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HALLICRAFTERS 

S-38 D

SPECIALERBJUDANDE

SX-100

S-85, S-86

Prisbillig. kompa'kt, 4-rörs
(+
likr.) trafikmottagaro för 540 k c
-32 mc. Med 5" högtalare, hörte
lefonuttag, EPO och stand-by om
kopplare.
Fyra 'frekvensom räden
med sepuarat bandspridningsskala.

Allströmsul[örande för 105/125 volt.
Idealisk mottagare [ör DX-Iyss
nare och för nybörjare bland
dioamatörerna.

Dubbelsuper
med
kristallstyrd
2 :dra ose. och lemperalurli:ompen_
serad HF-osc. för 535 kc-34 mc i

Trafikmottagare i d en läg re pris
kl assen m ed 7 rör pi us Iikr. För 540
kc-34 m c I 4 band med separa t
band sp ridningss k a la [ör amatör
banden. H ar ett HF- och tvä MF
steg.
BFO ,stö rnings be!;ränsare.
tonkontroll , högta lare. hör t elefon 
uttag och s tand-by om koppl are. S
85 [ör växels tröm, S 86 i allströms
utförande, 105/125 voll.

ra

fyra överlappande band med band
sp ridningsskalor för amalörbanden.

Har 100 kc kalibreringskrislall, an
tennlrimmar, S-meter, sidbandsväl
jare,

variabel

selektivitet,

50

"kc

2 :dra MF med »lee-nolch»-filter
m. m. För växelström 105/125 vol l.

S-94, S-95

SX-99

»Ci vic Patro!» är en mycket känslig VHF-mottagare

Amatörernas favoritmottagare. Har samma rörbe
styckning, frekevnsområ.de. bandspridningskalor och

med 8 rör plus likr. S-94 för 30-50 mc FM och
S-95 för 152-173 Mc FM. Bäda med inbyggd hög
talare. hörtele[onultag, lättläst aeroplanskala, elek

kontrollorgan som S-85. men är dessutom [örsedd
med S-meter.

strömsutförande för 105/125 volt.

SX-101

S·53 A
Specialmottagare

antenntrimmer och kristall/il ter. Av
hö~alare och för växelström

sedd [ör separat
105/125 volt.

tronisk squelch och anslutningar för batteridrift. All

för DX.lyssnarc.

Har 7

15 rör s dubbelsuper med uttag. som gör att osc.
kan utnyttjas som VFO. Har 7 [rekvensomräden

rör plus

Iikr. och är för 540-1630 kc samt 2, 4-6, 3/6, 316/14-31/48-54.:3 mc med separat elektrisk band
spridning. Inbyggd 5" högtalare. hörtelefon uttag,
grammofonuttag och BFO. För växelström 105/125
volt.

varav

6

st.

motsvarar amatörbanden

och det 7:e

läget är för kalibrering efter WWV pä 10 mc. Med
100 kc kalibreringskristall störningsdämpare, S
meter. antenntrimmer, variabel bandbredd, grammo

fonuttag, anslutning fö r batterier eller vibrator m. m.
Exl,\' högtalare.

UR

INNEHÅLLET

Sedan vär firma överta.g-I-t gen....alrellfesentatlonen för HALLICRAFTERS l'hUlps Export-del, önska vi genom eti.
slirskllt förmånligt erbjudande till vära kunder Introducera vär HALLICRAFTER-försllljnlng. Fram t\l\ l aug. emotse
vI bestäUnlngar enligt nedanstäende:
I.

PRISER

II

VId kontant betalnl:lg
Typ

PrIs

Att betalas
vId best.

S 38 D
S 53 A
S 85, 86
S 94, 95
SX 99
SX 100
SX 101

300:
555:
725: 
375:
875:
1785:
2295: -

40:
60:
75:
50:
100:
200:
2:;0:

2.
3.
4.

BeställnIng :
Leverans:
Prise rna:

I

VId lev.

260:
495:
650:
325:
775:
1585:
2045:

II

IGY

Vid avbetalnlngsl";I'
Pris

VId best.

330:
610:
800:
415:
965:
1955:
2495:

50:
75:
100:
65:
150:
250:
300 : 

I

VId lev.

Per må.nad
tlUs full
tu,v . erlagts

100:
150:
200: 
100 :
300:
:;00:
630:

20: 
35:
50:
25 1
65 : 
135 :
180:

Skriftlig oäterkallelig order.
Under höstsäsongen , dock före 15 okt.
Gälla under fö rutsältn ing alt tillräcklig anslutning erhälles för att göra en större sam be
ställning.

H A MS! Utnyttja tillfället att få en högklassig trafik-rx med de förmåner en sam be
ställning kan ge.

II

g

SM4 ·

Sid. 129

Norrsken och UK

»

130

50 MHz-sändare

»

132

50 MHz-konverter

»

134

50 MHz-antenn

»

135

Rävjakt .. ... . .

»

136

DX-spalten ... .

