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~------,----------------------------DEKALKO;\[ANIEIt 	 """ 
i ark med över 50 olika texter för 	 radioändamål. 
Guldtexl på svart botten. Nel-t-o/nrl< kr l :SO 

Ull INNEHÅLLErl' 

Amatörbanden .... 

Riktantenner med parasitiska 
element 

Transienter i likriktare 

Stående vågor - några re
flexioner 

Från UKV-banden 

Astö-Iägret 1954 

DX-spalten 

Sid. 195 

» 197 

» 201 

» 202 

» 205 

» 207 

» 208 

NUMMER 9 S E P T. 19 S 4 

ARGANG 26 

SV-"~NSK SURPLUS (Se fig . ) 

L'liA-261 vridspoleinstrument modell Weston 507 med 
fullt utslag för 4 mA. Skalan gradorad 0-1,5 Amp. 

Netto kr 12:

DIA-260 vridspoleinstrument fabr. LME med fullt ut 
slag för 1,5 mA. Skalan graderad 0-1,5 Amp. 

Netto lu' 10:

I'-G1f2 kuggdrev med utväxling 1:2 och med axlarna 
i 90° vi nkel monterat på lältmetallplatta. 

Netto )(r 3:50 

RE1840 pertinaxisolerat rel ä för 6-12 vojt med en 
växling. Netto kr 3 :85 

VlpllStrömbryta.re 2 -polig av fabr. ALPHA, begagnad 
men fullt användbar, Netto kr -:95 

KRISTALLER (Kontrollerad surplus) 

3500-3790 kc, 7000-7070 kC, 8000-8050 kc nto 14:50/st. 
Ungefär 5000 och 6000 ... nto 14:50/51. 
OBS! Aktiviteten pil dessa kristaller är kontrollerad 
före leveransen. 

ELEliTRISII:A LIHlliOLVAR 

al' fabr. wrcr finnas för standardnälsp. 110, 127 och 
220 volt (mä.ste angivas vid beställning). 
Effekt 70 walt brutto 24 :-, 90 watt brutto 27:

ANTENNRELXER 

388-016 fab rikat ADVANCE med keramisk isolering. 
t vå växlinga r med m ycket luaftiga 	 kontakter och 
rulle för 6 vOl l DC. Netto I,r 34:

FX-30 keramisid isolerat minialyrrelä med en väx
ling och rulle för 6 volt DC. Demonterat ur amer i
k anska MOTOROLA-stationer. Netto kr 9:70

'--
I3röderna Borgströms 

REALISERAS! 

"H1CKOR 450» UNlVERSALINSTRU~lENT 

DC 20.000 ohm/voll, AC 5.000 ohm/volt max 

30 lic. 

Lik-växelsp.: 0-2,5-10-50-250-1000-5000 volt. 

Likström: O-50 .uA-2,5-10-50-250-1000 mA-I0A 

Pris netto kr 240:

A('E-FOLlEIWNDENSATORER 
J:lro induktionsfria, okänsliga för fukt och ha stor 
motståndsluaft mot lemperaturväxlingar (garanteras 
_40°-+120°). 

}\:apacitet BruttoprIser 
pF 500-1ÖOO V 1000-3000 V 

100- 2500 -:60 1:
3000- 5000 -:H 1:10 
6000- 10000 - :80 1:20 

11000- 20000 1 :- l:öO 
21000- 40000 1:50 2:50 
41000- 50000 1:60 2:75 
75000-100000 1:80 ö:-

ANTENNRELÄJlOX lämplig för amatörstatio
BC-442 ner. rnnehåller 3 st. kera

miska anSlutningar för 

sändare, mottagare och .. an tenn , ett vridspoleinstru

ment 0-5 mA med separal 
_ .,J.~.. -.", ".- .1 l ermokors för 750 mA HF, 

ett keramiskt isoleral relä.-' 'il. 
med spOle för 24 V, somyr:!, '~)c

,;8.' . ulom växlingsgruppen även 
;.r .. -.::<;;:  har en lwnlakt, som,:"fI */ . : ... 

sändningsläge jordar mol. .' I,-~~.. _ ,' 
~.-:..~'-':'-' tagarantennen. 

Pris netto kr 2H :50 
d ..·.i_.. J 

HIVlmSE 
FVA-1 Förslärkare i grålackerad plå.l!åda, m ed rör 
EF9 OCh EL2. Ulan nä Iaggregat. Netto 1« 19 :50 

n,1155 TrafikmoUagare utan nätaggregat. 
Netto In 250:

BC10G6 UK-motlagare för c:a 150 Mc med 2 st. 
acornrör och 1 st. 108. Ulan nälaggregat. 

Netto lu 50:

18148 1'ransceiverlransformalor mikrofonlindning 1 :40 
och mellanstegslindning 1 :3. Brutto kr ]] :80 

BT-l Drivtransfol"mator oms 1,5:1 för 	2 st 807 e. d. 
Net.t.o I~r H:

PJ'~11 Modulalionstransforma.lor ur BC-375 med oms 
1,'1:1 {ör max 80 wall. Xetto kr 25:

P776 L F-drossel 0,5 H, 100 mA 	 Netto hr 7:

5281 Sildrossel 10 H, 100 mA Netto kr 40:
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SM5ZK 
TORKEL KNUTSSONSGATAN 29 • STOCKHOLM 

Telefon 44 92 95 växel 

.J 
AB, Motala 1954 
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SSA:s sty.'else 	 Distriktsledarna 
Ordf.: SM2ZD, Kapten Per-Anders Kinn DL 1 SM1AZK, K.-G. Weincbrandt, BB 

man, E-bostaden, I 19, Boden 19. VII, Fårösimd. 

V. 	 ordf. SM5AOG, Civ.ing. Gunnar Svala, DL 2 SM2BC, Börje Lindgren, Soldatgat. 
Näshultavägen 5, Älvsjö. Tel. 473503. 3 C, Boden. 

Sekr. 	SM5TF, Jur. kand. Per Bergendorff, DL 3 SM3WB, Sven Granberg, SJ, Di
Herserudsvägen 58, Lidingö. Tel. 653158 striktskansliet, Gävle. 

Skattmästare: SM5CR, Ing. Carl-Göran DL 4 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box 
Lundqvist, Näckrosvägen 35/6, Solna. 354 A, Vålberg. Bost.-tel. Karlstad 

42439.
Kansliförest. SM5WJ, Ivar WesterIund, 


Mörkövägen 57, Enskede. Tel. 495,898. 
 DL 5-Stor-Stockholm, SM5TK, Kurt Fran
zen, Vårgatan 3 B, 2 tr., Hägersten.Tekn. sekr. SM5PL, Ing. Rolf Grytberg, 

Vikingagatan 18, Stockholm. Tel. DL 5-Landsorten, SM5RC, M. Bjureen, 
318065. Högväg. 15, Nyköping 2. Tel. 3785. 

QSL-chef: SM5ARL, Tekniker Gunnar 'DL 6 SM6ID, KarlO. Friden, Smörbolls
Lönnberg, Rådmansgat. 61, Stockholm. gatan 1 A, Göteborg H. Tel. 234240. 

QTC-red.: 8M5WL, Ing. Hans E)lireson, Nor DL 7 SM7JP, E. Carlsson, Kinnagatan 23, 
lindsvägen 19, Bromma. Tel. 3732 12. Eksjö. 

A v styrelsen valda funktionärer: 

Bulletinredaktör och -expeditör: SM5AQV, Testledare : SM6ID 
Skåpvägen 13 nb, Enskede. T;el. 487195. Klubbmästare: SM5-010 


Rävjaktsektionsledare: SM5IQ. NRAU-representant: SM5ANY 

Diplommanager: SM5AFU. UKV-kontaktman: SM5VL 


MEDLEMSNALAR kr. 3:llIinneslista 
LOGGBöCKERSSA:s kansli, Magnus Ladulåsgat. 4, Stock


holm, Exp. 10.30-11.30. Postadr. : 
 kr. 3:- (omslag grönt, brunt, gult 
Stockholm 4. Postg. 52277. Tel. 417277. eller faner) 

Försäljningsrletaljens postgiro: 155448. Be JUBILEUMSMÄRKEN 
tala alltid per postgiro. kr. 	2 :-/100 st. 

SSA-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80 
POPULÄR AMATöRRADIOm. (frekv. c:a 3550 kC) och kl. 1000 på 

40 m. (frekvens 7016 kc). häft. kr, 12:-, inb. kr. 15:

UTDRAG UR 	 B:29 kr. -:50. 

TELEGRAFVERKETS MATRIKEL kr. 1:95 

TEKNISKA FRAGOR kr. -:75
QTC annonser 

STORCIRKELKARTA kr. 2:50 

MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL Annonstext i två exemplar sändes till Red., 
med nålfastsättn. kr. 3 :-,Norlindsvägen 19. Bromma (Tel. 373212) 
med knapp kr. 3: 25 

senast den 10 månaden före införandet. Alla 
annonser betalas genom insättande av be LOGGlUAD FöR TESTER 

kr. 1: 50 per 20 st.loppet på postgirokonto 52277. 
Samtliga priser inkl. porto. Vid postförskott 

tillkommer 45 öre. 

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

Bidrag skola vara red. tillhanda 

senast den 10:e i månaden 
 SSA FÖRSÄLJNINGSDETALJEN 

före resp. nummer Magnus Ladulåsgatan 4 Stockholm 4 

t .t 
ORGAN FOR FCRENINGEN SVERIGES SANDAREAMATORER 

Red. och ansv. utg.: Ing. H. ELlkSON (SMSWL), Norlindsvägen 19, Bromma 

AMATORBANDEN 

Frekvensområden m.m. enl. Atlantic City-konferensen 

Svar på -BJ's rader i föreg. nummer om hänvisas också till -ZD's meddelande QTC 
bandslaktningen kom omgående från -XL i nr S/M sid. 95. 
den utförliga form vi här ser. Betr. detta ämne 

I QTC 8/1954, sid. 187, har -BJ uttryckt en Vidare är det för fjärrkontroll upplåtna om
del funderingar över en bärvåg på 3600 kc rådet 26960-27280 kc (se QTC 3/1954) delat 
och kallat bandet för en avstjälpningsplats mellan fast trafik, rörlig trafik och meteoro
och ber om åtgärder från SSA. logisk trafik, varjämt frekvensen 27120 kc är 

Såsom emellertid framgår av dels QTC (Lex. anvisad för industriella, vetenskapliga och me
11/1952), dels den internationella telekonven dicinska ändamål (toleransen är här 27120 ± 
tionen, är 3,5 Mc-bandet icke något exklusivt 162,72 kc, men i övrigt på bandet gäller de 
amatörband, d. v. s. amatörerna har ingen vanliga strängare kraven.) 
ensamrätt till det. Det är ont om frekvenser, Beträffande frekvenstoleranser kan här ej 
och alla trafikslag måste vara beredda på att uppräknas varenda bestämmelse för olika 
dela frekvensband, och det gäller även ama slags trafik, utan här skall blott sägas, att det 
törtrafiken ! i området 1605-4000 kc kräves att ligga rätt 

Eftersom ordentliga informationer tydligen på 0,005 %-0,02 % när, olika för olika trafik; 
ej trängt fram till alla amatörer, skal! här i området 4-30 Mc kräves 0,003 %--0,02 %, 
meddelas, vad banden äro uppdelade pg: i området 3-100 Mc i princip 0,003 %-0,02 % 

men upp till 0,5 % för vissa pulssändare; i 
1800--- 2000 ke: amatörer (ej region 1). fast trafik, ra området 100-500 Mc kräves 0,003 %-0,01 %, 

dionavigering (loran m. fL), viss rörlig och över 500 Mc medgives t. v. 0,75 % (men
trafik. (I vissa länder även amatörer 

det blir snart strängare). 
7000--- 7100 ke: exklusivt amatörband. Inför alla dessa fakta måste vi böja oss, och 

med 	 låg effekt 1715-1800 ke). 

7100--- 7300 ke: amatörer (region 1 endast 7100-7150). såvitt jag kan förstå, kan vi ej lasta SSA styrundradio. 
14000-14350 l<c: amatörer; inom vissa länder även fast relse för någon försummelse, när det gäller 

trafik i området 14250-14350 ke. trafik, som har rätt att ligga där den ligger. 
21000---21450 kc: exklusivt amatörband. 

Härtill kommer det faktum, att militär tra
50--- 54 i\[c amatörer (ej region 1), rundradio. fik av lätt insedda skäl ej kan ställas under 

144- 146 Mc exklusivt amatörband. 

28000---29700 I<c: exlduslvt amatörband. 

konventioner i samma grad som övrig trafik.
220--- 225 i)[c 	 amatörer (ej region 1), i vissa l[nder 

även fast trafik och rörlig trafik, luft  - Ryssland och det s. k. östblocket har ej 
radionavigering. ratificerat konventionen och bryter därför 

420--- 450 Mc: amatörer, luftradionavigering. mot den då och då, och här borde ju SSA sty
450- 460 1\le: amatörer, fast trafik, rörlig trafik, luft 

relse söka få rättelse, om det nu går. Vidare 

12HS- 1300 }\Ic: amatörer, I vissa länder även fast tra finns det ju sydeuropeiska amatörstationer, 


fik. som i timtal sänder rena rundradioprogram, 


radionavigering. 

2300--- 2450 ]\fe: 	amatörer; i vissa Hl.nder är dessutom 

2450:Me ± 50 Mc/s tilldelat Ind ustriella, 
 varav många fått den uppfattningen, att rund
vetenskapliga och medicinska ändamål. radiostationer ligger på amatörbanden; även 
varför amatörer i omra.det 2400-2450 här skulle SSA styrelse kunna söka få fram 
Mc må.ste finna sig i störningar. 

åtgärder. Se vidare QTC 4/1952 sid. 77 och 
, fast trafik, rörlig trafik, radionavige QTC 5/1952 sid. 102. 

ring. 

3300--- 3900 Mc: (obs.: ej ke!): amatörer (ej region 1). 

Så kommer vi slutligen till frågan om var5650--- 5850 Mc: amatörer; i vissa länder är dessutom 
5850 Mc ± 75 Mc tilldelat ind ustriella, för en bärvåg hörts just på 3600 kc eller strax 
vetenskapliga och medicinska ändamål, därunder. Jo, här låg förut en del fasta statio
varför amatörer i området 5775-5850 ner; men sedan Atlantic City-konventionenMc mäste finna sig i störningar. 

5850--- 5925 1\le: amatörer (ej region 1), fast trafik, rör efter lång väntan äntligen försatts i kraft, 
lig 	 trafik, varj[mte ovan omnämnda skulle dessa flytta till andra frekvenser. Hit 
5850 	 ± 75 Mc infaller här. hörde bl. a. dåvarande svenska SDC2 på 3592,510000-10500 1\le: exklusivt amatörband. 

över 10500 "le: ej fördelat. 	 kc, som väl alla hört i både A1- och Fl-tele

http:10.30-11.30
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grafi (såväl morse som teleprinter). Förmodli
gen pågår nu prov llled de nya stationerna, 
som nu skall flytta in på sagda frekvens. 
Vidare får man ihågkomma, att sändare med 
sändningstyp Fl ju sänder en frekvens för 
tecken och en annan närliggande frekvens (i 
regel 420 p/s skillnad) för teckenmellanrum ; 
råkar det då vara uppehåll i expeditionen 
kanske »Iäns» på telegrammen - ligger ju 
sända rens bär'våg stilla på den ena frekven
sen och säger ingenting utan blott »håller kon
takten uppe» med motstationen. Se QTC 
6/1954 sid. 132-133. 

