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HilLLICBilFTERS

10 rör + Irkriktare o. regulatorrör <> mellanvåg + ·3 KV
band, 1,72- 34 Mp/s <> S-meter <> dubbelsuper <> SSB <> automatisk stör
dämpare <> kalibrerad bandspridning <> 5 selektivitetslägen <> Riktpris
kr. 1.700:-.

Typ SX-96
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Mobila antenner. Av SM5CZF .

»
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UKV-spalten .......... . ... . .

»
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OBSERVERA att våra priser motsvara amerikanska »amateur net» med tillägg föl':

Rävjakt . ... .......... . .

»
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inlandsfrakt Chicago- New York, atlantfrakt, försäkring , spedition och 20 % tullav
gift. Du köper inte billigare direkt från USA. Vi lämna 1 års garanti. Du får den bästa
servicen hos oss som generalagenter!

Minnesfondens stadgar

»
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Mobila hörnet

+

likriktare <> 4 frekvensomrAden , 540-1680 kp/s o.
1680 kP/s~34 Mp/s <> 455 kp/s MF <> sep. kalibrerad bandspridningsskala
för alla amatörbanden <> S-meter <> uteffekt 2 W <> Riktpris kr. 980:-

Typ SX-99
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SSA:s styrelse

Distriktsledarna

Ordf.: SM2ZD, Kapten Per-Anders Kinn
man, E-bostaden, I 19, Boden 19.
V. ordf. SM5AOG, Civ.ing. Gunnar Svala,
Näshultav. 5, Älvsjö. Tfn (010) 473503.
Sekr. SM5APA, Civ.-ing. Ingemar Mitnit
zky, Skaldev. 46, Bromma. Tfn (010)
254364.
Skattmästare:
SM5CR, lng. Carl-Göran
Lundqvist, Näckrosvägen 35/6, Solna.
Kansliförest. SM5WJ, Ivar WesterIund,
Mörköv. 57, Enskede. Tfn (010) 495898.
Tekn. sekr. SM5PL, lng. Rolf Grytberg,
Vikingagatan 18, Stockholm Va. Tfn
(010) 318065.
QSL-chef: SM5ARL, Tekniker Gunnar
Lönnberg, Rådmansg. 61, Stockholm Va.
QTC-red.: SM5CRD, Lennarth Andersson,
Sturegatan 6A/3, Stockholm. Tfn (010)
679465.

DL 1
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL

SM1AZK, K.-G. Weincbrandt, BB
VII, Fårösund.
2 SM2AXO, Bengt FÖllinger, Parkga
tan 19, Boden.
3 SM3WB, Sven Granberg, Valboga
tan 35, Gävle. Tfn 29880, ankn. 447
(bost.) elI. 441 (arb.).
4 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box
354 A, Vålberg. Bost. tfn Karlstad
42439.
5-Stor-Stockholm, SM5TK, Ku. t Fran
zen, Vårgatan 3 B/2, Häger1=; .''1.
5-Landsorten, SM5RC, M. Bj. 'reen,
Högväg. 15, Nyköping 2. Tfn L785.
6 SM6ID, KarlO. Friden, SmÖrbOI1:'
gatan 1 A, Göteborg H. Tfn (031)
234240.
7 SM7JP. E. Carlsson, Kinnagatan 2<.,
Eksjö. Tfn 1277.

A v styrelsen valda funktionärer:
Bulletinredaktör och -expeditör: SM5AQV,
Skåpvägen 13 nb, Enskede. Tfn (010)
487195.
Rävjaktsledare: SM5IQ.
Diplommanager: SM5AFU.

Testledare: SM6lD
NRAU-representant: SM5ANY
UKV-kontaktman: SM5MN.
Bitr. sekr.: SM5AYL

t
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ORGAN FOR FORENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATöRER
R-=d. och ansv. utg.: LENNARTH ANDERSSON (SM5C~D), Sturegatan 6A/3, Stockholm ö

NÅGRA ORD FRÅN RED.
Jag får varje månad några brev, där man
påpekar att det QSL-as alldeles för dåligt i
SM. Ibland är det någon från utlandet, som
ber mig greja korten till ett W ASM, ibland
är det en svensk amatör som i QSO eller brev
fått emottaga knorr om tji QSL från massor
av SM-hams.
Nu senast är det DL6MU, som gärna skulle
vilja ha kort från bland annat tretton stycken
för diplomet.
Sätt fart på QSL-andet, pojkar!

Minneslista

MEDLEMSNALAR

SSA:s kansli, Magnus Ladulåsgat. 4, Stock
holm SÖ. Exp. 10.30-11.30. Postadr. :
Stockholm 4. Postg. 52277. Tfn 417277.
Försäljningsdetaljens postgiro: 15 54 48. Be
tala alltid per postgiro.
SSA-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80
m. (frekv. c:a 3550 kc) och kl. 1000 på
40 m. (frekvens 7016 kc).

Tips om vad ett QSL-kort är och hur det bör
se ut finns på sidan 243 i detta nummer.

kr. 3:

LOGGBöCKER
kr. 3:- (omslag: gult, brunt och
blått)

kr. 2 :-/100 st.
POPULÄR AMATöRRADIO
häft. kr. 12:-, inb. kr. 15:
TELEGRAFVERKETS MATRIKEL
TEKNISKA FRAGOR
STORCIRKELKARTA

annonsprIser
l/l-sida

175:

1/2-sida

100:-

1/4-sida

70:

1/8-sida

45:

Bilaga

175:

Red.

) UBILEUMSMÄRKEN

kr. 1:95

1,1'. -:75

kr. 2:50

MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL
med nålfastsättn. kr. 3 :-,
med knapp kr. 3: 25
LOGGlUAD FöR TESTER
kr. 1: 50 per 20 st.

Samtliga priser inkl. porto. Vid postförs!wtt
tillkommer 40 öre.

Alla annonser betalas genom insättande
av beloppet på postgirokonto 52277.

Sätt in beloppet på postgirokonto 155448
och sänd beställningen till

Annonsred. (ej hamannonseT):
SM5GR, S.-R. Ahlin,
Kungsholmsstrand 139, StOCkholm K

SSA FÖRSÄLJNINGSDETALJEN
Stockholm 4

EDR
har börjat ett nytt arbetsår och har översänt en lista på
den styrelse som valts.

UTDRAG UR B:29 kr. -:50.

QTC

Vi ses i julnumret!

Formand : OZ6PA, Poul Andersen, Kebenhavn.

N. Formand : OZ7EU, Poul Sterner, Kobenhavn.

Sekretrer: OZ6EP, E. Petersen, K0benhavn.
Kasserer: OZ3FL, O. Havn ErHcsen, Nyk0bing Falster.
Int. Sekr.: OZ2NU, Borge Petersen, Aalborg.
Tr. Manager: OZ2NU, Berge Petersen, Aalborg.
Hovedred.: OZ5AC, A. Clausen, Odense.
Tekn. red.: OZ7EU, P. Stomer, Kobenhavn.
Best. mdl.: OZ2KP, K Staacl{-Petersen, Kebenhavn.
OZ3Y, H. Rossen, Svenstrup pr Korser.
OZ3XA, Hjort Jakobsen, Odense.
OZ3FlvI, E. Frederiksen , Horsens.
OZ4RU, R. Thomsen, Horsens.
OZ5KD, K Dantoft, Struer.
DR-Leder: OZ8JM, J. Berg Madsen, Randers.
Al udenIandsk foreningskorrespondance rettes liI Int.
SekreUer, Box 335, Aalborg.
QSL-kort Central som hidtil: OZ4H, P. Heinemann,
Vanlese Alle 100, KObenhavn, VanIese eller Box 79, Ko
benhavn K.

sU NDSVALL S

R A D I 0
AMATÖRER
10 år

Ett tioårsjubileum firas denna höst i Sunds
vall av stadens radioamatörer. Vid det första
mötet den 23 nov. 1945 var Brynolf Linder
holm
(ex-XX) ordförande och Olle Olsson
(-AU) sekr. Bland andra som var med vid
starten märkes Sören Nilsson (-AYO), Sten
Backlund (-AF), Gösta Nylander (-XT),
Axel Sundberg (JC) och Per-Erik Näsman
(-AT).
Under åren har hållits 3 kurser i telegrafi
och teknik och för närvarande finnes 20 lic.
amatörer i Sundsvallsdistriktet. Under de
första åren hölls möten varje månad under
vintern på olika kafeers klubbrum, men sedan
klubben under de två sista åren fått disponera
en klubblokal, har möten hållits varje vecka.
Antalet medlemmar har hållit sig vid 30-40
under dessa 10 år.
Just nu tränas en ny kull i CW med hjälp
av bandspelare och klubben planerar bygge av
frekvensstandard, RX och TX. QSL till SM3
distribueras av klubben och adressen är Box
322, Sundsvall. Åstölägret tillkom på initiativ
av ex-XX, som då var knuten till Lv 5.
-3AST

Har Du kört ZBIPP?
9/8 1955 på 7030 kp/s? Om Du fått QSL be
höver Du inte läsa vidare. Saknar Du kortet,
så har SM4AVD, Hans Svennblad, Västerby
hytta, ett trevligt som är adresserat till
SM7TSV, Arne. Kan det tänkas vara Ditt kort,
kontakta Hans.
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En mottagartilIsats för Fl-mottagning
av fjärrskrift
Av Sune B03ckström, SM-'lXL, Brevlåda 3800, Saresgatan, Borlänge

högre eller lägre tonen eller tvärtom, dvs, man
Detta äl' andra delen av XL:s
kan få antingen rättvända eller omvända tec
fjärrskriftssel'ie , På grund av dess
ken. Mottagartillsatsen bör alltså vara om
stora omfång är den uppdelad i
två avsn,itt, Nästa avsnitt kom kopplingsbar, så att man alltid kan inställa
mottagaren på det mest störningsfria sättet
mer i nr 12,
och sedan koppla mottagartillsatsen så, att
Red,