»

139

Förstärkare med clipper

»

140

UKV-spalten

»

143
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Dist.'iktsJ ed B.'na

SSA:s styrelse
Ordf.: SM5Z0, Arne Schleimann-Jensen,
Klingsta skogsväg 26, Danderyd. Tfn
(010) 550858 .
V. ordf.: SM5AZO, C. E. Tottie, Erik Dahl
bergsgatan 36/2, stockholm ö.
Sekr.: SM5ANY, Gunnar Lenning, Observa
torieg. 2 A/4, Sthlm Va. Tfn (010) 216103.
Skattmästare:
SM5CR, Ing. Carl-Göran
Lundqvist, Näckrosvägen 35/6, Solna. Tfn
(010) 822326.
Kansliförest. : SM5AYL, Sylvia Fabiansson,
Pepparvägen 3/7, Enskede. Tfn (010)
944175.
Tekn: sekr.: SM5AQW, Jan Gunrnar, Svart
bäcksgatan 7, Uppsala. Tfn (018) 30200.
QSL-chef: SM5DX, Folke Janebäck, Russin
vägen 66/1, Enskede. Tfn (010) 941604.
QTC-red.: SM5CRD, Lennarth Andersson,
Stureg. 6 A/3, Sthlm Ö. Tfn (010) 625218.
SuppI.: SM5AHK, Curt Israelsson, Intcck
ningsvägen 31, Hägersten.
Supp!. : SM50H, Lingen, Laduvägen 6, Li
dingö.
Av styrplsen valda funktionli.rpr:.
Bulletinredaktör och -expeditör: SM5AFW,
Bo Schagerberg, Bokbindarvägen 78, Hä
gersten.Tfn (010) 197588.
Bitr. QSL-chef: SM5BTI.
Rävjaktsledare : SM5IQ.
Diplommanager: SM5AHK.

DL 1
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL

SM1AZK, K.-G. Weincbrandt, BB
VII, Fårösund.
2 SM2BC, Börje Lindgren, Soldatga
tan 3 C, Boden.
3 SM3WB, Sven Granberg. Valboga
tan 35 Gävle. Tfn (026) 29880,
ankn. 2013 (bost. ) ell . 2441 (arb.).
4 SM4KL, Karl-Otto österberg. Box
354 A, Vålberg. Bost. tfn Karlstad
42439.
5-Stor-Sto.ckholm, SM5BCE, Erik Sö
derberg, Tjädern 4, Flemingsberg,
Huddibge.
5-Landsorten, SM5RC, Matz Bjureen,
Högväg. 15, Nyköping 2, Tfn (0155)
13785.
6 SM6ID, KarlO. Friden, Smörbolls
gatan 1 A, Göteborg H. Tfn (031)
234240.
7 SM7JP, E. Carlsson, Kinnagatan 23,
Eksjö. Tfn 1277.

Testledare : SM6ID
NRAU-representant: SM5ANY
UKV-kontaktman: SM5MN
Bitr. sekr.: SM5AYL
Region I-kontaktman : SM2ZD.

MEDLEMSNALAR kr. 3:50

Nästa nummer

LOGGBöCKER

.

kr. 3 :50 (omslag: blått,
brunt och blått)

blir dubbelnummer som utkommer i bör

JUBILEUMS MÄRKEN kr. 2:-/200 st.

jan på augusti. Bidrag skall vara red. till

POPULÄR AMATöRRADIO

handa senast den 24 juni.

häft. kr. 12:-, inb. kr. 15:
UTDRAG UR B:29 kr. -:50.
TELEVERKETS MATRIKEL
TEKNISKA FRAGOR
STORCIRKELKARTA

H-SPORT 1957
och radioklubben Snapphanarna önskar alla
som kommer till Hässleholm välkomna till
u tställningen i Grönängsskolan !
Under tiden 12 till 21 juli kommer sådana
fina saker som 32V3 och 75 A4 att vara
igång på alla band.
Ett speciellt QSL utsändes till alla kon
taktade.
Vi ses på H-sport elleF i luften!
Snapphanarna/SM1GZ

kr. 1 :95

kr. -:75
kr. 3:-.

MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL

med nålfastsättn. In'. 3 :50.
med 'knapp kr. 4 :- .
LOGGlUAD FöR T~STER kr. 1 :50 per 20 st.
INTERN. AMAT0R CERT. kr. 3:
HAM's INTERPRETER kr. 3:75

Sätt in beloppet på postgirokonto 155448
och sänd beställningen till

sSA FÖRSÄUNINGSDETALJEN
Stockholm 4

t

t

ORGAN FöR FöRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATöRER
Red. och ansv. utg.: LENNARTH ANDERSSON (SM5CRD), Sturegatan 6A/3, Stockholm ö