Liknande hör man ofta strax intill 140000 
kc. 

Sådant kan man ju inte förbjuda' 

Sune Breckström, SMJ,XL 

Landskamp SM -OZ 
För tredje arets landskamp mellan SM och 02 använ

das samma tävlingsregler som 1953. 

1 . 	 Alla licensierade medlemmar av SSA och EDR inbju

das del taga. 

2. 	 Bäde foni och CW äro tillåtna men tä.vlingen är Inte 

uppdelad I klasser. 

3. 	 3,5 och 7 Mc-banden tär användas. Respekti ve län

ders bestämmelser mäste efterföljas. 

4. 	 En kod grupp sammansatt av 10 (tio) godtyckligt sam· 

mansatta bokstäver sändns vid första QSO. Kod

gruppen vid aresä ndes sedan av mottagarslatlonen. 
Skulle kodgrupp aven eller annan anledning ej mot

tagas skall senast mottagna kodgrupp användas. 

5. 	 Testperioder: 
Lördag den 2 oktober kl. 2100 SNT till 2400 SNT 

Söndag den 3 oktober kl. 0900 SNT till 1200 SNT 

G. 	 En och samma station får kontaktas en gäng per 

band och testperiod. 

7. 	 Poäng. För varje erhällen och bekrä(laa förbind else 

erhälles l poäng, dessutom erhålles en poäng för 

varje riktigt mottagen kod grupp. Det bärvid uppnåd

da poängtalet multipliceras med antalet kontaktade 

resp. län och amt. 

S. 	 Under tävlingen skall deltagarna till sitt call lägga en 

läns- resp. amtbokstav. Högsta läns- resp. amtfaktor 

varmed antalet QSO-poäng ska ll multipliceras blir 25. 

9. 	 Loggar innehållande uppgifter om använd effekt, mot

tagna och avsända kOdgrupper, sedvanligt loggboks

utdrag och uppgift om hur mänga län resp. amter som 

kontaktats. Loggen ska)) insändas senast den 15 ok

tober 1954 till OZ2NU, Post Box 335. Aalborg. 

Med förboppnlng om goda condx och en god kamp. 


KarlO. FrlMn Rorge Petersen 


SM6ID OZ2NU 


WASM-test 1954 

TävlIngstider : 

Lördagen den 18 sept. 1951 kl. 1500-2400 SNT. 
Söndagen den 19 sept. 1954 kl. 0600--2100 SNT. 

Ii'rekvenser: 7 och 3,5 Mc. 

TrafUunetod: CW. 

Anrop: SM test de. .. ätföljt a v call-slgnal med resp. 
länsbokstav. t. ex. SM6IDfO. 

Ti,vllngsmeddelande: Typ 005579, som utgöres av tre siff 
ror, vilka äro löpande nummer på. förbindelsen, plus 
RST. Startnumret är valfritt. 

Poängberäkning: En förbIndelse med varje station per 
band och pass tillåtes. För va rje fullständigt QSO 
erhälles 2 poäng. Poängsumman från samtliga täv
lings-QSO multipliceras med ett tal för att erhälla 
total poängen . Detta tal, muItipliern, bestär av sum
man av anta let QSO- ade län per pass. Om man under 
första passet kör t otalt 16 län, under andra passet 
21 län , så. blir multipliern = 37. Om summan QSO
poängen = 100, blir alltsä total poängen 3700. 

Klasstnde1n1ng: De tre olika amatörcertifikattypern a täv
la i var sin klass. 

Loggar av vanlig typ insändes, men därtill kommer att en 
särskild lista för de bäda banden 3,5 och 7 Mc en
ligt följande tablä skall upprättas och medsändas 
loggen. 

Länsbokstav A B I C 1- il- -I -etc.! 
I 3,5 Mc .... . . ... . 

r'7-Mc 

l rutorna under länsbokstävern a ifylles eall-signalen 
på den station, med vilken man haft QSO pä resp. 
band. H ar förbindelse erhällits med mer än en sta
tion på samma band och i samma lä.n, ifylles endast 
den törsta förbindelsen. Särskilda loggar skola insän
das för varje band och pass. Uppgift skall lämnas 
om antalet genomförda QSO samt antalet kontaktade 
län per pass. 
Loggarna insä.ndas senast den l okt. 1954 till SSA 
tävlingsledare, SM6ID, KarlO. Friden, Smörbollsga
tan 1 A. Göteborg H. 

OBS! De QSO Du fär I WASM-testen räknas Dig till 
godo för WASM II-diplomet. Du behöver säledes inte 
invänta nägra QSL-kort. 

Göteborg den 15 aug. 1954. 

SSA thUngslednlng I SM6I1) 

WAZ och WAE 

Vi har alldeles glömt a tt tala om att de för

sta svenska W AZ-diplomen nu är utdelade. 
-LL hann några sekunder före -KP och fick 
ailtså det första svenska diplomet av detta 
slag. Grattis -LL och även -KP skall ha 
sin beskärda del. 

I augustinumret av DL-QTC ser,vi att 
SM7AKG kvalificerat sig för W AE II med 
152 poäng och att -7BHF samt -5AHK nu 
är WAE III-innehavare med 101 resp. 105 
poäng. 

Endast 24 WAE III telefoni-diplom har hit 
tills utdelats och ett av dem till -5ARL. 

Vi gratulerar samtliga' 
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Riktantenner med parasitiska element 
Ur en artikel av LA3DB norska »Amatörradio» 

översättning av SM4-2677, Peter Rasmussen 

En effektiv riktantenn står nog på val' je ra
dioamatörs önskelista, men det är inte alltid 
så lätt att realiser'a planerna på ett sådant 
sätt att resultatet blir efter förväntningama. 

Teorien om halvvågsantenner äl' säkert be
kant, men för ordningens skull skall de vik
tigas te punkterna dock genomgås här, därför 
att halvvågsantennen bildar underlaget föl' 
riktantenner med parasitiska element. En 1/2 
våglängd (meter) = 300000000: 2f (P/s). 

Längden beror bl. a. på ledarens diameter 
samt på dess ev. ytbehandling. Även närbe
lägna förem '\.l kan spela en väsentlig roll. 

Strålningsimpedansen mitt på en halvvågs
antenn äl' teoretiskt ca 73 ohm. I praktiken 
hal' uen dock som oftast andr'a värden, beJ'o
ende bl. a. på antennens höjd över' marken, på 
markens beskaffenhet, samt på ledarens dia
meter. Normalt blir dock resultatet omkring 
70 ohm, om antennens höjd över marken är 
1/2 våglängd eller mera. 

En halvvågsantenn har ett strålningsdia
gram, som visas i fig. 1. Den stråla l' bäst i 
riktningar'na vinkelrätt mot antennen och 
sämst i längdriktningen och har alltså en viss 
riktverkan. 

Om en halvvågsantenn placeras paralleilt 
med och i närheten aven antenn som tillf'6
res effekt från sändaren (se fig. 2), förändr'as 
strålningsdiagrammet. På grund av elektro
magnetisk koppling mellan elementen vill det 
nya elementet upptaga en del av den utstrå
lade högfrekvensen och kallas därför parasi
tiskt element i motsats till det andra, som 
kallas drivet element. 

Då det parasitiska elementet befinner sig 
det elektromagnetiska fältet från det drivna 
elementet överföres alltså en HF-spänning 
som i sin tur förorsakal' en HF-ström i ele
mentet. Denna ström åstadkommer ett elektro
magnetiskt fält kring det parasitiska elemen
tet. 

Storleken på denna ström och fasskillnaden 
mell a n den och strömmen i det drivna ele
mentet beror huvudsakligen på avståndet mel

:1),,
PAPA5/r'$J(r tLF,."e

Nr 

[)1?'V~r cL~MCNr 

~R 
FEEOEH 

II 
Fi{J. 1 och 2 

lan de två elementen och det bestämmer också 
hur »samarbetet» mellan de båda kommer att 
utfalla. 

Om avståndet mellan elementen till att 
börja med är' mycket litet och sedan gradvis 
ökas, vill fältstyrkan från antennen öka åt 
det håll där det parasitiska elementet befinner 
sig (pil D), medan den avtal' åt motsa tta hål
let (pilen R). På gTund av denna verkan kal
las parasitiska elementet även direktor. 

Störst verkan som direktor har det parasiti 
ska elementet då avståndet till det drivna ele
mentet är 0.1 våglängd. Om avståndet ökas 
ytterligare avtar fältet i riktning D, och ökas 
åtel' i riktning R. Då avståndet är 0,14 våg
längder är fältstyrkan lika stor åt båda hål
len och något större än om det drivna ele
mentet vore ensamt. Fortsätter' m;:w att öka 
avståndet mellan elementen avtar fältstyrkan 
i riktning D yttel'iigare, medan den ökar i 
riktning R. Det parasitiska elementet verkar 
då s9m reflektor. Då avståndet är ca 0.2 våg
längdel', är den reflekterande verkan störst, 
val'ef'tet den vid 0.25 våglängder märkbart 
avtar. 
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Ovanstående gäller endast om även det pa och det parasitiska elementet är avstämt till 
rasitiska elementet är en halvvågsantenn. maxim~ verkan, antingen som reflektor eller 

direktor. ökas avståndet ökas även strålningsMan 	kan även på andra sätt få ett parasi
impedansen, för att slutligen nå samma värdetiskt element att fungera som direktor eller 

reflektor. Placeras det på ett avstånd av 0.25 som för en ensam 1/2-vågsantenn. Vid ett av
stånd av 0.25 våglängd är impedansen ca 60våglängder eller mindre från det drivna ele

mentet, fungerar det som direktor om det av ohm. 

stämmes till den högfrekventa, och som re Ju lägre strålningsimpedansen är, ju mer 

flektor om det avstämmes till den lågfrekven selektiv är antennen, vilket innebär att an

ta sidan i förhållande till det drivna elemen tennen kan användas endast inom ett smalt 

tets resonansfrekvens. frekvensområde. Låg impedans ger även stor 
strömstyrka i antennen, varför elementen börAvstämningen kan ske genom att en spole 
göras av rör, Detta är även fördelaktigt Ut'eller 	en kondensator av rätta vät'det inkopp
andra synp\lnkter, då vi ju vill kombineralas på elementet, men den vanligaste meto
hög mekanisk stabilitet med låg vikt eftersomden är att variera elementets längd. Skall ele
vi ju i regel gör en sådan antenn vridbar,mentet gå som reflektor m åste det alltså göras 

längre än det drivna och skall det gå som di Det är av största vikt att uppnå så god 

rel<tor måste det göras kortare. anpassning som möjligt mellan feederns ka

Genom att både reglera avståndet mellan rakteristiska impedans och antennens strål 

elementen och att avstämma det parasitiska ningsimpedans, enär dålig anpassning nedsät

elementet som direktor eller reflektor, uppnås ter antennens effektivitet, särskilt vid höga 

det bästa resultatet. Väljer man att avstämma frekvenser. Anpassningen kan utföras på olika 

det som direktor erhålles, som förut sagts, det sätt, men av praktiska skäl är den s,k. »T

bästa resultatet vid 0.1 våglängds avstånd. match» den oftast valda (fig. 2). Denna består 

Bästa reflektoravståndet är 0.15 våglängder. av två rör som medelst skjutbara klammer är 

Fältstyrkan i strålriktningen är något stör monterade parallellt med det drivna elementet 

re med det parasitiska elementet arbetande på ett avstånd av 10 å. 20 cm från detta. Genom 

som direktor, men då det i praktiken visat sig attt flytta klämmorna symmetriskt ut från 

vara avsevärt lättare att avstämma det som mitten av elementet, justeras anpassningen 

reflektor, rekommenderas detta alternativ. för ett minimum av stående vågor på feedern, 

Fältstyrkan från en 2-e!. beam blir ca 5.5 En japan vid namn Yagi kom på den tan
dB högre än fältstyrkan från en enkel 1/2- ken att man genom att använda både reflek
vågsantenn, vilket innebär att man för att tor och direktor borde kunna uppnå ännu 
er'hålla samma resultat måste tillföra 1/2- bättre resultat (se fig. 3), Vid mätningar har 
vågsantennen ca 3.5 gånger högre effekt än konstaterats att om avståndet mellan A och D 
2-el-beamen. är 0,1 våg!. och avståndet mellan A och R 

Även som mottagarantenn har en sådan an 0.15 våg!. är fältstyrkan i strålningsriktning
tenn en utpräglad riktverkan. Föl' att erhålla en ca 8 dB högre än fältsty rkan från en en
så störningsfri mottagning som möjligt , vore kel 1/2-vågsantenn. Detta innebär att 1/2
det önskvärt att det parasitiska elementet vågsantennen under i övrigt samma för'hål
kunde trimmas på ett sådant sätt att maxi lande måste tillföras ca 6 gånger högre effeld 
mum srålning fl'amåt sammanföll med ntini än en 3-elements beam för erhållande av sam
mum strålning bakåt, men det går ej att upp ma resultat, I figuren betecknar A det drivna 
nå. Trimmar man det parasitiska elementet elementet, R reflektorn och D direktorn, 
för största möjliga förhållande mellan fält  Om avståndet mellan D och A är 0.15 våg!. 
styrkan framåt och bakåt så blir fältstyrkan och mellan A och R 0.2 våg!. kan man erhålla 
fr'amåt något mindre än som teoretiskt kan ända upp till 8,8 dB högre fältstyrka än med 
betecknas som maximum, 1/2-vågsantennen, motsvarande en effektvinst 

Strålningsimpedansen på mitten av det driv av 8 gånger! Om direktorn och reflektorn by
na elementet kommer att variera något då ter plats blir resultatet i stort sett detsamma, 
avståndet mellan elementen förändras, Den I pr'aktiken har det emellertid visat sig att 
blir ca 15 ohm när avståndet är 0,1 våglängd man då direktorn är närmare det drivna ele-
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,.. träffande strålning bakåt är det i första hand 
reflektorn som måste justeras, 

Fig. 3 visar hur ett typiskt strålningsdia
gram för en 3-el beam ser ut, Fältet i stl'ål 
ningsriktningen har koncentrerats i ett smalt 
knippe (engelska, beam), medan fältstyrkan 
bakåt iir förhållandevis obetydlig, Antennens 

.0' strålningsvinkel vertikal led är, som föl' 
andra antenner, beroende av höjden över' mar'1-1 1 (~~ I I ~o · 
ken, Stor höjd = låg strålningsvinke!. En 3-el 

'0' 	 beam hal' en strålningsvinkel på ca 30 gra
der vid 1/2 våglängds höjd över marken och 
ca 10- 15 grader vid 1 våg!. Den låga stl'ål 
ningsvinkeln gör att antenner av denna typ 
är ypperliga DX-antenner, 