I en tidigare artikel talade jag litet om den
nya teknik, som fjärrskrift innebär för ama
törradiostationernas del, Som bekant har ame
rikanska amatörer i en del fall kommit så
långt härvidlag, att det i vissa tidskrifter re
dan synts en del beskrivningar över apparater,
som skulle kopplas efter en radiomottagare för
att kunna ge likströmsimpulser åt en följande
teleprinter eller teletype, Men efter vilket
system bör en sådan arbeta? Är alla sorter
lika bra, eller bör vissa konstruktioner gallras
bort?
På alla mottagare inom amatörradion är det
ju lågfrekvens, som man tager ut. Uttag för
t. ex. mellanfrekvens (för panadaptortillsatser
m. m , ) är så sällsynta för amatörradiostatio
nernas del, att vi här helt bortser från sådana.
Lågfrekvens är det alltså, som vi i detta fall
skall utgå ifrån. En mottagen Fl-signal ger
då en interferenston, när beatoscillatorn är
tillslagen, och-denna interferenston ändrar sin
tonhöjd upp och ned i takt med telegrafi
impulserna, Beroende på vilken sida av signa
len man lagt beatoscillatorn på, kan övre eller
undre skiftsidan motsvaras av antingen den

~
--

-----

-----Spaeiny

-- - - - - - - - - - - - - -Hede./jrekvens
-- - - -- - - - -Hark/fl9
Fig, l, Exempel på Fl-tecken,

den i varje fall ändå alltid ger rättvända tec
ken till fjärrskrivmaskinen,
Vi skall här införa följande viktiga beteck
ningar:
Då sändaren sänder skriftsignal, vilket vid
sändningstyp Fl alltid är den övre skiftfre
kvensen, benämnes detta tillstånd med det
engelska ordet marking, uttalas »maarking»
med långt a .
Då sändaren sänder mellanrumssignal, vil
ket vid sändningstyp Fl alltid är den undre
skiftfrekvensen, benämnes detta tillstånd med
det engelska ordet spacing, uttalas »spejsing:.>
med tonvikt på »ej».
Vissa konstruktioner i de amerikanska tid
skrifterna går ut på att marking- och spacing
frekvenserna ger upphov till olika tonhöjd i låg
frekvensutgången från mottagaren, så att de
skiljas med filter och i var sin »kanal» under
går likriktning och påverkar t. ex. ett relä.
Uppenbarligen blir man mycket beroende av
sändarens och mottagarens frekvensdrift i så
fall. Det behövs blott, att mottagaren »driven>
så mycket som motsvarar en viss del av fre
kvensskiftet, för att de två tonfrekvenserna
skall få andra värden än vad tillsatsen filter
dimensionerats för, Ideliga efterjusteringar av
mottagaren kommer att krävas. Vidare blir
apparaten känslig för huruvida sändaren lig
ger på enbart marking-frekvens eller enbart
spacing-frekvens och är alltså okänslig för
just själva sprången över från marking till
spacing och åter. Därmed är ju strängt taget
Fl-signalen behandlad såsom två Al-signaler
med något olika frekvens, och sändarens sig-

F--moUa'gningstillsatsen, sedd f Tån olika håll. På den fotogr.a,ferade modellapparaten syns
dock ett par extra rör utöver de i arti keln nämnda, samt likriktaraggregatet som ej berörts
. i artikeln. De extra rören tillhör ett par lokala anordningar, som ej har med QTC-artikeln at.t
göra och som läsaren Tum bortse fr ån; detsamma gäller även vissa omkoppla,r-Iäges-märk
ningar.

naler kan då ej anses helt utnyttjade med de
fö'r delar, som Fl innebär. Slutligen är ett relä,
vilket här vanligen förekommer , ej önskvärt,
då det innebär en mekanisk rörlig del med de
nackdelar denna hava kan. Således bör vi und
,vika denna konstruktion.
En något bättre form för en dylik tillsats,
eller - som den ofta kallas - »frequency
shift converter» (frekvensskiftsconverter, ehu
ru med ordet »converter» i annan betydelse
än vad amatörerna är vana vid), har varit,
att den erhållna interferenstonen, som i takt
med tecknen åker upp och ned i tonhöjd, in
matats på en för tonfrekvens känslig diskri
minator, varefter en likspänningsförstärkare
fått förstärka de efter diskriminatorn erhållna
likströmsimpulserna och slutligen genom ett
större slutrÖr fått omväxlande bryta och sluta
strömmen till fjärrskrivma.skinens magnet
spole. För amatörradions del kan man här
peka på de stora svårigheterna att få en lik
spänningsförstärkare att arbeta utan anmärk
ning; den avgivna förstärkta likspänningen
vill gärna bero av ej blott den inmatade styr
ningen utan även aven hel mängd andra ovid

kommande saker, och kritisk blir ofta anord
ningen beträffande inmatade spänningar från
likriktaraggregaten m . m. Givetvis kommer
dessutom varje form av frekvensdrift att nog
grant återgivas i likspänningsförstärkarens
utgång, så att mottagaren ställer till problem.
Slutligen har man även här Fl-signalen upp
delad i två Al-signaler, ehuru ej så påtagligt
som i den förut nämnda konstruktionen.
Bättre form av »converteI'» är i stället den,
som ej alls är känslig för vad som sker på de
enskilda frekvenserna utan är känslig enb.a .t
för själva fl' ekvensförändringen mellan mark
ing och spacing. Återgive3 teckenkurvan så
som i fig. l, borde en converter alltså vara
känslig för endast de i fig. synliga lodräta
delarna och ej de vågräta delarna. Okänslighet
för amplitudförändringar och frekvensdrift
m. m . är dessutom självklart krav. Telegrafi
sändningen måste betraktas som en module
ring med lågfrekvent växelström, och därför
förbättras signal/störningsförhållandet avse
värt, om man i converterns :.> lågfrekvenssida»
efter diskriminatorn inskjuter ett lågpassfilter,
som utesluter allting, som ej har med teck
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nen att göra. Först när allt detta är gjort,
kan man räkna med att mottagningsanord
ningen verkligen tillvara~agit alla de fördelar,
som frekvensskiftsändning innebär, dvs. den
skall betraktas helt ur frekvensmodulerings
synpunkt.
Det kan givetvis dryftas ur flera olika syn
punkter, vilka delar av teckenkurvan i fig. 1,
som egentligen bör utnyttjas i huvw;l.sak. Här
skall blott påpekas, att man får den för ama
törradio mest användbara apparaten, om man
överger likströmsförstärkningen och i stället
för in någon »vipp-anordning», t. ex. multi
vibrator av »elbugg»-typ eller liknande, vilken
slår över från ena ändläget till motsatt änd
läge varje gång, som teckenkurvan i fig. 1 går
igenom linjen »medelfrekvens». Det är mycket
lätt att göra multivibratorn känslig för huru
vida teckenkurvan är på väg »uppåt » eller
»nedåt», och då kan man för amatörradions
del lugnt bortse från teckenkurvans vågräta
delar.
De s . k. frekvensskiftsmottagningar, som
går ut på att undertrycka den ena skiftfre
kvensen och mottaga endast den andra, talar
vi inte alls om i detta sammanhang. Man har
ju då ren Al-mottagning, och varför skulle då
sändaren sända Fl till föga eller ingen nytta?
Man får betänka att varje del av teckenkurvan
i fig. 1 skall överföra viss information från
sändaren till mottagaren; och ju mera infor
mation man utnyttjar, desto bättre blir signal
störningsförhållandet. Vi har här nu bestämt
oss för att utnyttja kurvans lodräta delar.
Vissa andra frekvensskiftsconvertrar utnytt
jar de vågräta delarna. Däremot är man abso
lut inne på fel väg om man endast skulle ut
nyttja varannan vågrät del ( = ena sidan) och
låta resten förfaras! Dessutom finns vid sist
nämnda metod risk för att eventuella fel i
teckenbildningen ej blir upptäckta men ställa
till med olägenheter på närliggande frekven
ser, utan att man vet något därom. - Vill
man däremot genom lyssning i en mottagare
rent rutinmässigt kontrollera en Fl-signal på
hörsel, kan man givetvis nollsväva beatoscilla
torn på först den ena skiftfrekvensen och
sedan den andra, om man vill bilda sig en grov
uppfattning om signalens karaktär. Det är en
lyssningsmetod men absolut ingen mottag
ningsmetod.
Slutsatserna blev alltså, att man borde kon
struera en enkel och billig apparat, som för
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stärkte tonsignalen, borttog amplitudvariatio
ner och medelst en begränsare, framkallade
tecknen medelst en diskriminator för tonfre
kvens och lät dessa passera ovan nämnt låg
passfilter, varefter det så ordnades, att tecken
kurvans nollgenomgångar påverkade en multi
vibrator, som snabbt kunde slå över mellan
två jämviktslägen; övriga delar av teckenkur
van skulle helt borttagas. Multivibratorn
skulle styra ett slutrör och strypa dess anod
ström i takt med tecknen. Anodströmmen
skulle passera genom mottagareIektromagne
ten i en printer. Viss kontrollutrustning be
hövdes. BetJ:äffande rörtyper, spänningar m.m.
borde tillses, att samma normer följdes som
vid nykonstruktioner i allmänhet, så att ej
t. ex. ålderdomliga eller ovanliga eller svåran
skaffbara rör typer finge ifrågakomma.
En viktig erfarenhet vid experiment m . m .
var, att glimrÖT borde undvikas. De går visser
ligen bra, när de är nya, men ett »åldrat»
glimrör kan i detta sammanhang förvanska
fjärrskriftsimpulserna till oigenkännlighet.
Vissa glimrör framkallar vidare i vissa fall
osymmetri mellan marking- och spacing-spän
ningar. Här har nu glimrören helt avförts från
dagordningen!
Vid utarbetandet av den konstruktion, som
här nu ska),! visas i QTC för de fjärrskrifts
intresserade bland de svenska radioamatörer
na, har förf. samarbetat med en annan radio
intresserad pers0!1, men den sistnänmde är
varken sändareamatör eller SSA-medlem . Den
frekvensskiftsconverter, som blivit resultatet
av vårt samarbete, är icke uppbyggd av förf :s
radiodelar, och det färdiga modellexemplaret
är därför ej i förf:s ägo utan tillhör den andre
personen.
Jag nämner särskilt detta, dels för att inga
onödiga förfrågningar på grund av missför
stånd skall bli gjorda, dels för att uttryckligen
framhålla, att konstruktionen är utarbetad av
två personer och ej av förf. ensam.
F01·ts. i nästa nmnmer.