FISKE
I samband med Internationella radioveten
skapliga unionens konferens i Stockholm för
ett tiotal år sedan hörde jag ett tal av den eng
elske forskaren, nobelpristagaren Sir Edward
Appleton. På ett enkelt sätt hade Appleton
i sitt tal lyckats åskådliggöra tankar, som jag
själv i mångt ett sammanhang hade tänkt och
även med växlande framgång - försökt
förklara för andra. Icke minst i en tid, då ra
dioamatörerna är hårt ansatta av den allmän
na trängseln i etern, anser jag Appletons ord
vara en tankeställare av stor vikt. Fritt sam
mandraget återges de här:
Vårt tekniska framåtskridande bygger på
forskning. Gruppforskning i väl utrustade la
boratorier har fått stor betydelse och natur
ligtvis kan denna form för forskning medföra
fördelar jämfört med den forskning, som be
drives av ensamt arbetande forskare med blyg
samma hjälpmedel. :Men - det finnns nämli
gen i detta sammanhang ett men: Forskning
kan jämföras med fiske. Forskningsgrupperna
i de förnämliga laboratorierna motsvaras av
välutrustade fiskebåtar med skicklig besätt
ning. Den ensamt arbetande forskaren äl' fiska
ren i roddbåten. Hans utrustning är enkel ofta hemmagjord. Man må förvänta, att det
välutrustade, samtränade fiskar laget har stör
re chans att få mycket fisk, än vad den en
samma fiskaren har. Men det är ingalunda sä
kert, att laget fångar den mest sällsynta fis
ken. Det finns en chans, att just den fisken
fastnar på den ensamme fiskarens krok. En
absolut förutsättning är det dock, att han fis
kar! Låt oss även besinna, att det ingalunda
är självklart, att just den mest sällsynta fis
ken ändå hade fångats, om inte vår ensamme
fiskare hade fångat den. Kanske var det inte
en ren slump, att just han fångade den. Hans
hemmagjorda redskap var kanske annorlunda.
Så långt Appleton. Själv ser jag i varje
experimenterande radioamatör en fiskare i
roddbåt. Oftast har han mycket begränsade
medel till sitt förfogande , när han bygger sin
utrustning. Detta tvingar honom ofta att gå
ovanliga vägar, vilket återigen kan föra med

sig tillkomsten av helt nya fångstmetoder och
- redskap.
Man kan fråga sig, om det är någon ide, att
han fiskar. Ja, naturligtvis tycker han, det är
roligt, men är det ur nationell synpunkt någon
ide? Finns det inom vår del av radioområdet
överhuvudtaget några sällsynta fiskar kvar?
Ja, många har fångats under årens lopp, men
jag tror, det finns många kvar. Tänk på tran
sistorn. Hur många år tog det inte, innan den
fiskades upp ur vår gamla bekanting kristall
mottagaren? Kanske finns det rent av fiskar
kvar, som ställer de hitintills kända helt i
skugga.
Det förefaller mig, att det icke minst mot
l::Jakgrund av denna möjlighet måste vara ett
väsentligt nationellt intresse, att det fiskas
så mycket som möjligt i vårt land. Att vi för
utom lagen i de välutrustade fiskebåtarna har
många, många fiskare i roddbåtar. Och att
dessa har vatten att fiska i.
Jag medger naturligtvis, att det icke är sä
kert. att någon radioamatör kommer att göra
betydande upptäckter eller uppfinningar, men
chansen finns - och chansen ökar med anta~
let amatörer och med dessas möjlighet att ut
nyttja etern. Och skulle upptäckterna eller
uppfinningarna till äventyrs utebliva, så kvar
står dock enligt min åsikt, att en kår av kun
niga, ofta självskolade radiotekniker alltid
måste vara en betydande tillgång för ett land,
som i stor utsträCkning bygger sin framtid på
tekniken. Ty inom tekniken kommer elektroni
ken helt säkert att spela en ständigt större
roll.
Jag skulle därtill vilja lägga, att jag knap
past kan tänka mig en mera värdefull kom
pletterande utbildning för en blivande tekni
ker, ingenjör eller forskare än de tidiga ung
domsårens verksamhet som radioamatör. Den
helt unga amatören tvingas i särskilt hög grad
att uppnå resultat inom en snäv ekonomisk
ram. Såsom jag redan påpekat kan detta öka
möjligheten för nyskapande. Men det för ock
så med sig en .sund och - speciellt för ett re
I~tivt litet land mycket värdefull arbetsat
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tityd längre fram i livet. Han,som i unga år
tränade sig som radioamatör, kan som regel
med viss utrustning nå väsentligt längre än
andra. Han har lärt sig, att det alltid finns
mera än en väg till Rom. Vet, att den väg,
han ser sig ha möjlighet att gå, kanske blir
något längre, men att den i gengäld kan bjuda
på värdefulla överraskningar, som skulle gått
förlorade, om han hastat fram samma väg som
flertalet.
Arne Schleimann-Jensen
SM5Z0

50 MHz
Som resultat av de förhandlingar SSA:s sty
relse fört med Telestyrelsen rörande amatö
rernas medverkan under det geofysiska året,
meddelas följande från Telestyrelsen:
1. Under tiden 1/6 1957 till den 31f12 1958
upplåtes frekvensbandet 50,0-50,5 MHz
till försök med amatörradiosändning i och
för studium av vågutbredniIigsförhållanden
på långa avstånd. Vågtyperna Al, A2 och
A3 samt maximalt 150 W inmatad anod
effekt får därvid användas.
2. Tillstånd till trafik på det nu tillfälligt upp
lc1tna 50 MHz-bandet skall sökas i val'je en
skilt fall. Ansökan ställes till Telestyrelsen,

men insändes till SSA, som påtecknar ytt
rande.
3. Tillstånden kommer att gälla med förbe
håll att de när som helst kan indragas om
störningar skulle förorsakas annan trafik
(inklusive utländska stationer) .
4. l övrigt kommer Televerkets Författnings
samling (TFS) Serie B:53 att gälla i till
lämpliga delar även för detta frekvens
band.
Punkt 4 bör särskilt observeras, och måste
t. v. tolkas så att varken innehavare av B
licens eller våra C-amatörer kan erhålla till
stånd för trafik på 50 MHz.
Ett underförstått önskemål , som berör alla
som tänker köra I gång på 6 meter, är att
iakttagelser och QSO bör loggas så utförligt
och nogrannt att det senare blir möjligt att
göra en sammanställning och rapport över de
erfarenheter som vi hoppas kommer att vin
nas. Ev. införes i ett kommande nummer av
QTC förslag till rapportformulär.
Styrelsen veterligt är det hittills endast
amatörer I USA, Japan, Syd-Amerika och nu
Sverige som fått tillständ till trafik på 50
MHz. Lycka till!

