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RT7-APN1 
Amerikansk höjdmätare för flygplan, a rbetande på 
[rekvensområdet 400 Mc. Appar a ten är delvis demon
terad och fiaknar omformare, r ö r och kontakte r, men 
Innehåller massor av användbara delar såsom reläer, 
kondensatorer, keramiska rörhållare, motstänrl m. m. 
Inmonterad i frostlackerad låda med målten 450 X 185 
X 175 mm. Pris nf'tto 1,r. :19:50 

DIVERSE KONTAKTER 
ZA 12785P 7-polig hon kontakt för sladdmontage med 

hölje av svarvad mässing och med gängad lAsring. 
Pris 5 :50 

ZA 12785C 7-polig hankontakt för chassimontage. pas
sande till [öre"äende sladd kontakt. Pris 4: 

I /VH60 8-polig (octal) honkontakt för sladdmontage 
med hölje av svart ba)telit. I·rls 2:25 

I/Pll2 8-polig (octa!) hankontakt [ör sladdrnontage 
med hölje av svart bakelit. Passar till föregä.ende 
samt till vanlig octalrörhållare. Pris 2 :25 

I /86-PMll ll-polig hankontakt för sladdmontage med 
helpressat pläthölje. Fabrikat Amphenoi. Pris 2:30 

I /78-PFll ll-polig honkontakt [ör sladdmontage med 
hel pressat Pläthölje. Fabrikat Arr.phenoi. Pris 2 :30 

I/71-MIP-11 ll-polig honkontakt [ör chassimontage. 
Utförd som rörhäll are av svart bakelit. Fabr. Am
phenoJ. PrIs 1 :50 

1/61-Mll 2-polig hankon takt med flata stift och med 
helpressat plä.lhölje. Fabrikat Amphenoi. Pris 3:35 

1/61-MIP61 F 2-polig honkontakt för chassimontage. 
Utförd som rörhällare av svart bakelit. Fabrikat 
Amphenoi. Pris 1:85 

I /S280 2-pollg propp av växelbordstyp med hölje av 
blank förn ick lad mässing (motsv. PL-55). Pris 4:50 

I /S380 2-polig propp liknande föregäende, men med 
extra kort hölje. Pris 3: 

I /S11 2-polig jack passande till de tvä föregäende 
propparna (motsvarande JK-34 A). Pris 1:75 

I /S12A 2-polig jack liknande [öregäende men [örsedd 
med en extra kontaktfj äder, som ger en brytning 
då proppen sältes i. Denna jack är mycket lämplig 
[ör strömmätningsultag o. d. Pris 2:

SPOLSTOMMAR 
D24-5P Av polystyren med dlam. 1'4 ". längd 2';;" 

och med 5-polig amerikansk standarctsockel (som 
rör 807). Fabrikat Amphenol. Pris 4: 

D/24-6H A v poly.tyren i miniatyrutförande med diam. 
'\I", längd 1 '1," och med 6-polig sockel. Fabr. Am

phenol. Pris l ::l0 

1/78-S6S 6-polig hå llare [ör ovanstäende miniatyrspol
stomme. Fabrikat Amphenoi. Pris l ::l0 

D / 763-1 Miniatyrspolstomme av glimmerbakelit och 
med 4-polig sockel. Diam. 20 mm. längd 35 mm. 

Pris 2 :90 

D/707 4-Po-,','g hällare fllr föregående mInIatyrspol
stomme. Pris 2:

Sändareamatör er 

PANELSKALA 
F/CPS >Surplus;,-skala av Collins tillverkning med 
kuggdrevsutväxling och bandspridningsskala. Kan lätt 
Ilncttas och är lämplii' för amatörbruk. Säljes för 

endast kr. 6:95 netro 

TELEGRAFERINGSNYCKLAR 
Nedanstående nycklar äro av svensk tillverkning och 
äro mycket gediget utförda. Finnas I tre olika kvali 
teter enligt nedan. 

B /HNL-2a Fabriksny . ............ Pris netto 12:50 

B / HNL2b Ny, men ytligt skadad 9:60 

B / HNL-2c Begagnad 6:50 

HÖRTELEFONER 
Nedanstående hörtelefoner av det tyska kvalitetsmär
I<e t »ERPEES», äro samtliga högohmlga (4.000 Ohm) 
och ha en 1.5 m läng anslutningssladd . 

B/900 Dosor av glans[örnicklad mässing med dubbla, 
stälibara hjässbyglar överklädda med läderimita
tion, Pris 22:50 

B/902 Hörtelefoniock av vit bakelit och med ställbar, 
vitlackerad hjllssbygel. Pris 25:

B / IOOO Doso. av aluminium med svart k rymp~ack. och 
m ed ställbar hjässbygel av stäi. Pris 20:

B / 1250 Precisionsutförande med ställbart membran, 
krymplackE'rade aluminiumdosor och med st ä .llbar. 
överklädd hjässbygel av .täl. Pris '28:50 

B/1300 Krymplackerade alumin1umdosor meci, skruvan 
slutning [ör sladden, och med ställbar hjässbygel 
av stål. Pris 25:

B/RPG Luftfyllda öronkuddar av svart gummi pas
sande till samtl iga ovanstående hörtelefoner (Se 
fig.) Pris / rIar .10:

7l dc 

SMsZK 
Torkel Knulssonsgatan 29, Stockholm S. 


Telefon 449295 växel 


Representant i Göteborg: 

OLLE LUNDELL, SM6BQ 


Stuartsgatan 8 - Telefon 186613 
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Ivar WesterIund, Mörkövägen 57, En
skede. Tel. 49 58 98. 

Sekr. SM5TF, Jur. kand. P er Bergendorff, 
Torsvikssvängen 6, Lidingö. Tel. 653158 

Skattmästare: SM5CR, Ing. Carl-Göran 
Lundqvist, Alströmerg. 23/4, Stockholm 
K. Tel. 539703 (bost.) 272860 (arb.). 

Tekn. seltr. SM5PL, !ng. Rolf Grytberg, 
Vikingagatan 18, Stockholm. Tel. 
318065. 

QSL-chef: SM5ARL, Tekniker Gunnar 
Lönnberg, Rådmansgat. 61, Stockholm. 

QTC-red.: 	SM5WL, Ing. Hans Eli!eson, Nor
lindsvägen 19, Bromma. Tel. 37 32 12. 

A v styrelsen valda funktionärer: 

Bitr. åt tekn. sekr. i UKV-frågor : SM5VL, 


Civ.-ing. Bengt Magnusson, Härads
domarevägen 13, Enskede. Tel. 49 10 64. 

Testledare : SM6ID, Ing. KarlO. Friden, 
Box 152, Bohus Björkö. Tel. 210. 

u' 
Minneslista 

SSA:s kansli, Magnus Ladulåsgat. 4, Stock
holm, Exp. 10.30-11.30. Postadr. : 
Stockholm 4. Postg. 52277. Tel. 417277. 

Försäljningsnetaljens postgiro: 15 54 48. Be
tala alltid per postgiro. 

SSA-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80 
m. (frekvens 3601.5 kc) och kl. 1000 på 
40 m. (frekvens 7016 kc). 

QTe annonser 
Följande annonspriser gälla: 
l/l sida kr. 125: - 1/4 sida kr. 40 : 
1/2 sida kr. 75 :- 1/8 sida kr. 25:

Annonstext, även ham-, sändes till Red ., 
Norlindsvägen 19, Bromma (Tel. 373212) 
senast den 1 månaden före införandet. Alla 
annonser betalas genom insättande av be
loppet på postgirokonto 522 77. 

Bidrag skola vara red. tillhanda 

senast den 1:a i månaden. 

DL 3 SM3LX, C. H. Nordlöw, Klubbgränd 
6, Härnösand. Tel. 23 97. 

DL 4 	 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box 
354 A, Vålberg. 

DL 5-Stor-Stockholm, SM5QV, Gunnar 
Petterson, Bokbindarvägen 86, Hä
gersten. Tel. Tel. 45 61 77. 

DL 5-Lanclsorten, ' SM5RC, M. Bjureen, 
Ringv. . 29 A, Nyköping. Tel. 3785. 

DL 6 	 SM6ID, KarlO. Friden, Box 152, 
Bohus-Björkö. Tel. 210. 

DL 7 	 SM5JP, E. Carlsson, Stenhamra, 
Eksjö. 

HALL KONTAI{T ~IED 


DIN DL 


MEDLEMSNALAR kr. 2 :50 

LOGGBöCKER 
kr. 3:~· (omslag blått, rött eller 
faner) . 

JUBILEUMSDUKEN kr. 4:

D:o MÄRK~N kr. 2:-/100 st. 

..AMATöRRADIO" 
popul!ert forklart av LA8VA. 
Kr. 10:6{) häftad. 

UTDRAG UR B:29 kr. -- :50. 
TELEGRAFVERKETS MATRIKEL kr. 1 :35 
TEKNISKA FRAGOR kr. - :75 

STORCIRKELKARTA kr. 2:50 

MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL 
med nålfastsättn. kr. 2 :50, 
med knapp kr. 2 :75. 

LOGGBLAD FöR TESTER 
kr. 1: 50 per 20 st. 

Samtlt~a priser inkl. porto . Vid postförskott 
tillkommer 30 öre. 

Sätt in beloppet på postgirokonto 15 54 48 
och sänd beställningen till 

sSA FÖRSÄLJNINGSDETALJEN 
Magnus Ladulåsgatan 4 Stockholm 4 

FRÅN ÅRSMÖTET 

Tiden tillåter inte något utförligare referat 
över vad som tilldrog sig på årsmötet. Vi hin
ner ba ra konstatera 

att gamla styrelsen blev omvald med -CR 
som ersättal'e för -FA. -CR hälsas välkom
men i kretsen. Namn och adress : se omslagets 
andra sida. 

att FRO nu är skild från SSA. Detta beslut 
fattades egentligen ej av årsmötet utan dikte
rades aven från CFB erhå llen skrivelse. Den
na skrivelse jämte årsmötets beslut i samband 
med separationen kommer att publiceras i näs
ta nummer, 

a tt årsavgiften fastställdes till 20 kr., vilket 
i själva verket innebär en sänkning eftersom 
allting stigit 20 å 25 procent under förra året 
och fordringarna på service är desamma som 
tidigare, 

att icke-medlemmar i SSA kan erhålla QSL 
en gång i kvartalet mot en kostnad av 4 kr. 
per gång. Detta system har sedan i somras till 
lämpats på. prov, 

att frågan om ambulerande årsmöte ånyo 
skall utredas. Denna gång aven kommitte. 

att matrikelfrågan skall lösas av styrelsen 
pil. bästa och billigaste sätt, 

att c : a 125 medlemmar var närvarande och 
att stämningen var god . 

- WL 

Ur senaste protokollet 

Ur protokollet från styrelsesammanträdet 
den 14 jan. saxar vi : 

§ 4 

Uppdrogs åt -WJ att till årsmötet utreda 
frå.gan om matrikel enligt protokoll från sam
manträdet den 9 dec. 1951. 

§ 5 

Beslöts att DL skulle anmodas att före den 
1 febr. avgiva yttrande över - IQ's skrivelse 
med förslag till SM i rävjakt. 

§ 6 

Uppdrogs åt -PL att till årsmötet iordning
ställa en redogörelse rörande kommersiell tfc 
på amatörbanden samt resultatet av Geneve
konferensen i de hänseenden, som äro av in
tresse för amatörerna. 

§ 18 

För att i god tid erhålla kännedom om, vilka 
länder som under sommaren komma att anord
na ham-läger, uppdrogs åt -ZP att inom 
NRAU utreda förekomsten av dylika läger. 
Dessutom uppdrogs åt sekreteraren att till 
skriva Region l-byrån i samma fråga beträf
fande övriga europeiska länder samt väcka 
förslag om organiserandet av utbyte mellan 
amatörerna. (Härmed avses t. ex. att Du får 
vistas i London en tid som gäs t hos en engelsk 
amatörvän mot att Du sedan hyser honom 
under lika lång tid. Själva resorna bekostas 
förstås av var och en. - R ed :s anm.). 

Fröken Fabiansson 
har en tid varit sjuk, varför en viss eftersläp
ning uppstått vid besvarandet av brev och ex
pediering av order. Vi hoppas hon snart är vid 
god vigör igen. 

Ny DL7 
SM7HZ, som i flera år med den äran uppe

hållit befattningen som ledare för 7:e distrik
tet, avgick i början av februari från sin post. 
Det är här på sin plats att framföra styrelsens 
tack för ett utomordentligt gott samarbete. 
Hans insatser för SMTorna är väl kända och 
omvittnade. 

Till sin efterträdare fram till nyval kan äga 
rum utsåg -HZ »The King of 80», den från 
FRO och många andra sammanhang välkände 
SM7JP. Vi önskar vännen -JP lycka till på 
hans vidsträckta arbetsfält. Om vi inte minns 
fel är det första gången DL-befattningen ham
nat hos en icke-skåning, en historisk händelse 

. alltså. 

http:10.30-11.30
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Tävlingsledaren rapporterar 

SSA tävlingsledning har under det tillända
lupna verksamhetsåret haft glädjen konstatera 
det enormt stigande intresset för de nationella 
testerna: Varenda tävling har visat deltagar
rekord. Tydligen har den tävlingsleda, som 
för några år sedan förefanns omvänts till täv
lingsintresse. Med odelat nöje har tävlingsled
ningen tagit del av de många brev som följt 
insända loggar. Dessa brev ha i intet fall inne
hålEt någon negativ kritik utan endast goda 
förslag och önskemål om »pse ordna mera täv
lingar». Till den ändan har -6ID upptagit 
kontakt m ed OZ2NU, som är OZ-EDR Test
Udvalg. Detta har resulterat i att vi redan i år 
får en landskamp mellan OZ och SM. Tävlings
ledarens arbete har i år till sin huvudsakliga 
del varit att slutföra den stora »Fourth All
European DX-Contest». Det kostade -6ID 
över 800 timmar att kolla dessa 641 loggar. 
Som ex. kan nämnas att segrarens logg upp
tog nära 140000 poäng. Endast 131595 poäng 
kunde godkännas. Som var och en förstår tar 
det mängder av tid att kolla varje poäng. Till 
SSA och dells tävlingsledning har inkommit 
hundratalet brev från alla delar av världen 
med tack för arrangerandet av denna test. 

Även årets NRAU-test med sina 170 delta
gare var en arbetsam sak att ordna men en 
tröst här var, att få se en SM placera sig på 
andra plats, detta .har, enligt vad -6ID har 
sig bekant, aldrig hänt förr. 

Om intresse finnes för en foni- eller aktivi
tetstest, liksom för två år sedan så låt god
hetsfullt undertecknad få en rad från er med 
önskemålen. 

Det av SSA tidigare instiftade hedersdiplo
met till bäste man i varje test har numera 
kompletterats med ett diplom (även det vac
kert) att utgå till deltagare, som placera sig 
närmast segraren. 