RÄTTELSE

Om QSL - verksamhet
Med »QSL» betecknas de tryckta verifika
tionskort av vykortsformat, som kortvågs
amatörer sänder såsom bekräftelse på inbördes
radioförbindelse eller på avlyssnad sändning.
Namnet QSL kommer från den yrkesmässiga
radiotrafikens internationella förkortning för
skriftlig bekräftelse av telegram.
QSL-kortets utförande varierar allt efter
tycke och smak. Den egna stationssignalen
tryckes med fetstil i glada färger, innehava
rens namn och adress samt tekniska utrust
ning anges samt utrymme markeras för da
tum, uppgifter om signalstyrka m. m. Ofta
prydes kortet med lokala emblem och vyer.
Mera om detta nedan.
Till tjänst för sina medlemmar har de flesta
länders nationella sändaramatörklubbar en
s. k. QSL-byrå. Denna distribuerar medlem
marnas kort till liknande byråer över hela
världen, om korten uppfylla vissa fordringar
på mått och påskrift. Vidare utsänder byrån
ankommande kort till sina egna medlemmar,

To .......... .. ..... . . . . ... .. ..

i Sverig~ gruppvis till varje samhälles amatö
rer. Den svenska byråns adress är: SSA,
Stockholm 4.
QSL-kort sändes även av s. k . lyssnare, dvs.
sådana medlemmar i sändarklubbar som ej ha
sändarlicens. Dessa önska då få mottaga ett
QSL från sändarstationen som verifikation på
rätt avlyssnad sändning. En oskriven regel är
att aldrig skicka lyssnarkort inom det egna
landet om ej ytterst märkliga omständigheter
påkalla detta. Det är ett oskick att sända Iyss
narkort »tvärs över s&n».
Alla amatörer använder ej QSL-kort, varför
förhållandet mellan avsända och mottagna
kort vanligen ligger omkring 2 till 1.
Som verifikation för diplom användes van
ligen QSL-kort, varfÖr dessas utformning har
betydelse. Då dessutom de flesta kortbyråer
bygga på att korten få· sändas som trycksa
ker eller affärshandlingar, vilket betyder vä
sentligt reducerade portokostnader, får enligt
postverkets bestämmelser »inga som helst

Confirming QCO on ... .... . ......... . .. 19 ... .

Ur CW/fone RST . ..... .... on .......... Mc.

QSB to S ..... .

s

s

W
E
D
E
N

S
A
QTH: 1234 Strandvägen, Stockholm.

till artikeln om fjärrskrift i QTC 10 1955:

Sid. 217, högra spalten, det mellersta styc
kets första rad, står ordet »inspelningskombi
nationer», varför en del nog undrat, om det är
en ny fackterm, som ej förklarats. (Speciellt
en SM6 i södra Sverige tycks ha denna tanke!)
Det är emellertid tryckfel och bör rättas till
impzdslcombinationer, viket begrepp ju hör
hemma i artikeln.
SMJJXL

Rx: ..... . ........ super ... . . ...... . tubes ........ Mc conv. Tx : CO/VFO+
stages, input ...... W . Antenna: ......................... .
Pse QSL via SSA, Stockholm 4,
or direct.

73 es tnx QSO
Eric Andersson, opr
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personliga anmärkningar finnas skrivna på.
korten». Vissa regler kan därför formuleras
för utförandet av ett QSL-kort :
1. Gör kortet av vanlig vykortskartong, ej
större än 15 x 10,5 och ej mindre än 10 x 7
cm.
2. Pä kortet må.ste tydligt anges till vem det
skall sändas, helst med »To Radio ... . » i
övre vänstra hörnet på. bå.da sidor.
3. Text angivande datum, årtal, frekvens,
trafiksätt (CW-foni) och RST resp. RSM
rapport får ej heller saknas.
4. På kortet tryckes vanligen den använda
typ av sändare, mottagare och antenn
samt input till s lutsteget, gärna i den form
nedanstående exempel visar, där icke gäl
lande data kan strykas.
5. Den egna stationssignalen samt innehava
rens namn och adress utsättes tydligt.
6. Någon form av personliga kommentarer,
t. ex. »Tnx QSO, 73 es cul» bör även tryc
kas på kortet. Vill man sedan variera det
ta, bör all tänkbar text tryckas och det ej
önskade överstrykas. Men skriv ej för
hand.

7.

På samma sätt kan förfaras med QRM,
QRN, QSB to S .. . . , QRIosv.

Ja, så. är vi här igen. Det har varit uppehåll
några nummer beroende på brist på stoff. Det
finns mycket att skriva om, men så. länge
ingen gÖt· det så. blir heller intet tryckt. Nu
har emellertid nå.gra vänliga själar i respek
tive 3:e och 7:e distrikten kommit till undsätt
ning och de skall ha stor tack. Gack även Du
och gör sammaledes!
Sälunda skriver - 7BHF i Hälsingborg och
berättar om sin mobila station och de vunna
erfarenheterna. Som kraftkälla har han ett
Motorolaaggregat som tidigare beskrivits i
dessa spalter. I tillhörande låda har han byggt
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8.

Till slut ett gott rå.d: Tryck Ditt QSL-kort
så. att ett minimum av data behöver fyl
las i.
Kort från de enskilda amatörerna sändes
till QSL-byrån för vidare distribution där
ifrån. Det är önskvärt att dessa kort sorteras
av den enskilda amatören i buntar för varje
land och beträffande kort till Sverige även i
buntar för varje distrikt.
Det bör i detta sammanhang på.pekas att
kort från de enskilda amatörerna måste sän
das som vanliga brev. Glöm ej att frankera
fullt!
I Sverige är kortdistributionen uppdelad så
att varje distrikt har en egen byrå, som har
hand om utsändning av kort till alla amatörer
inom distriktet. Utsändningen sker om så. kan
en gång i månaden, men om endast ett fåtal
kort finnes till en adress får dessa i allmänhet
ligga så att en mer »ekonomisk mängd» QSL
finnes att sända ut.
De respektive distriktens QSL-distributörer
är f. n.: SMlAZK, SM3AF, SM4NK, SM6ID
och SM7QY. Kort till SM2 och SM5 sändes
från kansliet.
SSA QSL-byrå

I SM5ARL

in hela sändaren. Den består av 6C4-ciapposc.,
6AG7 som dubblare m. m ., 2E24 som slutrör.
Modulator är 2 st. 2E30. Mikrofon är en kol
dito. Därigenom att 2E24 och 2E30 är direkt
upphettade och glödtrå.darna får spänning
samtidigt som vibratorn startas medelst
mikrofontangenten, erhålles en synnerligen
stor strömbesparing under lyssningsperioder
na. Sändaren är f. Ö. bandswitchad och gå.r på.
80-10 meter. Antennen är 2,75 m lång med
förlängningsspole 60 cm nerifrån räknat. Spo
len har glidkontakt så att den kan användas
på alla band. Input 15 watt. Att nämna är
även att sändaren körs med kristall på 15 och
10 m . För att sedan övergå. till mottagaren så
är det en Philips omtrimmad kortvågskonver
ter. BHF tycker emellertid att bandspridning
en blir väl liten, en erfarenhet som vi kanske
gjort lite var i synnerhet vad beträffar de
högre frekvenserna. Beträffande resultaten
skriver BHF att de varit över förväntan. Utom
SM och OZ i massor så har han kunnat no
tera G, GW, DL, LA, OH, SP, P A och F. Allt
detta på 80-, 40- och 20-metersbanden, då mot
tagaren ej omtrimmats för 10 och 15 m. Sta
tionen har han inhyst i ett åkdon enligt vin
jettbilden.

Grattis till resultaten och välkommen till
baka med mer detaljer!
Så vänder vi oss till 3 :e distriktet. Från
Gävle har vännen -AZI rapporterat vad som
där finns. Icke mindre än 3 aktiva mobila sta
tioner finns sålunda. Det är - BCV som i sin
Dodge har vfo pa 6AQ5 med en input om 15
watt. Rx är en omtrimmad Philipsconverter
och han kan återfinnas på 80-metersbandet.
Där kan man också finna -BRM som har
samma grejor. -AZI själv har i sändaren en
Geloso vfo, pa 6146, modulator l2AT7, 6AQ5
och kristallmike. Input är 20 watt. Mottaga
ren är en Blaupunkt med tillhörande konver
ter. Förutom på. 80 finns han understundom
även på 20 meter. På. 80 har han haft cirka
100 kontakter varav en med OH6QQ. . Han
är huvudsakligen QRV på 80 på vardagsmorg
narna mellan 0800 och 0830 då han kör från
Furuvik till Gävle, så där har Ni chansen. Att
signalerna går fram visar en rapport han fick
under ett QSO med Stockholm. Vad sägs om
5 9+40 dB! En annan gå.ng hade -AZI en
visserligen något sporadisk och tämligen ofull-
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ständig kontakt med -5NXj4 mobil utanför
Svartå.
.Än en gång hjärtligt tack för bidragen. Det
finns många fler som säkerligen skulle kunna
bidraga till den här spalten. Hur har t. ex.
-2AIE det i Lycksele och hur är det på Got
land? ? ?
Må.nga har föreslagit att de mobila stns
skulle ha en gemensam frekvens. Då hittills
intet förslag i den riktningen influtit skulle
jag vilja föreslå 3620 kC js.
73 de
-TFj5

*:
l nästa nummer hoppas vi tå in
en artikel där ing. Sig bert Janzon
ger .tips om enkel ombyggnad av
en Sound bilradioconve?·ter.

R ed.

Mobila antenner  några reflexioner
Av SM5CZF, Ernst Fromen, Polhemsgatan 272, Stockholm K

När jag lyssnat på eller haft förbindelse
med mobila stationer har jag ofta reagerat
mot påstäendet, att spjutantennens resonans
är så skarp, att endast ett mycket litet om
råde kring denna kan användas. Mitt intryck
var att en väl utförd spjutantenn kan använ
das inom ett ganska stort frekvensområde
utan någon nämnvärd minskning av signal
styrkan.
Lät oss betrakta en spjutantenn placerad
bak på en bil, se fig. 1. Vi väljer en antenn
fÖl' 80-metersbandet, vilken tack vare s in kon
struktion är selektivare än antenner å högre
frekvenser. Antennen kan betraktas som en
resonanskrets, där induktansen utgöres av
sprötet + spolen Ls, kapacitansen av strö
kapacitanserna Ch till bilen, Cj till marken
och en del av Cs över spolen, samt förluster
na av strålningsresistansen R u ' jordresistan
sen R j och spolresistansen RS (jfr även fig. 4).
Härvid har stora förenklingar införts, men de
har ingen betydelse med avseende på resul
tatet.