ANY
PS. På vissa villkor (se kommande nr av
QTC) har Telestyrelsen även medgivit att ve
tenskapliga data (lGY Scientific Data) får
transiteras via amatörstationer.
D. S.

NÅGOT OM SSA/SARC
Under 1956 och sporadiskt även i är har
troligen ett re1.ativt stort antal aktiva SM
hams och -lyssnare tillställts ett eller annat
QSL-kort via SARC, Swedish Amateur Radio
Club - en med SSA tillfälligt konkurrerande
klubb med säte i Höör. l samband med dessa
sändningar eller helt separat har de drivande
personerna bakom SARC gjort storstilad pro
paganda för sin avsikt att helt kostadsfritt
befordra inkommande QSL till alla SM-hams
och -lyssnare - antingen de varit medlemmar
i SARC eller icke. För en avgift om 10 :-/år
skulle SARC även ombesörja distributionen av
alla utgående kort och månatligen utsända ett
särskilt medi'emsblad.
SARC startade sin verksamhet med att till
ställa ett stort _antal QSL-byråer över hela
världen sin ) programförklaring» och började
samtidigt utrusta sina lyssnarmedlemmar med
en beteckning, som endast med svårighet kun
de skiljas från SSA:s traditionella lyssnar
nummer. Den omedelbara följden blev stor
förvirring på många håll - särskilt då SARC
lyckades fä sin adress införd i Radio Amateur
Callbook. SSA:s styrelse fick härpå taga
ställning till ett erbjudande från SARC om re
guljärt utbyte av felaktigt ankomna QSL-kort.
Detta förslag avslogs givetvis enhälligt av sty
relsen även om vi insåg att ett mindre antal
kort till SSA-medlemmar härigenom skulle
komma att försenas avsevärt - SARC hade
dock lovat att vdarebefordra alla inkommande
QSL.
På initiativ från undertecknad och f . QSL
managern AHK utsändes från SSA en stenci
lerad rundskrivelse till ett 80-tal QSL-byråer
i avsikt att skingra den förvirringens dimma,
som vilade över QSL-gången till SM-land,
Samtidigt sökte vi här ge en riktig bild av
SARC's möjligheter att stå för sina utfästel
ser någon längre tid: Alla de antaganden, som
härvid gjordes, har senare bekräftats i de
talj. SSA uppmärksammade i skrivelse även
Callbookens redaktion på den del av IARU
stadgan, som uppdrager åt varje lands existe
rande lARU-organisation att helt ombesörja
QSL-distributionen till och från sina med
lemmar.
De svar, som ankom på vår rundskrivelse,
innehöll undantagslöst försäkringar om lojali
tet. Från Callbookens sida meddelades att man
omedelbart skulle låta SARC's adress utgå,
och man beklagade samtidigt att SSA ej till
frågats innan den någonsin infördes.
l början av oktober 1956 skrev man frän an
svarigt håll inom SARC, som då hade sin ma
ximala medlemsstock om ca 40 medlemmar,
att man där avsåg att genomföra en övergång
till att i fortsättningen enbart vara en klubb
för lyssnare, varvid namnet skulle ändras till
Swedish Amateur Radiolistener Club. Medlem
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marnas lyssnarnummer har i samband härmed
ändrats så att risken för förväxling med SSA
lyssnarnummer numera borde vara helt eli
minerad. QSL distribueras enbart till egna
medlemmar och SARC för f. n. sin tillvaro helt
vid sidan av SSA:s domäner. SSA utbyter som
en service mot egna medlemmar helt informellt
någon gång en mindre bunt QSL med SARC,
varför ingen medlem, varken i SSA eller
SARC, praktiskt behöver riskera att några
kort t. v. försvinner genom att de sänts till fel
byrå. Detta innebär f . ö. inget större avsteg
från den gamla principen att vi enbart distri
buerar QSL till egna medlemmar.

ANY
Beträffande svenska sändareamatörers del
tagande under det Geofysiska Aret.