90' 	 Glimtar från IslandF'iu, 3 

På uppdrng av fö7Te NRAU-represenmentet än reflektorn, kan erhålla något luaf
tanten -ZP har TF3AR, som är o1'dtigare strålning framåt, samtidigt som strål
förande elen isländska amatörförningen bakåt är minimum än om förhållandet 
e1~i,n.tJen oeh som nyligen besö kte Stoe/evore omvänt, 
hol?1/., 	 skrivit nedIInstående a1'liket, vilÄnnu 	fler åtgärder kan vidtagas för att er
k en ÖVe1'Sl/.tts av -ANY,hålla ytterligare koncentrer'ad strålning, näm

ligen genom att anbringa flera direktor-ele
Till att börja med skall jag berätta någotment 	framför det drivna elementet. Effektivi

om Island, eftersom förvånansvärt få utanför' teten 	ökas dock långt ifrån i samma grad, 
vår ö känner' till den och oss islänningar, SomGenom att anbringa flera sådana riktanten
exempel på detta kan jag nämna att jag- enner över OCh/eller vid sidan om varandra, kan 
gång 	i Köpenhamn tillfrågades aven distinman koncentrera den utstrålade effekten gan
gerad dam om vilken tåg- hon skulle ta tillska enormt. Sådana arrangemang användes 
Reykjavik'dock 	som regel endast vid mycket korta våg

Fram till 1918 var Island en dansk kololängder, från 2 m och neråt. Antennerna bestå 
ni men fick då samma ställning som Danmarkdå av 8, 12, 16, ja, ända upp till 48 element. 
i övr'igt och sama konung, 1944 utropadesEn antenn med tre eller fler'a element tl' im
emellertid Island till självständig republik.mas även den genom att elementen avstäm 

Islands ytinnehåll är 163000 km 2 med 500mas till maximal effekt. När avståndet mellan 
km som stöl'sta utsträckning i ost-västlig riktelementen är litet (close spacing), är avstäm
ning, Motsvarande distans från nord- tillningen tämligen kritisk, Vid större avstånd 
sydspets är ungefär 300 km, Hela jordgrunden(Wide spacing) är det betydligt lättare att av
är vulkanisk och man finner över hel a ön omstämma, samtidigt som det är lättare att få 

god anpassning mellan feeder och antenn, An växlande höga berg och branta dalgilngar med 

tennen »gål'» då även effektivt över ett bre strida forsar, Skog saknas nästan helt, men 

dare frekvensområde, detta faktum har mera sin orsak i öns iso

Längden på elementen till en 3-el beam kan lerade läge än olämplig jordmån, Pågående 

med fördel beräknas ur nedanstående formler: experiment visa nämligen att vissa barrtl'äds
sorter från Norge och Alaska trivs väl så br'a 

Dl'ivantenn (meter) 145:f (Mc) på Island som i ursprul!gsländerna,
Direktor 139:f 

Ett fascinerande naturfenomen och samti
Reflektor 153:f 

digt en stor turistattraktion är de varma käl
För att erhålla bästa möjliga resultat be- lorna, Dessa ha också fått stor praktisk be
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tydelse som gratis värmeleverantör till växt organiserad på ungefär samma sätt som SSA. 
hus, där t. o. m. tropiska blommor odlas med Den bildades 1946, samma år som de första 
stor framgång. Viktigaste användning för des av nuvarande 35 amatörlicenser utdelades . 
sa aldrig sinande varmvattenreservoarer är F. n. finns det ca 15 aktiva hams. Tillåtna fre
dock som värmecentraler för tättbebyggda or kvenser är 7, 14, 21 och 28 Mc/s, dock ej A3 
ter. Så får exempelvis hela Reykjavik sitt på 7 Mc/s. Högsta tillåtna effekt är 50 watt, 
värme behov levererat från några källor 20 km vilket även antyder att en ensam 807: a är det 
utanför staden. Vattnet är 86°, då det kom vanligaste röret i slutsteget. Utrustningarna 
mer ur jorden och temperaturfallet i rörled i övrigt är på RX-sidan vanligtvis någon Sllr 

ningarna till staden har nedbringats till ca 30. plusmottagare, medan man beträffande 'an
Vintertid har Island ett jämförelsevis milt tennerna inte kan urskilja någon särskild typ 

klimat och _10° är den lägsta temperatur som blivit mer populär än andra. - En sän
som noterats i Reykjavik på många år. F . Ö. darlicens är inget nödvändigt villkor för' med
är väderleksförhållandena mycket opålitliga, lemskap i IRA. Tvärtom, de flesta medlem
speciellt vid syd- och västkusterna. Höstarna marna rekryteras bland allmänt radiointresse
är i allmänhet mycket regniga och under vår rade. Meeting alTangeras i regel var 6: e vec
månaderna är svåra stormar vanliga. Däremot ka, varvid vanligtvis, förutom det vanliga 
är det sällsynt med disig himmel till skillnad DX-diskuterandet, hålles föredrag om de se
mot vad som är fallet på europeiska fastlan naste nyheterna inom elektroniken, ofta kom

det. pletterat med filmfärevisning. 
De lokala transporterna sker vanligtvis med Betr. DX-konditionerna är det svårt att 

kustsjöfart, då Island helt sakna r järnvägar. urskilja någon markerad skillnad mellan euro

Personbefordran om besörjes därför oftast a v peiska fastlandet och Island utom möjligen för 
ett väl utvecklat nät av busslinjer. Lokal flyg kontakter med Asien, som är relativt sällsynta 

trafik förekommer även. i TF-land. Den största svårigheten ligger nog 
i det fruktansvärda QRM, oftast från G ochFöreningen Islands Radioamatörer, IRA, är 
DL, som orsakas med tanke på det långa 
skip-avståndet till Island. Speciellt 7 Mc/s 

tycks mestadels vara helt blockerat av BC


MANADENS -AGB stns och de två högsta banden har ännu inte 

haft några nämnvärda öppningar på de se

naste åren. (Senaste meningen får nog anses 


BuL>. ·.. JAG VILLE Ju BM')), ({J~LPA .... gälla ä ven utanför TF-land. översätt:s anm.) 

.... DU j.lA~ Ju ~~T Mr DU···.· Till sist ett tack till de SM-hams jag mött 

för gästfrihet och hjälp.Vlll~ ItA ...... S~Yfl. .. . Ht~A 

73 es best of luck de
K~ÄM sth-l DARE N .... . 

TFSAR 

o 

~ 

BUv U Solförmörlrelsen 
~ 

'-.... Då det framkommit önskemål om radio
amatörernas medverkan till mätningar under 
den totala solförmörkelsen dels från Chalmers 
Tekniska Högskola och Uppsala Jonosfäl'ob
servatorium beslutade vi två radioamatöl'er 
att under tiden mellan 1200 och 1415 SNT ut
föra mätningar å signalstyrkan å amatörernas 
80-metersband, närmare bestämt å frekvensen 

~ 	 3.520 Mc för att utröna hur den totala för
--=-- mör'kelsen inverkade å signalerna. De medver-
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kande stationerna val' SM6BWE med qth Gö ·TRANSIENTER Iteborg sa mt SM6AHC med qth Sollebrunn.. 

Det kanske hade varit önskvärt att statio LIKRII(TAREnerna hade varit omkring 15 mil från var
andl'a men då troligen de allra flesta ville se 

I februarinumret av GE:s Ham News betotaliteten förmodar vi att det inte var så 
skrives en undersökning av likriktare och demånga amatörer, som satt vid sina stationer. 
ras uppträdande under nyckling, som kanske

Då nu himlen behagade vara helmulen inom 
förklarar en del besvärliga kvitter i samband

våra områden blev tiden vid sändaren ett 
med oscillatornyckling, nu så populär i våra 

oförglömligt minne. Hur det hela tedde sig 
dagars hetsiga hamtrafik. Belastningen på ett 

skall nu i korthet omtalas. Den sändande så 800-volts P A-supply varierades spontant från 
kallade soltestsändaren var SM6BWE och den 50 till 250 mA, och de uppträdande spännings
mätande stationen var SM6AHC, som hela hoppen fotograferades på en katodstråleoscillo
tiden hade ett öga på S-metern å mottagaren. graf. Intressant i sammanhanget är också att 
Vi sände r a pporter enligt RST-skalan var 5: e denna belastningsvariation motsvarar en änd
minut under hela tiden vi var i gång, dock ring av strömuttaget från ett 300 V-aggregat 

något oftare under den tid, som var före, under 	 fr'ån 20 till 100 mA, rätt normala värden för 
en likriktare för oscillaloranodspänning.och strax efter totaliteten. Avståndet mellan 

våra stationer var omkring 7 mil. Rapporter Den undersökta likriktaren var av ordinär 
konstruktion med ett tvåsektioners filter, därna var, när vi upprättade radioförbindelsen, 
swingdrosseln hade värdet 20/4 H, glättnings599 och vår input å båda sidor 100 watt. Den
drosseln 20 H och båda kondensatorerna 2 {IF. 

na signalstyrka befanns att vara bestående till 
Likriktarröl'en var' a v typen 816. När nyckeln

kl. 1323 då vi noterade 589. Kl. 1330 noterades nedtrycktes, »svängde» utspänningen, som i 
579. Då den mätande stationen var belägen tomgång var 820 V, valdsamt ett par gånger 
inom det totala området, hade det då börjat mellan 1300 V och 280 V för att efter 60 milli 
att skymma ganska mycket. Klockan 1335 och sekunder avta i oscillation och så småningom 
1340 hade vi fortfarande 579 ä S-metern. Sam stanna vid belastningsspänningen 760 V efter 

tidigt tände vi l:iuset, för nu kom månskuggan ytterligar'e 40 ms, Det tar alltså drygt 100 
ms för likl'iktarspänningen att stabilisera siglika fort , som E-skiktet försvann. Det blev 
vid en tecken början. Teckenslutet var ej lika nu nattkonditioner, signalerna fick DX-darr, 
våldsamt och blir ju mindre »hörbart» utåt 

som det heter på amatörspråket, och vi note
men frestar ändå på sändarens delar, da ett 

rade 559-569 i 10g'g-en, det framg-ick tydligt par svängningar uppåt 1200 V uppträdde även 
av sig-nalerna att de~sa reflekterades från F1 där, 
sl{iktet. Kl. 1350 kunde åter noteras RST 589. När man vet att punkter och streck i 80-takt 

Möiligt är att andra stationer har avlyssnat är av storleksordningen några millisekunder i 
vår sändning under denna tid och kommit till längd, så fram star ruskigheten i det ovanstå

:mdra resultat . I så fall skule det vara av stort ende i ytterligare glans. Får en så vanlig' lik

intressp. för oss båda att få t a del av detta. riktare som den skisserade mata slutsteget i 
en ordinär' tx, kommer m. a. o. varje tecken att::l.ntine-en direkt eller i våra radiotidnine-ar. 
ha diverse vassa spetsar och består inte avDet skulle även V8.nt intressant a.tt få höra 
den mjukhörnade lilla fyrkant, som vi ju gär

n:\"!ot om DX möilig-heter. som uppstod via 
na föreställer oss går ut i vår antenn, särskilt 

F2-skiktet under totaliteten. Den mottagare. om vi lagt ner stor omsorg på nyckelfilter och 
som användes under testen, var en amerikansk slikt. 
BC1147-A. där jag- inbyggt en S-meter som 

Vi vet nu också, varför vä.ra sändare plöts
rörvoltmeter. Denna mottagare har två stegs ligt slår igen under drift, t. o. m. vid sista teck
AVC-förstärkning, varför mycket noggranna net, eftersom »bakkanten» av varje teckendel 
utslag kan registreras å S-metern. även den ger ettt par vassa spänningstoppar 

SM6AHC 50 % över tomgångsspänningen, utmärkt läm
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pade för kondensatorgenomslag eller' annat 
otyg. 

En ökning av filterkondensatorerna till var
de ra. 5 .uF hjälpte upp situationen något, men 
ett paJ' svängningar mellan 400 V och 1000 V 
uppträdde likafullt vid teckenbörjan. Det tar
vades en ökning av sista kondensatorn (efter 
glättningsdrosseln) till storleksordningen 40 
,/f F, innan likspänningsoscillationerna upphör
de, varvid den andra filterkondensatorn mel
lan de två drosslarna helt kunde borttagas. 
Med denna anordning försvann även spän
ningstopparna vid teckensluten . 

En fördel med den ökade filterkapacitansen 
visar s ig även på telefoni, där de vanliga klass 
B- och AB-modulatorerna ju drar många 
gånger mer ström för toppar i talet än medel
vä\'det på strömmen anger. Det antas ju ofta 

srAENDE VAGOR 

Det ver'kar vara en utbredd åsikt a tt slåen
de vägo\' på en matarledning är något mycket 
farligt. Som genom ett trolleri förutsättes alla 
besvä r för'svinna bara man kan finna den 
exaIda anpassning'en; det kämpas för att er
hålla ett lågt ståendevågförhållande som om 
det gällde livet. Är det nu verkligen nödvän
digt ? Det finns fall, där eliminering av ståen
de vågor gÖl' skillnaden mellan ett bra resul
tat och ett misslyckande, men det finns också 
många fall . där den »energi» som använts för 
att bättra på anpassningen kunde använts till 
andra ändamål. 

Vi vet att förlusterna i ledningen växel' med 
ökande ståendevågförhållande (SVF). Nume
riskt visas förhållandet mellan ledningsför
luster vid stående vågor och ledningsförlus
ter vid anpassning i figur 1. Med SVF = 10 
är t. ex. ledningsförlusten 5 ggr högre än vid 
anpassning SVF = 1. Detta kan vara allvar
ligt, men behöver inte vara det - antag att 
vi har en rätt anpassad ledning, där vi förlorar 
2 watt för var 100 watt inmatad effekt. Med 
SVF = 10 förlorar vi i stället 10 watt; verk
ningsgraden är fortfarande hög, 90 'lo, och 
det finns ingen anledning till 01' 0 . Om däremot 
förlusten vid anpassning är 10 watt, ger sam

att filterkondensatorerna skall klar"a av så
dana toppar. Ja, om man har en lågspännings
matad modulator med stora elektrolyter i 
kraftaggregatet, men knappast annars. De 
höga st\'ömtopparna för' konsonanter gör att 
distorsionen gör sig mest mär'kbar för T och 
S, m . a. o . kärran »spottal'» . 

Det kanske viktigaste skälet till att hålla ett 
öga pä sändarens spännings reglering är i·nte 
talkvaliteten eller ev. överbelastning av lwm
ponenterna utan vad man släpper ut »i luf
ten». Ojämnheterna på både CW och foni y tt 
rar sig som sidband och övertoner på den egna 
signalen och ' gör den onödigt bred. I vär'sta 
fall kan det bli kvitter på olaga frekvenser , 
vill{et är farligt både för den egna licensen 
och hela amatölTörelsen. 
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rekt anpassning. Den förlust vi talar Om är 
den faktiska totala förlusten i watt i en led
ning av given längd, inte förlusten i dB per 
längdenhet. Den senare är lämplig vid jäm
förelse av olika ledningstyper, men den säger 
inget om ökningen i förluster med SVF. 

Föl' att bestämma inverkan av stående vå
gor i ett visst fall måste man alltså först 
söka effektförlusten i ledningen vid anpass
ning. 

