r 10-15 20-40-80 m.
Se koppl!ngssehema QTC
nr 7/8 sid. 153. L everer as

9-rörs s u per med

monterad

s luivnin g i QTC nr 5 1951.

och

trimmad

med skala excl. rör.
Geloso VFO m ed Rvmonterad s h:ala

Geloso Amatörsuper - G 803-A

Pris Ju. 90 :-

GELOSO AMATöRSUPER G 803-A
bea tose!1lator, HF vo-

lymkontrolJ , stand by-switch etc.

Se be-

Pris komp!. byggsats excI. rör, högtalare
och utgängstr.

Kr. 298:-
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S-38B.

MILLENMATERIEL ATER I LAGER
T YI>

10007
10008
10009
10035
10039
3 ~ 1 02

36001
36002
37001
~e006

39007
59001
5800 1
~ 41 00

440 10

R att 1 % " med metallskala, g rade ring 0- 10 i 280 grader
Ratt 3 y," med metallskala, gradering 0- 100 i l EO gra der
R a tt 2:y," med metallskala, gradering 0- 100 i ISO grader
P anelskala lä m plig för m ottagare , 205 X 160 mm (se fig.)
Panelskala synne rli gen lä m pli g fö r VFO, 102 x 85 mm
Keramisk h ä ll are avsedd för FT 243 kri staller . ...... . .
Keram is k topp a n s lutning för 866 etc. (se fig.).
Kerami s k t oppans lutning för 807 etc. (se fig . ).
1-polig högspänn ingsans lutnin g
Axelkopplin g för %" axel.
Axe lkopplin g för

%" axel. Kraftigt utfö r ande .

P ane lmä rknin gssats, innehäller c :a 200 s k y ltar
Coil dope. L ä mpl ig för fixering av spolar m. m.
HF-drossel pä . standoff» 2,5 mH 250 mA .......... .
150 watt sändarspole avsedd för mittlink 10 meter

44020

150 watt sändarspole avsedd för mittJink 40 meter

14040
44080

150 watt sända r spole avsedd f ör mittlink 40 meter
150 watt sändarspole avsedd för mittlink 40 meter

PrIs brutt o
6:90
10:8:60
60:30: :1:60
2:40
2:40
4:50
4:80
7:50
14:10
5:60
4 :20
18:18:18: 2 1 :-

Den prisbilligaste trafikmotta gar en

pA

m arkn aden.

4

rör

plus likr: Frekven sområde 540

kc till 32 Mc uppdelat
band

med

sep a rat

M ottagaren h a r

pä 4

b a ndspr.

inbyggd hög-

t a l are, BFO störningsbegränsa-

re , »s t a nd by» omkoppl. och
hörtele fo n utt ag.
Levereras i
allströmsutförande 115 volt.
Pris 356:-

•

5-40B.
En utmärkt trafikmottagare i den läg re prisklassen.

Inb yggd högtalare, frekvensomräde 540 k c till 43
Mc, uppdelat pä 4 band med separ at bandspridningsskala. Ett HF-steg och 2 MF-steg ge r mottagaren
god k änsli gh et över hela f rekven sområdet. 7 rör plus
likr. Endast

i

växe l strömsutföra nde 115 volt.