Om QSL
Under den tid som gått sedan jag blev QSL
chef i föreningen, har jag funnit, att medlem
marna i allmänhet tycks ha ganska vaga be
grepp om QSL-verksamheten. Det kanske där
för kan vara på sin plats med en kort redogö
relse för densamma.
Korten från svenska amatörer vidaresändas
från QSL-byrån till adressländerna då kort
mängden till ett land är tillräckligt stor för att
ekonomiskt motivera ivägsändandet. Detta be
tyder i praktiken, att kort till de i amatörhän
seende »större» länderna - t. ex. D, F, G, HE,
l, LA, OH, OK, ON, PA, VE och W - avfär
das ungefär en gång i veckan. Korten till öv
riga länder skickas alltså inte fullt så ofta
beroende på att antalet kort är mindre, men
dock alltid minst en gång i kvartalet.
Korten till svenska amatörer tillsorteras en
QSL-distributör i varje distrikt och eftersom
antalet kort oftast är betydande måste man
från Stockholm sända iväg dem en gång i vec
kan och ibland oftare (möjligen med undantag
för SM1 och SM2, dit emellertid korten alltid
skickas åtminstone en gång i månaden.) Kor
ten till SM5-landsorten avfärdas från QSL
byrån omkring den 20 i varje månad och
Stockholmsamatörernas kort få avhämtas per
sonligen på kansliet. QSL-distributörer i de
olika distrikten är f . n . SM1AZK, SM2BCS,
SM3AF, SM4NK, SM6lD och SM7QY. SM5
korten går som ovan nämnts direkt ifrån QSL
byrån.
QSL-byrån, som är belägen i föreningens
kanslis lokaler, Magnus Ladulåsgatan 4 i
Stockholm, hålles f. n. öppen på fredagar kl.
18.30-20.30, men under juni-augusti endast
den sista fredagen i månaden samma tid. Väl
komna dit!
73
SM.5DX

SSA:s QSL-chef

Som ett deltagande kan tänkas ett flertal
olika lösningar, men kan i huvudsak utkristal
liseras enligt följande.
1. Sändareamatörer bildar en förbindelse
kedja mellan långt avlägsna expeditioner eller
forskningsstationer och de i Sverige statione
rade forskarna .

2. Sändareamatörer fungerar som nOIT
skensrapportör och på så sätt förmedlar före
komst av norrsken till amatören i Stockholm
som i sin tur vidarebefordrar detta till en i
Stockholm belägen uppsamlingscentral.
3. Sändareamatören går in för vissa upp
gifter, såsom undersökning av mottagningsför
hållandena på höga frekvenser (50 MHz) mel
lan Europa och Amerika och även systema
tiskt gör anteckningar om mottagningsförhål
landena i olika riktningar.
De som är intresserade av att deltaga spec. i
punkterna 1 och 2 torde meddela sitt intresse
till SM5KV, Box 40, Sigtuna.

I(ANSLIET
hålles stängt alla lördagar under tiden 1
juni-31 augusti. Semestertiden beräknas
infalla i mitten av juli. Under denna tid
kommer dock tömning av SSA:s postlåda
att ske regelbundet.
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Norrsken och UK
AvSM5MN,K. E. NORD

N edanstående utgör i starkt koncentrerad
form innehållet i en artikel kallad »Aurora
and Magnetic Storms» av W2SNY i QST juni
1951. Bildmaterialet, som publiceras med till
stånd av ARRL, tillhör samma artikel. Inför
det stundande geofysiska året och experiment
sändningarna från OZ7IGY kan sammandra
get måhända utgöra lite lättillgänglig allmän
oriente ring om Aurora Borealis.
Sambandet mellan norrsken och jordmagne
tism var känt långt före radions tillkomst.
Kort tid efter det att radioförbindelser över
långa avstånd upprättats, märkte man att kon
ditionerna försämrades , då norrsken uppträd
de. På 1930-talet observerade amatörerna en
annan egendomlighet, som nu är föremål för
vetenskapligt studium: UK-avböjning mot
norrskensdraperier.
Norrskenet är bara en delföreteelse inom ett
större fenomen: jordmagnetiska oväder. Onor
mala strömmar flyter i både jorden och jono
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BUd l (överst) . Variationer i antalet norrsken söder om
58 :e och 54:e breddgraderna under ären 1939-49 jämfört
med antalet solfläckar (streckade linjen) under samma tid.
Blid 2 (underst) . Genomsnittliga förekomsten av norr
sken vid olika breddgrader under ä rets tolv mänader (gäl
ler ären 1939-50).

sfären vid sådana oväder. Jonosfären störs
även på latituder, där norrsken inte kan ses.
Norrskenet självt är synligt på högre latitu
der (över 52 0). Både norra och södra hemi
sfärerna påverkas.
De magnetiska ovädren framkallar ett antal
onormala företeelser i jonosfären. På den sol
belysta sidan av jorden uppträder s. k. radio
fade-outs ungefär en dag före det magnetiska
ovädret. Dessa nedgångar i signalstyrkan hos
radiosignaler har vanligtvis rätt kort varak
tighet: från en halv till två timmar. De står i
samband med plötsliga utbrott av ultraviolett
strålning från solytan, vilket i sin tur får till
följd en jonisering av den del av jordens atmo
sfär, som vanligtvis absorberar radiovågor.
Under magnetiska väder är absorption av
radiovågorna hög särskilt i norrskenszonerna
nära de magnetiska polerna. Nu är jonosfären
alltid störd i norrskenszonerna, men under
magnetiska oväder kan sådana radioförbindel
ser, som normalt är möjliga, vara helt av
brutna.
Vid jonosfärforskningslaboratorierna görs
sonderingar av jonosfären vid frekvenser från
2 till 20 Mc. Istället för ett skarpt eko från
vart och ett av jonosfärskikten får man vid
magnetiska oväde r mycket breda ekon. Antag
ligen beror detta på att vissa stråk i jonosfä
ren erhållit en mycket stark jonisering. Na
turligtvis är inte jonosfären vid något tillfälle
uppdelad i jämna och likformigt joniserade
skikt, men under de magnetiska ovädren är
ojämnheten i joniseringen påfallande.
Slutligen kan en spridning av UK-signaler
norrifrån äga rum under magnetiska stormar,
och som nämndes inledningsvis, kan amatö
rerna ta åt sig äran av att ha upptäckt detta
fenomen. Vi kallar det vanligen för »» norr
skensavböjning», och det rör sig antagligen
om en avböjning och spridning från själva
norrskensdraperierna eller åtminstone från
det område inom jonosfären, där norrskenet
uppträder.
Korta data om norrskenet
I området kring de magnetiska polerna kan
norrsken iakttas varje kväll. Enligt ameri
kansk statistik över antal uppträdande norr
sken årligen vid olika latituder, skulle man få
följande värden:
Latitud nord