Antennen justeras då vagnen står stilla.
Ofta utföres trimningen så att »antennen su
ger». Denna metod är inte rekommenderbar,
eftersom maximal ineffekt inte är detsamma
som maximal uteffekt. En fältstyrkernätare
ger bättre resultat. Resonansen in justeras ge
nom att ändra spolens induktans, LS, och even
tuellt även öka kapacitansen CS. Därvid kon
stateras att en obetydlig ändring i CS, någon
tiondels pF, ger en relativt stor ändring i re
sonansfrekvensen. Och det visar sig dessutom,
att resonanstoppen blir skarpare om Cs göres
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Fig. 1. En spjutantenn placerad bak på en bil.
Bet?'äftande beteck-ninga?'na se texten.
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större och LS mindre. Detta överensstämmer
med att en avstämd krets får mindre band
bredd ju högre kapacitans som användes vid
en given resonansfrekvens. Med hänsyn 'till
antennens verkningsgrad skall man dock ha
en spole med högt Q-värde. De metallkåpor
som brukar sitta över spolarna gör ofta mera
skada än nytta. De sluta alldeles för tätt kring
spolen så lägre Q-värde erhålles samtidigt som
Cs ökar.
Och så sätter sig bilen i rörelse - och då
börjar spexet! Var hamnar den skarpa reso
nanstoppen när antennen svajar hit och dit?
Kapacitansen Ch mellan antennen och bilen
minskar mera än kapacitansen Cj ökar. Dess
utom är Cj seriekopplad med en resistans R j
som inte är försumbar. Resonansfrekvensen
borde variera betydligt när antennen svajar. I
praktiken visar det sig att antennens svaj
ningar i allmänhet inte märks på signalstyr
kan. Det betyder att antennen bör vara gan
ska bredbandig.
För att klargöra hur pass bred resonans
kurvan är under verkliga driftförhållanden

har SM50H och jag utfört mätningar på hans
mobila utrustning.
Mätningarna har utförts på följande sätt:
Bilen uppställdes på Gärdet i Stockholm så att
närmaste skärmande hus låg 500 m ifrån och
närmaste reflekterande hus låg 300 m från
platsen. Mätplatsen låg 4200 m från sändaren
(Kungsholmen). På mottagarsidan användes
vertikalt polariserade antenner. Mottagar
systemet inkl. antenn var frekvensoberoende
med avseende på signalstyrkan. Sändarens ut
gångskrets hölls hela tiden avstämd vid reso
nans. Vid mätningarna beträffande antennens
bredbandighet ändrades frekvensen i steg om
10 kpjs över amatörbanden. Mätpunkterna
togos så täta för att smärre mätfel automa
tiskt skulle utjämna sig vid bearbetningen.
Mätningarna utfördes på två lika långa 80
metersantenner, en med och p-n utan skydds
kåpa över förlängningsspolen. I fig. 2 redo
visas resultatet.

1
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Den antenn vars spole var utan skyddskåpa,
se kurva A, var bäst och hade en bandbredd
om 150 kp j s (3600-3750 kp j s) och kunde an

......

~
.:,

,o"'~
.~

t

a

'i0'

~

y.j

.

~

~o

3.

"

4
"00

HOO

• j.

..;
~

11

"..

1J\

18
&

2~

35fO

3&50
)too
nso
3'00
- - - - - - - - - - - - -•• l,tI.~.

3'00

)&00

247

Föreningen Sveriges Sända'reamatörer

Föreningen Sveriges Sändare amatörer

3100
--------_.
/

3800

Fig. 2 . Frekvensberoendet hos SM50H's mobila sändaranläggning . Kurva A visar fältstyr
kan frlln en antenn med mittspole utan kllpa. KUl'va B visar fäUstyrkan från en antenn
med mittspole med kåpa. Värdena i kurvorn(~ A och B är direkt jämförbara och har mätts
pil 11'200 m avstånd. Kurvan O visar ineffekten i »s-enheter» vid mottagarsidan och kurvan D
ineffekten i watt. Kurvan E visar fältstY1'kan mätt med anläggningen i bilen. Vid uppmät
ningarna av kurvorna O-E har antennen med m?t.tspole utan kåpa använts.

~
\

Fig. 3. Strlllningsdiagrammet hos SM50H's
mobila sändaranläggning. Diagrammet gäller
för 20-metersbandet.

vändas mellan 3580-3800 kp/s om signalstyr
kan tilläts sjunka en s-enhet från maximal
värdet. Den andra antennen, se kurva B, hade
en band bredd om 120 kp/s och den visade dess
utom lägre maximal fältstyrka. Det bör ob
serveras, att de här erhållna värdena å band
bredden gäller denna mobila station som hel
het. Stationen måste dock betraktas som re
presentativ.
För att kunna diskutera detta resultat har
ineffekten uppmätts som funktion av frekven
sen, kurvorna C och D i fig. 2. Som jämförelse
har även fältstyrkan avlästs på en i bilen fast
inmonterad fältstyrkemätare, se lwrva E.
Att dubbeltopp erhållits beror på flera sam
verkande faktorer. Anodkretsen i effektsteget
består aven parallellkrets med fast link. Den
na link är så avpassad att bästa resultatet er
hålles. Anodkretsen är kopplad till antenn
kretsen, vilkens karakteristik varierar med
frekvensen. Karakteristiken hos dessa kopp
lade kretsar som helhet kan vara dubbeltoppig.
Vidare är sändarens slutrör alltför kraftigt
belastat mellan 3650- 3690 kp/s, vilket även
medför dubbel toppighet. Skillnaden mellan
den på långt avstånd mätta fältstyrkan och
den i bilen uppmätta fältstyrkan beror på mät
instrumentens placering.
Av kurvorna framgår att om man har möj
lighet att variera kopplingen så att ineffekten

i slutsteget är konstant och uteffekten opti
mal så kommer den användbara »bandbred
den» att öka betydligt mot nu. Uteffekten blir
då alltså konstant inom hela amatörbandet.
Den avlästa ineffekten har oftast större in
verkan på den mobila stationens ägare än på
motstatIonen. Det ser mycket ut när anod
strömmen i slutsteget sjunker till hälften, dvs.
ineffekten halveras. Men därvid minskas fält
styrkan med en fjärdedel - en halv s-enhet
(3 dB). Med hänsyn till den nu vanliga trafik
tekniken bör man vid anrop om möjligt lägga
sig på motstationens frekvens och inte där
man råkar vara en halv s-enhet starkare. som
faktiskt förekommit!
Av stor betydelse är även strålningsdia
grammets utseende. Det horisontella strål
ningsdiagrammet uppmättes på både SM50H's
och SM5BL's mobila stationer. 80-metersanten
nerna voro rundstrålande, Det vertikala strål
ningsdiagrammets inverkan diskuteras senare.
Mätningar utfördes även på 20-metersban
det (SM50H's mobila station) och därvid er
hölls att antennen täckte amatörbandet. Av
större intresse är här det horisontala strål
ningsdiagrammet, se fig. 3. En s-enhet högre
fältstyrka erhölls i bilens framriktning än i
den motsatta. Detta blir givetvis mera mar
kant på 15- och 10-metersbanden, vilket
SM5BL m. fl. verifierat.
När vi nu har klarat av att bandbredden
hos antennen i praktiken är relativt stor, så
skall vi kasta en blick på den principiella upp
byggnaden. I fig. 4 har uppritats ett ekviva
lent schema över antennkretsen.

'Ra

"R"
'R.

J

Fig.

4. Antennkretsens ekvivalenta. s,chema.
R" = st1'ålningsresistansen,

R. = antennresistansen (förlusterna i L
och O,
R j = jordresistansen,
I = strömmen i kretsen.
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Den nyttiga utstrålade effekten utgör
12Rn och den i antennen inmatade effekten är
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Härav framgår att Ra bör göras stort och
RS litet. R j kan vi tyvärr inte göra något åt 
ett j,ordplan i stil med det vid den s .k. »ground
plane»-antennen kan man ju inte släppa med
på bilen. Dessutom är R j förhållandevis stort
på 80-metersbandet, c:a 10 ohm, vilket är en
stor nackdel. R j minskar mot högre frekven
ser. Om vi jämför antenner med mittspole och
med bottenspole, så kan vi ur mekanisk syn
punkt ha en större och bättre spole i det se
nare fallet. Men samtidigt som man på detta
sätt minskar Rs, så erhålles genom flyttningen
av spolen ett lägre värde på R", som gör att
den väntade vinsten i verkningsgraden kan
ske i stället blir en förlust. I »The A .R.R.L.
Antenna Book» 1954 sid. 263 gives en serie
praktiska data för en spjutantenn med läng
den 2.44 m (8'). Med dessa data som utgångs
material har jag beräknat verkningsgraden
för några olika antenner. Och i fig. 5 har jag
skisserat upp resultatet.
Antennerna med mittspole är bäst på 80-,
40- och 20-metersbanden. Det är besvärligt
att göra jämförande mätningar mellan olika
antenntyper, ty anpassningen är så pass olika,
att mätfel insmyger sig mycket lätt. Vid ovan
nämnda försök använde SM50H även en 20metersantenn med stor bottenspole. Antennen
med mittspole var c:a en s-enhet bättre. Mera
kan vi inte säga, då någon anpassningsjuste
ring för respektive antenn inte kunde utföras
vid mättillfället. Och det väsentliga är ju att
få veta vilken antenntyp som ger det bästa re
sultatet vid den aktuella sändaranläggningen.
Man kan även förlänga en antenn med en
toppkapacitans. Men denna typ av förlängning
är inte tillrådlig, eftersom denna kapacitans är
mycket ostabil - jämför Ch och C j i fig. 1.
Beträffande antennens placering måste man
komma ihåg att det är den delen närmast ba
sen som strålar mest. Att placera antennen på
kofångaren är sålunda längt ifrån idealet, men
det är oftast inget annat att göra, tyvärr. På
högre frekvenser måste , man ta hänsyn till
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Fig. 5. Verkningsgraden hos olika spjutanten
ner å amatörbanden. Värdena: giva endast stor
leksordningen. Antennerna a och b har botten
spole och antennerna c och d har mittspole.
Qvärdet hos spolen är 50 hos a och c och 300
hos b och d. Z" anger anpassningsimpedansen.

bilen som motvikt och den därav betingade
riktverkan.
I detta sammanhang bör även nämnas ram
antennen. Då strålningsresistansen är av stor
leksordningen 0.01 ohm på 80-metersbandet,
förstår man vilka krav det är som ställes på
materialet i antennen och de övriga i antenn
kretsen ingående elementen. Vid ett i ovan
nämnda antennbok visat exempel var dock
verkningsgraden c :a 6 % eller en och en halv
gång större än vid den bästa spjutantennen.
Men enbart en god verkningsgrad hos en
rundstrålande antenn räcker inte alltid till för
att erhålla alla tänkbara förbindelser fast man
har en god effekt bakom. Man måste även ta
hansyn till det vertikala strålningsdiagrammet.
Vid spjutantennen är fältstyrkan lägre ju
högre strålningsvinkeln är. I praktiken har
detta betydelse endast på 80-metersbandet.
Inom ett område från antennen om c :a 2-15
mil på dagen och 2-30 mil på natten är fält
styrkan mindre än hälften av dess optimala
värde. Ramantennen utvisar inget sådant om
råde, men i stället förekommer en viss lokal
riktverkan, som dock är mindre märkbar på
rymdvågen.
Skall jag bygga en mobil antenn så kom
mer jag att välja en spjutantenn med så god
mittspole som möjligt utan metallkåpa. Den
na antenntyp är lätt att ändra för olika ama
törband. Dessutom behöver jag inte bekymra
mig för bandbredden.