Från och med år 1952 komma enhetliga reg
ler att införas för SSA ordinarie tävlingar. 

1951 års tester: 
NRAU-: Segrare OZ7BO r esp. SM6EY. 
UA-: Segrare SM5AQV. 
UKV-: Segrare SM5AY. 
Jul-: Resultatet ej klart menSM5AQV lig

ger ännu så länge på toppen. 

Bohus-Björkö den 28 jan. 1952. 

KarlO. Friden, SM6ID 

Årets VA-tävling 

För sjunde gången inbjuder vi till tävlan om 

den förnämliga UA-pokalen. 

Tider : 

Lördagen den 19 april kl. 0530-0730 SNT 
kl. 2200-2400 SNT 

Söndagen den 20 april kl. 0600-0800 SNT 
kl 1400-1600 SNT 

Frekvenser: 

3.5 och 7 Mc. Endast CW är tillåten. Dålig 
ton medf9r diskvalifikation. 

Anrop: 

Test UA de SM . .. . Anropet får upprepas 
högst en minut. 

Tävlingsmeddelande 

av typen 03579 KARLO skall utväxlas. De 
två första siffrorna utgör löpande nummer 
på förbindelsen. Nr 01 får ej användas som 
startnummer, vilket som helst annat tvåsiff
rigt tal kan väljas. När QSO nr 100 passeras 
användes siffrorna 00 och sedan fortsättes 
med 01, 02, 03 osv. De tre sista r.iffrorna i 
den femsiffriga siffergruppen utgör RST
rapporten. Bokstavsgruppen skall bestå av 
fem godtyckligt sammansatta bokstäver och 
ändras för varje QSO. 

Poäng beräkning : 

Under varje tävlingspass tillåtes högst en 
förbindelse per deltagande station och band. 
QSO med station på mindre avstånd än 20 
km räknas ej. S. k. korsbandsförbindelser 
är ej tillåtna. Varje godkänt mottaget och 
avsänt meddelande ger vardera en poäng. 

Tävlingslogg, 

snyggt förd, skall vara insänd till SM6ID, 
KarlO. Friden, Bohus~Björkö, senast den 15 
maj 1952. 

Priser: 

Vinnaren får sitt namn ingraverat på UA
pokalen och erhåller' en miniatyr av densam
ma. Diplom utdelas till de sex bästa delta
garna. 

Resultatet 

tillkännages i QTC och SSA-bulletinen. 
Bohus-Björkö den 31 jan. 1952. 

SSA tävlingsledning / SM6ID, KarlO. Friden 

FÖ1'eningen Sveriges Sändareamatörer 

"THE FOLDED UNIPOLE" 
En modifierad ground plane antenn 

En antenntyp som blivit mycket populär hos 
de engelska amatörerna på senare tid är den 
s. k . ground plane antennen. Den är rundstrå
lande och ger en mycket låg strålningsvinkel, 
det senare i synnerhet på lägre frekvenser , 
varför en ground plane är förträfflig för den 
som vill förbättra sina DX-resultat på 40 m. 

Den enklaste typen av ground plane är den 
med ett enkelt vertikalt element och fyra hori
sontella motvikter (fig. 1). Denna typ av 
ground plane har en matningsimpedans av ca 
20 ohm, vilket gör en exakt anpassning svår
utförbar; man kan då låta motvikterna luta 
mot antennens symmetriaxel (fig. 2) - vid en 
vinkel av ca 45 grader har matningsimpedan
sen vuxit till ungefär 50 ohm och man kan då 
använda 52 ohms koaxialkabel som matarled
ning. Matningen sker i båda fallen så, att ko
axialkabelns innerledare anslutes till vertikal
elementet medan skärmen anslutes till motvik
terna. När man lutar motvikterna höjer man 
dock samtidigt strålningsvinkeln, varför man 
inte vinner något på att förbättra anpassning
en på detta sätt. 

En bättre konstruktion, som härrör sig från 
USA, är den s. k. folded unipole antennen. Jag 
har fått data för den från W1BOR, som är en 
»King of 40» bland de sina. Jag kan bara an
ge mått för en 40-meter upplaga, men natur
ligtvis kan den göras för alla band, den an
vändes i USA i stor utsträckning av polis och 
f1yg för fasta anläggningar. Den grundläg
gande skillnaden mellan unipolen och den först 
beskrivna ground planen är att det vertikala 
elementet har utförts vikt (folded) och detta 
innebär att för en antenn med horisontella 
motvikter blir matningsimpedansen exakt 72 
ohm, man kan alltså använda vanlig 75-ohms 
koaxialkabel som matarledning och få en per
fekt anpassning. 

Konstruktionsdetaljerna framgår av fig. 3. 
Höjden hos vertikalelementet göres till 10.00 
meter och motvikterna göras 10.4 meter långa 
- dessa värden kan naturligtvis bli föremål 
för små justeringar på grund av inverkan från 
omgivande föremål; man bör dock noga se 
upp med att motvikterna alltid är lika långa. 

!"ti . f 

Motvikterna isoleras med ett flertal isolatorer 
i ändarna liksom det vertikala elementet, som 
kan hängas upp i en horisontell lina. Till trå
darna A och B i vertikalen användes 1 resp. 2 
mm diameter koppartråd, och avståndet mel
lan dem göres 8 cm - vanliga feederspridare 
kan användas. Vertikalens bortre del anslu
tes till bottenplattan enligt figuren. Botten
plattan, som bör sitta så högt över marken 
som möjligt, utgöres lämpligen aven 10 X 10 
cm kopparplåt, i vars fyra hörn motvikterna 
fastlödas. På undersidan av bottenplattan fast
sättes en koaxialkontakt, om man tänker an
vända koax som matarledning, och kontaktens 
mittpol anslutes till vertikalelementet. Skär
men anslutes till bottenplattan i vanlig ord
ning. Avstämningen av antennen sker på 

o 

~A" 

"11

C(JAJ(KO/fr,l/KT 

lO w/O CN ,f'Ol"PMI"I.,fT 
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enklast möjliga vis - koppla antennen till lin
ken och lägg in en vridkondensator och ett hf
instrument i ledningen till vertikalen - juste Ro 
ra sedan för maximal ström. 

Till sist några ord om de resultat man kan 
vänta sig - inom Sverige på 40 meter blir 
nog rapporterna genomgående sämre utom vid 

~~/2!1/
mycket ostabila konditioner, däremot kan man 
höra och kontakta F , DL och G etc. mycket 

LFtidigare på dagen än förut - man bör givetvis 
även använda antennen för mottagningen. Vad ~f 
beträffar DX har man en avsevärt större +,~chans att göra sig hörd hos VP8AP, VP8AO, 
VQ4CM, ZS5FY m. fl. , fråga G5GK eller 
G3GRL! 

SM5AQW 

"2m Frelllodyn" 
2 m är i sanning ett exciterande band. När 

det nu snart blir varmt och. fint väder igen 
och konditionerna på 2 m förbättras och jak
t en efter DX-rekord åter upptages, får vi nog 
lov att bl. a . se om känsligheten på våra mot RI , R3 22 kf? 
tagare. När detta är gjort borde vi försöka R2 1500 f} 

R4 100 kf}minska antalet bandräfsande superregenera
R~ 1~0 kf?

tiva detektorer, vilka tyvärr alltför ofta fort  RG 15 kf.? Ll 2 varv anten ~ ·lIr.k 
farande förekomma i portabla och andra 	 R7 100 f} L2 4 varv 0 10 mm, L 20 

C l ( gang. kond. el. spli t· mm.tranceivers o. d . Men för att lyckas med detta st ator) 	 L3 20 va rv tätlindade kring
måste man nog komma med något bättre för C2 2 x 7 pF R6 
slag som helt enkelt »konkurrerar ut» den C3 ~OO pF L4 3 varv i övrigt lika L2 

Ct 5000 pF Dl. D3 högfrekvensdrosslarsuperregenerativa detektorn. C5 20 pF 20 v tätllnd . 0 5 mm 
Jag vill i det följande avge mitt förslag. C6 2500 pF D2 :!1 mellanfrekvellsrlrossel » 

För det första, vilket dock inte är det bästa C7 10 mF ely t. 50 v lika Dl , D:l 
C.~ . C9 30 pFeller enklaste sättet, kan man koppla till ett 

eller flera högfrekvenssteg för att isolera den 
»oscillerande» detektorn från antennen. Detta av lokaloscillatorns output till I !h 12AT7:s gal
förfaringssätt, som annars närmast avser att ler är nödvändigt då ledningsdragningen vid 
öka känsligheten hos en mottagare av nämn dessa höga frekvenser måste göras kort och 
da typ, bör sålunda vara »konkurrenskraftigt». den induktiva kopplingen mellan kretsarna 
Ett annat betydligt intressantare förslag är härvid blir tillräcklig. I den andra triodhalvan 
att bygga en superheterodyn med oscillerande 112AT7 återfinnes jämte den enkla superre
mellanfrekvens i stället. En dylik som i all  generativa detektorn, vilken här arbetar med 
mänhet i litteraturen benämndes »fremodyn » mellanfrekvens, ett flertal andra funktioner. 
erfordrar också den endast ett rör och kopp Sålunda fungerar I'h12AT7 som högfrekvens
lingskomponenter i övrigt ungefär lika. Den förstärkare med gallerkretsen avstämd till den 
ger emellertid åsyftat bättre resultat än den inkommande signalens frekvens. Vidare funge
enkla oscillerande detektorn. Fremodynens rar trioden som superheterodynblandare, dvs. 
kopplingsschema visas i fig. 1. Den består som även oscillatorfrekvensen förstärkes. Interfe
synes av ett enda rör, en dubbeltriod med rensfrekvensen avstämmes i mellanfrekvens
skilda katoder. 12AT7 har valts som varande kretsen. Triodhalvan användes vidare som 
en lämplig rörtyp. Då kopplingen är byggd på nämnts för att åstadkomma superregenerativ 
superheterodynprincipen, bör en lokaloscillator mellanfrekvensförstärkning. Denna sker i en 
återfinnas. För detta ändamål användes ena selfquenching superregenerativ detektor av 
triodhalvan, förslagsvis den andra och be modifierad colspittsoscillatortyp. Oscillator
teckna vi denna med II !h 12AT7. Denna halva kretsen utgöres av L2, C2, C3 och är avstämd 
har ingen annan funktion. Lokaloscillatorn är till skillnadsfrekvensen mellan lokala oscilla
kopplad som en vanlig colpittsoscillator och är torns frekvens och den inkommande signalfre
avstämd till högre frekvens än kretsen för den kvensen. Härvid bör dock märkas, att mellan
inkommande signalen. Ingen särskild koppling frekvensen ej får vara en jämn multipel av 

Fig.l 

D etaljlista 

C IO 5000 pF 
cn 0.02 mF 
Cl2 1000 pF 
Cl3 500 pF 
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den inkommande frekv ensen. Ett lämpligt vär Fremodynen har sin största känslighet vid 
de på denna mellanfrekvens torde vara 20-40 200 ,uV signal. Dess selektivitetskurva visas 
Mc/s. fig. 2. 

- AGNIJh1 2AT7 fungerar vidare som 2 :a de
tektor och lågfrekvensförstärkare. Vid sned
avstämning erhålles dessutom en diskrimina

Litteraturhänvisning :torverkan för omtransformering av frekvens

modulerad hf-signal till amplitudmodulerad lf  Den superregenerativa detektorns verknings

signal. Det torde främst vara denna funktion sätt: 

som gjort »fremodynen» så populär. Sålunda 
 Electronics sept. 1948. användes redan fremodynkopplingar som FM

Fremodynen:tillsatser i kommersiella trafikrnottagare. 
Electronics jan. 1948,Betr. fremodyns verkningssätt i övrigt åter Radio- & TV News, febr. 1948,finnes också en automatisk stabiliseringsan Radio- & TV News, febr. 1949.ordning som gör den normala superregenera


tiva detektorns regenerationskontroll överflö

dig. Denna stabiliseringsanordning är i själva 

verket en " quenchfrekvenskontroll. Quench Mera tips om selenlikriktare 

frekvensen kontrolleras sålunda av den in

kommande signalens amplitud och så att den 
 Vännen -xL kom i QTC 2/1952 med några
quenchfrekvens som ger god selektivitet och goda råd betro selenlikriktare, vilka råd tordelinjär fm-mottagning erhålles. Quenchfrekven

sen rör sig i detta fall om några lO-tal kc. gälla även andra typer av torrlikriktare och ha 

Quenchsvängningens vågform får däremot ej viss tillämpning vid indirekt uppvärmda lik

förändras m ed signalstyrkan. Detta villkor är riktarrör. 

också uppfyllt. Manuellt kan både quench


En annan sak som speciellt gäller selen frekvens och vågform ändras. Frekvensen kan 
sålunda kontrolleras medelst R5, varvid en och som kanske är mindre känd - är dess 
minskning av frekvensen, genom att öka R5, känslighet för kvicksilver. Redan en ytterst 
ger ökad selektivitet. Dock får vid FM-mot låg koncentration av kvicksilver i luften är 
tagning quenchfrekvensen aldrig understiga tillräcklig att förstöra selenlikriktaren.
dubbla maximala frekvensen av den inkom

mande frekvensmodulerade bärvågen . Quench Således anför ex. tysken Steinhauser i sin 

svängningens vågform och därmed också i nå	 »Senderbaubuch» att redan en trasig rums

gon mån selektivitet och volym kan ävenle termometer av kvicksilvertyp kan föröda en 

des justeras manuellt medelst kondensatorn 
 selenlikriktare. Har man selenlikriktare på
C6 och motståndet R2. samma chassis som kvicksilverrör och råkar 

krossa golven på ett rör - sil. torde det för 
all framtid vara uteslutet att använda likrik
tare av selentyp på detta chassis. Att full 

.uJ ständigt avlägsna kvicksilver från ett föremål o 
är nämligen ganska svårt - möjligen kan i 

/0 förevarande fall upphettning och blästring 
taga bort det m esta,20 

För dem som ha mindre god erfarenhet av
.30 

torrlikriktare bör kanske även påpekas att 
.;0 sådana aldrig bör parallellkopplas utan sepa

rata skyddsrnotstånd, att kylflänsförsedda lik
riktare alltid skall monteras horisontellt samt 

so 

60 
att (om max. ström skall uttagas) torrlikrik

70 
I 	 taren måste placeras med tanke på mycket 
-/'00 o + ~oo K<" god kylning - över chassis, fritt och luftigt. 

Fi.y. 2 	 Med 73 de 
-WV 

Lågfrekvensen uttages som synes i katoden 

över ett motstånd R3 till jord. I lågfrekvensen 

är dessutom inkopplat ett filter R4C12 för att 
 ISWITCH TO SAFETY 
filtrera bort quenchimpulserna. 
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QRO-slutsteg för 2 meter 
av SM6WB, Sven Granberg 