60°
58°
56°
54°
52°

Vi erinrar oss i det sammanhanget, att Häl
singborg och Kristianstad ligger ungefär på
56:e breddgraden, Stockholm ovanför 59°,
Sundsvall ovanför 62° och Kiruna strax under
68° .
Norrskenets variation från månad till må
nad under året framgår av bild 1. Vi observe
rar markerade maxima i mars och oktober
samt minima vid årsskiftet och i juli.
Variationerna över en 10-årsperiod kan stu
deras på bild 2. Sambandet med solfläcksan
talet är uppenbart om än inte så skarpt mar
kerat.
Norrskenet uppträder på höjder varierande
mellan 6 och 110 svenska mil. I Norge har
under dr Carl Störmers ledning 30.000 mät
ningar av norrskenets höjd gjorts, varav man
erhöll en genomsnittlig höjd av 100-110 km,
dvs. i höjd med jonosfärens E-skikt.
Hur påverkas amatörtrafiken av magnetiska
oväder och norrsken?

Vid det här laget är de flesta UK-amatörer
på det klara med den s. k. norrskensavböj.
ningen. Men det finns en hel del fenomen av
intresse för alla amatörer, när det gäller norr
sken.
Som bekant utmärks en norrskensavböjd
signal för en mycket snabb fading. Bild 3
åskådliggör detta bättre än alla0eskrivningar.
Lägg märke till att vi har först en »grovfa
ding» på något under 100 ggr per sekund samt
överlagrad på denna en »finfadding» på unge
fär 2000 ggr per sekund.
Man vet egentligen inte vad det är hos norr
skenet som åstadkommer denna oerhört snab
ba fading. En trovärdig förklaring är teorin
att de partiklar som ger upphov till norrske
net också åstadkommer en mycket oregelbun
den jonisering av E-skiktet. Man kan sålunda
tänka sig »cylindrar» av stark jonisering kring
de magnetiska kraftlinjerna. Därigenom skulle
man få »himlaantenner», som hjälper till att
sprida signalerna i alla eller kanske endast
vissa riktningar. Radiovågorna skulle - om vi
fullföljer tankegången reflekteras mellan
olika cylindran, som dessutom själva befinner
sig i rörelse, och signalen skulle genom fas-
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förskjutningar få ovan nämnda karaktär. Man
kan också tänka sig, att fadingen kan uppstå
till följd av att nybildning och upplösning av
joniserade stråk sker mycket snabbt. Det kan
även vara fråga om en Dopplereffekt förorsa
kad av att starkt joniserade »cylindrar» snabbt
växlar i längd. Slutligen kan man tänka sig
en kombination av nu nämnda teorier eller
också kan orsaken vara en helt annan, som vi
för närvarande inte känner till!
Under magnetiska stormar kan mycket
snabb fading förekomma på 40 och 80 mb lik
som även genomgående dåliga konds på alla
band. I USA brukar man lyssna på WWV :s
2,5 och 5 Mc sigs efter solnedgången. Snabb
fadar dess signaler, är det ett säkert tecken
på att ett magnetiskt oväder är på väg.
I vissa fall kan konditionerna på d e lägre
frekvens banden förbättras något under mag
netiska störningar. Under det att absorptionen
i polarområdena är så stark, att inga signaler
går fram, kan sänkningen av genomträng
ningsfrekvensen på latituder närmare ekva
torn ge bättre dx-konditioner. I området kring
ekvatorn medför magnetiska oväder en höj
ning a v genomträngningsfrekvensen, som får
till följd, att 10 och 6 mb kan öppnas för jo
nosfäravbÖjning.
Sammanfattningsvis
kan
emellertid sägas, att om signalerna har att
passera genom eller i nära anslutning till
norrskenszonen blir de alltid förändrade till
det sämre.
Förvarningar för norrsken

I USA lyssnar UK-amatörerna som sagt till
WWV. Men inte bara på karaktären av dessa
sigs utan också på de förutsägelser som denna
station ger 10 min. före och 20 min. efter varje
hel timme, Sänder stationen upprepade W, in
nebär det varning för norrsken samma kväll.
Bokstaven U innebär, att norsken möjligen kan
uppträda, och bokstaven N att det är risk för
oförutsedda, kraftiga norrsken. Dessutom sän
der WlAW förvarningar varje kväll.
Här i SM får vi väl klara oss med att lyss.
na över 80 mb, när vi kommit hem från arbe
tet. Låter signalerna »darriga», är det dags
att vända 144 Mc-beamen norrut och lyssna
efter OZ7IGY. Klara kvällar är det heller inte
så dumt att ta en titt på norrhimlen direkt!
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Antal norrsken ärUgen