Resultat från oktoberomgången :
- BDQ 2026 ' km, -ZN 2000, -BRT 1377,
- XP 1252, - NK 1103, - MN 927, - IT 780,
- ANR 415, -UU 352, -BIU 315, -AAD
272, - BEW 259, -OG 258, -BFM 232,
- AED 3.
Lufttrycket höll sig inom 749-760 mm och
temperaturen något under 100. Condsen täm
ligen bra.
Kommentarer:
- ZN: »Condx mot SM5 var bra, men det
verkade som om flera stns lade av efter kl.
2200. Det kan löna sig att kalla cq söderut
även senare. Ingen enda SM7 eller SM6 var
tydligen qrv, så det blev inte så många qso
denna gång.»
- BRT :
»Oktobertesten var för min del
misslyckad och konds här mycket dåliga. Ro
ligt att SM4 har så god aktivitet. »
-UU: »Som sagt, nu sitter min 10-elemen
tare i grantoppen till sist - så länge stor
men vill! Men det behövs en brusfattig kon
verter också!»

Gunnar meddelar dessutom, beträffande vår
efterlysning av distansrekordet på 144 inom
landet, att han med sina 470 km inte ligger
i toppen. Med känd fermitet lämnar -NK
dessutom en förteckning över 144 Mc-stns i
SM4, som följer här nedan:
-KF
144,18 70W 12 el beam casc. BC-348
-BQA 144,43 15W 8 el beam jubilconv.
HQ129X
-BNX 144,47 ?W 8 el beam cascod
-BIU 144,63 10W 5 el beam cascod under
byggnad
-NK 144,65 20W 5 el beam xtalkonv.
-LB
144,81 15W 5 el beam cascod S-76
-KZ
144,82 10W 4 el beam 6J6 co
Dessutom torde -ABM i örebro köra lokalt.
Närmare uppgifter härom saknas dock.
Vem saluför röret 5763?

Från flera håll har brevförfrågningar kom
mit gällande vem som kan tänkas saluföra
ovannämnda utmärkta UK-rör. Vi får hoppas
vederbörande affärsmän ger sig tillkänna på
annonssidorna i nästa nr av QTC.

SM4-nyheter

SM7 Värnamo

-NK rapporterar:
»Äntligen en nyhet härifrån! Vi har nu fått
en ny stn på 144 här i distriktet, nämligen
--4BIU i SkölIersta. Qrg 144,63 Mc, input 10
watt. Konverter: självsvängande t. v. Han dök
upp här den l /lO kl. 2119 med S9-sigs. Medde
lar att slutsteget 832A har 10 W input med
en gallerström av bara 175 ,uA! Ja, det kan ha
sina problem att få drivning, men det ordnar
sig nog.
I tisdags den 4/10 var följande SM4 :o r i far
ten: - BIU, - LB, -NK, --KZ, - AlM (via
BQA) och -KF. Så nu kan vi börja räkna på
den andra handen också. Värmlänningarna har
ännu inte hörts av, men de kommer nog, så
det börjar bli riktigt roligt nu. Dx:en har ock
så varit ganska bra under september, men vid
nordiska testen tog kondsen slut. Det var inte
särskilt muntert. Hörde -7ZN i en timme och
ropade förtvivlat men tji den gången. F. ö.
första gången jag missat honom. Han brukar
vara pålitlig.
Testen 4/10 var det normalt igen och alla
som hördes gav qso utom -KZ. Men han kör
de -KF och - AlM i stället och sen slutade
han visst. -BIU hördes S9 i Falun, men det
blev inget qso. Han körde däremot -5BRT
och -5XP samt undertecknad. Men var fanns
alla östgötar. Sen -5AED flyttat, går det
visst inte att få qso! Lyssnar ni inte häråt? »

Broder - ZN är bister till sinnes:
»Den nordiska 144 Mc-testen var en tråkig
tillställning, aktiviteten var vy liten, och cond
sen gjorde kanske sitt till att ej så många
stns var qrv. Dessutom bekantgjordes testen
väl sent. Jag fick min QTC två dagar innan!
Så hade vi också landskampen SM-OZ på
t.o .m. samma testtid på lördagen. Ett mera
vittgående samarbete mellan testledarna vore
önskvärt, så att olika tester ej kolliderar. En
test av detta slag kunde kanske med fördel
läggas på annan veckodag (-kväll) än lördag.
Förslagsvis tisdag-onsdag eller torsdag-fre
dag. Det är ju många som på en lördagskväll
är förhindrade att deltaga.
Den nya poängberäkningen tycker jag är
bra, för en mindre felberäkning av avstånden
spelar ju då ingen roll för slutpoängen.
Nya stns för mig har varit -7YO (30/9)
och -5AY ( 4/10). Det är roligt att få qso
med nya stns ibland! Har nu i år haft qso med
52 olika stns på 144 och med 14 län i södra
och mellersta SM. Väntar nu bara på att re
presentanter för de andra länen oxo ska kom
ma. Speciellt tomt är det i län D, I , N, P , R, S
och i någon mån ä ven G.
SM7BRH i Ljungby är nu qrv på 144,70 Mc
med 10 W, 5 el Yagi och xtalkonverter. »
Fb Ingvar! Ja, det är tråkigt, när flera
olyckliga omständigheter hjälps åt att sätta
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krokben för en test. Vi ska väl försöka köra
»helgarderat» nästa år. Eller åtminstone halv
garderat», eftersom vi inte kan rå överkond
sen. Frågan om testens förläggning till vecko
slut eller ett par vanliga veckodagar kan nog
ha flera aspekter. Fram på höstkanten är som
bekant en icke obetydlig del av svenska folket
upptagen av diverse kurs- och föreläsnings
verksamhet på vardagskvällarna. Bäst vore
kanske att förlägga SSA UK-test till senare
delen av augusti. Då är semestrarna i allmän
het avklarade, och ABF, TBV och andra orga
nisationer har ännu inte kommit i gång med
sin verksamhet, varför vi då skulle ha friare
val ifråga om veckodagar.
SM7 Karlskrona

-AED skriver:
»Ja, så är man i SM7 igen! Vi har kommit
någorlunda i ordning, och jag var t.o.m. i gång
under tisdagstesten (4/10). Antenn var halva

10-elementaren i en buske två meter över mar
ken . och konvertern en självsvängande 6J6.
Fick qso med -7QY och -7AVA.
Hur det blir med aktiviteten för min del i
fortsättningen, vet jag inte. Det mesta hänger
väl på om jag får sätta upp antenn eller inte.
Jag bor i en fyravåningars hyreskasern på
bottenvåningen och än så länge är bara norr
riktningen omöjlig (7-våningshus tvärs över
gatan), för övrigt relativt fri horisont.
Den andre kvarvarande amatören i Atvida
berg, SM5BR (tidigare har i spalten SM5BFM
presenterats), har fått upp en 144 Mc-antenn
enligt konstruktion i DL-QTC och har kört
några qso med min rig. Han övertog min
ECC 84 xtalkonverter och ska bygga en tx
snarast.»
Tack, Arne! Hoppas hyresvärden inte har
något emot att se Din 10-elementare på taket!
-MN

SM5AY
Låt mig få presentera ena hälften av UK
brödraparet SM5BRT- SM5AY. Gunnar har
som aktiv amatör genomlevt UK-utveckling
ens olika faser efter kriget, och han har som
driven konstruktör varit med om att bygga
tx:ar, rx:ar och bearnar för de olika band,
vi fått disponera på UK. På KTH tog han
ovanligt god tid på sig för civilingenjörsexa
mens absolverande; men då man vet, att han
hade förvärvsarbete att sköta och därtill egen
serietillverkning av grid-dippare, är det med
en viss beundran man skämtar om en modern
upplaga av den klassiske överliggaren.
Kommentarerna till fotot (taget av kumpa
nen -AOL) får Gunnar göra själv:

»Nederst på bordet i hörnet finns pa 144
(829B) med nätaggregat och i andra planet
driver med fm-modulator, överst mottagare.
Ett stabiliserat nätaggregat ersätter det till
fälliga (sedan ett halvt år) trasiga i rx:en.
Som synes av dammet (tidningsunderlägget
daterat 1 mars 1955 - flyttningsdagen hit
till Hässelby) är grejorna de, som jag använt
sedan tidernas begynnelse, dvs. sen 144 öppna
des för hugade spekulanter. Dosan på skriv
bordet är min nya 144 rx-tx-kombination i 220
Vallströmsutförande med c:a 3 W ut. Högta
laren är även unik; ögat ger indikering för
avc resp. output mm kompromisser. UCC85
cascode i rx-ingången ger c:a 7 db brusfaktor
och en enkeltriod, som ger 140 Mc direkt från
en 7 Mc xtal är några av enhetens data (hur
skulle det vara med ' en konstruktionsbeskriv
ning i QTC? -MN.)
Min senaste hobby, radiostyrda modell båtar,
har också kommit med på fotot. Tyvärr är de
inte färdiga - c:a 100 timmar övertid per
månad tar tid - och tyvärr har jag mycket
liten tid att ägna mig åt något annat heller.
Dock håller jag på att skaffa en snyggare
rack och lite starkare sändare, som väl blir
klara i sinom tid. »
-MN

WGSA-certifikatet
erövrades 10 oktober aven amerikansk
»novice» WN8BVF »Jim». Kontakterna gjorda
på 15 m meddelar -6ID.
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äujakt
1956 års SM i rävjakt

avhandlas i ett brev från - APJ, i vilket han
också tydligt anmärkt, att innehållet inte är
avsett för QTC. Emellertid saxar vi en liten,
liten sak ur brevet: Norrköpings Radioklubb
erbjt~de?'

sig att arrangera nästa års 1'äv-SM!