Rören är monterade på en vinkel, 100 mm 
vändigheten av QRO. I hög grad gäller detta 

Meningarna är ju delade om nyttan och nöd
hög. För att klara lödanslutningarna har 

på 2 meter, där man ju oftast har utrymme gjorts en liten urfilning. Under rörhållarna 
och möjlighet att med en bra antenn hjälpa sitter gallerkondensatorn förbunden med gal
upp vad den låga effekten ej förmår. Råkar lerstiften med ett par kopparband i vilka 
man däremot bo på ett ställe där de geogra »gallerspolen» fastlötts. Samtliga aktuella 
fiska förhällandena ej är så bra, så blir man mått framgår av fig. 2. I vinkeln har borrats 
kanske tvungen att skaffa sig QRO-grejor och upp ett par 20-25 mm hål, vilka synas på 
på så sätt bidraga till rekordjakten med litet fotografiet . Gallerkondensatorn har 2 fasta 

och 2 rörliga plattor och är på c:a 2X15 pF.större chanser. 
Har man tillgång till 1000 volt och 250 mA, Spolen består aven hårnålsböjd 2.5 mm kop

så kan man bygga sig ett 250-watts steg rätt partrådsslinga, gärna försilvrad. Tvärs över 
billigt genom användande av surplusrören 826 »hårnålen» sitter kortslutningsbryggan som 
som enligt »boken» lämnar full effekt upp till måste vara förskjutbar .Placering~n provas ut 
250 Mc. Driveffekten kan ju verka avskräc och är kritisk. 
kande, men det visade sig att en ombyggd BC- I modellen består »anodspolen» av 2 st. 155 
625 med en 832 i slutet räckte till. Sändaren mm långa tunnväggiga lj/' mässingsrör. Av
har i huvudsak byggts av surplus- och ståndet mellan rören är 25 mm och de äro i 

den kalla änden hoplödda med ett plåtbleck 
Anodtanken består aven mässing- eller kop

~junk-box» -materiel. 
och uppstödda med en bit mycalex eller lik

parrörssvänglinje, avstämd med en 2 X 10 pF värdigt. Denna utgör även stöd för antennlin
kondensator. Gallerkretsen är likaledes en ken, som består aven 90 mm lång »hårnål» 
svänglinje avstämd med en butterflykonden a.v grov koppartråd. Antennkopplingen regle
sator sedan grovinställningen gjorts med en ras genom att föra linken mot eller från anod

tanken. Genom uppklippning av mässingsrörenkortslutningsbrygga. 
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hålen tillsammans med anodkretsen. Anslut
ningarna ner till gallerkondensatorn utgöres 
av tunna kopparband. Det bör observeras att"OOmA 

Or armen till den ställbara plattan består av bi
metall som böjer sig uppåt vid värme. An

J' 
(00 tingen måste man byta ut denna arm mot en

bart mässing eller också får man vänta med 
neutrlJ-liseringen till dess rören varit i gång en 
god stund och värmt upp omgivningen. 

Anod- och gallerdrosslarna kunna lindas på 
-I HSp -6f~P. var sitt 50 kohm 1 watts motstånd med c:a 35. 

varv 0.1 mm tråd. Som genomföring för högFi.g. 1. PTincipschema spänningen genom chassiet, tillika avkoppling 
för hÖgfrel,vensen, har använts en 400 pF 
kondensator för 2500 volt ur TU5-an. Instru

får man en lämplig fastsättning och anslut menten är shuntade för 400 mA resp. 80 mA. 
ning till de två inre fästhålen på rörhållarna. 

Då glödströmsförbrukningen är hela 8 am
På c:a 35 mm avstånd från röranoderna är pere vid 7.5 volt bör en särskild glödtrafo pla

avstämningskondensatorn kopplad. Kapacitan ceras under chassiet. Intill rörstiften sättas 
sen bör ej överstiga 2 X 10 pF och det bjöd avkopplingskondensatorer på 1000-5000 pF,
mig emot att plocka plattor ur en finare givetvis micaisolerade.
2X50 pF-kondensator. I en urplockad TU5B 
fanns emellertid en neutraliseringskondensa
tor på 35 pF med tillräckligt plattavstånd. 
Kondensatorn har tidigare ansetts rätt oan

L- 155 ~ 
85 

vändbar, men här passar den. Tyvärr är den 
enkel, varför man får tillgripa diverse verk
tyg för att göra den till split-stator. Procedu
ren är ej särskilt svår. Statorpaketet kan ej 
tagas bort med mindre än att man lossar ena 
keramikfästet. Infästningen består av skruvar 
fastlödda i en mässingsbussning. På ena sidan 
äro anslutningarna (Skruvarna) hoplödda och 
där borrar man ur tenn och bussning med en Lr---1max 3 mm borr. Tag det lugnt så att ej isola
tionen går sönder. När keramiken lossnat kan ~ I ~CJ6 ©man ta bort statorn genom att vrida den 90°. 

Det andra keramikstycket låter man sitta kvar 

på statorn som sedan sättes fast i ett skruv

stycke, varpå man borrar ur skruvarna i den ~._-
fria änden med en 2 mm borr. Fila litet först 

sa syns det var skruvarna äro. Hålen gängas 

för 118 " W el. dyl. Rundstyckena där stator

plattorna är fastlödda sågas av på två ställen, 
 ~ BU ~ c:a 6 mm, så att den mellersta plattan faller 
bort. Kondensatorn kan därefter skruvas ihop ~I I t~,,'1 Ff=l.~_ H~ 
igen och förses med kabelskor. Rotorn jordas ' 

icke och kondensatorn monteras isolerad från 
chassiet med de befintliga keramikstöden. 

Neutraliseringskondensatorerna skall vara 
på max 4 pF. Ett första försök att göra ett 
par »tubulära» kondensatorer, med ett plexi

Fi,f). 2. M åttslcissglasrör som dielektrikum, gav ett påtagligt 

svar på plexiglasets användbarhet på 144 Mc. 

Först upptäcktes att dippen blev dålig och 

efter en stund blev det luftblåsor i plexiglaset För full drivning vid 1000 volts anodspän

som samtidigt blev starkt upphettat. Med läg ning kräva 826-oma vardera 35 mA galler

re effekt hade man antagligen inte märkt så stl-öm. Drivningen räckte precis om överfö

mycket, men det kan vara bra att veta. I stäl  ringsledningen, 75 ohms coaxialkabel, inte 

let användes plattorna till de »temperaturkom översteg 40 cm och om kopplingen mellan 

penseringskondensatorer» som sitter över 100 drivsteg och slutsteg gjordes så fast som möj 

pF-kondensatorerna i TU5B, och som man ti  ligt. Den fasta förspänningen uppgår till -60 

digare bråkat hjärnan med vad de skulle an volt vilket tillsammans med spänningsfallet 

vändas till. Fästet har kapats och borrats upp över 300-ohmsmotståndet R nätt och jämt kla

så att det passar i rörhållarens yttre fästhål. rar rören från att bli röda om man nycklar 

Den andra plattan sättes fast i de inre fäst- i ett föregående steg. 
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Så några ord om idriftsättningen. Galler
kretsen inställes till resonans. Räcker inte 
kondensatorn till så flyttar man ut kortslut
ningsbryggan och tvärtom till dess man får 
resonans vid ungefär halvt invriden kondensa
tor. När man fått ungefär 75 mA gellerström 
börjar man försöka neutralisera steget - gi
vetvis utan anodspänning. Man vrider på 

[~~ . ) 'N~~,<,o 
e :: 

0' 

500 ~ 
2' 10 Dr 

Fig . 4. Fältstyrkemätare 

anodkondensatorn och ser att man vid en viss 
punkt får ett kraftigt ryck i gallerströmmen. 
Man skruvar försiktigt på ställskruvarna till 
neutraliseringskondensatorerna och lägger 
märke till åt vilket håll rycken minskar. Till 
slut är det mycket kritiskt och det rör sig om 
ytterst små vridningar på skruvarna. Med en 
glimlampa vid anodkretsen bör man även 
kontrollera att det ej går över någon högfre
kvens till anodsidan. Är steget ri;ktigt neutrali 
serat märker man knappast att gallerström
men ändras när anodkondensatorn vrides. Gal
lerkondensatorn bör hela tiden efterjusteras 
till maximum gallerström. 

Härefter kan högspänningen slås till, till att 
börja med reducerad till 700- 800 volt. Till 
linken anslutes en 100-wattslampa och man 
avstämmer till högsta ljusstyrka. 

Vid 1000 volt anodspänning bli rören svagt 
körsbärsröda. Även om de råka bli rödvita 
tycks det inte bekomma dem något. Vid full 
belastning uppgår anodströmmen till 200
250 mA. Enligt W2GPO kan man med 1600 
volt få c:a 600 watts input, men då bör man 
nog nyckla med korta prickar. 

I brist på en stor modulator var det me
ningen att endast köra CW med detta slut
steg, men försök har gjorts att modulera driv
steget. Av rapporterna att döma synes då mo
dulationsgraden hålla sig omkring 50 %. Man 
kan ju även tänka sig att gallermodulera på 
något sätt. 

På fotografiet synes till vänster en fälts tyr
kemeter som visat sig vara bra vid injuste
ringen och avstämningen. Schemat framgår av 
fig. 4, och innehåller icke några märkvärdig
heter. Instrumentet gör fullt utslag för 500 ,uA 
och är shuntat med ett 200 ohms motstånd. 
Avstämningsspolen består aven 75 mm lång 
»hårnål» med 20 mm mellan skänklarna. Med 
hjälp aven hörtelefon i jacken kan man an
vända apparaten som kristallmottagare. 

Automatiska 

störningsbegränsare 
Störningsbegränsare av något slag är väl 

numera ett nödvändigt attribut till varje god 
trafikmottagare. Det finns många olika typer 
a v sådana begränsare men vi skall här bara 
sysselsätta oss med den automatiska, som ej 
behöver ställas in från panelen och som kan 
vara ständigt inkopplad i kretsen, om man så 

vill. 
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Om i fig. 2 en duo-diad-triod användes som sig

naldiod och 1. If-förstärkare kopplas enligt 

schemat. Användes däremot t. ex. ett 6H6 för 
Dl och D2 kan Dl:s katod direkt jordas, val'

vid fÖl'bindelsen mellan vo lymlwntl'ollens jOl-d

sida och Vl:s katod brytes upp. 

Materlallista tlli fig. 1: 

A: 	Cl=100 pI" B: Cl=lOO pF 

C2=0.0~ mI" 
 C2 = 0.0~ mF 

C3=0.05 mI" 
 C3 = 0.O~ mF 
R1=0.2~ MS? R1 = 50 kQ 

R2=0.25 MQ R2 = 0.15 M!] 

R3=1 MQ R3 = 1 MS? 

R4 = 1 M{} R1=1 MQ 


Materiallista. till fig. 2: 

C1 = 250 pF mlea R4=1 MO 'h W 
C2=0.01 mF papper R5=1 MO 'I" W 
C3=0.1 mF papper R6=1 MQ pot. 
C1=0.01 mI" papper Dl. D2=6H6, 6AL5, 7A6 
R1=0.5 Mg 'h W etc. 
R2=~0.1 M!! 'I" W 

Vi skiljer först och främst på serie- och 
parallelltyperna vilka visas i fig. 1 A resp. 
B. 	I båda kopplingarna är V1 den vanliga 2. 

detektor-dioden, R1 +R2 diodmotståndet och.t' 
C1 avkopplingskondEmsatorn för högfrekvens. 
över C2 får vi en i förhållande till jord nega
tiv spänning vars storlek är proportionell mot 
bärvågens styrka. Denna spänning »fastlåses» 
av tidskonstanten för R3 och C3 och kan där
för ej följa med modulationen. 

I koppling A släpper V2 fram den lågfre
kventa signalen ända tills anoden blir nega
tiv i förhållande till katoden, vilket inträffar 
vid störningstoppar som överstiger bärvågens 
maximala modulationsnivå. Under en sådan 
störningstopp tystnar alltså mottagaren, ty 
dioden verkar som ett stort motstånd som 
kopplas in i serie med lågfrekvensutgången. 
Vi l{an också uttrycka det så att det övre 
motståndet (dioden) i den spänningsdelare via 
vilken vi tar ut lågfrekvensen stiger till ett 
mycket högt värde varvid utgångsspänningen 
kraftigt sjunker. 

I kopplingen enligt B leder inte dioden V2, 
förrän anoden får en spänning, som är positiv 
i förhällande till katoden, dvs. den verkar dess
förinnan som ett mycket stort motstånd. Ef
tersom dioden här ligger parallellt över spän
ningsuttaget har den då ingen inverkan på 
utspänningen. Kommer nu en störningstopp 
blir dioden ledande och dess inre motst(\.nd 
lågt, varvid utspänningen kraftigt sjunker, ty 
dioden verkar då som en kortslutning av låg
frekvensu ttaget. 

V2 kan i båda fallen utgöras avena halvan 
i ett 6H6 eller 6AL5. Det är naturligtvis ingen
ting som hindrar att den andra halvan tjänst
gör som ·signaldiod. V2 kan även ersättas av 
ett 1N34, varvid vi dock bör se till att den 
blir rätt polvänd. Den positiva polen motsvarar 
anoden i V2 och den negativa katoden. 

De ovan nämnda kopplingarna har den nack
delen att de drar ner den normala förstärk
ningen i lågfrekvenskanalen till ungefär hälf
ten. Det finns en något mera komplicerad 
koppling, som i det 'närmaste lämnar förstärk
ningen ograverad nämligen den i fig. 2 visade. 
Schemat är lånat ur CQ's handbok och har av 
undertecknat sedan länge använts i en om
byggd BC-342. 

En s.ak, som inte är så allmänt känd, är att 
vid störningsbegränsare enligt ovan glödspän
ningslindningen som matar dioden helst bör 
vara försedd med ett jordat mittuttag. 
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SSA-bullf>:tln dt"n 27 jan. 195 :~ 

ARRL-lesten börjar nästa weekend e med foni-pass. Ut
förliga regler 1 QTC, som utkommer under veckans lopp. 

Resultat av 1951 års SM VKV-test töreligger klart. 
Segrare SM~A y med 208 poäng följd av SM5VL 194, 
SM5MN, SMIQX 138. SM5FJ 117 poän g. Antalet deltaga
re 37 st. 

Internationella Röda Korset återkommer med försöks
sändn ingar pä 7210 kc den 28 och 30 januari samt 1 
februari. Fyra l-timmcspass köras dessa dagar med bör
jan kl. 0600, 1130, 1500 oeh 21 30 gmt. Rapporter äro 
välkomna, som insändas till Comlt~ International de la 
Croix Rouge IGeneve. 

NRRL arsmMe I maj förlägges till Stavanger. 

SSA-bullctln den 3 febr. 1952 
Genom vänligt tillmötesgående frän Stoekholmsavdel

nlngen får SSA HQ såsom tillfälligt län disponera den 
av 	 SM5ZK donerade CommandermoUagaren. 