Antag att vi hal' 21.7 meter aven ledning 
som har en förlustdämpning av 3.0 dB per 
100 meter (observera att förlustdämpningen 
är fr·ekvensberoende). Den faktiska förlusten 
blir 21.7/100 av 3 dB eller 0.65 dB, vilket mot
svarar 14 watt för en input av 100 watt. An
tag att ledningen har en impedans på 150 ohm 
och är' avslutad i en res ist iv belastning pä 50 
ohm. SVF blir då alltså 3. Ur l{urvan fig . 1 
fås förlustförhållandet 1.65, varför den fak
tiska för'lusten blir 1.65 x 14= 23 watt. På 
grund av missanpassningen har alltså verk
ningsgraden sjunkit från 86 % (max. uppnåe
ligt värde) till 77 <;lo . Räknat i dB är förlusten 
nu 1.13 dB, en ökning med 0.48 dB över det 
ursprungliga värdet med anpassning, Med 
tanke på att 1 dB representerar minsta upp
fattbara ändring hos en signal under idealiska 
mottagningsförhållanden, kan det inte vara 
något tvivel om att i detta speciella fall är en 
missanpassning på 1 :3 betydelselös (1 S-en
het räknas allmänt som 6 dB ändring i signal
styrka) . 

Man skall inte draga alltför vittgäende slut
satser' av detta exempel. Om vi säger att vi 
tolererar en förlust på 1 dB därför att mot
stationen inte kan märka mindre ändringar, 
så kommer det tillåtna SVF helt att bero på 
den använda ledningens typ, dess längd och 
arbetsfrekvensen. Det är allti.d totalförlusten i 

ma.tarledningen som räknas. Ett SVF som en
dast förorsakar en försumbar förlust i en kort 
ledning eller vid låga frekvenser kan upp
sluka största delen av effekten om ledningen 
är lång eller används på UKV. Nägra repre
sentativa fall visas i fig . 2, där ledningsför
lusten i dB är visad som funktion SVF un
der olika omständigheter. Kurva A visar den 
beräknade förlusten vid 28 Mp/s i 30 meter 
300 ohm bandkabel. Avslutat i sin karakteris

/., 

1:1 
tiska impedans har detta ledningsstycke en 
förlust på 0.84 dB. Ett SVF på nära 4 kan 
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tillåtas innan förlustema har' öl<at med 1 dB. 
Man kan alltså konstatera, all denna leclning 
kan avslutas med ett l'esistansvärde någon
stans mellan 75 och 1200 ohm innan en lyss
nare l{an märka någon som helst skillnad i 
signals t.yrka. Området 75-1200 ohm omfatta l' 
många antenntyper! KUl'van B gäller för' 15 
meter av samma kabel vid samma fl'el,vens; 
jämfört med A fr 'amgår hur markerat lednings

. längden inverkarpåförlusterna. Vid anpassning 
skulle föl'iusten bli 0.42 dB, och förlusten hal' 
inte öl{at med 1 dB fÖlTän SVF närmar sig 6. 
Med denna kortare ledning kan alltså avslut
ningsmotståndet ligga nå gonstans mella n 50 
och 1800 ohm utan märkbar' ändring av verk
ningsgraden. Frekvensens inverkan framgår 
av kurva C, som g äller föl' 30 meter 300 ohm 
bandkabel använd vid 7 Mp/s. Anpassnings
förlusten ä r 0.3 dB och växer till 1.3 dB fö rst 
vid SVF = 7.5; ledningen kan avslutas i r'e
sistanser mellan 40 och 2250 ohm utan märk
bar-t sämre r'esultat! Kurvan C är dessutom 
praktiskt taget identisk med en lwrva föl' 30 
meter öppen ledning (stege) använd vid 28 
Mp/s. Jämförelse med A visar fördelen med 
att använda luftisolerad ledning framför plast
isolerad, när omständigheterna så medger' . 
Förlusterna solid koaxialkabel (RG8-U, 
RG9-U, RGll-U etc.) är ungefär desamma 
som i 300 ohm bandkabel. 

Diskussionen ova n har" varit grundad på ök
ningen i ledningsförlust orsakad av missan
passning. Ett annat sätt att angripa proble
met är att kräva att den totala förlusten inte 
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ma SVF förluster pä 50 watt och verknings
graden sjunker till 50 'lo . Här måste något 
göras åt saken. 

Man kan konstatera att SVF ensamt inte är 
något mått på ledningens verkningsgrad. Det 
får betydelse först när det betraktas tillsam
mans med förlusten i samma ledning vid kor
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skall överstiga 1 dB; med andra ord skall 
vi begränsa ledningsförlusten till ett sådant 
värde att den inte kan orsaka någon märkbar 
m inskning av signalstyrkan från det vär'de, 
som skulle erhållas med förlustfr'i matning. 
För att möta det kravet måste SVF hos den 
30 meter långa ledningen i kurva A inte över
stiga 6. L~dningen föl' kurva B kan tolerera 
SVF = 4 . Man bör lägga på minnet att det 
kommer att vara omöjligt att hålla totalför
lusten under 1 dB, även med perfekt anpass
ning, om ledningen överskrider en viss längd 
- för 300 ohm kabel skulle denna bli ca 40 
meter vid 28 Mp/s . Det enda sättet att bättra 
pä saken blir att försöka arrangera så att led
ningen kan göras kortare eller också fär man 
använda luftisolerad ledning. Vid UKV är det 
fullt möjligt att förlora lika mycket i matar
ledningen som det man vinner med en bra 
beam. 

Kurva D är av inli'esse emedan den visar 
ett praktiskt fall av betydelse och också re
presenterar en situation, där kurvan i fig. l 
inte stämmer riktigt. Kurvan D är beräknad 
på grundval av fig. 1 och ett 30 meters stycke 
300 ohm ledning använt på 144 Mp/s , där led
ningens grundförlust är ca 3 dB. Enligt före
gående resonemang kommer hela ineffekten 
till ledningen att förbrukas i densamma redan 
när SVF närmar sig 4. Intet högre SVF än 4 

skulle kunna förekomma, även om ledningen 
vore öppen eller kortsluten i fjärränden. Rik
tigt så illa är det inte - förlustförhållandet i 
fig . 1 är beräknat under förutsättning att 
SVF är detsamma längs hela ledningen, men 
faktum är att i ett sådant fall som i D var'ie
rar SVF längs ledningen, SVF är störst när
mast belastningen och minst i närändan. Detta 
fenomen får betydelse först vid mycket höga 
frekvenser' eller' då man använder undermåligt 
ledningsmaterial. Trots att kurvan D nu inte 
skall tagas för bokstavligt kan man draga två 
slutsatser ur den: det finns en bestämd gräns 
för det SVF som kan existera i en given 
punkt på en ledning med höga förluster och 
skall man mäta SVF där', bör det vara sä nära 
antennen som mojligt om resultatet skall ha 
något värde. Under 30 Mp/s och med ledningar 
av resonabel längd behöver man knappast 
oroa sig för en eventeull missanpassning bara 
man tänker sig för ett tag. 

Som ett belysande exempel skall vi taga 

den vanliga 3-elements »close-spaced:» beamen. 
Matningsimpedansen hos det drivna elementet 
ligger någonstans m ellan 8 och 12. ohm, be
roende på elementens trimning etc. Ett bra 
sätt att anpassa två godtyckliga impedanser 
är att använda en kvartsvågstranfor'mator 
eller' en »Q-sekUon» visad i fig. 3, om det är 
möjligt med tanke på utrymmet . Här behövs 
en lågohmig transformator - förslags vis 75 
ohm bandkabel. En kvartsvag av del}na led
ning blir vid '28 Mp!s något över 2 meter lång. 
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Avslutat! i 8 ohm blir SYl"~ på I{abeln 9.1 och 
för' 12 ohm erhålles SVF ~ 6.25. Då anpass
ningsföl'lsten är 4.6 dB per 100 meter vid 28 
Mp/s för denna kabel typ, blir förlusten j trans

2 
formatom 0.43 dB (=--·4.6·4.7 se kurva 1)

100 

för SVF = 9.4 och 0.3 dB i det andra fallet. 
I första fallet blir transformatorns ingångs
impedans 705 ohm och i det andra 470 ohm . 
Huvudmatarledningen sl,all tydligen vara en 
600 ohm ledning. Om antenn impedansen är 8 
ohm, ger transformatorn god anpassning mot 
600 ohm - SVF blir mindre än 1.2 och förlus
terna blir försumbara jämfört med ideal an
passning. Är antenn impedansen 12 ohm, blir 
SVF på 600 ohm ledningen mindre än 1.3, vil
ket ger ungefär samma resultat som föl' 8 
ohm. 

Användning av 300 ohm bandkabel är emel
lertid inte utesluten - den är många ganger 
mer praktisk att handskas med. Med 300 ohm 
kabel som huvudledning blir SVF mindre än 
2.5 för 8 ohm antenn och mindre än 1.6 föl' 12 
ohm. Även med en 30 meter lång ledning blir 
(kurva A) förlustökningen utöver anpass
ningsförlusten endast ca 0.35 dB i bästa fall. 
Tillsammans med transformatorförlusten på 

~ 


l 


0.43 dB fås en total förlustökning på 0.78 dB 
jämfört med samma system vid anpassning 
och förlustfri anpassningsanordning. Dä för
lusten i detta senare fall är 0.48 dB, blir den 
tolala förlusten mellan sändare och antenn 
ca 1.6 dB, vilket ger en verkningsgrad på 
69 'lo . Situationen är' givetvis inte den bästa, 
men de flesta förlustel'lla (0.84 dB) finns där 
r'edan om denna speciella ledning används; 
sl<illnaden mellan detta system - som inte 
behöver annan juster'ing än att man klipper' 
till rätt längd på transformatorn - och det 
hopplösa företaget att försöka eliminera stå
ende vågor fullständigt kommer aldrig att 
medföra någon uppfattbar förbättring i sig
nalstyrkan. 

En a llmän slutsats man I{an draga av denna 

dislwssion är att stående vågor inte alls är 
så farliga, i synnerhet inte på frekvenser un
der UKV-området. De dåliga DX-resultat (i 

synnerhet på 40 och 80) som ibland tillskrives 
stående vågor, har för det mesta sin motive
ring i exempelvis svårigheter att stämma av 
matarlEidningen eller en illa vald antenntyp. 

Om man inte har en ovanligt lång matar
ledning Ull antennen är det fullt möjligt att 
stl'Unta i besvärliga justeringar av anpass
ningssekUoner - arbete som för det mesta 
inte kan konstateras ge något bättre resultat 
på grund av de verkliga svårigheterna i att 
göra tillförlitliga mätningar på matarled
ninga r. 

Jan GumnaT, SM5AQW 

SM5 Karsta 

- BDQ skl'iver: 
»Min tanke var från bÖI'jan att sl,riva lite 

abt UK i SM5 i varje nr. Men jag har denna 
gång undrat: vad händer' egentligen i SM5? 
Den första veckan i .iuli bjöd på fb conds. Jag 
lyssnar på bandet och hör -5AED och 
- 5BRT köra SM7. Så kommer den 8/7. QSO 
med - 5AED pågår. Han talar om att -7XV 
hörs ufb. Försök ropa him! Jag följer rådet 
och han hör mig. Jag tycker- mig höra ham; 
svaga cw-pip (men alla rprts via -5AED). 
. Den 9/7 kl. 2200--2230 ung. hördes - 7BKG 

i Jönköping med 5 5/7 9, men nil svar. -5BRT 
körde samma kväll -6ANR med fb sigs. Han 
körde även -7BE, -7XV och -7AHT. Under 
--BRT:s qso med -ANR hördes den senare 
5 4/6 9 hos mig. Men t yvärr nil sval'. 

Då detta skrives (16/7) har en del skeds med 
SM3XA gått av stapeln. Condsen vy bd, då 
ett kraftigt lågtryck täcker SM. Frå n mitt qth 
blir' det abt 10 mil land och resten hav till 
Astön, så det bör gå. 

Sri jag har glömt 5AY. Han Itörde 6ANR 
den 9/7 med rpr 579. SM4-stns efterlyses' Kan 
inte höra något från er. » 

Tack, Thord! Beträffande skeden med 
SM3XA, se även rapport därifrån på annan 
plats i spalten. 

SM5 Atvidaberg 

Signalen -AED innehas aven energisk 
herre, Sedan han blivit SM5:a, hal' han även 
föresatt sig att få igång alla de SM5-stns, som 
av siöida anledningar föredrar att vila på 144 
Mc-hanen. I nedanstående epistel tar Al'I1e vid 
örat oss alla, som inte varit så flitiga denna 
säsong. En nyttig admonition' -AED har 
ordet: 

»Det är den dåliga aktiviteten här i SM5, 
som Joekar mig att skriva dessa rader. Jag 
riktar inte mina ord till sådana amatörer, som 
på grund av bristande tid ej är igång, och 
inte heller till de c:a fem SM5:or, som regel
hundet är igång, utan till dem, som påstår att 
de lvssnar hur ofta som he1.st på 144 Mc-ban
det men ingenting hör. Dessa hams är i majo
ritet f. n. tyvärr. 

Att lyssna är nog bra, att lyssna noggrant 
med beaten på och med beamen i olika rikt
ningar är ännu bättre. men att mellan allt 
Ivss'laniet kalla CQ då och då, helst på cw. 
iir' de"! e'lda möjliga utvägen för att få igång 
några qso, som kanske drar fler med sig. 
Lägger man sedan lyssn a ndet och ropandet till 
tiden närmast före och efter hel timme, ökas 
möjligheterna ytterligare. I SM7 och OZ Ull
lämpades detta vid dälig akivitet och gav Ull 
resultat, att den som ville ha qso näs tan alltid 
fick det. 
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Sedan finns det en del, som inte tror, att det den av -AED föreslagna testen på försök 
går att få qso med SM7 och OZ från norra under okt., nov. och dec. innevarande år. Log
delen av SM5. Det är fortfarande småländska gama sänds till -MN senast en vecka efter 
höglandet som spökar, kanske speciellt de höj varje tävlingsdag. Eftersom det rÖr sig om 
der på närmare 400 m, som finns i Nässjötrak en aktivitetstest, torde det inte behövas några 
ten. -5BRT i Enköping har haft qso med koder eller speciella testanrop. Visar det sig 
OZ9R i Köpenhamn och - 7XV i Hälsingborg att reglerna för denna test behöver ändras, kan 
med rprts 569, så pse ta fram en karta och förslag därom ges före årets slut. Kryssa för 
dra ett par linjer mellan orterna' de tre tisdagarna och glöm inte att i loggen 

Som regel är signalstyrkorna störst, när ange varje qso:s längd (i km, hi'). 
högtryck eller' varma luftströmmar finns över 
eller i närheten av Sverige, så väderleksrap

SM3-rapportporterna är viktiga hjälpmedel, när man I<ör 
på 2 mb. I går kväll (8/7) hördes många sig På Astölägret i år fick vi tid att något dis
naler här, bl. a. OZ8JB i Aarhus på foni RS kutera aktiviteten i SM3. F. Ö. hade vi glädjen 
44. P. g. a. den dåliga aktiviteten i SM5 är att få engagera -3AST i Sundsvall som SM3
det emellertid sällan någon som tycks lyssna I'apportör fÖL' vår spalt. Axel kommer i fort 
söderut, utom mellan 1<1. 2130-2200. sättningen att hålla oss underrättade om SM3

I Finland lär det enligt DL-QTC nr 7 finnas ornas göranden och låanden på 144. 
en hel del aktiva 144 Mc-hams, men jag har I HärnösCI.nd är läget: 
inget hört om qso åt det hållet i år. Stocl,  -LX: 826 pp klar i stora tx :en, 12 el bea
holm- Helsingfors brukar ju gå med fina sigs men också körklar, men xtalkonvertern med 
annars. Sedan ryktas det på bandet, att SM3- 6BQ7 cascode stod på högkant vid vårt studie
orna ligger i startgroparna, och från Småland besök hos Carl-Henrik. Enligt uppgift släpper 
hörs starka sigs från - 7BKG i Jönköping. den ij?;enom för mycket oönsl<ade sigs på mf:en 
Dock hal' ingen kontakt ägt rum mellan Jön (7--9 Mc). 
köping och SM5 ännu. -AKP: dipol och xtalkonver"ter plus TRC-

Jag hoppas, att det blil' lite livligal'e efter 10. Tx: ? 
semestern, och jag är övertygad om att SM5 -IK har tx 522 på 144,81 Mc, xtalkonver"ter 
fortfal'ande kan mäta sig med övriga delar av jämte Sky Champion. Ant: dipol alt . ground
Norden i de tester, som kommer till hösten. plane. 