SSA styrelse har inte hunnit yttra sig om sa
ken ännu, men eftersom sekreteraren, skatt
mästaren och QTC-redaktören alla är rävjägare, så ska det väl gå vägen. . .
-IQ
Rapport från Västerås
A1°ets poängjakter. Vid det här laget har vi

UK-tittskåpet

l'

jagat färdigt för i år, och det återstår bara att
sätta ihop resultatet. Några jakter har tyvärr
spolierats av att någon av våra små rävsän
dare strejkat. Antalet deltagare har varit för
vånansvärt litet, trots att vi har en så stor
klubb. Endast ett litet sammansvetsat gäng
har deltagit gång efter gång. Heder åt dem,
för det är inget vidare att sätta igång en stor
apparat med att få tag i folk osv. om sen
ingen kommer. Pålitliga rävar under årets
gång har varit -BJK, - CQE, - BTX, -XI
och -BGY. -OW visade sin klass med att
ideligen vinna. -AQB har stuckit fram sina
fötter ur intet och gjort bra ifrån sig tillsam
mans med Olsson. Här är de bästa:
1) SM50W
11 poäng
2) SM5AQB
7
»
5
»
3) Olsson
4) SM5AXR
2
»
2
»
5) Kellgren
Prisutdelningen kommer att ske i samband
med ett månadsmöte.
Klubbmästerskapet 1955 gick fredag 2/9
(nattetapp) och lördag 3/9 (dagetapp). Natt
området var en cirkel med 1 km radie. En del
'regn föll, och kvällens rävar, -BTX, -CQE
och -BJK blev rätt våta. -XP och - OW
hittade alla rävarna på 47 min. Vid dagjakten
gällde det att leta upp -BJK, -BGY och
-CQE, och det lyckades alla deltagare med.
Bäst lyckades - OW (45 min.) , -XP (51 min.)
och Kellgren (1 t. 37 min.). Sammanlagda
KM-resultatet blev alltså:
1) SM50W
6 rävar, 1 t. 32 min.
2) SM5XP
6
»
1 t. 38 min.
3) SM5AXR
5
»
2 t. 25 min.
4) Kellgren
4
»
2 t. 38 min.
Prisutdelningen kommer att ske på ett kommande månadsmöte. Och såväl jägare som rä
var ska ha tack för sitt intresse.
-BSJ

Söndagen den 9 oktober bjöd Gävlehamsens
ordförande SM3WB och deras rävjaktsledare
m. m . SM3CLA på triangeltävling Stockholm
-Falun-Gävle. Redan på lördagskvällen av
hölls meeting, där gäster och gävlebor bekan
tade sig med varandra; -5IQ visade SM-1954
färgbilderna med tillhörande autentiskt ljud
och -3WB berättade minnen från sin ham
verksamhet norr om polcirkeln i början på det
glada trettiotalet (om det nu inte t.o.m. var i
slutet på det glada tjugotalet) . Och stackars
--4GL fick svara på VFX-frågor förstås.
I söndagens efter nattligt regn nog så fuk
tiga marker kämpade 15 man. Atta hittade
alla tre rävarna, nämligen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

SM3BWR, Gävle
SM5IQ, Stockholm
SM5AKF, StOCkholm
SM5AIU, Stockholm
SM5BHA, Stockholm
SM3CLB, Gävle
SM5BZR, Stockholm
Holmgren, Stockholm

68
69
88
89
97
106
112
116

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

Innan eftersnacket var slut överraskades
varje deltagare med ett färgglatt kort med på
trycket »Minne från Rävjakten i Gävle den 9
okt. 1955», på vilket man redan hade hunnit
stencilera hela prislistan - en mycket upp
skattad present och ett kul tips till andra ar
rangörer. Vi ska saxa lite ur texten på det
kortet:
Gävle radioamatörer

började jaga räv år 1952. Intresset är i stadigt
stigande och nu finns omkring 10 rävsaxar
bland klubbens 45 medlemmar. - Klubben har
tre rävsändare. 1954 arrangerades 10 jakter
och under årets jaktsäsong kommer vi upp i
ungefär samma antal ingående i en poäng
jaktsserie.
Som träning har rävjägarna vid ett par till
fällen pejlat och infångat »svartsändare» i
Gävletrakten.
Kontakten med de rävjagande grannstäder
na Stockholm och Falun upprätthålles genom
utbyten av uppskattade informationer och in
viter.
»Det är kul att jaga räv. »

QS L - detaljen
ber stockholmarna hämta kort regelbundet.
Som det nu är svämmar många lådor över av
kort, som aldrig hämtas.
Alltså, tag Dig själv i kragen, gå upp och
hämta dina vackra QSL-kort.

Föreningen Sveriges
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STADGAR
Antaget av Föreningen Sveriges Sändareamalörers styrelse
den 25/9 1955
§ 1.

Ändamål
Fonden, vilken är instiftad tlli minne a v Hans Elireson
och av det arbete han nedlagt för de svenska sändare
amatörerna, har till ändamil.! att genom understöd av
ekonomisk och materiell art bidraga tili ökade möjlig
heter för handikappade sändare~ och lyssnareamatörer att
utöva sin hobby.
§ 2.

Inkomster
Fondens inkomster utgöras a v
samband med betalningen av ärsavgirterna till För

eningen

Sveriges Sändareamalörer skänkla. ekonomiska

bidrag,
särskilda ekonomiska bidrag frå.n medlemmar och öv·

riga Intresserade,
gåvor i form av materiel m. m"

skänkla av medlemmar

och övriga intresserade samt
övriga inkomster.
§ 3.
Förvaltning
~Iinnesfonden förvaltas av FörenIngen Sveriges Sändare
amatörers styrelse. varvid frAn Föreningens övriga rä

kenskaper skild bokföring upplägges.
Fondens medel skola förvaras Insatta pä bank och upp

stAende räntor skola tillföras fonden. Fondens materiel
förvaras enligt Styrelsens bestämmande .
§ 4.
IWvislon

Förvaltningen av minnesfonden revideras A.rligen av
Föreningen Sveriges Sändareamatörers revisor I samma
ordning, som är föreskrIven för revideringen av Förening
ens räkenskaper och förvaltning.
§ 5.

Understöd ur Fonden
Beslut rörande understöd ur Fonden fattas av Förening

en Sveriges Stlndareamatörers styrelse, som regel efter ve
derbörande distriktsledares hörande.
Understöd kan utgöras av dels ekonomiskt bidrag till
medlemsavgift i Föreningen.
genom gäng av kurs för utbildning till sändareamatör,
Inköp av facklitteratur.
kostnader I samband med prov för amatörcertifIkat,
avgifter till televerket för amatörIIcens,
Inköp av radiomateriei samt

övriga ändamål, som Föreningens styrelse beslutar ;
dels bidrag I form av tilldelning av till Fonden skänkt
, materiel.
Berättigad till understöd ur Fonden är person, som är
medlem 1 Föreningen Sveriges Sändareamatörer eller, t de
fall understödet avser medlemsavgift I Föreningen, fyller
fordringarna
för medlemSkap, och om vilken det kan
styrkas att han är i behov av sädant understöd och att
det är troligt att understödet i väsentlig män kommer att
bidraga till vederbörandes möjligheter att utöva radio
hobbyn.
§ 6.
Behandling a" ärenden rörande understöd ur Fonden

Framställningar rörande understöd ur Fonden samt där
av föranledda utredningar, yttranden och beslut skola be
traktas som förtrOliga.
§ 7.

Xndrlng av stadgar

Beslut rörande ändring av dessa stadgar fattas
Föreningen Sveriges Sändarearnatörers styrelse.
§

~ORDET FRITT~

Resultat:

för "Hans Eliresons Minnesfond"

i
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av

8.

Upplösning BV fonden
Beslut rörande Fondens upplösning fattas vid Förening

en Sveriges Sändareamatörers årsmöte.
Härvid
skola
Fondens tillgångar användas för ändamå.l. som överens
stämmer med i dessa stadgar angivna riktlinjer.
Vid upplösning av Föreningen Sveriges Sändareamatö
rer skall beslut samtidigt fattas rörande Fondens upp
lösning eller överlämnande till annan organisation för för
valtning enligt i stadgarna angivna riktlinjer.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10_
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lO.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

I QTC nr 5 detta är skrev -MN under

A-klassen

poäng

SM5CCE/A
SM6ACO/N
SM6LZ/P
SM6AOU/N
SM6BDS/O
SM7BVO/F
SM6ID/O
SM4AVD/W
SM4ASI/W
SM6AZY/O
SM6BVE/O
SM7MS/M
SM7CYD/L
SM2AQQ/BD
SM5BUH/A
SM4ANS/W
SM4AQE/T
SM5ARR/D
SM5BOJ/U
SM7BY/F
SM6AZB/P
SM5UH/A
SM7ACR/F
SM7BDK/M
SM5BTX/U
SM6AJNjR
SM5CXF/B
SM4AVK/S
SM5BLC/B
SM5ARL/B
SM5AQW/C
SM3BNL/y
SM2SU/BD
SM3AF/y
SM6BQY/O
SM6PFjR
SM7VX/K
SM5UU/B
SM7CAB/M
SM5AZW/B

10490 50W
10340 100W
10188 100W
10002 150W
8894 45W
8548 150W
8230 100W
7408 50W
7382 150W
6370 110W
5854 130W
5626 50W
5588 80W
5170 50W
4986 10W
4438 35W
4062 60W
3712 100W
3618 80W
3270 75W
2106 90W
2082
1W
2042 100W
1900 40W
1874 50W
1716 120W
1188 80W
1062 30W
1012 70W
984 300W
958 250W
642 200W
510
438 100W
270 50W
240 50W
216 40W
144180W
128 100W
24