Medlemsantalet vid årsskiftet var 1890, därav med sig
nal 1280. 

nder gttngna året har ca 120 ansOl(ningar om WASM in
}{ommit. 

Prefix 5A2 är numera call för Llbyen; före detta MD2. 
Ordinarie bulletintider Inställas årsmötesdagen den 17 

dns. Referat från årsmötet kommer samma dag kl. 1930 
pä SO-meters frekvensen, varvid såndnJngen sker frän 
SM5SSA HQ. 

Vid arsmötet utdelas årsberättelse, vinst- och förlust
rälming, balansräkning och budgetförslag. 

SSA-lllllletln den 10 (eUr. 1952 
Förutom Jönköping och Nässjö h a GlIteborg oeh Väs

terås anmält sig villiga arrangera SM I rävjakt. 
Kommande QTC meddelar att årets VA-test infaller den 

19-20 april. 
W AE-reglerna kompletteras gång efter annan. Numera 

rälmas LA. S~1 och OH norr om polcirkeln samt SMl 
som särskilda prefix. 

Radiobyrån utdelar [ör närvarande vakanta signaler, 
varför call efter senast utdelad SM-BGV torde dröja av
sevärd tid. 

Enligt schweizisk översikt a vtävlingar 1952 komm er 
HB-test fonl-klass den 23-24 dns samt dlto CW den 22 
- 23 mars. Enligt ~amma källa anordnas VHF-lcst (ör 
Europa den 6 juli. Arrangör obekant tills vidare . 

Styrelsemöte äger rum den 14 dns. 

Ordinarie bulletin tider nästa söndag ersättes med enbart 


BO-meterssändnlng kl. 1930 snt. 
Efter preliminär granskning av jultesten synes SM5AQV 

ilgga pä topp-plats. AQV vann A-testen 1951. 
Hjärtligt välkomna till årsmötet nästa söndag. 

SSA-bullctln den 17 teUr. 1952 
Dagens ärsmöte bevistades av ca 125 medlemmar. Antal 

godkända (ullmakter 141 st. T IIII ordförande för mötet 
valdes SM5RO. SM5XL tjänstgjorde som sekreterare. 

Avgäende styrelse beviljades full ansvarsfrihet. Ingen 
erinran mot reVisionsberättelsen . Nl'a budgeten balanserar 
på. 4.0 tusen kronor. Årsavgiften .oförändrad. 
Valkommltt~ns förslag till styrelse godkändes. 
För förnyad :'.Itredning om ambulerande årsmöte tillsat

tes töljande kommitt~: SM5RO SM5WJ SM5XL SM5WE 
SM5FZ SM6ID SM6BEF. 

Arsmötet valde SM5TF SM6BEF oeh SM6ID till utred
ningsnämnd i frågor gällande m~dlemsuteslutning. 

Nya valkommltt~n: SM5RO SM7JP SM7HZ med RO 
som sammankallande. 

Beträffande FRO rekommenderade ä r smll tet att styrel
sens förslag till separering skulle godtagas. Interimssty 
relse för nya FRO tillsattes omedelbart efter arsmötets 
slut. 

SM~ZP 

http:eJ0e:.v3
http:motst(\.nd
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SSA UK'T·TES'I~ 1951 

Först som sist skall fastsläs, att även årets 

UKV-test präglades av de deltagande SM50rna. 
Liksom föregående år belades samtliga topp
platser på ett undantag när av SM5-or. In
kräktaren bland toppmännen är ä ven i år 
SMIQX. Om man betänker, att -QX endast 
körde på ett band, så förstår man, att han 
gjort en mycket förnämlig prestation. SMIQX 
hade mycket lätt kunna vinna tävlingen, om 
han kört ett lokal-qso på vardera 6 och 0.7 
meter. SM5MN hade t. ex. fått byta plats med 
- lQX i prislistan, om inte - 5MN fixat sitt 
enda 420 Mc lokal-QSO. Några av deltagarna 
ha till tävlingsledningen framfört önskemål 
om att användandet av distansmultiplier är 
orättvis. Man har ju, som påpekats, för rätt 
länge sedan tagit bort nämnda faktor vid tes
ter på lågfrekvensbanden. Tävlingsledningen 
lovar att allvarligt ta itu med en revision av 
tävlingsreglerna för UKV-tester. 

En glädjande nyhet i årets resultatlista får 
väl sägas att de åtta OZ-hamsen utgör. Visser
ligen var ju condsen sådana, att endast SM7
orna fick »leka» med dem, men det gjorde ju 
tävlingen litet intressantare för skåningarna, 
som annars fått det rätt långsamt under täv
lingspassen. Nämnas bör, att SM7BE under 
ena tävlingspasset fick QSO med DL3MH, 
med QTH Celle, på 2 meter. Förbindelsen är 
verifierad med QSL (ingen logg). Tävlingsled
ningen har ej räknat in de 9 poäng, som -7BE 
här kunnat räkna sig tillgodo, men var och en 
kan ju se i listan, att om - 7BE lägger 9 po
äng till sina övriga, så får han flytta upp ett 
steg. 

Svårast i testen hade nog SM6QP det. För
utom tvenne lokal-QSO med -6WB hade han 
tjänat sina poäng på DX. -6QP hade även in
riktad sig på förbindelser med LA-hamsen, 
m en på grund av condsen blev det nil. Cond
sen, som under testen var halvbra utan några 
exceptionellt goda öppningar, gjorde, att 
-6QP hade svårt att till fullo genomföra en 
del av DX-förbindelserna. Som ex. kan näm
nas, att . han hade två st. icke godkännbara 
QSO med - 5VL och ett likadant med - 5AY. 
Man kan nog tycka, att en enda förbindelse på 
2 meter mellan Stockholm och Göteborg, även 
om den inte genomföres 100-procentigt, är en 
bättre prestation än 25 kontakter på samma 
band med lokalhams. 

Intressant är också att konstatera, att det 
var kontakterna med - 6QP, som avgjorde 
striden om första och andra placeringen i pris
listan. -5AY och -5VL hade vardera två för
bindelser med - 6QP, men endast -5AY lyc
kades godkänt genomföra ett av dem. För 
detta fick -5A Y 9 poäng. Med en bandmulti 
plier av 2 gör detta 18 fina poäng. Av detta 
synes lätt att hade inte -5AY fått detta ena 
QSO med - 6QP godkärit, så hade -5VL vun
nit. Likaså hade -5VL vunnit tävlingen, om 
han lyckats. bättre med något av sina QSO 
med -6QP. 

Med loggarna ha i allmänhet följt en liten 
beskrivning av de använda rigarna. Av dessa 
framgår det att deltagarnas RX-ar m est ut
göres av converter plus den vanliga RX-en. 
Wallmancascoden är mycket anlitad i conver
tern. De mest anlitade slutrören i TX-arna äro 
829B och 832. Inputen är sällan över 100 wat
tar. 

I inbjudan till testen hette det, att deltaga
ren fick räkna sig 3 tillgodo som bandmultiplier 
om han begagnade sig av tre band. Detta var 
emellertid fel. Tävlingsledningen hade tänkt 
sig 2 som högsta bandmultiplier och har ock
så räknat med detta. 

Samtidigt som denna redogörelse för 1951 
års UKV-test publiceras, utsändes SSA diplom 
till de 6 bäst placerade deltagarna. Bäst pla
cerad OZ-deltagare får även ett av SSA he
dersdiplom för god insats. 

S lation l'. J\rult. Stn.tlon r. i\rult . 
1. SM5AY 208 2 18. OZ5ED 2 1 
2. SM5VL 194 2 19. 	 OZ5MK 20 
3. SM5MN 164 2 20. 	 OZ5ROS 20 
4. SMIQX 138 1 21. OZ200 1 .~ 
5. SM5FJ 117 1.5 22. OZ9RR 18 
6. SM5BRT 90 1 23. SM5YS 
7. SM5BOC 68 1 21. 	 OZ5HV 12 1 
S. SM50G 52 1 25. OZ7G 9 1 
9. SM7BE 49 1 26. SMI AHN 7 l 

10. SM5JL 47 l 27. SM7BB 7 l 
11. SM5UU 43 1 28. SMIBZQ 7 l 
12. SM5BNG 41 1 29.. SM1BVQ 3 l 
13. SM7RP 40 1 :lO. SM6WB 2 1 
11. SM5GM 36 1 3 1. SM5CD 1 1 
15. OZ2FR 13" 
16. SM5AOL 33 1 Ick e lw;iind& lO,l.;'~ar: 
17. 	 SM6QP 29 1 SM5AKI. SM5D~ SM6BQ 

OZ2ES, OZ3EP, OZ7EP ~ 

Till samtliga deltagare uttalar tävlingsled
ningen ett hjärtligt tack för visat intresse och 
önskar lycka till på UKV-banden. 

Bohus-Björkö den 16 jan. 	1952. 
SSA tävlingsledning 

KarlO. Friden, SM6lD 

- och när condsell blev sämre så .man inte 
fick annat än HC8, YN, TG och en och annan 
TI, sa gick jag och knöt mig, sade Longwire
Gurra anspråkslöst, lutade sig bekvämt bakåt 
i soffan och låtsades ej se värdens senaste qsl, 
ett kort från VR6AY, som aven händelse rå
kade ligga framme på bordet. 

- Jag hörde det, kom det stilla och försynt 
från Lazy-H-supportern Jocke. - Ett par mi
nuter sen du slagit igen 	tog jag HVIAA, ni 
vet den där jeppen som fått tillstånd att köra 
en kvart vart fjärde år. Jag var hans första 
SM. 

Den stora tystnaden sänkte sig över rummet. 
Alla begrundade hans ord och ögonen på för
samlingen lyste av avundsjuka som överbelas
tade 83'or. 

- Personligen tycker jag 3.5 är trevligast, 
fick så småningom Kilowatt-Erik fram, sen 
han läskat sin hoptorkade strupe m ed en klunk 
Pommeril. Mina sked där med ZD9AA går som 
ett urverk. Aldrig under S9 får man .. . 

Kommen s å långt i drömmen vaknade vi 
badande i svett och steg upp för att omedel
bart påbörja DX-spalten, vars manus -WL 
redan länge väntat på. Here she goes. 

Conds 

80 m 


4GL finn er det lönande att stiga upp ännu 
tidigare än vanligt - PY7WS överlistades ny 
ligen genom en liten fint. Genom GL erfar vi 
också att 

7JP kört samma PY7 liksom även PY2AJ, 
OY2ZB och en FF8. Dessutom är det nu ldart 
med WBE. 

4BQA celebrerade sin ankomst på 80 ge
nom att en natt qso :a en TF. 

5AQW har avverkat 4 kontinenter. EK, 4X4, 
OY, PY och VS7NG skyltar 'nu i loggen. För 
VS7NG var det ·»first SM 80». 

CN8CS har hört flera SM's, bl. a. 5AQV, på 
80. Lyssnar kl. 2200 GMT och kör med xtal på
3550. 	 . 

40111 

5AQW, som tycks ' vara en grundlig man, 
har för säkerhets skull kört VS7NG även här. 
VS7'an hörs fb om kvällarna (bäst vid den tid 
då MI" Medelhams xyl är på kaffemeeting) 
och en hel del SM torde ha loggat honom. 

I övrigt kan det vara nog så besvärligt att 

fiska upp de matnyttiga prefixen ur band
soppan. VQ4, ZS och FF8GP hörs och körs 
c:a 2200. Vid 19-tiden och på morgonen brukar 
4X4 fastna på limspöet. USA är inte så tokigt 
heller p å natten och morgonen, men det och ti 
digare nämnda prefix på cw lär ju inte räknas 
som en ovanligt spirituell fonist en gäng sade. 

20 m 
2AQY hör norrskenet med god qrk och kör 

dessemellan W av olika kulörer. Tid: 21-24. 
6AHC tog en del dx pli. eftermiddagarna in

nan senaste stormen riggade ned 8JK-beamen 
åt honom. En multibandtåt hänger dock fort 
farande kvar. 

7YO's lwmmentar till condsen är : ganska 
svagt. öppet 09- 01, för 	VK-ZL 12-15, ZS 
17-18. 

5RC säger: Bandet är öppet 09-18. I övrigt 
nästan cut-off, möjligen kan MI3LK sticka 
upp huvudet. 

5BLA har ryktesvis kört 	VU, MI3, ZS och 
3V8, men närmare info saknas. 

F. Ö. får tabellen tala. Asterisk (") betyder
foniqso. . 

Svartfötter 
W9FFD, som en längre tid varit verksam på 

40, har befunnits vara NG. LUIMI, vy qsd på 
samma band, är också diskutabel. Ovanstående 
enl. AXM. 

ZS2M I, Marion Island 
vilken tidigare använde en vanlig enkel' an
tenn för mottagningen, har T\U gått över till 
att lyssna med hjälp av sin rhombic. Chanser
na att få kontakt med honom har därigenom 
avsevärt ökats. Två dagar i veckan ägnar han 
helt åt qso med ZS-stns och då lönar det Sig 
inte alls att svara honom. (QSP från G2MI 
via -WL) . 

VQ8AL, Mauritius, 
dök hastigt och lustigt upp en kväll på 14 
Mc. - KP och - WL hade ett kort men fint 
foni-qso med honom, vilket dessutom gav ett 
»confirmed » nytt land för båda. 

AJ4AB 
(kufiskt call qrt när detta läses) är fixed ,port
able i Sudan (ST).' Signalen är offiCiell och 
OK för DXCC samt tilldelad en solförmörkelse
expedition med tyvärr kort livslängd. (WL.) 

Italienarna 
får endast köra 3.5 Mc under tester och emot~ 
ser därför gärna qsl för WAE. 

KG6GD, . 

inte helt okänd signal, återvänder mI ,till usA 

där han blir W6ATB, ' berättar SWL Engberg, 

Näsbypark. 


Vi gratulerar SM7YO 	 . 
till W ACE-diplomet. Det är 'nr 313 och »firs:t 
in Sweden». 



_ ___ 
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OY2Z 
är OK och flera SM har redan fått qsl. 

DL5L, . 
dvs. SM5RC, skickade oss en trevlig och väl
disponerad rapport från Nyköpingsgänget 
med en liten återblick på vad som qso'ats. Så
lunda får vi veta att RC, ACR, AFS och BLA 
omsatt åtskilliga kWh i fb qso'n, medan, skul
le vi kunna föreställa oss, dx-febern brun
nit i kapp med 80Torna. 

Adresser: 
EA8AH P. Box 215,Santa Cruz de Tene

nfa, Canary Islands. 
KG4AT Navy 115, Box 55, FPO, N. Y., 

N. Y., USA. 
VQ5CB P.O.B. 264, Kampala, Uganda. 
MP4KAC P.O.B. 54, Kuweit, Persian Gulf. 
OY2Z Box 71, Thorshavn, Färöarna. 