97
73
36,3
9,2
1,3

Bild 3. De n01'rskensavböjda 50 MC-signalerna från W1HDQ registrerades hos
W2ZGP. l oscillogrammets nedre kant syns tidstrecken (120 per sekund). Bil
den visar alltså v ariationerna i bä1-vågens styrka under l/lO sekund. V,B1'klig
snabbfading! Ytterli gare anmärkningar, se texten.
"
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Beträffande skärmväggarna som delar chas
siet i tre delar, så har dessa tillkommit ej
bara av vidskepelse utan fast mer därför att
de funnos där förut. Jag har alltså ej provat
att plocka bort dem, och jag tror att det är
en bra norm vid UKV, att hellre ta till en
skärm eller en avkoppling för mycket än ingen
alls.

IGY-sändare 'för so MHz
Av SM3WB, Sven Granberg, Valbogatan 35, Gävle.
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Drivröret sitter en bit nedsänkt i chassiet
och dess anodkrets har placerats på ett par
keramikpinnar. Kopplingsgraden mellan oscil
latorn och drivröret varieras genom att föra
in anodspolen mer eller mindre mellan galler
kretsens spolhalvor.
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Fig. 1.

I avvaktan på Telestyrelsens beslut, om vi
skall få ett band invid 50 Mc/s som present
under det geofysiska året, gjordes en snabb
inventering av material som skulle kunna kom
ma till användning i ' en 50 Mc/s-sändare, In
venteringen visade att saken skulle kunna ord
nas utan tillsats av allt för mycket friskt ka
pital. Plats för den kunde beredas i bordsrac
ken om det sedan 7 år tillbaka vilande 813
bygget för KV-banden finge anstå ytterligare
18 månader. Resultatet blev ' nedanstående, vil
ket härmed som följd av ett brevkort från
-MN, delgives QTC's värderade läsekrets. Jag
vill emellertid framhålla, att bygget inte inne
håller några märkvärdigheter, finesser eller
nyheter som voro okända exempelvis 1955, om
man nu undantar, att en lika användbar 832
ersatts med ett QQE 04/20. Hm . Beskrivningen
skall ej heller göras allt för detaljerad, då det
påtalats, ,att QTC's utrymme ibland upptages
av saker som saknar allmänt intresse.
Delarna äro i stor utsträckning tagna ur en
sönderplockad BC 625, och det ligger givetvis
nära till handS, att använda dennas chassi vars
uppbyggnad det inte är något fel på, Betänk-,
ligheterna mot 625:an hänför sig mest mot an
vändandet aven tätbladigbutterflykondensa
tor i P A-kre~sen. Jag råkade emellertid ha ett

.
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Sändarens schema.

Rörhållaren för P A-röret är tagen .ur 625an med kondensatorer, drosslar, motstånd,
vinklar och allt. För säkerhets skull placera
des en skärm så att galler- och anodkretsarna
ej skall kunna »se varandra». Skärmen kom
kanske en aning för längt fram, men rörhål
larens distansstycken gjorde att det blev som
det blev.

L , =3Y, varv 0,5 mm EE, 22 mm g (ur BO
625).
Glödtrådarna avkopplas med en kondensator
L 2 =12 varv 1,5 mm EE, 20 mm g, längd 55
intill varje rörhållare.
mm. 15 mm avstånd mellan spolhalvorna,
L 3 =3 va1'V 1 mm PV-isolerad tråd, 20 mm g.
PA-tankkretsen består aven »riktig» sän
L 4 =15 varv 1,5 mm EE, ev. fÖTsilvrad, 12 mm
darkondensator
på 2 x 35 pF och en spole lin
g, längd 50 mm (UT BO 625).
dad av 3 mm försilvrad koppartråd. Linken,
L 5 =12 Va1'V 3 mm försilvrad tTåd, 25 mm g,
längd 50 mm. 15 mm mellan spolhalvorna.
som gjorts rörlig, har 3 varv och skall enligt
L o=3 varv 1,5 mm EE, 23 mm g.
skrifterna passa för 300 ohms feeder.
DT=c:a 10 fiH ellel' 40 vaTV 0,4 mm EE på 5
mm g (50 lG 2 W slGilGtmotstånd) eller ur
BO 625.
G~.min. 5000 pF glimmeT eller lGeramislGa kon
densatoreT.
110