B-klassen

poäng

SM5BUT/C
SM5CJE/A
SM5WP/B
SM4AZD/T
SM3QJ/Z
SM4BZZ/T
SM7BF/H
SM4YL/S
SM3AIG/X
SM5CZD/U
SM6BRU/O
SM5AQJ/C
SM5CXE/B
SM1BJY/I
SM7BOU/L
SM3JK/Y
SM5BQK/B
SM5CKG/E

9290
8628
7882
7702
7000
6212
5284
5112
4468
3874
2604
2310
1960
906
904
416
338
330

input

Rx
R-1155
Den CO-DCR19
BC-348
11 tub. sup.
Commander
Eddystone 750
BC-348
Hambander
S-20-R
Commander
S-77
75A-3
SX-16
HQ-129-X
BC-348
BC-224
S-52
BC-342
BC-312
R-1155
S-38
BC-454
SX-24
9 tub. sup.
BC-348
R-1155
Geloso 14 tub.
EVÖX-110
1-V-2
dub. sup.
BC342+BC453
15 tub.dub.sup.
SX-71
R-100
NC-57
S-40
12 tub. sup.
BCc348

input Rx
50W 14 tub.dub.sup.
35W R-1155
40W R-1155
30W BC-348
50W BC-348
50W NC-57
30W S-40
18W BC-348

--
--
50W BC-348
50W 18 tub.dub.sup.
2W 2W-Br.
40W HQ-129-X
50W R-1155

--
25W

TORN. EB.

--

denna spalt om medlemsvärvning, och här
nedan införes (nå.got sent kanske, men
ändä nog sä aktuellt) den fortsatta dis

kussIonen.
R e d.

sv AR

TILL -MN

Jag har tjuvläst Din insändare i QTC angäende med
lemsvärvning till SSA. Tjuvläst, sa jag, jag har nämligen
Ingen egen tidning, därför att jag Inte !lr medlem . och
varför detta skall jag komma till. Liksom Du lir det bara
mina personliga bikter som jag för tlli torgs. Alltsä:
AVgiften !lr för hög! En familjeförsörjare med 8000 kr.
om äret (SSA:s kanslist har ju betydligt mera plus pen
sion) fär gallra bland sina utgifter. Givetvis kommer för
eningsavgifterna dä i första hand och särsk ilt sädana som
man anser sej inte fA.full valuta för, Nu hörs ett fyrop
frän a lla ingenjörerna (clvll- och vanliga) samt tekniker

na bland medlemmarna, men så. har dom också ca dub
belt så. hög inkomst. Givetvis finnes det en del icke med
lemmar I denna kategori, men 1 sä fall är det Inte avgif

ten som avskräcker, skulle jag tro.
Nu säger givetvis Du att jag skall tänka pä sä myc
ket jag fär för avgiften, QSL-fÖrmedling. QTC etc. Ja det
stll.mmer ju, men jag har Inget intresse av QSL-korten
längre och utnyttjar därför inte denna förmän. Sedan be
träffande QTC, sä är annonserna det enda läsvärd a i den,

skall man finna konstruktionsbeskrivningar och nyheter på.
radions omräde sä skall man läsa Populär Radio, vilket
jag ocksä gör. Däremot skUlle man kunna tänka sej att
prenumerera pä QTC för att pä sä sätt stöd ja föreningen.
den kan ju alltid vara värd 10 ii 12 kr. per är. Om man
jämför den med P. R. Men betala 24 kr. om äre t för att
Jäsa QTC är en dällg affl\,r. Sedan beträffande talet om
att SSA skulle bevaka vära Intressen så att vi fär behälla
vära band , sä kan SSA inte göra ett skvatt a.t den saken
(40 m .) .

Däremot kan SSA minska sina omkostnader och pA. så
sätt fä ner avgiften. Det är Inget som säger att kansliet
skall ligga på. Sveriges dyraste ort. Allt kan ju skötas pä
post, men dä fär ju stockholmarna a vstä frän den servi
cen dom är vanda vid. Lägg kansliet I .Iandsorten>, sä
fär Ni till a tt börja med billigare hyra och kan skaffa
billigare arbetskraft. Sedan slopa DL-resorna, tävlings
kostnader och övriga omkostnader eller vad det stod i
ärsberättelsen.
Minska QTC-formatet. det är ju ändä
mest spaltfyllnad, samt för billigare omslag. Ja, allt detta
skulle fä ner avgiften till kanske hälften. Jag glömde att
utgäende QSL givetvis skall betalas av den som sänder

det genom någon slags frimärken,

som sker på en del

andra ställen. Det är ju Inte rättvist att den som aldrig
QSL:ar skall hjälpa till att betala för dem som kanske
s!lnder 1000 kort om året. En sådan ordning skulle ju

också sänka årsavgiften.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

--

SM3CWB/X
SM2CDF/AC
SM7BUA/L
SM6CUjP
SM7BUE/G
SM1CFB/I

152
126
60
30
8
2

C-klassen

poäng

input

SM7BSK/F
SM7CPB/L
SM5BRS/C
SM5BUS/C
SM4TU/W
SM5COH/E
SM5BLT/C
SM50D/C

3208
546
526
474
154
98
70
2

5W
5W,
5W
5W
5W
5W
5W
5W

35W
50W
25W
15W
30W

R-1155
S-40
PM7D
Commander
BC-348

Rx
9 tub. sup.
PM7D
AR-50-A
8 tub. sup.
R-1155
R-1155
NC-46

--

Göteborg den 15 okt. 1955.
SSA tävlingsledning
-GID

ma t ör er
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Ja, nu har jag sagt min mening, som sagt. den är
min egen och nu är jag beredd på avhyvling I QTC eller

per brev eller Du k ans ke föredrar att inte svara. som
DL6 gör nll.r han fär brev.
73 es god fortsättning pä diskuterandet.
-EQ
Bäste -EQ!
Jag har beretts tillfälle att läsa Din insändare, innan

den publicerades, och jag tycker gott vi kan diskutera in
för öppen '. rid ä, när det gäller en sä vital fräga som med
lemskap i SSA.
. Ditt huvudargument, är, att medlemsavgiften inte stär
i proportion till den service, Du förväntar att fä i SS A.
Innan vi gär in pä detaljerna vill jag genast säga Dig, att
min uppfattning är den, a tt man inte ska räkna pä det
sättet, när det gäller en ideell rörelse. Du har väl. liksom

jag. investerat en del pengar 1 be , rx och årliga licensav.
gifter till staten för dessa apparater.

Men Inte har vi

gjort det för att kunna inkassera ekonomiska fördelar
eller ens för att fä debet och kredit att gä jämnt ut. VI
har väl i st!lllet offrat lite pengar pä en h O b b y. som v i
tycker ger fritiden innehäll och därtill skänker oss glädje,
tillfredsställelse och nya vänner runt om i världen.

Som jag ser saken, gäller detta resonemang ä ven med~
lemskapet i SSA. Inte betalar vi väl in våra 24 kronor
för att sen sätta oss med armarna i kors och tänka : nu
gäller det att se till att man fär service för 24 kronor,
annars har jag gjort en dälig affär. I stället tror jag vi
lite till mans tänker sä här: visserligen är jag 24 kronor
fattigare. men jag är med i en gemenskap av likatänkan

de, jag fILr min tidnIng och min QSL-service och jag vet.
att en liten skara Idealister

(styrelsen)

för en ömkligt

liten penning offrar en stor del av sin fritid för att till·
varata m ina intressen. Även om jag inte själv kan aktivt
medverka, har jag dock med mina 24 kronor lojal t g ett
svensk s!lndaramatörrörelse mitt stöd.
Du har mycket att a nmärka pä skötseln a v SSA. Det
tillkommer knappast mig som enskild medlem att ingä i
lIvaromäl
härpä.
Andra är bättre skickade för denna
uppgift. Men när Du sablar ner QTC och därvid äbe
ropar jämförelse med. PR (Populär Radio), frägar jag:

varför just PR? Den är säkert också en bra tidning, men,
om jag inte tar fel, vänder den sig huvudsakligen tili ett

publikum inom rundradio och televIsion,

även om

den

har en spalt för sändaramalörer. QTC är en ren sändar
amatörtidning, och om Du i stället jämför den med ut
lländska sändaramatörtldningar, ska Du nog finna . att
den stär sig gott i konkurrensen. QST. CQ och RSGB
Bulletin får vi undanta frän denna jämförelse. för bakom

dessa
förnämliga publIkationer finns ekonomiska och
andra resurser, som vi inte förfogar över Inom SSA.
Naturligtvis har Du frihet att odla Din hobby utan att

vara medlem I SSA. lvIen jag tror också vi kan vara
överens om att denna valfrihet bestär endast sä länge ,
andra är villiga att betala medlemsavgiften i Ditt ställe .
För både Du och jag är gamla nog att förstå., att den

dag det inte existerar någon organIserad svensk sändar
amatörrörelse. finns det heller ingen anledning för de
svenska myndigheterna att uppläta frekvensband för ama
törändam ä l.
-MN

RÄTTELSE
I QTC nummer 9 sid. 209 står det under
»Nya medlemmar» SM5QY, Arthur Angestad,
men det skall vara SM5YQ, Arthur Angestad,
Vivstavarvsvägen 204, Enskede.

Topp-QSL
till

BOTTENPRISER
SM7APO
LENNART STRANDBERG
Queck/eldtsgatan JOO

Nässjö

254

FÖ?'eningen Sveriges Sändareamatörer
sättningen

v ar

stor,

över

1.000-lappen,

255

Föreningen Sveriges Sända?'eamatörer
vilket

med

all

önskvärd tydlighet ger uttryck för den goda köplusten.
~[ÅNADSl\löTE'r

DEN 28 OKT.

Aan«:fla

var den stora dagen för a.lla ESB-entusiaster, Dä avslu

•.~ _ " ":' '''~ ' ''':' ' . J.,

tade nämligen -QV och -AQW sItt program om enkelt
sid band. Janne, -AQW, gick igenom en ESB-tx, på vil
kell också. ljuskopierade scheman fanns att tillgå.. Av de
firlesser som dessutom ingående förklarades kan här näm

nas talstyrd omkoppling sändning/ mottagning. SM5ZK
hade välvilligt ställt en trafikmottagare till förfogande ,
SöNDAGEN DEN 4 DEC.
skriver SRA ett stycke historia. Dä sker nämligen den
officiella

invigningen

av shaeket,

där en QRP-stn skall

finnas QRV. Det skall bil lonikörning på 80 och 40 m
större delen av dagen. Invigningen sker i samräd med
Sofiagården, som då. har stor »julutställning» av vad
klubbarna har presterat under hösten.