Så var det qru. 73! 
UH 

I I Nordanlerika. · 1·=----SYdam;-lk~~I-- · --(i·e~~';-l~~ ·~ ·~~~~~;;~ - ' IAfrika Asien 
SNT I 

stn QSO Sl·n QSO Stn QSO SI.... QSO I SIn I QSO 

_0_S_-_10_I _FQ_8A_ E _R_ C__ : _A_2_E_F A " J_W_ L_ 

10-12 VS6BA 4-2320 

12-14 FL8BC YO RZ1AF YO 
FA9RW RC RZIAR YO 

VU2JG RC 
--- ,- -- - •. --- 1- ---
H-16ICR5AA YO MP4BBD YO 

CR7CN YO ARBAB . 3-2039 

PY1AQT· IWL_ _ 

IJA80T 

It-:W= 0--I-YO-I~V2 . . I RC 

IOX3UD 
TI2RC I'HC : ' '-;-O~

\-/L20-22 I AJ4AB· 

- --I 1- 1- -: W, VE,KL71 AQY 

_ I
YO I 


I 

IY~tHC 
I 

Åstö-lägret den 7-13 juli 
Du är välkommen till lägret och inte 

bara du utan även din XYL, YL ·es see, 
op, Vi lovar dej en trevlig vecka vid 
havet, där du kan få lapa sol och luft 
och hamradio i de proportioner du själv 
önskar. 

Anmälan kan redan nu insändas till 
SM3LX, C. H. Nordlöw, Klubbgränd 6, 

Härnösand 

P. S. 
Mer om lägret nästa nummer. 

Tekniska bidrag 

och en hel del annat material måste tyvärr stå 
över denna gäng. XL's artikel om AI-NBFM 
fick maka på sig för hans egen om nycklingen, 
vilken är en lång historia och som fortsätter 
med schema m. m. i nästa nummer. 

Red. vill tacka -1702 för en fin sak om en 
större rx med utsökta fotografier och ett ut
förligt schema. -ACR har berättat om WAC
jägarens vedermödor. Tks OB och artikeln 
kommer nästa gång, då vi även publicerar ett 
utförligt referat angående region I 2 m-testens 
resultat , 

i 

~j 
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Nycklingsproblemet vid telegrafisändare 
Modern lösning år 1952 
Av Smtc Breekström, SM4XL 

r. 
QTC har genom tiderna innehållit flera 

efterlysningar av olika nycklingssystem med 
BK (break-in), mottagarblockering, frihet 
från knäppar m. m., och som följd därav har 
ocksä flera olika nycklingssystem beskrivits 
i vår tidning av olika författare. Särskilt frä
gan nyckelknäppar - frekvensstabilitet vid 
nyckling i VFO :n har varit föremål för en hel 
del lösningar. I de flesta fall är det absolut 
nödvändigt att bryta oscillatorn mellan sänd
ningsföljderna, för att ej oscillatorfrekvensen 
eller dess övertoner skall inkomma i motta
garen, när man önskar »fullt» BK pä exakt 
samma frekvens som motstationen. Att lägga 
oscillatorn pä en avsevärt lägre frekvens än 
1.7 Mc elIer bygga en VFX, dvs. en VFO utan
för amatörbanden med frekvensblandning med 
en kristalloscillator utanför bandet för erhål
lande av önskad frekvens, är visserligen an
vändbara utvägar - men flera nackdelar upp
står i form av komplicering av sändaren eller 
svårighet med FRO-frekvenserna el. dyl. 

Från omkring är 1946 synes nyckling genom 
gallerblockering ha slagit igenom .alltmera. 
BK-system med användande av den s. k. bak
kontakten på nyckeln eller reläet ·har även 
förekommit. 

Nu pä 1950-talet synes emellertid tiden vara 
mogen för ytterligare moderniseringar av våra 
sändare. Fordringarna på sändarna stiger oav
brutet, och man mäste hålla sig framme med 
moderna anordningar, om man inte skall bli 
hopplöst efter i utvecklingen. Att få mjuk och 
knäppfri nyckling utan att frekvensen »kip
par» är lika svärt, om inte svårare, som att få 
full amplitudmodulering .utan för stor band
bredd och med fullt utnyttjande av sändarens 
effekt. Det är därför lönt att ha ordentliga ät
gärder vidtagna för telegrafi lika väl som för 
telefoni. 

Ett modernt nycklingssystem måste kunna 
passa till redan färdigbyggda sändare utan 
alltför omfattande ändringar. Då gallerblocke
ring är ett både enkelt och vanligt system, an
tages i det följande, att det är ett sådant sy
stem som skall ombyggas. 

Vad f9rdras nu av det nya nycklingssyste
met? Jo: 1) Nycklingen skall i princip ske 
antingen i slutsteget eller i steget närmast 
före slutsteget, så a .tt återverkan på oscilla
torn blir så liten som möjligt. Här avses, att 
det nycklade steget utgöres av något medel
stort beam-rör, t. ex. 807, 814, 813, 2E26, 
4- 125A eller liknande typer, t. ex. 4-65A, 
4E27!257B el. dyl. Behövlig brytning av VFO 
får ordnas genom andra metoder. - 2) Saken 
har emellertid ytterligare en sida. Om ett 
nycklat steg följes av flera klass-C-förstärka
re, kommer telegrafitecknen, även om de från 
början är mjuka, att »skärpas upp» genom 
att en klass-C-förstärkare ju genom sitt ar
betssätt klipper bort teckenbörjan och tecken
slut och förstärker en viss »topp» i inkom
mande styrning, liggande över en viss gräns
nivå. För övrigt användes i radar-(ekoradio-)
anläggningar just en sådan metod för att aven 
sinusfonnad våg alstra en fyrkantväg! Alltsä 
skall man nyckla det steg, som nyss angavs 
i punkt 1. - 3) I teckenmellanrum .skall bär
vågen undertryckas så härt, att även vid till
slagen oscillator absolut ingen ton får före
komma mellan tecknen. - 4) Tidskonstanter
na för teckenbörjan och teckenslut skall kun
na intrimmas på enkelt och effektivt sätt. 
5) Det skall finnas möjlighet att få tidskon
stanterna för teckenbörjan och teckenslut av 
ungefär samma storleksordning. Tidigare har 
det ansetts, att teckenbörjan skulle vara 
skarpare än teckenslutet, men om man nu 
ändå skall gå in för klanderfria tecken, har 
man att taga steget fullt ut och måste då 
medtaga även den nu nämnda fordran för att 
få fullgott resultat. - 6) Nycklingsreläer 
skall ej förekomma för den egentliga nyck
!ingen. Däremot kan ju ett relä möjligen till
låtas för blockering av mottagare, VFO m. m. 
mellan sändningsföljderna. Detta relä behöver 
ju inte följa med vip varenda teckendel utan 
har endast att slå till och från vid längre ord
mellanrum. - '1) Nyckelns hävarm skall av 

säkerhetsskäl ständigt vara pä jord-potential. 

Detta mäste anses som en säkerhetsföreskrift 
av grundläggande betydelse. - 8) Några höga 

16- 1sl VQ8AU 
FB8BB 
FB8ZZ 
ZS4F 
CR5AA 
7.S8MK 
ZE3JO 
ZS5KF 
EA0AD 
ZD4BF· 
EL9A· 

WL 4X4 ARC VE, W YO W0 RC 
YO ZC4EC ARC WL 
YO TA3AA 3-2039 
WL 
YO [ 
YO 
ARC 
ARC 
4-2320 
4-2320 

KL7AFR· 

WL I 
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spänningar över nyckelkontakterna får av det ju en likströms- eller likspänningsförstär
samma skäl absolut ej förekomma. - 9) kare, och då tar vi fasta på förstärkarkopp
»Fullb> break-in skall vara möjligt på exakt lingen »cathode follower». Denna koppling får 
samma frekvens som motstationerna. Det genom sin katod ge skärmgallerspänning till 
skall gå lika lätt att yttra sig utan extra åt det nycklade röret. Cathode-followerns låga 
gärder, som om alla sutte i samma rum och utgångsimpedans och stora oberoende av be
talade med varandra och lyssnade på varand lastningens storlek ger mycket god anpass
ra. - 10) Tecknens kurvform skall vara fullt ningsförmåga och mycket goda spännings
oklanderlig. - 11) Möjlighet skall finnas att reglerande egenskaper. Dessutom bildar röret 
ansluta vilken nyckel som helst. Bak-kontak självt i denna koppling ett inom vida gränser 
ter eller andra speciella utföranden med dubbla reglerbart skärmgallermotstånd, vilket då läg
kontaktslutningar skall icke behövas. - 12) ges från anodspänning till skärmgaller i det 
Strömmen genom nyckeln skall vara mycket nycklade steget. 
låg. - - 13) Vid nyckelkontakterna får ingen Det r!icker dock ej med att skärmgaller
gnista bildas då kontakten brytes (t. ex. på spänningen är noll i teckenmellanrum, utan 
grund av strömmar genom för höga induktan negativ blockeringsspänning måste tillföras, 
ser). - 14) Gnista får ej heller uppstå vid om ej bak-ton skall uppstå. Växlingen mellan 
kontaktens slutning (t. ex. på grund av ur plus- och minusspänning måste ske direkt och 
laddning av för höga kapacitanser) . - 15) mjukt, alldeles som om det hade gällt oför
Nycklingssystemet skall kunna inmonteras på ändrad polaritet. Inga extra svängningar få 
redan färdigbyggda sändare utan alltför stora uppkomma, när skärmgallret växlar polaritet 
ändringar. vid teckenbörjan och teckenslut. 

Det var mycket, det här! Ja, men genom Det visar sig vid experimenterande, att ett 
resonemang från punkt till punkt kommer dylikt nycklingssteg måste ha ett slags för
man snart till klarhet. Först och främst: vil förstärkare mellan nyckeln och det egentliga 
ken elektrod skall vi ge oss på i det nyckla nycklingsröret, så att nyckelns impulser dels 
de steget enligt punkt 1 och 2? Jo, skärm förstärkes, dels lägges in på nycklingsröret i 
gallret! Varför? Jo: 1) Nycklingsanordningen rätt polaritet, dels »flyttas » upp eller ned i 
kan ingå ' på skärmgallermotstå.ndets plats, spänningshänseende i de fall, då ingen direkt 
varigenom man inte behöver vara så. rädd för jordning av nycklingsrörets elektroder bör ske. 
»stjålande» spänningsfall som vid t. ex. anod I den beskrivning, som här skall följa, har 
eller katod. - 2) En stor anodeffekt kan lätt det valts en »gallerjordad likspänningsförstär
styras medelst låg skärmgallereffekt. - 2) kare», där »jorden» utgöres aven fast minus
Tecknens kurvform blir nästan oberoende av spänning och nycklingsimpulserna inmatas i 
styreffekten på rörets styrgaller. - 4) Kurv katoden och matningen till nycklingsröret sker 
formen blir nästan oberoende av vilket fre genom anoden. .Förf. fann snart, att dessa 
kvensband man kör på. - 5) Man frigör sig båda steg (för-förstärkare och nycklingssteg) 
från det starka beroende av röret, som i vissa kunde erhållas genom en vanlig dubbeltriod 
fall orsakas, t. ex. av att styrgallerblockering av sådan typ som 6SN7GT, 12AU7, 7N7 m. fl. 
fordrar så olika blockeringsspänningar beroen (två skilda katoder måste finnas i röret). 
de av hur skärmgallerspänningen tillföres. Sedan har vi frågan om oscillatorn. Tydligen 
Punkterna 3-5 gör, att styrgallerblockering bör, vid nycklingen, oscillatorn starta ' så ti 
här ej kan godtagas. - 6) Det blir möjligt digt, att den har kommit i gång ordentligt, 
att göra nycklingsanordningen ansvarig för innan bärvåg börjar gå ut från sändaren. Vi
hela skärmgallerspänningstillförseln, varige dare bör oscillatorn stoppa så sent, att sän
nom anordningen passar nästan med vilka va darens bärvåg är ordentligt bruten, innan 
rianter som helst. oscillatorn stoppar. Det är även lämpligt, att 

övriga fordringar pekar på att nycklingsrör oscillatorn svänger oavbrutet under en följd 
måste användas. Med nycklingsrör, oavsett av bokstäver och ord och stoppar först i läng
med vilken nycklingsvariant det än användes, re mellanrum (för möjliggörande av lyssning 
blir tonen på. 28 Mc lika vacker som annan i mottagaren). Det kan ibland vara tilL nack
nyckling blir på 3.5 Mc, ja, t.o.m. ännu bättre. del att oscillatorn går till och från för vart 
Hur skall nu detta kopplas? I ' princip gäller enda ord, varför dess stoppande bör dröja åt-
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minstone omkring en sekund efter sista tecken nän:mda knäppen är ej av den art, att den 

delen . - Att ordna detta tillfredsställande vid »generar» och är f. ö. på vissa frekvensband 

ett gallerblockerat äldre nycklingssystem ej alls hörbar. 
gick ganska lätt med hjälp av motstånd Ytterligar~ ett par jämförelser med »äldre» 

kondensator-kombinationen, som upp- och ur system skall här göras. 

laddades vid nycklingen . Vid rörnycklingssy Som bekant bör ju ett högfrekvenseffektför


stem gick detta emellertid ej, ty rörnycklingen stärkarsteg normalt ha styrgallerspänningen 


var så mjuk, att den långsamma spännings alstrad av både en fast förspänning, sOm hål


ändringen, som ägde rum vid upp- och ur ner anodströmmeFl nere i vilovärde på omkring 


laddningarna, orsakade förskjutning av oscil 5-10 % av det fulla värdet, och en gallerläc


latorns frekvens vid teckenslutet, ty spänning ka, som genom styrgallerströmmens spän


en i fråga måste ju på något sätt tillföras ningsfall tillägger en extra förspänning, så att 


oscillatorn, så att start och stopp erhölls! Det riktig styrgallerspänning erhålles av fasta 


fastställdes därför, att oscillatorns blockering förspänningen + automatiska förspänningen. 


måste ske genom att någon spänning plötsligt Eller också kan katodmotstånd användas i lik


till kopplades och bortkopplades. Försök gjor nande syften. Om man nu, som tidigare ofta 


des med glimlampor, men visade sig mindre var brukligt nycklade i ett tidigare steg, fick 


lämpligt. Förf. har därför använt ett litet relä de följande rörens anodströmmar alltså ej gå 


för detta ändamål. På grund av nycklingssy ända ned till noll. Stegen gick med andra ord 


stemets utförande måste denna anordning vara i klass B i teckenmellanrum och i klass C vid 


utrustad med både höga resistanser och låga utgående tecken. Fördelen med detta var, att 


kapacitanser, så att nycklingsrörets arbete ej nyckelknäpparna minskades, emedan den ovan 


äventyrades. Proven och mätningarna utmyn nämnda »uppskärpningen» ej blev sä utpräg


nade slutligen i att en vanlig dubbeltriod av lad. 