Så har jag ett förslag till aktivitetstest, som -FT: vfo-tx med 832 pa (829 och 826:01' i 
kanske kan vara till någon nytta. Den skulle byrålådan). Cascode konverter med var. osc. 
i varje fall ge en dag i månaden lite livligare 5 el Yagi och ground plane. QTH 124 möh. 
prägel. SundsvnlZsgänq et omfattar: 

Regler: -ADQ: tx 522, 6AK5-konverter var. osc. 
l) Testen äger rum den första tisda.gen i plus S40. Dipol. 

varje månad under återstoden av 1954. Tid : ~·AGD kör lokalt med 6J6 transceiver. 
kl. 2000-2400 SNT. Band: 144 och 432 Mc. --ATB: 832 tx, xtalkonverter cascode plus 

hembyggd super. Ant.: ?2) Stn får kontaktas en gång per band och 
-AST: tx 522, 6 el. Yagi. rx krånglar,pass. Crossband gäller ej. 

ytaikonverter planeras. QRG: 144,93 Mc. 
3) Poängberäkning : 

- JC kommer med bl. a. 6146 pa.
1 poäng per km för godkänt qso på 144 Mc. Utnäs: 

5 poäng per km för godkänt qso på 432 Mc. - -AZV har tx 522 på 145,8 Mc och 6 el. 

Poängsumman för deltagamas 9 bästa da-
 Yagi. Rx går inte bya. Xtalkonverter' planeras. 

gar (då testen körs ett helt år, t . ex. 1955) gäl Om östersund äl' endast bekant att -BWN 
ler som slutresultat. Man behöver således inte bygger för 144. 
vara med alla dagar, men de, som varit med Det livaktiga solleJteågänget tvcks inte 
9 eller fler dagar, kommer före den, som del rvmma en enda UK-biten yngling. Det måste 
tagit 8 eller mindre, oavsett poäng. bli en ändring, OMs! 

4) Loggar insänds efter varje pass och resul I Gävle hal' - WB nu fått AC i väggutta
tat. införs löpande i QTC. (Hoppas radiofir  gen och kan därför väntas uppenbara sig på 
morna I<an donera något liten pI'yl till varje 144. -MD fick med sig hem en fb 4 över 4 
etappsegrare och en något större till slu tseg Yagi från Astölägret och kommer väl också. 
..aren, ev. till flera i toppen.) 

Testen bör vara svensk, men alla qso god Om någon skulle ha blivit bortglömd, så p:s~ 
I<ännes. ha överseende därmed och meddela istället 

kontaktmannen -AST i Sundsvall hur långtJa, sen var det inte· mer än att påpeka, att 
Du kommit på 144.hur man än manipulerar med qso-talet i po

ängberäkningen qso x km blir resultatet det Ett råd till: vänta inte med att sätla igång 
samma.» på 144, bara därför att stationen inte äl' fullt 

färdig med tx, rx och ant. Sätt istället igång 
Tack för initiativet, Arne! Jag tycker, att vi med crossband t. ex. 3,5-144 Mc' 

utan iakttagande av större formaliteter kör Föreställningen att SM3 skulle vara isolerat 
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från öVI'iga distrikt på 144 är med största jag kom hit, mellan SM5 och SM7, Från söder 
sannolikhet en myt av samma kaliber som den hördes -7BE, -7XV, -7AHT och - 7BKG 
om småländska höglandet som hinder mellan med bra sigs, och jag hörde även -6ANR på 
SM5 och SM7. Orsaken är väl bara den, att bredsidan av beamen. Själv körde jag -7BE 
ännu inga organiserade skeds förekommit. De på toni med rprts upp till S8 i båda riktning
första tvåvägsqso:na SM3-SM4 och SM3- arna. Tyvärr gick min modulator sönder näs
SM5 kommer därför att bli både betydelsefulla tan med detsamma, så det blev mest cw här
och stimulerande för många, skulle jag för ifrån, m!"n jag tycker i alla fall qso:t är gläd
moda. jande. Visserligen ligger jag mycket nära SM7, 

men mitt qth är inte idealiskt, så jag är över
Fin öppning den 9./7 tygad om att signalerna söderifrån går en bra 

bit norr om SM5. Men det fordras några sta
En kompletterande I'prt från --5AED om tioner i gång där för att upptäcka den saken.»

talar: 
»Det var de bästa conds, som uppträtt sedan -MN 

ASTÖ-LÄ'GRET 1954 

Fö.. de flesta Iwmmer väl sommarsemestern se. - FJ låg bra till med inteclmingar 1919 
1951 att framstå som en av de mest blötlagda och 1950 och -DE med inteclming 1952 (1951 
(vad vädret angår, vem trodde något annat?). och 1953 hölls inget 1äger). Kannan skall er
Och visst fick Astön en släng av sleven också; övras tre gånger utan ol'dningsföljd för att bli 
högsommarvär'men ville inte infinna sig', och fast egendom. 
någon enstaka skur' letade sig visst fram till Inte mindre nervöst blev det genom att en 
bal'acklägret, men sådana bagateller glömmer av rävarna (eller möjligen båda, olika versio
man lätt, då man är i trevligt sällskap, vilket nel' av olycl{an fanns) inte lyckades få ut 
alltid är fallet med SM3XA, Åstön. RF:en i antennen, tydligen till följd av alltför 

lmapphändig undervisning' i 2-wattarens hand

Fler utländska deltagare än tidigare havande, varför jakten måste gå om. Då klaf


fade det ordentligt emellertid, och det visade
Lägret var' i år' livligt besökt, och när vi var 
sig, att SM3DE än en gång triumferade i densom talrikast, rälmades 103 vuxna och 52 barn. 
bergiga och svårsprungna terrängen . Nästa arAtt i stil med kvällstidningarnas Gala-pettrar' 
får vi tydligen bevittna avgörandet i striden 
mellan -FJ och - DE, såvida inte -3AKX 

l{åscI'a om mer eller mindre prominenta ama
törer bland deltagar-na åtar jag mig inte. Vare 
nog sagt, att gamla lägerhabitueer och ny som visade fin form i år, eller någon av de 

:sörländska toppmännen blandar sig i leken.komlingar blandades och syntes trivas gott. 
Resultat:De utländska besöl<arna kan vi hedra med ett 


omnämnande. Från Finland kom de båda 1. SM3DE, 1 tim. 27 min. 


l<vinnliga amatörer-na OH2ZN Saga Plyhm 2. SM5FJ, 1 tim. 32 min. 


och OH2QW Raili Saari, tva pigga och dan 3. SM3AKX, 1 tim. 41 min. 


santa flickor. Raili utklassade f. Ö. de svenska 4. SM6AZB, 2 tim. 27 min. 


OMs som vågade ställa upp i bordtennis. Norge övriga deltagare hittade bara en räv. 

var väl representerat med LA4K öistein Johan

nesson, LA7U Alf Sverre Jörgensen, LA1TB Tfc på lägersändarna 

Ivar Ar-nljot och LA60 Er-nst M. Firing. Mest 
 Separata stationer på 3,5, 7, 14 och 144 Mc 
långväga gäst var G3DQY John Vaughan, som fanns, och av dessa samsades 3,5 och 144 Mc 
med jämnmod fann sig tillrätta med nordmän i samma barack, ett lyckat arrangemang, då det 
nens vilda seder och t. o. m. överlevde sur inbjöd till crossband och skeduppgörelser med 
strömmingsskivan. hågade motstationer. Som stationschef funge

rade -3MW (Dubbel-Nisse) och -3AKM (in
-DE tar åter inteckning i Ästökannan ternationellt välkänd dx-signal) bistod ope


Som vanligt tilldrog sig rävjägar-nas upp rators med teknisk service. Förresten väckte 

görelse om SM5APF:s Astökanna stort intres- -3AKM:s hembyggda prylar, som bl. a. om, 
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fattade 7 Mc-stationen, grid dipmeter, fält 
styrkemeter och antennascope, berättigad be
undran bland lägerdeltagarna. Hur skulle det DX-SPRLTEN 
vara, Gunnar, med en liten konstruktionsbe
skrivning i QTC någon gång? 

3,5 Mc-stationen (tx 2 x 807 pa, rx BC-348, 
ant 2 X 20 m) blev den flitigaste qso-makaren 
med ung. 250 kontakte r. 

På 7 Mc kördes, förutom lokaltfe, bl. a. 
PY4AOS och W4WKZ. 

14 Mc-stationen utgjordes av distriktssända Man kan ibland oroligt fråga s ig vart tiden 
ren med 811 pa, en BC-348, en 2 el. beam och och den därmed förbundna utvecklingen kom
en BC-221 för frek vens kontroll. Som operators mer att föra vår hobby. Med den framsynthet 
återfanns bl. a . - AGD, -AKW, -AST, som är typisk för DX-red. , har vi tänkt oss 

följande status för Medel-Bugge om några år. - AXM och -BFR, och trots dåliga conds 
Efter fruktansvärda ansträngningar inklu

syntes loggen dx som JA3AF, JA3AH, derande många och outsägligt djupa missräk
JA6AY, 4S7HK, KA2KS, KV4AA, CX5CO, ningar har Bugge trots allt lyckats närma sig 
VU2KV, VU2FX. 200-strecket på DXCC-listan, förmodligen med 

hjälp av någon sorts beam vars avstämning
På 144 Mc bestod stn aven revampad 522:a och matning han aldrig varit och antagligen 

(även på rx-sidan) samt en 5 el. Yagi. Tx och ej heller kommer att bli h elt nöjd med. Om 
an tenn gick fint, men rx måste nog med da han inte redan äger en dubbelsuper med 50 kc 

cmdra MF, är det dock mycket troligt att han gens höga krav betecknas som vy bd. Detta 
inom den närmaste tiden införsl<affa r en så

fick till följd , att huvudsakligen cl'ossbands dan att berika samlingarna med. P å så sätt 
kontakter eftersträvades. Sista lägerdagen fick kan han använda den ursprungliga Rx.-en att 
vi också en länge efterlängtad sådan med vakta sällsynta DX och sl<ed-stationer med, 

allt under det att han l<ammar fram och till stockholmstrakten. Det var --5BDQ i Kårsta, ba.ka över banden med den nya på vanligt sätt. 
som hörde SM3XA med S2 och svarade på 3,5 Vad bet räffar Bug-ges Tx.. har han för länge 
Mc. Ingen imponerande signalstyrka, som sy sedan uphört a tt tro på sin egen förmåga att 

bygga en perfel<t Vfo. varför han skaffat ennes, men conds var urusla. Operator var vid 
fabriksbyggd sådan. På denna hakar han setillfället -3AST. 
dan ett separat slutsteg för varie band, vilket. 

övrig verksamhet på 144 Mc-stationen ut underlättar å tgärderna. mot TVI, ett vid denna 
gjordes av fältstyrkemätningar på en tysl< tidounl<t höga ktuellt problem för alla hams. 

Under årens lopp har Bugge få tt e n ansenfabriksgjord 4 över 4 Yagi, som tillhandahölls lig samling QSL. Ordningen Då dessa är. lik
av -6ACN. Det är inte här platsen att ge gra som i dag, miserabel, och de nya länderna 
tisreklam för någon viss firmaprodukt, men får inte län lSre rum' på väggen . men trots a llt 

anser han korten mer värda än deras vikt ivi måste i rättvisans namn påpeka att så långt 
uran (den nya myntfoten).

våra mätresurser sträckte sig visade sig denna Som man redan nu kunnat I<onstatera, del
beam vara så bra, som en topptrimmad 4 över 4 tar Bugge allt flitigare i tester av alla de slag , 
gärna kan vara. Den hos denna antenntyp sva men efter varje sådan lovar han heligt och 

dyrt att aldrig mera hopDa in i sådana hetsga punkten - mekaniskt sett -- nämligen den 
.iakter. Dessa löft.en brukar han I<unn a hålla. 

kombinerade matnings- och matchningssel<tio ända fram till nästa test. då hans stackars 
nen hade här fått en mycket förnämlig ut omgivning mest får se medaljens baksida och 
formning. Vi hoppas få se beamen på annons höra våldsamma stönanden om att »cndx inte 

ens når upp tlJ pari». plats i QTC, helst med illustration. 
Alla utom Bugges närmaste vänner tror a tt 

han har en stor sln'uv lös. Dessa närstående 
Damrävjakten vet detta med säkerhet. Därför kan Bugge 

i fortsatt lugn och ro ägna fritiden åt kampenfick till resultat, att en ny segel' lilJföl'des 
på banden, utom då han författar sina om

familjen -DE. sorgsfulla och tätt återkommande rapporter 
Resultat: til! DX-red. 