Pris 755: -

5X-71.
Tr a f i km ottagare speciellt konstruerad

för

r ad ioama -

t öre r. Mottagaren, som är en DUBBELSUPE R , t äc ker frekvensomrädena 538 kc till 35 Mc och 46 till 56

~~~~~~~~1Jk,;.~1Jk,;.~1Jk,;.'

i
I

Vi önska alla våra kunder en
GLAD OCH TREVLIG JUL samt ~
ETT GOTT NYTT AR, samtidigt
som vi vilja tacka för det ~
gångna årets angenama af- ~
färsförbindelser.

I

Mc, uppdelat på 5 b and med separata b andsprid n ings sk a lor för amatörb an d en. 12 rör fördela sig p å ett

HF-steg. 2 b lan d a re samt 3 MF-steg, BFO , s lutrö r.
Dessutom tilllkommer ett rör för spän nin gsstabilisering . Förutom de på vanliga tr afikmott agare f örekommande
kontrollorganen tillk ommer kristallfilter,
variabel selektivite t, ett »limitersteg» för N BFM mottagning samt S-meter. Endast i växelströmsutföran -

de 115 volt. Pris 1.445 :-.
AUTO TRA NSFO nlllATOn ifrän 220 volt till
volt för ovansläende mottagare 26:60.

115

7J dc

SM5ZK
Torkel Knutssonsgatan 29, Slockholm S.
Telefon 449295 växel
Representant i Göteborg :
OLLE LUNDELL, SM6BQ
Stua rtsgalan 8 Telefon 186613
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...~

Tillfällig utförsäljning av surplusmatel'iel
(G äller end a s t und er d ecember m å nad )
T y fJ
807 · ... . . ... .
8 13 · . . . . . . . . .
814 · . . . . . . . .
6AC7
6BE6
954
2051 . . . . . . . . .
12SK7

.
.
.

Pris
9 :50
48 : 24 :7 :95
5:50
7 :75
9:4 :-

Pris
6 25
795
4 95
795
66 50
350
4 -

TyfJ
2X2
6Y6G
6AL5
6AG5
6SN7
955
9006
1 2SH7

Endast begränsad e kvantiteter finnes .
TYI'
VR105
VR150
717A
1 625
6SL7
957
836 . . . . . . . . . .
12SJ7

Pris
9 :50
9: 50
7 :80
9 :50
7:7 :50
1 2 :50
5 :-

T y fJ
6AT6
6AQ5
5U4G
6BA6
6J5GT
1619 . . . . . . . . .
12S07
46

.

Pris
5:50
5:50
4 :95
5 :50
4:75
5 :4:3 :-

INSTRUMENT
DIA 110
fyrkantigt

vridspoleinstrument med

mm. Fullt skalutslag för 150 mA.

yttermå.tt 57X5 7

Pris netto 17 :50

lMA 113
runt vridspoleinstrument med 2" diam . Full t utsl ag
för 0,5 mA. Skatan graderad 0- 15 och 0- 600 volt .
Fabrikat Weston modell 506.
P r is endast 28 :5 0

]MA 114
Runt vridspole i nstrument m ed 3" diam. Funt skalutslag vi d 0 ,5 mA. I nre motstånd 75 ohm . Fabrikat
Ferranti.
Pris netto 38:-

TRÄNINGSNYCKEL
med summer monterad på plalta med plats för bat -

teri. Best. · nr YA 2488.

Pris netto 15 :80

Tyska helkapslade telegraferingsnyck l ar, synnerligen
gediget ntförande. Ordinarie pris c:a 35; kr. Säljes
på grund av ytliga transportskad or på lack eringen

för endast H:50 netto.

AN/APA 1. OSCILLOGRAF
för endast 66: SO

AVSTÄMNINGSENHETER TU26.

Amerikansk oscillograf avsedd för flygradar. Inne hj.ller för den experimenterande amatören mänga
värdefu ll a delar såsom oscillografrör 3BPl , likriktarrör 2X2 . poten tiometrar, reläer, drosslar, t r ansforma torer, rörhållare, motstånd m. m. Apparaten del vis
demonterad men levereras med ovan nämnda rör och
i övrigt i lik h et med fotot. Realiseras av utrymmes-

Transportskadacte och delvis demonterade

skäl [ör endast 66 :50 n e tto plus frak t . Detta är ett

po Ii g strömbrytare 7 :50 brutto.

Pris netto 17 :50

Linjära POTENTIOMETRAR
100 ohm och 5 megohm. Pris brutto 5 :50. OBS.! Ej
surpl us. Samma potentiometer 2000 ohm men med 2-

till fälle som ingen amatör bör missa.

OLJEKONDENSATORER
Ty p
A8541
2368
S51
S53
48 20
7015
F192
130
250
15926

EHK
47E
1139
609
2848
92
840
F.37

Utöver

]{afJ.
0.01
0,01
0, 1
0.1
0,1
0,5
0, 5
1,0
1.0
2.0
4,0
4,0
7 ,0
2.0
7.0
8 .0
8,0
10, 0

Arh etsS I).

2500
5000
3000
5000
15000
1000
2000
600
2500
600
700
1200
600
600
800
750
900
2000

P ri s netto
4:75
8 : 75
11: 50
.. ..
15:50

........ ..

.. .. ..
. . .. . . . . . .

... ... . . . ...

74 : 5 :50
12 :50
4 :50
11 :5 :50
10 :50
15:50
14 :50
6: 50
16 :50
16 :50
24 :50
48:-

nämnda kondensatorer realiseras ett m indre

antal 2 mF 600 volt arbetsspänning, formatet är
runt. Pris 4 :50.
Samma kondensator fast ytligt transportskadad 3: -

netto.
Vidare finnes ett mindre antal fyrkantiga 2 mF 600
volt oljeh:ondensatorer som äro ytligt skadade. Pris
netto 3:25 .

AN/APN
A.merikansk höjdmätare med f r ekvensom rådet 420 till
460 Mc. An l äggningen levereras utan rör och om formare. Denna hÖjdmätare innehåller massvis med
synnerligen anvåndbara delar såsom APC tr imrar,
relä, mänga fina rörhällare, transformatorer, rnå.ng poliga kontakter, kondensatorer samt motständ av
skilda slag m. m.

Säljes sä längt lagret räcker [ö r endast 34 :50 n etto
plus fra k t.

A.-B. BO PALMBLAD
Stockholm

T o r kel }{nutsson sgatan 29
T elefo n 4492 95
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