KOMBINERA)) LUCIA-JULFEST
För andra gången har SRA äran atl inbjuda till Lucia

träff. Lördagen den 10 dec. kl. 19.00 hälsas alla väl
komna till Sofia Ungdomsgård, Folkungagatan 119. Pro
grammet

tir

inte

fullt

utarbetat

ännu,

men

vännen

SM4BQA har lo vat att visa tv~ filmer. Den första är en
Inspelning från FRO·lågret 1953 och den andra visar
Ästölågret 1955. Om Du var med på förra årets jul träff,
sä vet Du att stämningen stod högt i tak.
Om Du
dessutom har nå.gon liten sak liggande, som kan v ara
lämplig till julklapp, sä slä in den I nägot trevligt papper
och tag den med när Du !{ommer. Spex och ätbart i alle
handa former kommer att serveras med jämna mellan
rum. Kostnaden för det hela blir e:a 4 :50 per person.

Anmälan, som är bindande, kan göras till BOL:s XYL
Noncy Ohlsson ( tel. 476615) senast onsdagen den 7 dec.
Larma omgå.ende vänner, flammor och övriga bekanta s å

att Du viker den 10 dec. för SRA·träffen. Hjärtligt väl
komna!

HöSTAUI{TIONEN DEN 16 OJ{T .
förlöpte

under sedvanliga former . Den här gången hade

auktionen organiserats på. ett bättre sätt än vad fallet
var förra gängen, vilket bragte reda I alla papper. Om

T 41. Labgear högeffektiva minia,lyr·
sändare typ LG300-300 watt. Sänd a ·

för alt en demonstration av intunlng av ESB' skulle kom
ma till stånd. Dessvä.rre hördes inte någon ESB-stn på
hela kvällen . Enligt vad undertecknad har erfarit. har
E:SB-sändningen fätt mänga anhängare och Inom SSA:s
styrelse lär man ha betraktat de båda ESB-mötena med
stort intresse,

ren är av bordsmodell oeh täcker alla

I<ortvägsbanden:

konstatera, att det finns så stort intresse för radio inom
de yngre grabbarnas gäng, Inom en snar framtid börjar vi
med enklare rx'"\bygge. Pse! Om Du har nAgra hagohmlga
hörlurar liggande t.UI Ingen nytta så. skiinl< dem till radIo

T

klubben. -CHB och -BCE är glada för alla bidrag.
-BCE, ERIK söDERBERG

T 41
T 42. Labgear multlbandkretsar. Bred

~7

bandsavsUimda,
användas
som

arbetar
efter
br:,.,ggprincipen
och är direktvisande.
Är av

AnnonspriS 1. lu Der !rru"., om 42 bokstäver. siffror
eller tecl<en. dock Iii"st. 3 kr. Icke SSA-medl. dubbel
ta.xa. Text oeh lll<vld Insändes före den 15 l månaden
före Införandet tlU kansliet.

sedd för 75- och 52·ohms ko·
axiall<abel. Vågmetern kan med
yttre
tillsats
även användas
(ör balanserad lednlng,
Pris netto kr. 13;"):

endast V.F.O.

Kretsarna

täcker

hela banden

och

P.A.

varför

behöver av

fitämmas.

T 42

Pris netto kr. 130:

ELFA RADIO- & TELEVISION AB.

TILL SALU: Gråiac k. jiirnrack. 150 cm h. 50 b.
40 djup, 7 paneler. PI. 1071, Söndrum, Halmstad.

Holländargatan 9 A

KöltJ{LAR TX: VFO-PA (40/ 80 mbl 35 W med
Iikr. och inbyggt antennCilter. QRO-trafo. Närm.

Tel. 207814, 207815, 207818
STOCKHOLM

C

Sl\15CFX, Stud. Ro Hellström,

Sveavägen 77 , Stockholm. Tel. 32 14 32.
S,\LJES: BC-348 i prima sl<i ck , Ombyggd till dubbel
super med 110 kc 2:a MF. Inbyggt. nätaggregat

Radiomateriel

Byggsatser

TILL SALU: BC-348 garanterat felfri och I bra
skick 500 kr. Tx Geloso
807 med B&W spol

+

system för alla band under 30 Me,

max 90 W

med

likriktare, (ör materialkostnaden. 1 st. 813 med hål
lare. 1 st. RJ{·4D32. S~17CZ, tfn 677 Tyr!nge pe r
sonligt.

Begär vår katalog över rör, standardma teriel och byggsatser.
Vi kunna offerera bland annat Heathkits, Geloso materiel och
japanska mätinstrument.
Prisexempel: Universalinstrument i fickformat, 1000 ohm/volt,
pris 45:-.

TX clapp/bfjpa-5763 15 W, pifllter 50:-; 832A 2
st. nya 15:50/st. ; Vrldkond:r, Split stator ur BC
624 3 X 25 pF 10: - . 2X25 pF 7 :- ; split stator 2X200
pF, l mm plattavst. 8:-; ~ st. 100 pF. 1.8 mm platt·
avst. 10:-/st. ; l st. 50 pF 5:-: Instrument, 10 mA
100 mm" 12 :- ; 2 st. 100 mA 68 mm 0 13:-./st.: 2
st. HF 2 , 5 A 57 X 57 mm 9 : -/ st.;
SI'olar. B&W
SOJVL. 40JVL, 10JVL 7: - /st.; 80BVL, 40BVL 10:
1st.: band turret JTEL 10-80 55:- ; ReHier, Ker.
2-pol. växl.. spole 16 ohm f. 6 V= l1 :- : ker. 3·pol.
väx!. , 24 V 0,16 A= 15:- ; 2 st. enn. växl. 12 V=
3:- / st. Mil.. Ronette fr. kurvan rak 35-7000 p/s
}<apsl. O. m, skärmad li:abel 40:-; xtalkapsel Ronette

11:- ; OJjel<ond. 2 st. 4 p.F 1 KV= 5:- / st. RG8 / U
15 m. 1 :75/m: VR150 5 st. 5:-/st.; 6AS7G 2 st. 17 :~O
I St. Div, mtr!. rör m.m, SM5YC, Norev . 63. Djurs
holm. t.fn M 22 ~4 f>. 19.

VIDEO-produkter
Tel. 24 92 22, 24 79 55

kopplade Inetsar aU
»exciter» i sändaren.

TäCker Våglängdsområdena 10'15-20-40
och
SO meter med en omlwpplarc.

samt originalhögtalare. Pris 550 : -. Si\f6ACO, Sixten
Andersson, Fall<cnberg, Un 2419.

Andra Långgatan 10, Göteborg C

SO

1'47. Labgear staende-vagmeter

IIA!I - : . 0 0 0 nser

mot svarsporto.

och

Serieavstämd Colpitts. Storlek: 60X28
X 58 cm. Vikt 25 kg.
Pris exld. nä.tagg. netto kr. 1500:

RADIOJ{LUBBI>N
har kommIt igäng pä all var. Det är glädjande att kunna

uppl.

10·15-20-40

meter. Vägtyp Al. P.A . -rör 813. Pi
krets i utgången matchar alla typer av
antenner, Inbyggd
högstabil
V.F.O.

~~

ILL SALU: P. gr. av dubbelköp säljes: Rx, 12·rörs
T
dubb.-super i ufb skick. V. g, se SIVI4GB :s annons
i QTC lO/55. Fynd. Pris 500 kr. Dessutom Rx 7 rörs
super, 80-10 m , omk.-bar f. alla spänn., ufb skick,
byggd av SM4GB. Tx Geloso·vfo·l>a 807 m spolkaru
seJl 80-10, stab. spänn., VR-nyckl. Byggd enl. CQ
okt./54;
m. rör;
stabilo. snygg i frostJack. läda.
Oanvä.nd , Utan Jikrikt. Pris f. rx 230 lu. o, tx 150 kr.

=

mkt

mindre

SM3ATY L.
Tel. 153 86.

än

självk.-pris,

Edström,

Upp!.

GrlInsgatan 9 il,

m.

porto.

östersund.

I B.II.
..
I Igaste saHet
...
att ordna bra, kompakt och snygg 2 m mottagare:
!{öP BC-455-A, ny surPius för endast 85:- hos oss
cch
bygg en liten )<onv erter på »omformarhyllan.» .

Försitt inte chansen att sl<affa Er R57/ARN-5 motta
gare, surplus, utan rör. VI ha nu endast ett mindre
antal kvar. Priset lägsta tänkbara: 35 :-. Vagmeter
BC-609, delvis demonterade. Innehäller resonator cch
precisionsavstämningskondensator,
2000
Ohms
pol.

trådlindad, chassie. 2 st. plätJädor, strömbrytare, cm·
!{opplare, jack m, m. Endast 15:-. D:o med Natio
nal nonieskala, 25 :-, Nation:ll nonicskala. 12 : -.
Frekvensnermal 100 kcls med pass hållare. 25 :-.

KristaJIer: 6547,9, 6497 , 9, 6522,9 kr. 5:-; 7400. 7450,
7475, 7525, 8075 och 8100 kc/s, 7:-; 465 kc / s, 15: - .
Kristallhällare FT-243, 1 :50.
Filterkond., Olja,
4 p.F, 1250 V, 12 : 
4 p.T'. 2000 V , 18 :
8 p.F. 2000 V, 23 :
2 IJ.F, 600 V , 3:50
vridkond . , ker. isol. 3/160 pF 9: 
d :0, 2 X 75 pF, miniatyrut.
8 :50
So!inningsstabilisatcr VSl10 (110 V. 10[75 m A) , S :
Stand-offs, 1lj~", Vingmutter, 1:25, 21/~'" 1:75, 16 mm,
nIan ~knlv. 3 st.. 1:-,
Ker. rörhållare för 813 , € :83.
Se även tidigare nr av QTC!

Dessutom LlTJ:;SOLD lödverktyg från

SIGNALMEKANO
Tel. 33 26 06 , Västmannagatan 74 , Stoel<holm Vi\.