1. SM3DE XYL, 55 min. 80 meter 
2. SM3AOW, 60 min. F01·tS. på sid. f!,11 har varit lugnt under augusti. De sydamerika-
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ner som lyckats komma igenom har inte varit 20 meter 
alltför hågade att svara och W/VE har i all  har varit avgjort sämre denna månad, åtmin
mänhet för mycket QRN för att kunna höra stone med avseende på kvantiteten av DX. De 
något. Condx. är just nu i ett mellanläge och kraftiga öppningar mot W66- 7 på förnatten 
vi kan vänta en omsvängning efter höstdag som gladde oss i juli har lyst med sin från
jämningen - i slutet av september är det dags varo, likaså har sydamerikanerna varit sva
att börja lyssna efter VK på kvällarna igen. gare på kvällarna. Mest stabila har condx va
En ljuspunkt för alla W AE-jägare har varit rit mot :JA/KA och fjärran östern på efter
F8FW/FC som regelbundet varit igång om middagarna. SM7ANB visar upp YV5BJ, 
kring 22-23 med bra signaler, och många CE1BD 2210, CX4CZ, OA4Q 2310, KL7BNU 
SM har kört honom enligt vad red. hört. 1500, KP4, DU1AP 1350, 4S7NX, HZ1AB, 
EQ2L i Teheran rapporteras av SM5AQW och KA8RH, CR9AI 1515, ZD6BX, OQ5CP, CR5AF 
SM5WM. - AQW rapporterar även VE1, W2 och F9QVjFC. 7ANB har dessutom hört 
och OX3KH i Myggbukta. Två pirater på 80 ZD7AB 2310 med svaga sigs. Vi hälsar 
är PX1AC och EA2KZ - en EA2 i Madrid SM7AOO välkommen till spalten - Carl har 
är otänkbar och dessutom förstår han inte en fin lista varur vi nämner F9QVjFC,
spanska - hi. PX1AC förstår inte spanska F8FW/FC, SV2RI 2000, DU7SV, JA av olika 
eller franska men blir märkbart berörd om kulörer, VU2FX, VU2CS, MP4BBL, 4S7HK, 
man talar tyska. Det är kanske en DL som KR6KS, JZ0KF, FF8AJ 1800, ZD6BX, ZE5JH, 
tröttnat. EL2X blir aktiv på bandet under CX2AM, -5CO, -6AD, YV5, PJ2, VP6CJ och 
slutet av september med en 240 meter long ZP9AY. SM7QY har kört AC4NC och for där
wire. Ray hoppas QSO många SM under hös efter glad i hågen på semester. Gunnar har 
ten. Likaså har VU2KV givit ett löfte om att dessutom nyck lat med HS1WR 1430, 15SG 
dyka upp och SM5AQ'VV har utövat påtryck 1530, EL2P 1900, mängder av JA och KA,
ningar på VQ2GW, som nu äntligen satt upp VP6GT och SV2RI 2200. SM5ARL kommer 
e n dipol för 80. med HK1TH 2100, JZ0KF, ett flertal JA, KA, 


VS6 och AP, CE3RE, VS1YN, VP4LZ 1700, 

40 meter VS1FE, LU2GB 1700, FF8AJ, ZS3AH, 


CR9AI, ST2NG, ZS6ID. På fone 4S7BR, ZS av
brukar vara ojämnt under augusti och har 
olika slag, EA9DF, ZP5GF, FF8AP, VP3HAGinte jävat sitt rykte. Bandet är öppet tidigt 
2300, SU1BB, ZS3F, ZD9AO 1900 14230,på kvällen (1900) för Afrika och Asien, under 
ZE3KE, samt div. PY, LU och KA. SM5ANYgoda dagar finns det chanser för VK. VQ2HR 
har bl. a. JZ0KF på cw och på fone VE8MLoch S1.'2NG brukar vara igång kl. 19 och se
1230, W6UXB 1245 samt KR6AZ 1345.nare o<;h snart böl' man kunna höra ZS igen. 
SM5AQW har också JZ0KF samt EL2X.USA kommer regelbundet in omkring midnatt 
SM5CO kommer med KJ6AB 1615 samtmed goda sigs, men de flesta W lyssnar inte 
JZ0KF.efter DX utan ligger och pI'atar QRQ med var

a ndr'a. Sydamerika och })västindianerna» har 
På 15 meterinte varit så starka som under juli, men de 

kommer fortfarande igenom. Från SM7ANB rapporterar SM5CO följande på fone: ZS9G 
hal' vi fått en mycket fullständig I'apport och 1625, VQ4RF, CR6BX, ZE3JJ, 4X4 samt 
han nämner här bl. a. TI2PZ och -2TG, W2DUM/MM och W3KYF/MM - övriga rap
2345, ST2NG 2300, YV5BJ 0615, KZ5BE 0105, porter nämner endast divese europeer, W AE
F8FWjFC, LU0EAB/MM (QTH?) samt diver aspiranter' har haft glada dagal'. 
se PY, LU och W. Från -7QY får vi höra om 
OY1P, ZA1KAD 2200, CT2BO och TI2PZ. Red. 10 meter 
hal' frågat OK1MB ang. ZA1KAD men Reda 

På detta band har SM5TF hört LU6, somImnde inte ge bestämt besked - det var tänk
haft QSO ON4 kl. 2130. Enligt QST juli harbart at t han var OK ; QSL via CAV kanske 
G2YZ under maj kört W2JY, - 3SJK ochgel' resultat. EQ2L har varit al<tiv även på 
VE3AYS! Dessutom nämnes även ett QSOdetta band och har körts av bl. a. 5ARL, 
W4QAA-DL4MC och ett stort antal PY, LU5AQW, 3AZI och 5WM. UA3FC rapporteras 
samt VK-ZL. I sammanhang härmed kanav SM5ANY och SM5WM - hon (namn Wa
nämnas att EA2CQ i mars kört VK3; det ärlentina) vill ha QSL via box. 88 i vanlig ord
tydligt att 28 Mp/s börjar öppna så småningning. SM5ARL nämner YV5FL, CT2BO, div. 
om igen, åtminstone på sydligare breddgrader.PY och LU, ZD4BT 0110, VP8AO 0130, YI2AM, 
Häruppe fär vi väl nöja oss med europeer påEA8BH, F8FW/FC, W samt SU1BB i Jorda
kortskipsöppningar.nien. 

SM5AQW har ST2NG 2000, ZA1KAD 00 Blandat
(?) samt ZP9AY 0100 och FP8AA. SM5DW 
har logga t CP5EK 00. SM7ANB nämner Från BERS 195, Eric Trebilcock, har vi fätt 
VQ2PZ bl.a. SM5CXE har' lyssnat på. bl.a. ett innehålJsril<t brev. Han nämner följande 
VQ2DT samt YU1GM (foni 1830) - YU1GM SM-stationer höl'da på 7 Mc cw: SM4ASZ 
är ex-W4GMP som har fått tillstånd att ope 1845, 5AQV 1935, SM7AUO 1930, SM7CNA 
rera från Belgrad. 2015, SM7CUF 1845. Eric tackar för QSL från 
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SM4ASZ och SM5ACC. Eric nämner följande Bers-195 rapporterar att han hört SM5BKC 
stationer aktiva: på 3,5 Mc VK1AC 0900, på (ISOO), LL (2030), BRO (1900) på 7 Mc. På 
7 Mc VK1AC 0830, på 14 Mc VR3A 0530, 14 Mc har Eric hört SM3AKM (2345) och 
VK1DY 0615, VR2CY 0645, VR2BZ, VR2CF, SMSBWO. Av övriga stationer som Eric hört 
FOSAC 0515, JZ0KF 0615, FKSAC OS30, kan nämnas på 7 Mc VR2AS, VK1AC, 
C3AR OS30, DUIAP, DU7SV, DU1VQ, DU6IV VK90K, VK9RH, ZK1AB och DU7SV. På 14 
alla omkring OS30. VK4IC på Willis Island 275 Mc hörs tydligen litet annat än här uppe: 
miles öst om Cairns på fastlandet räknas ej VK1AC, FKSAC, AL, VK1HMjZC2, VR3A, 
som separat land. Willis Isand bebos av två 2CS, ZK1AB, C3AR och mycket annat. 
radiomän och en meteorolog. På ön finns 9 VR3A säger »Be patient for QSL-cards - I
palmer·, ett casuarinaträd, ett fågelhus samt get only 3 mails each yean>. 
ett bostadshus - det är allt. Platsen påminner 

VR4AE är QRT och har åkt tillbaka tillalltså om de öar som förekomer på skämtteck
VK-Iand.ningar. 

SM-hams ombedes hålla utkik efter VK3YL.
VK1GA är Gordon Abbs på Macquarie och Hon heter Austine och kör endast 14 Mc cw.

han väntas bli aktiv snart. Austine är X Y L . 

Pirater är YJ1AC, ZK4AC och VR6AH. 


ZL1AHC på Raoul Island i Kermadecgrup Från Indialand 
pen är aktiv, men han räknas inte separat. 

Vi har denna månad nöjet att presentera
VR3A är nu aktiv på 3511 kc med 50 watt. VU2KV, Venkat, i spalten. Venkat är visserli 

gen ganska ny som amatör men har ändåZK1BI, ZK1BH, ZK1BG är alla aktiva på 3,5 
gjort sig mycket I<änd bland de hams somMc. ZK1BG hade nyligen QSO PY6FI på detta 
jagar DX och det är nog ingen av våra DXband. 
intresserade läsare, som inte gjor' t bekantskap

ZM6AP, ZM6AR och ZM6AS är alla på 3,5 med honom på banden. 
Mc fone. 

VK1EG, Bill Storer, i Antarktis är aktiv på 
14 Mc OSOO. - Geo Meaton, ex-VK9GM på 
Norfolk är nu VK2JM. - ZD7B är ex-ZS6CW 
på 14 Mc cw. Han väntas vara aktiv en bra 
tid. - OQ5CP behöver SM1 för W ASM. 
SUIBB vill ha QSL via APO S/215, Aqaba, 
Jordan. 

HK0, San Andres Islands, räknas som se
parat land. QSL för QSO efter 15/10 1945 gäl
ler, men godkännes ej förTän efter 1 sept. 
1954. HK0AI, Victor Abraham, är den ende 
amatören på ögruppen för närvarande. 

FPSAA är i gång på 7 och 14 Mc, operator 
K2CPR (ex-W3BXE). 

CRSAB har hörts i SM på 14040 cw omkring 
1600-1700. 

ZC7DO och SU1BB har båda QTH Jorda
nien (= JY1). 

JZ0KF blir snart QRT och åter·vänder till 
VU2KV, VenkrJ.tHolland. 

SV0WG kommer också att stänga igen 
snart och op. beger sig till CN2. Venkat, som är endast 201/2 år gammal, 

fick sin licens i februari detta år men harIngen ny station väntas på Rhodos inom 
redan avverkat 1500 QSO med 91 olika länder.den närmaste tiden. 
Han har kört inte mindre än S3 SM- och SL

Enligt The RSGB Bulletin har G3CHD och stationer och brukar vara igång regelbundet 
JWW erhå llit QSL från UB5 via UB5CF, box på 14 Mc till omkr·ing lS00-1930 då bandet 
52, Odessa, Ukraina - kan vara värt att för stänger i VU-land men tycker som de flesta 

att condx är lite dåliga.söka. 
Venkat berättar om sin station: »Min sän

Från Korea via HB9NDjSM4XL konlIner en dare är hembyggd och består helt och hållet 
rapport om att SM2VP hörts där i QSO med av surplus-delar. Alla rör är 1625 och input till 
OZ 1117. Ingen amatörtrafik är för närvaran slutsteget är· 15-20 watt. Jag använder 2 mot
de tillåten i Korea. tagare - en BC-348 och en SX-2S. Då jag hal' 

Föreningen Sveriges Sändaj'e amatörer 211 

220 volt DC i väggen måste jag använda en Ett racliostyrt modellflygplan 
1000 watt elkamin i serie med glöden på demonstrerades av -FJ dels under en av de
SX-2S:an ... Antenn äl' en dipol riktad mot 

Lekniska diskussionerna dels praktiskt påNordeuropa. Antennen sitter omkring 20 me

ter över jord och matas med tvinnad 2-ledare SKjutbanan. Planets lilla dieselmotor ville dock 

som blir' hopplös när det regnar. Jag använder inte med på noterna, vilket, enligt upp
vara 
en hemgjord bug.» gift, lär bero på en hos dylika apparater med

född blyghet inför ett större auditorium. Ra
dioutrustningen fungerade emeliertid oklan

Pirate calls 

ZK4AC, ZK2AA, ZK1BG, PX1AB, AC, AL, 
XAIAB, AC4RO, EA2KZ. derligt. 

Aclresser Nöjesdetaljen 

Ex-ZK2AA: Bill Scarborough, 68 Hobson Denna leddes av xyl - MN och kom att om
Street, Welliington, New Zealand. spänna bl. a. sådana arrangemang som en 

VU2KV: V. Venkataramanan, 3 York Road, dråplig fotbollsmatch mellan ett damlag och 
New Delhi 2, India. ett herrlag, där herrarna endast fick sparka

ZC6UNS : Box 79, Beersheba, Via Israel. bollen med vänster fot, medan damerna hade 
VP2DN: Jack Jeffery, Portsmouth, Dominica, tillåtelse att använda både händer' och fötterWindward Islands, B.W.I. 

(resultatet blev visst oavgjort, tror jag), viEQ2L, Ray Ball, U. S. Embassy, Teheran, 
Iran. dare säcklöpning, dans varje kväll (utstl'äckt 

För detta tackas förutom de ovan nämnda tid!), IWl"ande av »Miss Astön» (det blev efter 
även VRZA som sänt en fin rapport via diverse invecklade kvalificeringar xyl 
PA0XE. -3AKX), surströmmingsskiva, saft- och bull 

Med 73 etc. fest samt biografföreställningar' för ungarna 

-AQV, -AQW, -ARL och -A NY m . m. 
Vad dansen angår, har det tjatats tillräck

ligt om de manliga amatörernas bristande in
tresse för saken, och jag tycker, att damerna

Åstö-Iägret . efter 1954 års Astöläger· gott kan revidera sin 
Forts . från sid. 208 uppfattning på den punkten. 

Nödsändarbygget Slutligen 

I år ägde denna tävling rum under något 
 antecknar vi från den stimulerande veckan på

mindre dramatiska former än 1952, då -LX, Astön, 
-GQ och - AZB ombord på en gummibåt 

att SM3 :orna pasade på att hålla ett di
kämpade med den grova sjön. Man nöjde sig 

stl·iktsmeeting under lägertiden. Därvid disku
nu med att bygga i lä av strandklipporna, ocl! terades Astölägrets framtida fortvarighet, som 
resu Itatet blev som följer : 

tydligen inte är hotad på något sätt. I övrigt 
1. SM3AKX (15 minuter) behandlades interna distriktsangelägenheter, 
2. SM5FJ att två tekniska diskussioner avhölls, 

att en enkel men stämningsfull andaktsDe byggda sändarna skulle sedan lokaliseras 
av rävjägarna, men det var tydligen fÖl· svårt stund ägde rum i Skeppshamns fiskarkapell, 

eftersom ingen hittade dem i klippskrevorna. att lägerchefen - WB och hans medarbetar
stab - här vill man gärna nämna fÖl'iägg

Auktionen ningschefen -2943 Holmgren, vid alla tider 

gick av stapeln med -5EC som ropare. All på dygnet mån om deltagamas timliga väl

denstund Gustavs munläder är gansl<a väl färd - kan ta åt sig äran aven organisato

smort, bytte sändare, rör, reläer och allsköns risk fullträff. Vi hörde inte ett enda kvirr un

prylar snabbt ägare, till ömsesidig belåtenhet, der veckan, vilket får anses rätt unikt, 
verkade det. Med tanke på UK-läget i SM3 att lägrets militär·e platschef löjtnant An
noterade vi med tillfredsställelse, att ett dersson och hans personal i kök och marke
QQE06j40 hamnade i »rät t» distrikt och hos en tenteri var· lika uppskattade i lägret som förr 
UK-fr·älst. om åren, 
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att SM3AXM resp. SM6ACN givit idee'rna 
till vimpel resp. QSL-kort, 

att 15.000 st. toalettpapper med tryck 
»Field Camp Astön 1954» utdelades till del
tagarna, 

att 65 meter aluminiumrör stod till deltagar
nas förfogande genom välvilligt tiIlmötesgå
ende av Svenska Metallverken, 

att ovanligt många hams hade radioutrust
n ing i sifja bilar. Bästa utrustning hade 
SM2AIE, med vilken vi sedan hade förbindelse 
nära 300 km, 

att lägrets revelj och signaturmelodi var 
»Famnen ful! utav solsken», 

att distriktet kommel' att ladda upp för 
UKV till nästa lägel'. 

att vi nu säger tack för ' oss och hoppas på 
återseende nästa år. -MN 

SP2DX QRV på 144 

Från SP3AN har' br'ev anlänt, vari oper'a

tor'n, Wes Wysocki, meddelal', att han kom
mer att vara qrv på 144 från Gdansk (Dan
zig) ett par år framöver med början 28 aug. 
i år. Stationssignalen blir troligen SP2DX, och 
stationen ser ut så här: t x 80 W xtalstyrd 
144,00 Mc, endast Al, rx, xtalkonverter med 
cascode hf, antenn 16 elements rotary 18 m 
över marken. Kontakt önskas med SM-stns 
för överenskommelse om skedtider. Brevadl'es
sen är: Radio SP3AN, Wes Wysocki, Czesla
wa3, Poznan 5, Poland . 