samma typ som vid det ovan nämnda nyck Emellertid har förf . vid experiment funnit, 


lingsröret användes även för att styra reläet. att dylikt förfarande ej är tillräckligt, om 


Den ena trioddelens anodström genomlöper re
 man har höga fordringar, utan det »nya» 
system, som här framhålles i denna uppsats, 

som diodlikriktare, vilken skiljer mellan 
lälindningen. Den andra trioddelen är kopplad 

visade sig mycket bättre. Saken har emeller

strömriktningarna vid de nämnda »upp- och tid en annan sida, nämligen företeelsen bruset 

urladdning», så att dessa få olika tidskonstan från ett »brutet rÖT» , Vad är då det? 
(Forts,)ter, varigenom verkan på den andra triodde

len blir mycket snabb vid nyckelns nedtryc BOKNY1.'Tkande och långsam vid nyckelns uppsläppan
de. - Reläet måste kopplas så, att oscillatorn Radioteknisk Arsbok 1952. Redaktör: 
startar så snart som möjligt. Detta möjlig John SCht'öder, SM5ZE, 240 sidor. Pris 
göres av att blockeringsspänningen ligger så kr, 12:- häftad , Nordisk Rotogravyr, 
kopplad, att oscillatorn startar, när relä-anka Stockholm, 
ret just lämnar sin vilokontakt, ty då slipper 

Radioteknisk Årsbok, vars första årgång numan att räkna med den tid, som ankaret be
utkommit, vänder sig till bäde. radioteknikel'höver för att röra sig frän det ena ytterläget 
och amatörer, I det senare begreppet inneslutill det andra! 
tes även sändaramatörer,

Reläet måste givetvis vara aven lättrörlig 
Bokens första hälft upptages av mera »all 

och liten typ. Det får ej heller , bryta några 
varliga» artiklar behandlande bl. a , termisto

nämnvärda strömmar. Oscillatorn är därför i rer, meteorologi och kortvågsutbredning, be
princip gallerblockerad. Som ovan framhållits, räkning av småtransformatorer samt av in
kommer oscillatorns »egna» teckenbörjan och duktansspolar i alla former, De båda senare 
teckenslut aldrig att utsändas över sändaren. kapitlen har synnerligen stort värde ' i det de 
Vid första nyckelnedtryckningen efter en innehåller en mängd praktiska uppgifter som 
mottagningsföljd höres en svag extra knäpp, man normalt fär leta efter på en mängd olika 
men sedan är nycklingen under hela sänd håll. 
ningsföljden som den skall vara,och den Efter 18 sidor om televisionen och dess spe
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ciella problem är vi så inne på konstruktions
avdelningen där vi först och främst fastnar för 
·-XL's bidrag betitlat »Störningsbegränsare i 
radiomottagare». -XL kommer till det resul
tatet att seriebegränsaren är bäst för den hög
klassiga mottagaren. 

»Hur jag har det» skildrar ett besök hos 
några kända stockholmsamatörer (- KP, 
'--PL, -VL och -ZK) samt hos underteck
nad. Där får man en hel del kompletterande 
och intressanta uppgifter om stationerna och 
männen bakom signalerna. 

I de följande kapitlen finner vi utförliga 
konstruktionsbeskrivningar över en enkel sän
dare resp. mottagare (konverter), avsedda för 
nybörjaren, jämte alla de till anläggningarna 
hörande övriga detaljerna. Dessa kapitel är 
särskilt rikt illustrerade. Avdelningen avslutas 
med en beskrivning över en batterimatad kon
verter för DX-lyssnare. 

»Amatörerna och S-märkningen» redogör 
för de bestämmelser som gäller för mottagare 
och förstärkare avsedda att anslutas till belys
ningsnätet. Läs det kapitlet och försök att i 
möjligaste mån uppfylla fordringarna! 

Kapitlet om mätinstrument (för serviceverk
städer) ger en god uppfattning om vad de 
olika fabrikanterna har att erbjuda och ger 
ä ven vägledande råd för inköpen. 

Den innehållsrika och lättlästa boken inne
håller till sist även en del tabeller och nomo
gram. 

D et är sällan vi ser något på svenska be
handlande något som ligger oss så varmt om 
hjärtat som det vi här relaterat. 

- WL 

UR HAM-PRESSEN 
QST, Jan. 1952 

Practical Applications oj Pi-Network Tank 
Oircuits j01" TVI R eduction. Pi-filter-arrange
mang för att -ta bort övertonerna på TV-ban
den. Beskrivning över en CO-PA (6V&
1625/807) med cJamprör 6V6, där pi-filter an
vändes både för koppling mella!) rören och i 
utgången. 

Three Ohannels on T en . 28 Mc tx med tre 
kånaler avsedd för »Civil Defense». 

Adding an Amplijier to the Nov ice One
T1tber . I maj- och juninumren 1951 beskrevs 

en enkel tx, till vilken här fogas ett P A-steg 
(807) som ger en input av 60 W. 

RF Amplijier jor 1,20 Mc. Grounded-grid HF
steg med 6J4, 6AF4 eller 5675. 

18th ARRL International DX Oompetition. 
Fullständiga regler för årets ARRL-test. 

A 1H Mc Antenna Ooupler. En kompakt en
het avsedd att inmonteras direkt på antenn
systemet. 

The Rothrnan Modulation System . En con
trolled-career modulationsmetod som kan an
vändas vid tetroder och är besläktad med 
cJampmoduleringen. 

CQ, Jan. 1952' 

Some Experiments with Screen Grid Modu
lation. Frank C. Jones beskriver fyra olika 
modulatorenheter han experimenterat med. 
Samtliga duger att modulera ett par 807'01', 
en 829B eller t. o. m. ett par 813. Anodspän
ning 250-400 V. 

A Foolprooj 11&80 Novice Transmitte?'. CO 
(6AG7) + PA (807) går rakt igenom på 80 
m och dubblar i båda stegen på 11 m. 

Men oj Radio. En historisk artikel. 
Get Your Oi1'cuits Untangled. Förslag till 

samlingspärm för schemor och skisser med 
fotostatkopior. 

DL-QTC, Jan. 1952 

ZF-Quartzjilter. Utförlig artikel om olika 
kopplingssystem för MF-filter. 

Die W indom-Antenne. Teoretisk behandling' 
jämte förslag till matningsanordning. Antenn
avstämningsenheten (parallellkrets) matas 
med en 52 ohms koaxialkabel 3.5 m lång med 
induktiv koppling i båda ändarna. Antenntrå
den kopplas till ett uttag på spolen. 

Das »Antennascope». Efter artikeln i CQ om 
detta intressanta mätinstrument. 

Quartzgeste1terter Oonvert81' jur 430 MHz. 
Schema och detaljlista för svängburkarna. 

Kristalltriodenschaltungen. 

~Iobile (:~orne.· 
Bilburen 2 m station 

Våren 1951 blev jag lycklig ägare till en 
Austin A40. Kallad Pluto!! 

TilJfölje fördjupade studier av CQ och QST 
m. fl. USA-organ beslöt jag att till Pluto's öv-
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riga utrustning foga mobil pyts för lokaltrafic 
m ed övriga göteborgska 2-metersfantaster 
(inte många men en suverän skara) och bör
jade planera. 

Mitt tekniska vetande om ukv, enkannerli
gen mobil sådan, räckte inte till någon vettig 
lösning, varför sakkunskapen tillkallades i 
form av SM5AY, Gunar Roth, som med sed
vanligt intresse grep sig an med konstruktion, 
planläggning och sist men inte minst kostnads
beräkning. 

Det blev dyrt men roligt. Om QTC i något 
kommande nummer skulle få plats med en 
teknisk avhandling om grejorna in extenso, 
skall jag gäma återkomma; denna gången blir 
det bara skummat. (Tack på förhand, - BQ! 
Då tar vi in fotot på samma gång'. - Red.) 

Jag utgick från en Sound 102 (12-volts), till 
vilken en x-talstyrd konverter· anslöts. Tx: 
x-talstyrd med QQC04/15 i slutet. Frekvens 
144.83 mc/s. Modulator: Någon sorts katodmo
dulering enligt -AY och även där ett QQC 
04/15 i slutet. Mikrofon modell LM med tan
gent för relämanövrering av tx/rx samt an
tenn. Antennen ja. Vi tog en vanlig teleskop
bilantenn och appendicerade ett »J » till den
samma, varefter densamma utan större besvär 
kunde användas till såväl vanlig bil-bc som 
ukv. För ukv kördes den Jh-vågs och gav ena
stående resultat. Kraftkälla blev Pluto's ordi
narie batteri som räckte till utan extra arran
gemang. Uteffekt c :a 8 fullgoda wattal'. 

Handskfacket i Pluto ändrades att inrymma 
converter och manöverenhet, sändaren i sär
skild för ändamålet av Austin-fabriken place
rad låda under motorhuven (det senare inte så 
särskilt bra på grund av motor-qrm) och an
tennen på höger sida om vindrutan. 

R esultat: Vid försök i Göteborg med omnejd 
har S9 signaler utväxlats dels med hemmasta
tionen körd av AFK, dels med QP, ZW, WE 
och ANR med 1 mils radie. S4- 5 sigs från 
diverse militärövningar med QP m. fl. på 3 
mils distans och under en sommarsejour i Skå
ne m ellan Eslöv-Lund-Malmö- OZ m ed sig
naler varierande från S4-S9 och med distan
ser upp till 8 å. 9 mil. Jag glömmer aldrig en 
gång då SM7ERB i Eslöv och jag skulle hem
söka 7BE i Lund och inte hade en aning om 
var han bodde. BE visade då sina »ledar»
egenskaper och lotsade oss via sin 2-meterssta
tion lyckligt i hamn. Signalerna vora hela ti
den S9 -1- . 

En tvåmeters-mobilstation av den typ jag 
har g er sagolikt roligt utbyte och jag rekom
menderar varmt alla som så hava kan: Skaffa 
er en pet och kom med i det lilla med stadigt 
växande mobil-gänget! 

73 

BQ 

JUST FOR JOY 

Signaturen Joy i Dagens Nyhet er hade en 

tid retat sig över »de lösa grabbar», som, en
ligt vad hon trodde, »härjade och pratade 
stTunt precis hur dom ville ute på kortvågor
na» och stöTde h enne vid avlyssnandet av nå
gra ko?·tv ågs BO-stationer. Resultatet blev ett 
roligt skriv et kåseri, som naturligtvis mindre 
?~ppskattades av de berörda. Hon jick enligt 
vad som jramgick a t> en senare epistel, mas
sor av telejonpdTingningar och brev, alla »hdll
na i en g entlemannalik ton», som hon myck et 
uppskattade. Bland dem som gjorde sig på
minta vaT SM5AAI, vars b?'ev v i nedan tryck eT 
av som exempel på hur en dylik »ajjär» skall 
behandlas. 

Joy jick också brev jTån Astrid, -1,YL, som 
senare intervjuades och det jramgick tydligt 
hur impone?'ad hon var över hennes arbet e jör 
att jå licens m . m . Den här saken blev jak
tiskt ett plus jör amatörröTelsen i stället jÖ?' 
tvärtom. Här jöljer nu -AAI's brev: 

Kära Joy! 
Jag har läst Edert kåseri »På korta vågor», 

Ni förutsatte där, att en del anonyma skri
benter skulle höra av sig beträffande Hitlers 
salighet. Här har Ni mig - jag är förstås inte 
anonym och jag skriver inte om Hitler utan 
om sändaramatörerna. Ni hoppas på att någon 
skall tänka på »att hålla lite ordning på de 
lösa grabbarna, som visst får härja och prata 
strunt precis hur dom vill ute på kortvågor
na». Det ligger dock så till, att amatörerna en 
gång blev »förvisade» till »de odugliga» våg
längderna under 200 m. När de visade, att det 
fanns möjligheter att på kortvågen få förbin
delse över hela jordklotet med tillhjjälp av 
effekter av ungefär samma storlek som i en 
cykellykta, då blev genast översåtarna i alla 
länder intresserade. 

Sändaramatörerna fick sig vissa band till
delade och de var inte stora. Vid varje våg
längdskonferens blir dessa amatörband nagga
de i kanterna. Amatörbanden upptar bara en 
försvinnande liten del av Er apparats kort
vågsskala. Man skulle kunna tycka, att det 
vore god sport att lämna' dessa band i fred åt 
amatörerna, men tyvärr placerar även mycket 
civiliserade nationer kraftiga rundradiosändare 
på dem. När en sådan rundradiosändare blir 
störd aven a.matör, är det därför Inte amatö
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ren som behöver skämmas. Om grabbarnas 
samtal inte alltid är så märkligt, beror det 
delvis på att telegrafstyreisen endast tillåter 
amatörerna att avhandla erfarenheter om ex
periment och oviktiga meddelanden av person
lig karaktär. 

Nu kan det ju inträffa, att amatörerna stör 
mottagning även utanför sina egna band. I 
sådana fall har de skyldighet att avhjälpa fe
let endast i sådana fall, där det är fråga om 
störning av svenska rundradioprogrammet. 
(Detsamma gäller f. Ö. även innehavare av 
motorer och andra störningskällor.) Om en 
amatör stör även andra program, t. ex. på 30
metersbandet, brukar han anse det som en he
derssak att söka avhjälpa felet. Telegrafsty
reisen är så hygglig, att amatören endast be
höver tillse att han inte stör riksprogrammet 
i moderna mottagare. Det finns sändaramatö
rer; som hängt på vågfällor i långa banor på 
kristallmottagare i Stockholm för att hjälpa 
störda grannar. Vid störningar utanför ama
törbanden kan störningen bero på, att amatör
sändaren är övermodulerad och felet avhjälps 
kanske genom att vrida på en ratt (vrida på 
en kran, skulle kanske vår södervän med de 
hundrafutti watten säga). 

När Ni nästa gång blir störd - n. b. om 
Er apparat inte är inställd på ungefär 21 eller 
42 (eller möjligen 84) meter - tag då och 
lägg amatörens anropssignal på minnet. Jag 
skall gärna hjälpa Er med hans namn och 
adress, och jag tror han vill hjälpa Er att få 
bukt med störningarna. Men om Er favorit
station ligger på amatörband är det bättre att 
skriva och klaga hos den. 

Det skulle kanske ocksa intressera att en 
amerikansk kollega till Helena brukar råda 
flickor, som undrar hur de skall få trevliga 
pojkbekanta, att bli sändaramatörer. Här i 
Sverige är ungefär 5 å. 10 flickor bland de 
2.000 manliga sändarna och i USA är väl pro
portionerna ungefär desamma. 

Man kan i det här sammanhanget också 
nämna, att vid krigsutbrottet 1939 var det 
mycket värdefullt för krigsmakten att ha till
gång till amatörernas telegraferingskunskaper. 