Här finns tydligen möjligheter att köra ett 
nytt land och få pröva på troposfärkonditio
nerna över' södra östersjön. För -QY och öv
riga SM7: or bör det inte bli alltför svårt att 
köra Danzig vid hyggliga conds. Wes är själv 
av samma uppfattning, och han nämner, att 
han läst om de fina prestationer som gjorts a v 
- 6ANR och -7BE m. fl. Vi önskar SP2DX 
lycka till och uppmanar intresserade att ta 
brevkontakt med polacken. 

- MN 

WASM 

utdelade fram till den 30 juni 1954 

f:E4 J, LJ 

CNSAF 
CNSEJ 
CNSli:G 
CNl;Mf 
CNl;MM 

DJlJ\LJ 
I)J 1BZ 
DJ1DF 
DL1EV 
DLlFE 
ULlGN 
DL1HA 
DLlHH 
DLllB 
DLllP 
OLlMK 
DL1MN 
DL1MS 
DL1NS 
I>LlPA 
DLlQO 
DL l TH 
DLIXW 
ULlY A 
DL3BE 
DL3BH 
DL3l:lJ 
DL3CT 
OL3DD 
DL:lGZ 
DL3KN 
DL3PG 
DL3SZ 
DL3TJ 
DL:lWG 
DL3Xjo' 
DL3zr 
DL6Bl 
DL6KC 
DL6Kl-" 
DL6MK 
LJL6NW 
VL6WZ 
DL7AB 
DL7CF 
DL7DO 

DL7FV 
DL9CO 
LJL9DQ 
DL9EY 
DL9NM 
DL9RK 
DL9TJ 
DL9WZ 
DL9ZR 

EA l AB 
EA lBZ 
I;; A3CK 

F3CE 
F3CT 
F3MS 
F3RA 
F3T1 
F3TP 
F3TZ 
F3YP 
F3YY 
FSCS 
FSEJ 
F SEL 
F 8 1W 
F SI( 1\ 
FSOP 
FSPM 
F SSb; 
F SUQ 
F9D1' 
F9EP 
F9QW 
F9RA 
F9RM 
F9UN 
F9XB 

FA8DJ\ 
FA9VN 

FKS8BC 

FQS"P 

G~"YG 
(;2BOZ 

G2HKU 
G2~1J 
G2WQ 
G2WW 
G3AWL 
G3CBN 
G3CUG 
G3VFV 
G3DQO 
G3EEB 
G3FMN 
C3FYG 
G3GGS 
C3HFP 
G31MV 
G4ZU 
G5DV 
G5LH 
G6BS 
GSPG 

GM3"EL 
GM3BCL 
GM3DHD 
GM3EOJ 
GM3EZO 
GM3HQN 
GM31AZ 
CM:l JFG 

HB91H 

HB9MC 

HB~NL 
HB9X 

ll AMU 
llBPW 
IlBVP 
nBVS 
IlMA 
llTJ D 

lSlFIC 

ITlT /\ r 

J 1\8AI\ 

KL7PI 

KP4CC 
KP4KD 

LA1TC 
LMDD 
LA5QC 
LA7PB 
LASP 
LA9P 

OHlNK 
OH2VZ 
OH2WW 
OH2YV 
OH3QC 
OH5NW 
OH50V 
OHSOA 
OHSOB 

OK1FL 
OK1GL 
OKlMB 
OK1SK 
01\:2TZ 

ON4FU 
ON41V 
ON4LP 
ON4PL 

OZlBY 
OZlLJ 
OZ2KA 
OZ2PA 
OZ3RO 
OZ4MB 
OZ4X 
OZoPA 
OZ5XY 
OZ7MA 
OZ7PH 

PA0G1N 
PA0GT 
PA0HG 
PII0LR 
PA0M"R 
P"0NOL 

pJ\0RB 
P,,0TAU 
PA0UL 

PY2AFS 
PY2CK 
PY4IE 
PY6FI 

SP3PL 

SlJ lFX 

T12T G 

VE3 ADM 

VK3XO 
VK1FJ 

VO lAN 

VU2b;J 

WIDSF 
W2APU 
W 2BUY 
W~BXA 

W2EQG 
W2RDK 
W3AXT 
W:lDKT 
WGMHB 
W6SN 
\V9KA 
W9YFV 
W0VIP 

YU4D1 

ZL3GQ 
ZL30A 

1X4BA 
1X1CJ 

9S1 .'\X 

I föregående förteckning (QTC 2/1953 ) hade insmugit 
sig några fel a ktigheter. Sålunda utgå" HB9FI. OZll( V, 
OZ2PA, W1NJM och W9UZC, vill, a skall ersällas a v 
resp. HB911. OZ7I<V. OX3MC. WlNLM och W9UZS . 

GUNNAR B. HOLMBERG, SM"A FU 
SSI\ Diplom Manager 

MEETING I SM3 

Den 16 och 17 oktober blir det stormeet.in g i GJvle , till 

vi lket inbjudes hams med fruar från SM:1 och :lIHlra. di
strikt. På lördag blir det !-:upe med damer och d a ns och 
söndag börjar vi med tidig rävjaltl. Häre fter ev. gemen
S~lIn lunch , dis trih:.tsmöte och föredrag om något a ltluelll 
3. malörproblem. 

Är OH intresserad. a.v all deltaga emOlser vi anmäl:11l 
senast den 6 oklober till SM3BPR eller SM3WB. Logi f rn
ga n torde l(Unn a kl a rns genol1"l i nhy .:sllln g h o~ Glivlehanl
sen. 

- WB 

HALLÅ 4:e DISTRIKTET! 
Hös lmeetinget äger rum i Karlstad sÖlHlagen clen 26 

sept. med börja.n kl. 11 30 i » Ungdomsg.l1rdem~ . Dennll l o
kal ä.r belägen mittemot FolI<els hu~ I)h and ra sidan iU
ven. Vägvisare h.ammer all la hand om Er vid järn vägs-

Populär Alnatörradio 
»den lättfattliga läroboken» blir alltmera 
populär. Även Du bör skaffa den. Pris kr. 
12:- häft., kr. 15 :- inb, Rekv, från SSA:s 
kansli, Stockholm 4. 

För e ning en Sveriges Sändareamatörer 

stationen (Centralen). Ungdomsgården k an ta emot 10 st. 
nattgäster och KRA bjuder dessa på gratis nattlogi. De 
som sökt och erhålJlt nattlogi får skriftligt meddelande 
därom . De mest långväga gästerna erhålla företräde vid 
utgallringen. 

KRA Inbjuder dlstr . medlemmar till e n telegraferings
tävling - endast hörmottagnlng - I tre olika klasser 
lördagen den 25 sept. kl. 19-20 I Ungdomsgården. Vär
defulla priser kommer på söndagen att utdelas till vIn
narna. 

Programmet för söndagen blir följ a nde: 1130-1215 
kaffedrickning i Ungdomsgården. 1215-1315 mötesför
handlingar. 1315-1400 sightseeingtur I buss runt Karl
stad. Efter kl. 1400 fortsättes mötet i FOlkets hus med 
lunch (omkrIng 6 kr.). därefter föredrag och diskussion 
om talare kan anskaffas (ämnet hoppas vI blir UKV även 
denna gång). Till sIst plockas de medhavda hamprylarna 
fram och auktioneras ut. 

Anmälan om deltagande I meeting, bussutflykten. mål
tid och nattlogi s ka ll göras till SM4BMH, KlIngen. Belle
vuegatan 13 A, Karlstad. Bostadstelefo n 561 45. Tänk på 
arrangörerna. gör anmälan I god tid och senast den 20 
sept. För ev. tävlingar behövs ej förhandsanmälan , men 
KlIngen mottager gärna meddelande om deltagande för 
att kunna utröna Vilket Intresse som föreligger. PrIser 
mottagas tacksamt. 

VI har all anledning att tro på ett stort deltagarantal 
och en mycket trevlig weekend. 73 es välkomna! 

KRA och DL4 

CQ Sl\15XAjL 
Du har väl inte glömt bort meetinget i Norrköping den 

12 d :s? Samling sker vid centralstaUonen och mellan kl. 
0900-1030 utgår .SSA-vakt» vId tågen. Dårefter för· 
flyttning ti ll NEFA och kl. 1100 sätter vi igång. Pro
grammet är späckat och varje minut kommer att »gå. äb . 

Ni kommer att f A se TV-sändningar och givetvis även 
motlagning m. m. Sedan torde det vara dags för käk. 
vilket inmundigas på NEFA-restaurangen. Det är av vikt 
att Du a n m ä I e r Din närvaro (per brevkort eller dy, 
Ilkt). annars riskerar Du att bli utan! Därefter blir det 
räVjakt oCh alla saxägare anmodas att närvara ... 

Under en fikapaus blir det tillfälle till hamsnack m. m . 
Meningen är också att det skall bli a uktion på radiopry
lar i NRK:s klubblokal. Har Du något av värde. men 
överflödigt, så tag med det. 

Alla och envar önskas välkomna till Norrköping den 
12 sept. 

73 de 
SM5UI SM5RC 

DL5fL 

SRA. StOCkholms Radio Amatörer, håller höstauktion 
söndagen den 26 september kl. 1400 i SRA-stugan, Nybo
havsområdet vid Kilaberg. Stugan är öppen samma dag 
för Inlämning av aukllonsgods från kl. 1000. Dessutom 
går det bra att inlämna detsamma även under föregående 
onsdagsmeetings. Förplägnad k ommer att ske som under 
vAraukllonen med läskedrycker, kaffe och bröd. Under
tecknad har anmodats tillägga att radiomagasin m. m. 
r adiolItter atu r är ä.ven välkommet som auktIonsgods. 
Jaktlag följande vid prylarnas inlämnande: 

1. Varje sak märkes med nummer och din signal eller 
dit.t namn. 

2. Två listor bifogas, den ena upptagande varans num
mer, benämning, ev. tekniska data och defekter samt 
minimipris, den andra nummer, benämning samt plats för 

köparens namn och försäljningspriset. Listorna skall dess
utom förstås vara försedda med namn, ev . anropssignal 
samt postadress. 

Som vanligt går 10 procent av försäljningspriset till 
SRA:s egen kassa. 

Fredagen den 24 sept. kl. 1930 hå lles »f1kameetl ng» 
dock i annan torm än under sommaren. Ordf. -BXM 
öpnar mötet, redogörelse för föreningens verksamhet läm
nas , [öreningsmedI. får tillfället yttra sig i div. saker 
etc. Därefler blir det VFX-utställnlng. -TK och -CCE 
(ev. även -AFN) uppvisar sina VFX-rlggar samt be
skriver u·pbyggn ad. nyckllngssystem m. m. NAgot för den 
CW-intresserade och för foni-amatören som kör med 
NBFM, ':t>svinget:1> lär vara oberoende av efterföljande be
lastning av PA, ant etc. 

Lyssna på 80-metersbandet efter SM5BOK, det är SRA
stugans ~call -slgn » , dvs. egentligen kassörens men h an 
har ställt sin signal till förfogande vid tfc med SRA:s 
HQ-stn . I fortsättningen kommer alllsA SM5BOK all hö
ras från stugan på ham-banden. Givetvis kan man under 
QSO-et tillägga. vilken opr det är, som sitter bakom ny c
kelr, resp. miken. Endast licensierade medlemmar I för
eningen fär sköta stationen. För närvarande har SRA
stugan följande radioutrustning: rx dubbel-super »Com 
manden. Tx Clapp-VFO (160 mtr) bfr-bfr-bfr,parallell 
med två 807:0r. Input c:a 100 watt. Ant. dlpOI 2X20 m 
med 600 ohms :1>stege" som feeder. 

Under sommarmånaderna har vi haft besök av PA0XE, 
som lämnade diverse glimtar från hamlIvet i PA-Iand vid 
sitt besök under ett onsdagsmeeting tillsammans med ci- ' 
ceronen -5AQV. Dessutom infann sig under ett senare 
onsdagsmeellng PA0ZR lotsad av -5BCE. För övrigt har 
besöksantalet under sommarmånaderna hållit slg mel1an 
10 och 15 beroende på "ädret. Under hösten ämnar vi 
försöka böja siffr orna med :»dragplåster» som t. ex. ovan 
nämnts med en ~VFX,aflon>. Uppslag och bidrag är väl
komna. 

Väl möll i SRA-stugan! 
SRA / SMI5TK 

SRA:s minneslista: 

Arbetsmeetlnl:: Varje onsdag kl. 1930. Tillgång till läske 
drycker fInnes. Program: Arbete med stugans ytt re 
och inre . 

KafferneeUnl: : Varje sista helgfria fredag i månaden kl. 
1930. Kaffe och läsltedrycker serveras. Program : se 
ovan. 

SM7-MEETING 

Radioklubben Snapphanen i Hässleholm inbjuder härmed 

till höstmeeting i Hästveda den 25 och 26 sept. 1954. 

Hästveda är ett samhälle som ligger c:a 20 km norr 
om Hässleholm vid stora genom fartsvägen från Älmhult i 
norr och Hä.ssleholm l söder, i en synnerligen naturskön 
trakt. 

Vi dIsponerar för ä ndamålet 15 st. dubbelrum till myc
ket billigt pris. Dock får de som önskar ligga över natten 
själv medtaga lakan och handdukar. Priset per bädd är 
så pass billigt som l :50 för nallen. 

I samband med della meeting kommer vår DL, SM7JP. 
all tala om vad som förekommit på DL-mötet I Stock, 
Ilolm, varför NI kommer a ll få taga del av det allra 
senaste nytt. 

Inbjud ninga r kommer att tillsändas klubbar och en
skilda inom 7:e distriktet, men även »hams» utom 7 :an 
år välkomna om Ni har lust och vägen förbI. 

Anmälningar måste vara sekreteraren, SM7BUA, Uno 
Ohlsson. Fack 19, Finja. tillhanda senast den 11 sept. 
1954. Skriv på Eder a nmäl a n om NI komme r på lörd agen 
och önskår bädd för natten . De som önskar medtaga XYL 
kan givetvis göra della, men då måste NI tala om della 
för förläggningens skUll. 