Så vill jag sluta med, att även om jag inte 
gillar Er syn på sändaramatörrörelsen, har 
jag i alla fall funnit mycket behag och vett i 
vad Ni skrivit under årens lopp, och jag ber 
Er hälsa till Henrik, som en gång kvad: 

Tänk att få sitta och utbyta prat 
om nätterna jorden runt 
och ha sig ett sändareeertifikat 
och tillstånd att prata strunt. 

För den som för tekniska saker har smak 
och kan litet språk jämväl 
är detta förvisso en underbar sak 
att ägna helt sin själ. 

Nils Lind, SM5AAI 
73! 

Till ömsesidig båtnad 
Da jag för någon tid sedan QSO med en tysk 

amatör, DLIDH, bad han mig att försöka om
besörja att följande kom till SM-amatörernas 
kännedom: 

Han erbjuder sig att under tva veckor be
kosta mat och husrum i Tyskland för en 
svensk ham mot att svensken bekostar det
samma för honom i Sverige. Resorna betalar 
DLIDH för sig och svensken för sig. 

Om någon reflekterar, please skriv genast 
till honom, emedan han funderar på att åka 
redan i maj. 

Adressen är: DLIDH, Hermann Seior, Bis
marckstrasse 4, Dannstadt-Trc~1ttheirn . 

SM5KG 

''''
.1 ,.. 

J If
 
Per den 23 januari 19;);~ 

SM5N'rV Larsson, Nils, St.ockholmsvägen 60, Box 51, 
Lidingö. 

iSM7QH J(arlsson. Ingemar, Box !':J2, Skruv. 

SM5QR Carleson . Axel , F 11 , Nyköping. 

SM7TT Kjellqvisl, Stig-Ove, Björ!(v. 12, Krisli anst ad. 

SM5ATE Henningsson, Evert. F S, Ba rk arby. 

SM5AMI 'Ottinge, Börje, BOlindersvägen 2-1, KallhäJI. 

SM5AYW Thärn ing. A rne J Brunnsgat. 1 A , Sundbyberg. 

SM5BTG Mellq v ist, Lennart, Rörslrandsgalan 26/2, 


Stockholm.. 
SM5BBJ Ema.nuelsson, Ingvald . Terrängvägen 48/2, 

c/o Johansson, Hägersten. 
SM3BJIolJ{ Larsson, Per. AII~vägen 1 A, Sandviken. 
SM5BIL Stcnmarl{, Ower Föreningsgatan 29/3. Vä.sterås. 
SM5BOL Ohlsson, Erland, Alievll.gen lO, Jakobsberg. 
SM5BCO Schenning, Lennart, Långtora, Härkeberga. 
SM7BKR Jönsson, Gustav, Storgatan 5, Ljungbyhed. 
SM3BSR Forssell , Björn, Vagskrlvargal. 1 B, Gavle. 
SM5BXS Rhodm , Gösta, Bägevägen 15 e, Västerås. 
SM5BST Endermark, Bernt, Strålgal. 3/ 4, Stockholm 1<. 
SM6BQU \Vessman, Arne, Karl Staafsgat. 1 B, Göteborg 
SL3AU Härnösands Kustartilleridetachement, Skolan , 

KA4H, Härn~sand. 
SM5-1717 Magnusson, Ingvar, Badhotellet, Saltsjöbaden. 
SM5--2H1 Dahlen, Folke B .• Tuna backar 15/2, Uppsala. 
SM5-2505 Larsson, Follte, Villa Ferlov, Ljungsbro. 
SM3-2506 Westman, Gtjsta, Box 497, Gullängel. 
SM6-2507 Mellgren. John A., Skårsgätan S, Göteborg. 
SM7-2508 Lundqvist , Åke, Korsör vägen 8 A, Malmö. 
5M3-· -2509 Eriksson, Eril{, Njöte, Njutunger. 
S1\12-2510 Linder , S. O., Ungransele . 
SM7-2511 Ohlin, Börje, Box HO, HÖÖr. 

SM3-2512 Hedell, Håkan, Fredsgatan 23, SundsvallJ. 

SM3-2513 Nilsson, Rolf, Box 867, Kramfors. 

SM7-2514 Stenberg, Sören, L:a östergatan 33. Ystad. 

SM4-2515 Haag, Allan, Box 610, Uddeholm. 

SM5--2516 JOhansson, Gösta, Olaus Magnus väg 23 n. b. 


Johanneshov. 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

l·'örteckning över nledlcmmar som utträ.tt ur föreningen 
SM7XI/S Nyberg, Olle, Red. AB Lund gren & Börjesson, 

Hälsingborg. 
SM5AMU Eriksson, Carl Ake, Atlasmuren 2/4, Stock

holm. 
SM8-1531 Lareen , Homer, USA. 
SM3- 1571 Erlcksson, John R. , USA. 

Adress.. o(;h signaUörändringar 
l)er den 23 januari 1952 

SM5AY R oth , Gunnar. Bergstigen 12/5, Solna. 

SM5EY Pettersson, Bruno, U offmäss., F 1, Västerås. 

SM7HW Ericsson, Knut (ex·2321), Sveagata.n 29 B, 


Tranäs. 
SM8HX Sjödin, Anders, Apartado 354 3. Companla 

Ericsson, Caracas, Venezuela. 
SM5PT Törnborg. Helge, Löt, GrIllby. 

SM1QX Fordni, Rune (nä. fr. Petterson), Stenkumla


väg 75. Visby. 
SM6SU Litlorin, Sven Henrik, Kroppefjäll s sanatorium, 

Dals-Rostock. 
SM5TL !sraelsson, Anders, Lovisebergsv . 1. Västerås. 
SM2WT Larsson. Arne (ex-YL ), Box 406. Älvsbyn. 
SM5WZ Stridh, R2imar, Stälträdsvägen 2711, Bromma. 
SM5VL Magnusson, Bengt. Klubbaeken 2'6 n.b., Hä· 

gersten. 
SM6XM Tenemar, 'Valter, Tjärblomsg. 5 e, Göteborg. 
SM4YL Nyberg. Astrid (ex-1760), Fallängen, Krlstlne· 

hamn . 
SMGAJA. Boström, Rune, Långmärtensgatan 5 C, Väs

terås. 
S~i6APB Danielsson, Lars E., östanvindsgatan 9 D , Gö· 

t"borg. 
SM3AQD Strand, Stjren (ex-2370), Ueffnersvägcn 26, 

Sundsvall. 
SM3AJG Lundqvist, Ingemar, Vapnaregal. 14/2, Gävle. 
SM3ARI Mattsson. Elis, Tjänstemannamässen, HälIe

fors, Bispfors. 
SM2AQQ Mongs. Erik, Box ~03 , Kiruna C. 
SM6AOU Lcnnerwalcl, Philip . H ambrö 10, KUllgsbacka. 
SM5AZW Andersson. Arne. RösthAllarvägen 12, Rotebro. 
SM1AMZ Fordal, Åke (nä. fl'. Pettersson), Lövenbergs· 

väg, F årösund. 
SM5BLB Sevelln. Henry, Stabbyalie 11 A/2, Uppsala. 
SM3BOE Friberg, Ossian. Lillbergsgatan 5. Bol1lnäs. 
SM5BHK Traw~n. Erik , Viktoriagatan 3 n.b ., Hagalund. 
SM5BUK Wahlgren. Eric, FSS/FCS, Västerås. 
SM3BNL Fröiander, Bengt, Brandstationen, HOfsgat. :22. 

Härnösand. 
SM3BFN N ordebo, Lennart, Skogsgatan 7 B, örnskölds

vik. 
SM7BMT Persson , Hans, Snlckargatan 10, Jönköping. 
SM6RU Mentzer, Per·Olof (ex-2076) , Standarga tan 15, 

Göteborg. 
SM7BNU Josephson, Gustav (ex-1457), Erik Getesgata 

60, Tranås. 
SM5-2100 Lenneheim , Helge, Essingestråket 13 n. b. c/o 

öhman. StOCkholm 
SM3- 2339 Englund. Roi (, SI<önsmogatan 27, Box 209, 

Skönsmon. 

Från distrikten 

SML 

Aktivi teten bland sändareamatörerna inom SMl tycks 
vara a lltmer i avtagande. Om man letar igenom Tele
g-rafverkets lista över Ile. amatörer, finner m an förva
nansvärt mänga SM1-signaler, men om man lyssnar pil. 
amatörbanden är det numera sällan man f år höra någon 
SM1 :a i Juften. Orsakerna till detta ä r många. På en del 
häll har vä.l intresset svalnat en smula och i vissa fall 
fätt ge vika för andt'a intressen. Förlovningar tYCks bl. a. 
h a mYCket ogynnsam inverkan på. hamaktiviteten. men vi 
får väl hoppa.s att glftermiilet skall öka den så m ycket 
mera. En annan bidragande orsak är nog a tt söka i det 
förhällande t att folk numera i allt större utsträckning 

söker sig något extraarbete för att bättra på sin eko
nomi. Flera av de aktivaste amatörerna har under det 
gångna året mer eller mindre tillfälligt utvandrat från tjn. 

Gotlands Radioamalörklubb, som bildades I Visby 1947, 
häller sig alltjämt v id liv med f. n. omkring tjugotalet 
medlemmar. Meeting hä.lles en gäng i månaden och dessa 
är numera förlagd a till kafe Norrgatts trevliga klubb
rum. I radioklubbens barack finnes en komplett ama
törstn för 80 och 40 m eter och däri från läter visbyama· 
törerna Mra sig da och då. SM1AHN är nog den som 
an vänder stationen flitigast, men så bor han också· all
deles i '. dess grannskap. Dessutom har klubben en ut
märkt 'telegraferlngsanläggnlng med bl. a. en komplett 
gramrpofonkurs i telegrafering, vilket bör vara en god 
hjälp vid nyrekry teringen. 

Även Färösund stätar med en radioklubb. En studie
cirkel i radioteknik för sändareamatörer startade för en 
tid sedan I klubbens regI. Dessutom har klubben tillgäng 
till KA3:s tre vliga telegraferingslokal. Den största ham
aktiviteten är nog ocl<så för tillfället att finna I F årö' 
sund. 

Glädjande nog finne!; det numera bofasta a matörer på 
såväl Gotska Sandön som på Fårö. -KY på Gotska 
Sandön bör nu vara ett verkligt rart DX för såväl SM 
som övriga hams världen runt. 

Ganska ofta hör man gamlla kända signaler operera 
med tillägg av vå r distriktssiffra. Detta beroende dels på 
a tt ön ä.r en omtycltt semesterplats, dels på att en del 
militära radioanläggningar är placerade p:t ön. 

SUl har numera blivit ett av ullä.ndska amatörer myc· 
I<et eftertraktat prefix. Detta beroende på det nyligen 
Instiftade WASM. Detta är glädjande nog ftjr de gotländ
ska hams som förr påyrkat att Gotland borde tilldelas ett 
speciellt prefix, lämpligen SG. Den uppfattningen, att 
Gotland skulle räknas som ett särskilt land tycks också 
finnas på en del håll. Så erhöll -AZK nyligen ett ex· 
pressbrev frän en tysk amatör med begäran om QSL för 
V·l AE. 1 brevet }Jästod han att Gotland skulle rältnas 
som ett särsldlt land enligt bestämmelserna för detta 
cert. Huruvida detta är rilttigt undandrar sig min k änne 
dom. men att det finns mänga gotländska amatörer som 
önska att så skulle va ra fallet, är helt visst. 

Så är det väl bara ntt uttrycka den förhoppningen att 
det nya året skall ha en gynnsam inverkan pä ham· 
aktiviteten inom distriktet till glädje för alla WAS1vt
jägare världen runt. 

73 och lycka till! 

DL! , -Fl' 

j a7 del stämlller on, all Gotland (SMf) numera räk,laJ 
Som dl särskilt land, ·'Iär det gäller W AE-eerli/ikalcl. L1'knså 
dCIl del av SM2, so:}! ligger ovan/ö-r Polci,·kelu. 

S~J.l 

Under det gångna arbetså.ret har tva stora mectings 
och. ett mindre hällits. Den 8 april i Kristinehamn (se 
QTC nr 6 1951) med ett Intressant Industrlbestjk vid >A I· 
bin u{otor» samt i övrigt en propagandadag för komman· 
de rävjakter. 

Den 2 sept. höll s ett lyckat meeting I Karlstad. (Separat 
referat har ej Insänts till QTC.) På programmet stod räv
jakt och ukv. Rävjakten - det var första g:\ngen som en 
sadan anordnades i dessa trak ter - gick på en för ny
hörjare lä.mplig bana. Före starten kunde m a n se 5 a. 6 
st. saxar trimmas och slipas, men efter diverse missöden 
kom endast näbra patruller i väg. Vinnare i Ul.vlingen 
blev patrull - 4BHA och -4APZ, som erMIl ett st. 329B. 
Efter jakten intogs en mycket god lunch på 12:s 1I0f[· 
mäss; och så höll dagens hedersgäst, -5VL, ett hög· 
intressant och mycltet uppskattat föredrag över ämnet 
UKV; utbredning, an tenner, mottagare och sändare. En 
kort diskussion följde på detta, då -5VL:s täg snart 
skulle avgå. Samtliga m ötesdeltagare fick ett ex. nv 
1> kristallstyrd 2 m.-konverter». Under de korta mötesför
handlingar som höllos beslutades, att hålla nästa meeting 
vären 1952 i Hällefor~ el. någon annan »nordlig» plats. 
Till a rrangörer, rävbaneläggare och alla de som skänkt 
sä förnämliga priser rUdas ett varmt tack! 

Den 10 nov. hölls på inbjudan av -4ASJ ett 101< a I t 
meeting I SiHfie med 16 deltagare från Amål, Grums och 
Vålberg. På della möte, som till stor del besöktes av 
en del blivande hams, förekom Industribesök och ett )itet 
;l.n(Örande av underteckna.d om vad b1ivand~ amatörer 

http:uttr�.tt
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har att t:tnka pä. Ett nytt sädant lok a I t meeting kom
mer att 	på försök anordnas i Amäl våren eller försom
maren 1952. 

En :tterbJJck pä arbetsaret visar, att avständen inom 
dlstr. fyra är för stora, för att ett effekti vt och i hög 
grad önskvärt samarbete skall kunna äga rum med dislr. 
medlemmar. Flera försök atl anordna meetings norrut, j 

Dalarna och i Västmanland, misslyckades ~nder hösten 
1951 )l. g. a , lokala svärigheter pä de platser där för· 
söl< gjordes. 

Propagandan (ör rävjalder har haft åsyftad verka.n. En 
liten batteridriven rävsändare (co- pa) ha r byggts av 
Välbergs amatörer, och den användes på en träningstäv
Jing (förra hösten) i Karlstad. I »Mariestadsträffen» del· 
tog sedan två patruller med framgång. <O 

För ukv föreligger efter -5VL:s anförande stort in· 
tresse pä sina häll. I Säffle bygger bl. a. tvä nya hams 
pä UKV-stns. 

Antalet nya licenser har under det gångna året stadigt 
ökat. Vid ärsskiftet fick vi bl. a. den trevliga signalen 
SM4YL. Den äges av Astrid Nyberg, Kristineha mn. 