Alltså. a ll a SM7 :or, väl mött och hjärtligt vällmmna 
till Radioklubben Snapphanens höstmeeting I Hästveda den 
25 och 26 september. 

Svcn Nlssmo , SM7BF'L Uno ObIsson, SM7BUA 

Ordf. Sekr. 


Ake Andersson, SM7-2682 

Kassör. 
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l )er den 17 augus tl 195-1 

SM3AC Törnquist, Tage, Angströmsvägen 9 A, Ange. 

SM4HF Norgren, Carl Sigurd, Skogsrundan 18 B, 
Karlskoga 6. 

SM5NX Nyström, Nils, A kerbär svägen 11, Lidingö 3. 
SM5PX Larsson, Jan-Erik, Pionjårbacken 11 , Spå.nga. 

SM3YC Hansson, Olof, Storgatan 44 , östersund. 
SM6ACJ A berg, Sven, Scholandersga l. 10, Göteborg H. 

SM7AQK Jönsson, Ingvar, Floragängen 3 A/3, Malmö. 
SM5BML Gustafsson, Slig L., Engelbrekt splan 1/4 c/o 

Blomberg, Linköping. 

SM7BFM Gustafsson, Sven, Faklorlga lan 28 B, Hus 
kvarna. 

SM6BBR Nygren, Bert-Henry, Bäckaskogsväge n 11 A, 
Mariestad. 

SM5CQE Presto, Robert, Skogsvägen 29 B, Västeräs. 

SM5CMG Ohlsson, Bo, c /o Söderström, Härkeberga. 

SL4BP K ung l. D a lrege mentet, I 13. Falun. 
SM~2721 And ersson , Sune. Postbox 26. Enköping 1. 
SM3-2722 öberg, Berlil . Box 133. Sundåsen. 

FSA 631 

NORRLAND STOCKHOLM 

2 METERs BEAMANTENN 
som -MN provade med känt resultat 
på Astö-lägret. 
Denna och andra typer och för andra 
frekvenser, TV och FM UK äro av tyskt 
fabrikat och saluföres av 

Se7enm 

Postfack 366 Göteborg 1 

Adress- och signalforändringar 

SM7RF 
SM5XG 
SM2AAC 
SM6AJN 
SM2ALU 
SM5AVV 
SM5AHW 
SM4AKZ 
SM5BMF 
SM2BCI 

SM6BMI 

SM6BYI 
SM5BFO 

SM3BXP 
SM3BWR 
SM3BHT 

SM5BKX 
SM6CKF 
SM5COC 

!)er den 17 augusti 1954 

T oresson, Slig, F 17, Kallinge 17. 

Gyllenberg, Karl, Enstaberga. 

Odeii, Knu t . Brytargatan 9. Kiruna C. 

SOhlberg. Rolf, Box 8. Skara. 

Engström , Lasse , Vingen, Luleå.. 

Hed~n. Gun nar, Skeppargatan 98[3. Stockholm. 

Arwin . R une, H Olmst agat an 4, Norrköping. 
Magnusson. Urban. Värn gat. 4. Kristinehamn. 
Rytlberg, Olof, Tel estati onen . Nyköping. 
Vesterlund, R a g nar W. (ex-2712), Box 369, 
Ä n gesv iken . 
Granstedt. Kurt. Göta Älvsgat. 11 c /o Frirna n , 

Göteborg V. 

Ca rlsson, Bertil , Solrosgatan 23. Göteborg ö. 

Forsberg, Martin, BaLlzar v. PI alens Gala 

9[3, Stocl,hOlm K. 

lsacson . Bo, Hyttgatan 18 n. b .. Sandviken. 

Lindberg, P e r, A rt illerigatan 13. Gävle. 

Jonss.on, Sven Valter , c/o Slrömsledls Radio, 

Järvsö. 

öjemalm. Magnus, F å llnäsgntan 64, Enskede. 

Jernheden . Sven, H anatorp, örby, Kinna. 

Nilsson, Berlil, i\!armorgatan 11/14, Stock

holm SÖ. 


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

H A ~I· a n n o n s e r 
AnnonSI.rls l ler . per rad. doch, liigst 3 ler . B etalas 
försilOtt per postgiro 522 ,,. T ex t siind c8 till l(anslle L 

KöPI';S: Mod. transf. ur BC-375 el. B C-191. G. Len
ning, Obst:..rvaloriegatan 2 A , Stockholm. Tel. 

32 87 88 el. 91 04 8{. 

BC-312, schema m. del.-förteckning. :3 :-. fullst. 
lrimn,-anvisn. på. svenska 3:  . X -tals 3710 och 

7040 kc 10:-/st. SM4BMH, Ji:Ung"n, Uellevueg. 13 A, 
Raristad. 

KÖPES: Nättransf. 2xc:a 1500V 300mA. Gärna edi
tion SSA:s annons i QTC nr 2 53. S~I5\"F , F. 

Larsson, Ljungsbro. Tel. 161. 

Mor.rAGARE Radiovision Commander till salu. 
Anbud till S~[4XL. RX + beskrlvn. i gott skick, 

rikt pris 700. 

R1155 läcl{ande 18 MC-75 kc i originalläda med lik
riktare. slutsteg och sep. högtalare (byggd e fler 

beskr. i QTC 52) lill salu billigt på grund a v s tudier . 
Själ va mottagaren är ej ombyggd e ller ändrad på 
något vis och obetydligt använd. Svar till Ulf .'anse, 
Smedjebacken. Tel. Ludvika 70247. 

BANDSPELARE . Am pro» lill salu [ör 600 k r . Har 
kosta t 1135 kr. Ernst And er sson , Si\14Bi\IX. Box 

2136, Lindesberg . 

TILLFALLE: Wiliamson s lutförs l. enl. W:s origi
na lschema, kapsl. kärn. , förförst ä rkare och hög 

lalare. allt i en post end. 450 :-. Skriv till SEM, 
Lindesberg. 

SALJ'ES: T x 30W för 10-20-40-80 m med modulator 
k r . 550:  . lvIIkrofon med stativ OCh sladd kr . 

10:-. Mon-Key original kr. 140:-. Nyckel pä mar· 
morpla \ta k r . 20:-. Arne Wlberg, Box 74 , öste rbymo. 

Q S T 

inbundna ärg. 1924- 1931 samt 1932 och följ. i lösa 
ex. säljes . Anbud till Red f. v. b. 

F'öreninyen SveTiye8 

Variabla sändarekondensatorer 
av Hammarlunds YlIlI,iinda fabrikat , HlmpJJg-a för P A
steget, flnnas l TU5B avst. -enheter . Enbete.rna äro 
lagerskadade }lå utsidan , nlen rattar och skalor OK. 
30--32 Kr. beroende på, utseend e. 

TrafIkmottagare för 100--124 M c. - 10R 2 A 113· rörs s uper. i\{ed trimnln~ och test.nlng 
110:-. Obs.! kan också levereras ombygg-d till FM
ruottagare, täckande d e populära ba.ndpn omkr. 40 
Mo till Kr. 150:-. 

f·k för 6-9 ~\Ie 130:-,BC455 T ra I mottagare bog . 85:-.
• lämpliga f ör den bel,an-BC459 T X-ChaSSIn, I,", I<onstrlll<llonen: ,,100 

watt tör mindre än 100 )(fon o r ». l\(ed 2 st. 1625-rör, 

UKV-TX-Chassm typ B 11 3 bl. 

30:-. Bredbandsspolar f. 80- och 40-metersband€'n, 
per l,ar 7 :-. 

· C 4 Innehäller 
a. {j st. 

butterfIy's med axeIl<oppllngar . 6-vligs dubbel oml<as
tare, standoffs. spolar drossLar, fa·sta konds och mot
stånd. 6 st. oktal rörhällare. 14 :-. 

VFO-skala, ~~~:~~"~Ial~~~~m~~~io. finlnsllUlnlng. 

RöR: ~;;eA~. :~~~~:i9~8;i' ~2r~-t~I~~r 1~:-';-i. h~; 
6AG7 16:-. Stablllsawrrö r VR150 10 :- . 51UGY 
13:-. EJMAC 4-250A 225:-. M.v l es förs la" b~lr. det 
senare kan även dishuteras. 

RF-instrument, :~~\~;1,~;2 ' ~ ~4 :50.f~~~ii~;:~ 
roA-lnstr., runda, JämUga för unh'crsaltnstrump.nt
bygge eller S-metersbyg-ge. 21 :-. 

S ··• k d InliOl,plas m ellan niil et ochtornlngss y d söndaren - e ll e r mottaga
r en. TäJ 5A. 9:-. STRUPMIKROFONER finnas i 
la.ger. 1\Ied förstärkarschema, 9:-, 

2 m ASTö-beamen 8-element 80: 

ft E I S RADIO pOlhems~~I~~~r~ 
SM6BWE, tel. 155833 säkrast 16.00-17.30 

Sändarrör General Electrlc 814 . 225 W Input upp till 

30 mcjs med endast 1.5 W driveffekt. Samma sockel 

som 807. I originalförpackning med fullständiga data. 

Endast ett mindre antal. Pris 35 :-. 

Skärmad m ängiedare. 3X1.5+17XO,75 I<vmm. 14 mm 

ytte rdiam ., sur plus, pris: 6 :15 pr m. 

Telegrafnyckel , amerikansk model!. Pris endast 14 :-. 

M .-f.-tra n sformato r . 1600 kc/s. PermeabIlItetsavstämd. 

Olm 89x38x38 m m . 7:25. 

VFO- eller r x-sk a la, kalibre rad 0-100 grader. 15 cm 

dlam, utväxling 200:1, Pris: 10:50. 

K e ra m omkopplare l-pol, 5-vägs, 3-gang, län gd c:a 

21 cm. Pris: fi :5u. 

Hi.lrtelefonbygel med sto ra öronkuddar. Pri s 10: - . 
Mottagare R57/ARN -5. ulan rör och x-tal. 40- 50: 
ber. på. kand. 

Mots tänd 20 kohm, 40 kohm, 200 kOhm, 200W, 5:90, 25 

kOhm , 100W med mont.-klämmor. 6 :25. reost a t 100 elI. 
250 ohm, 100W, 14:-. Proppar oeh uttag. JK -34 -A. 5 
s t . 2:50. PL-55, 3:75 (ny), PL-259, 2:-, SO-239 . 2: - , 
SO·264. 3 :-. 12-pol. miniatyrkontakter. Jones-typ. 
5:25 p r par. UG-98JU, 4:25. Pye-koaxialpropp för y.i " . 

%", '/," kabel, 2:-, Chassieuttag: för d:o 2:-. T 

s tYCke, 3 :75. 

Mottagare BC -733-0 fö r demont.. 25 :-. 

Sändarrör R07, 11 :- . 

Vippströms(!lllare, I-pol. , 2-vägs. 1 :10. 


Vrid kondensatorer : 
smä dimensioner , kullager, 25 pF. 4:75, 75 pF, 5:25. 
2X 15 pF. 6 :- . 2x75 pF, S:-. Precisionskondensator, 
15 pF. 'Iäng axel. passande i kopplinga r för VHF. 
7 :-'. APC· ty p, 100 pF, sk ruvmejsel ins tä llning. 3 :75. 
Sändarokondensator. c:a 150 pF, med skala och p la · 
netväxel , 7 :- , 

SIGNALMEKANO 


Sändar e arnatöTeT 

RADIOMATERIEL 

VFO-skalor, nya i originalkartonger, 

utv.. 1:200, diam. 15 cm, pris 10 :50. 

Planetväxel 1:5, 3:50. 3A RF-instru

ment, orig. -kart ., 11 :50. 500 ,HA vrid

spole 20:-. Avstämningsenhet 144
210 Mc/s (ker. kondensator + induk

tans) , 16:50. Converter RF 24 i origi

nalkart., ink\. pluggar och kopplings

schema. Sändare-mottagare no. 58, 

oscillograf AN/APA- l 145:-, motta

gare R1155 319:50, R1224A 125 :- , 

Armstrong 250:-. 500V sändarlikrik

tare 105:-. Commander mottagare, 

bcg., 750:-, Hallicrafter S27 500:-. 

Webster trådspelare 480:-. BC-348 m. 

nätaggr. 575:- . 

Begär prislistor och beskrivn;ngar från 


VID lEO-produkter 
GöTEBORG 38 

Tavelinstrument, vridspoletyp. 
Eng€'.Isl< ny surpills. 

I<vsdratlsk ut.anpållggande flä ns, 57X l)7 mm. 

1 mA, 100 ohm. 23:-. 500 m A HF, 11:-, 3 A HF, 

12 ;' - , 30 A (6 m A). 15:-, temperaturgraderad mikro

amp.-meter, 14 :- (passande grid-di pm eter ). 

I';ngelsk ny surplus. 
l<vatlratisl< utanpåliggande fJäns, 57Xl)7 mm. ny trev

ligt utförd sl'ala, n y Shunt, l<ont'rollerade. 

5, 10, 30. 50. 100, 300 eller 500 mA. Pris: 15 :-. 


Materiel från demonterade apparater 
Precisionsskala, National typ N. med non ie 12:- , 
Anodmoduleringstransformator. am, tillverkning, kaps
lad. 50 W LF. 30:-, 15 W LF, 15:- . drlvtrafo, pp 
a nod-pp gal er, 12 :-. SUdrosslar 20 ohm, 200 mA, 
10:-, 45 ohm, 200 mA, 11:- , 200 ohm. 60 mA, 5:-. 
Samtllga av am. till v.', kapslade. Slgna llamphällare: 
röd kupig lins, 3 st. 3 :50. Am. potentiometrar, skruv
mejselinst. eller Iwrt axel, 10 s l. 7 :50 . R ö rhä ll a re. 10 
st. 1 :50. Rörhällareställning för försänkt montage med 
octal steallthäll. 1 :50, utan rörhå.ll.. 1 :15. Trimkon
densator av Philipstyp, 15 pF, mont. pä stand-off, 
0 :50. Oljel<ondensatorer: 600 V Wkg: 0, 1 uF, 1 :25, 
2xO. 1 uFo 1:75, 3xO.1 uF, 2:50. 0:25 uF, 1:40, 
2xO, 25 uF 1: 90 , 0,5 uF, 2:-. 1 uFo 3:-, 2X 1 uFo 
3:90. 2 uFo 3 :75. 1000 V W k g: 0,1 uFo 1 :50, 0,25 uF, 
2 :- . 1 uF, 3 :75, 1500 V W kg : 1 uFo 4 :- , 2000 V 
W kg: 0.5 uFo 4:-. 8000 V W k g: 2xO. 15 uFo 14:-, 
16000 V W kg : 0.05 uFo 25:-. Radiorör V R65. 3:-. 
VR91 (E F 50), 4 :- . VR136. 4 :-. 

Spara annonsen. LageTlista slut. 
Ring elleT skTiv till oss om Ni ej kan be

söka oss. Det lönar sig! 

Butik: Västmannagatan 74, tel. 332606, 
Stockholm Va. 

http:r�rh�.ll
http:16.00-17.30
http:unh'crsaltnstrump.nt
http:Jonss.on