Till sist ber jag att fä tacka 4:e distr. medlemmar (ör 
ett gott samarbete under det gångna äret. 

Välberg den 28 januari 1952. 73 
DIA, K. 	 Ustcru erg 

S~[7 

Föreningen Nordvästra Skälles Radioamatörer Ilade Sön
dagen den 20 jan. 1952 stort årsmeetIng på restaurang 
Astoria i Hälsingborg. De flesta av föreningens medlem
mar hade mött upp. Dessutom märl,tes gäster frAn Häss
leholm, Ljungbyhed och Lund. Även DL7, SM7HZ, var 
närvarande. Sammanlagt deltog 35 st. . varav 27 lic. ama
törer. 

Årsmötesförhandlingarna klarades raskt undan och sty
relsen för 1952 fick följande sammansättning: ordf. -QE, 
"ice ordf. -BXG, sekr. - BLR, kassör -XV, klubbm. 
-ATD samt utan särskilt uppdrag -AYP och ~BHF. 
(-ATD, -BHF och -BXG nyvalda.) 

Därefter ritade och berättade SM7HZ om fas· och fm
modulering. Med sin eleganta och lediga framställnings
konst redogjorde han pä ett utmärkt sätt för de två mv. 
dulationssyslemen. ~-Ied hjälp av sin medförda SX-12, 
oscilloskop m. m., demonstrerade han hur mottagning av 
FM och PM sker på en vanlig krislallfillerutruslad AM
mottagare. 


Småningom vidtog slIpe, underhällning m. m. till [ram

på småtimmarna. 


H älsingburg 
Då Hälsingborg ej pä. mycket länge förekommit i dessa 

spalter, pussa vi på att Jämna nedanstående rapport om 
aktiviteten här, det mesta uppsnappat på ovanstående 
meeting. 

-Bl har dc i väggarna och läter därför inte höra av 
sig sä ofta. Kör dock sporadiskt med en liten battert
driven qrp-tx. 

-ER är vy aktiv emellanåt. Jobbar ibland dygnet runt 
med sin 	 bromsgullermodulatlon (eller är det skärmgal
ler?). F. 	n. är han SM8ER och har rIggen med ombord. 
När han inte spelar tolva, hälier han .sked med oss här

hemma. 


-GE har inte varit 1 luften på. en tid. Dyl{er emeller

tid upp på ett meeting då och då. Funderar visst på. 

nägot i bilväg. 


- IG hörs ej alls, qrt? 
- QE är äterigen i gäng. Kör med sin gamla rig

l 
clapp

slugs·RL12P50 i parallell och BC·348. Har byggt en ny 
liten tx, som skall monteras in i bilen. Planerar vidare 
ny bredbandsexciter. tesla-v(o, ny rx m. m. 

-XV är vår verklige oldtimer och dx-jägare. trots sin 
ungdom. Lic. redan 1932 och still going strong. 8J2 PI' och 
Collins 75A1. Kommenlarer överflÖdiga. 

-AIB 	hörs ej ofta numera. Favorilband: 80 m. 
- AKB vel vi heller ingenting om. 
- ATD har vilat upp sig ett tag men har nu hämtat nya 


luafter, färdigställt sin 25-rörs rx och byggt ny tx pil. 

rekordtid, tvä 4651 i PP. H a r ny bandfiltersal< under 

byggnad. Är vy aktiv och jagar dx på 10 m bäde kvällar 

och morgnar. 

-AYP har varit qrt en tid och håller r. n. pä att bygga 
om. Han lyssnar pä en BC·348. 

-BHF kör flitigt på alla band med sina 807 :or och 
sin HQ129X. Kanske oftast pä 20 m fone. 

- BXG är nyinflyttad men häller pä att montera upp 
sin tx. 	Skall spänna antennen över Sundet! 

- BXK i ödäkra är flitig meetingbesökare och låter 

ä ven höra sig på 40 m. 


Sändareamatö"er 

-BIR är staden s mest aktive. Har just' avslutat sitt 
bygge med 1625 I parallell och när han trycker pä nye· 
keln hörs det pä alla frekvenser. Lyssnar pil. -2027:s r" 
och använder hans antenn. 

-2027 är vär store byggmästare. Han har just avlagt 
proven och är säkert i luften när detta läses.. 

- BJR har hörts nägon gäng med co på SO m. 
- BLR bygger och står i. Kör ibland och lyssnar pt\ 

S-3S. 

LflIldJkro!w 
-MZ, föreningens grand old man, har ej hörts 1 Juften 

pä en tid. l\'!en han kommer flog snart igen. . 
--KR har inte fått nägon riktig fart pä prylarna sedan 

han flyttade till Landskrona. Använder SX-25:an som 
bc·rx och har låna t ut riggen till 

-BOR, som är ny j gamet men lär ha hörts pa SO m. 
-RP har jjust fäa sin 2-metersrig klar och torde vara 

den ende i Nordvästskäne, som kör på det bandet. 

Högalläs 
-MG har hällit på a tt bygga i sex är men är inte 

1<lar än. Sri om. Har dock nybyggd clapp och koppar 
till ny antenn. Vidare är huset fullt av surplusgrejor . 
som han tillhandlat sig under resor till främmande län
der. Rx: AR-88D. 

-J\.ZT lär ha hörts på 80 m. 807:a och R-ll35. 
-QEj-flliF 

OBSERVERA 
att endast den som har' tillståndsbevis äger 
rätt att inneha och nyttja sändare. 

Hl\.~I. alllloll sel' 
Armnnsprls: l kr. per rad, dock lägst 3 kr. V. g. 
betala per postgiro 322 77 c(t~r infUrandeL 

TILL 	~AI.U: På gr. a. ändrad verksamhet säljes 
följande mtrl: Traflkrx TCS-13, 1.:>---12 Mc; 

!\RH, 0.2-9 Mc; tJIiV-n; Fug 16, 3R-·12 Mc: AltC-G 
100--150 Mc; BC-n;l. HO Mc ; Transc. SCR-522, ARC
1, 114 Mc; BC·788, 450 Mc. Div. delar , omform .• rör, 
relä.er , motorer m. m. ~i\t5-1509 , s. )(ureh , Ulfhälls 
la.ntbrul<sKI·wla, Stliilll;"nii-s. 

TILl. ~AI.U: TX ET. 1336H, 2- ·20 Mc, inpt 1.-500 
W , kompl. med Wilcox Gay VFO och kristall 

oseillator inkl. l st. 3005 kc kristall och förförstär
I<are för foni, högstbj., lägst 2.500:-; TX TllM na
got transport skadad. 200- 300 kc, 3-10 Mc i original
Iåda 200:-·; RHöG med Illuikt., slutsteg och högta
lare i d:o låda 400:-. Ovanstående apparater fa
bril<snya och ej s}{udade genom Olämplig lagring. Ny 
trild.pplarp Webster, modell 17.q inkl. fodral m. 10 
spOlar, mikrofon m. stativ, extra avmagnetiserare 
1:050 :-. Följande station i skick som ny säljes hel 
eller delvis till högstbj.: TX Colllns AR1'-U komplett 
m. full uppsättning reservrör o. delar för ombyggn. 
till 10 m.; likriktarerack frostlackerad 19 X 10" Inne
Iläll a nde: 1 st. likriktare 25V = 15A, 1 st. d:o 2 X 1600 
V :350 mA. 1 st. d:o 2 X 525---575 V 500 mA , ingången 
Jörsedd med aulotrans. in- och samtliga utgående 
spä nningar mälas med 4" X 41f.:" Simpson inslr. RX 
Hnlllcraft.er SX-42 m . originalhögtalare . Detalj . upp
Iysn . av S.."\16SA, G. lU('yerson, Briimhult. T(l'l. Horä.s 
~·t:n 36 dter kl. 18. 

BONNIER::; VÄRLUSATLAS. ny, säljes för 275:~. 
SM7BXH, U.. ]{ajstAhl, Sna.pphanC'gatall 4: A, 

Hässleholm. 

MOHILt:-IlAM~! Mo((agarc m. omr. (12 V) (ör 10
m·ba ndl3t lii lsalu: 7 rör, bandspridn., Sli\1-omk., 

litet format och absolut förstklassig, stabil . Plätchas
sis 300,,200,,170 mm. Färg: Grå faconettelack. Tvä re
servrör medf. Högsta anbud vinner. Upplysn . mot 
porto. Si\(4-21!J5, E. Andersson, Box 1704 , J..Indes
~erg. 

F ö r e n i n g e n S v e r i g e s 

TILl. SALU: ;\lottagare R-107 i gott skick, 9 rör, 
bl. a. försedd med audio-filter och smal band. Pris 

lu. 450 :-. Svar till SIII5BNS, Tore Dallnerud, Sten· 
sii.ttersgatan 41, JiatrLneholm. 

TILL 	SALU: TX. VFO·BF-FD-FD·FD·PA, Band
switch 10-80 m. 30 watt. Mod. 5 rör 2 st. 6L6 i 

pushpull. Komplett TX, välbyggd. Grön krymplacke· 
ring. Säljes p.g.a. nybygge. SM5DS, A. SI.randberg, 
Blicl<\'ägen 73, Hägersten. Tel. 19 91 05. 

SXNDARE, max. 50 W Input, köpes, ev . hel stn. 
Portabel eller för 220 V DC (obs. !) . SM3AGC, 

Os){ar Persson, Grönviken, Bräcke. 

ODULATOR 70 W pp. 807, omk.-bar utg.-trafo 
M (110 watts), x-tal·mlke (transr. kapslade) bytes 
mot bc·rx i god cond., Tele funken 770WKK, Slemens 
S15W el. förslag, ev. ham-grejor. Sv. t. SM4AJO, 
Walt. Jobnzon, N:a Allen 28, Karlstad. 

TILL SALU: TrafIkmottagare, HailIcrafter Sky 
Buddy, ~ex rör. Lennart Larsson, Box 132, Ref

tele, tel. 99 Rcftele. 

MOTTAGARE BC-312 OCh BC-348 samt frekv.
:neter BC-221 önskas köpa. Beskrlvn. och ltigsta 

pris till sign. »BC», SSA kansli. 

KöPES: Tgf·nyckel mod. LM. Vridkondensator , 125 
pF ur TU5B. BC-348, eventuellt byte med R1l55. 

SM5WF, Folke Larsson, L.iungs~ro. Rt. 161. 

NY COM"[ANDER, dubbelsuper 1.6-30 Mc, 

bandspridn. pä alla amatörband, säljes be

tydligt under I<atalogprlset. Tel. Sthlm 59 39 79 

el. 47 14 01 el. skriftl. till Red. 
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NATIONAL RADIO 
Mälargatan l - Slocl<holm 

Kristallmikrofon, »Ge

loso» typ 401, är en 
bordsmikrofon helt i 
förkromad metall med 

svart gummiklädd fot. 

Frekv.·omr.: 40- 7 .000 

per. 1...1ax. distorsion: 3 

% a 100 m!crobar. 


Komp!. med 3 .75 m 

mikrofonkabel och kon

tal<t. Pris l<r. 43:- nt. 
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~ § 	 Ii.rlstnllmlluofon. ~GelOSO» typ 411 är en 

h::tndmikrofon, helt Inl<apslad l gummi och
~~ _. :; 	 försedd med anordning (ör montering i 
Imapphäl el. dyl. Data som ovanstående.r.iJ e-l Kom pI. med 3.5 m mikrofonkabel och 


o'" Iwntakt. PriS Kr. 34:- netl0,J 

c:: .~ 
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250 w:ått 2 meter 
AMATöRER! Preparera nu för värens DX pä 2 
meter och bygg ett 250 watts slutsteg med 2 st. 826 . 
QTC bidrar med byggnadsbeskrlvnlng I dclta nwnmer. 
OBS. ~ Neutrallsertngs- och split stator kondensatorer 
fäs ur ' den välkända TOGB-enhelen. 

Innebäller l'ärdefulla
BC62s sändarechassi delar för 2 m.-bygget. 

Kr. 24:-. 

0-500 MicroA-instr. runda, 58 mm. dlam.
Endast kr. 16.-. 

Samma, 	 men med gradering I 2 skalor: 6--15 oeh 
0-600 V. Schema medföljer över Instrumentets an
vändning I 15 mätomr. (volt--<lhm-mA) Kr. 19:M. 

RF 27 Konverter ~~he;,~-5m'::~~~~e~le~r3 ~~~ 
byggnad 	 till 2 eller 10 meter. Kr. 40:-. 

Avst.-enbeter , Ill.mpllga (ör »oedslaktnlng>).lUsB lir. 30:-. 
[,OAXIALKABEL. 70 ohm, 1 mm. Ytterdlameler 6 
mm. Fabriksny, 1U'. 1 :25jmeter. Kabeln luln med för
del användas vid IInl<öl'erförlng I.ä 144 Mc. 

LlliRII{TARE, amerll<ansk, Ingång 117 V, Ut: 1150 
V vId 750 mA. Samtidigt 400 V vId 350 mA. Med 8 
st. IIkrlklarerör 5R4GY. Kr. 450:-. 
LIKItIl{TARERöR 866 men a\' Phll1ps ekvl~alenta typ 
och med slandardfattnlng, Kr. 15:-, 2 st. rör 826 
Kr. 15:-. KElt. HALLARE Kr. 5:-. 4 st. rör 1625 
lir. 15:-. Obs.! lier. håll. f. 1625 Inkomna, lir. 2:-. 

BElS RADIO 
Polhemsplatsen 2 GöTEBORG 

SM6BWE Ragnar von Rels, tel. 15 58 33 
sa"rast 16.00-17.30 

RADIOMATERIEL 
Mottagare R1155, pris 240:- till 335:-, OSCillO
graf ANjAPA-1 Iwmplett, ej »delvis demonterad», 
145 :-. Avstämningsenheler, oljekondensatorer, 

rör, katodstrålerör, styrkristaller, walkie-talkies, 

elektronblixtar, Hivolt högsPänning"aggregat: in· 
strument, pr~cisionsskalor m. m. 

OBSERVERA: Väl' pristävling avslutas den 20 
mars, begär upplysningar om denna och om ovan

stäende materiel. 

VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25 

( ARBETSFÖRMEDLINGEN) 

TELEMONTÖRER 
På verl<stad för modern radlo- och radarmateriel l.:an 

om!;ående erhällas Hlrorlk och om\'lixlande tjllnstgö

ring för ett antal nlont.örer. Arbetet OInfattar under

hf'l.lI och rc,.araUoll av nämnd mal("rlel somt ä,"en 
resande servlee,·crksamhet. l~ön och övrIga törmflner 
enlls-t 8.vtBl och kompelens. 

ARBETSFöR~fEULINGEN I STOCKROUI 
Exp. för meinIlarb., RegerIngsgatan 79, tel. 237020 

http:16.00-17.30
http:Hnlllcraft.er