gammalt chassi till en sändare TU 70 A, 360
x 110 x 80 mm, varigenom uppbyggnaden kom
att få den form fig. 2 visar. Sändaren tänkes
sedd bakifrån med genomskuret chassi.
Granskar vi schemat på fig, 1 så finner vi
att oscillatorn består aven 25 Mc/s kristall
och en 6V6 i pålitlig koppling. Spolen L, är
liksom HF-drosseln tagen ur 625-an. Använd
bara lindningsvärden framgår av spoltabeUen.
Avkopplingskondensatorerna måste vara kera
miska eller glimmerisolerade och i stor ut
sträckning har använts de gula 6800 pF-kon
densatorerna ur 625-an. Där så angives på
schemat har använts 5000pF genomförings
kondensatorer som äro mycket trevliga och
användbara i UKV-byggen.
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För att ha någon hum om vad som händer,
bör man förse sändaren med ett eller ett par
instrument. Drivrörets gallerström är viktig
för där ser man hur oscillatorn svänger. PA
stegets galler- och anodströmmar bör man
också h~lla ögonen på. Då jag bara förfogade
över ett' st 1 mA instrument, gjordes shuntar
för resp, 10, 20 och 250 mA. Har man en om
kopplare med tillräckligt avstånd mellan kon
takterna kan man givetvis införa ytterligare
mätpunkter.
Nycklingen sker i P A-stegets katod. Erfor
derliga anodspänningar är 250 volt för de två
första rören och 600-750 volt för PA-röret.
Vid injusteringen har man god nytta aven
grid-dipmeter. Då kretskapacitanserna äro
l'ätt små kan det vara rätt svårt att med ens
komma till de önskade frekvenserna. Erfor
derliga efterjusteringar sker genom att kläm
ma ihop eller sära på spolvarven. Dubblarnas
gallerström bör hålla sig till c:a 4 mA och
slutrörets 8-12 mA för bästa effekt. Under
injusteringen rekommenderas att köra med
reducerade spänningar.
Sen är det bara att önska lycka till och
hoppas, att vi får igång några dussin stationer
på 50 Mc/s här i SM under IGY. Säkert blir vi
eftersökta, och detta blir med säkerhet ett till
fälle som det är tveksamt om vi kommer att
få uppleva igen.

75

1/5

70

L<4

(::\8

Vru
nyckeljack

o

<O

O

120

l<'ig. 2.

115

Ohassiets ut?·ymmesdisposition.

100

134

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Antenn för 50 MHz.

!(onverter för 50 MHz.
Inför planeringen av rx för 50 Mc kan det
vara lämpligt att först klara av ett par all
männa frågetecken.
1) Vilken del av bandet bör täckas?
2) Kristallstyrt eller självsvängande ?
3) Lämpliga rör?
4) Lämplig första MF?
Ett resonemangsvis lösande av dessa frågor
ger en någorlunda klar bild av hur vår hastigt
hopkomna 50 Mc konverter kommer att se ut.
1) Vi i SM disponerar 50,0-50,5 Mc. Portu
giserna, som vi kan köra Es-qso med, har 50,0
-52,0 Mc. Dx utanför Region I, som vi kan
tänkas få via Fz-avböjning, har som regel 50,0
-54.0 Mc. Man har på sina håll strävat efter
att göra 50.0-50.2 till ett fridlyst »dx-band»
för endast cw, och vid dx-öppningar bör vi
koncentrera oss på dessa första 200 kc. Lämp
lig kompromiss för vårt konverterbygge: 50.0
-50.5 Mc.
2) Xtalstyrd första oscillator är naturligtvis
bäst. Om man emellertid inte vill kosta på mer
än ett rör för kombinationen mixer-osc, t . ex.
en 6J6, kan det bli knepigt att få upp till
räckligt hög osc-frekvens utan att tillgripa
specialkristall. 5:e övertonsosc måste använ
das t. ex. 5 X 7200 = 36 Mc, som ger 14 Mc som
första MF. Eller 5 X 8 Mc=40 Mc=10 Mc MF.
Vill man kosta på ett rör extra i konvertern,
får man i gengäld större möjlighet att välja
MF, genom att kristallen kan tas upp 6 eller
9 ggr.
50 Mc är emellertid inte högre frekvens, än
att en självsvängande HF-osc går bra. Den sa
ken kunde vi konstatera, förra gången vi hade
temporärt tillstånd till bandet. Som omväxling
till alla de xtalstyrda 50 Mc konvertrar, vi sett

i amerikanska tidningar under de 10 senaste
åren, visas här en självsvängande d:o med en
Teslaosc. Min erfarenhet av Teslan är den, att
just på högre frekvenser visar den sin klass
gentemot andra osc. En Clapp i den här kon
vertern har markerat bärvågsbrum från ka
todglödtrådar.
3) 6AK5 duger fint som HF-rör och även
6AG5, 6AU6, 6BA6 och liknande pentoder.
Men ordentlig skärmning, som skiljer styrgal
ler- och anodkretsarna från varandra är obli
gatorisk. Och. skärmplåten ska gå tvärs över
rörhållaren. Sätt en jordskruv tvärs genom
skärmgallerplåten nedtill vid chassiet, så att
jordning kan ske till denna skruv från båda
sidorna av skärmplåten, som i sin tur ska vara
väl fastdragen vid chassiet med flera skruvar.
Triodblandning bör eftersträvas, och en 6J6
är nog enklaste och billigaste lösningen mixer
osc.
En parentes: vissa amerikanska amatör
mottagare inkluderar 50 Mc-bandet. De har
som regel förkretsarna pea Jmde vid 52-53 Mc.
Trimmade nyligen om en SX-71, som av någon
anledning visade bästa känslighet vid 54--55
Mc, till 6:e övertonen av min x-tal för 6 mb
(50,04 Mc) med resultatet att mottagning av
nämnda signal förbättrades drygt två S-enhe
ter.
4) Förra gången vi körde 50 Mc, prövade
undertecknad både xtalkonverter och själv
svängande dito. Den förra hade MF 7-8 Mc
och den senare 1600 kc. Båda utföll till belå
tenhet, som det brukar heta. Tumregeln för val
av första MF vid konvertrar är annars MFI
signalfrekvens = 1/10.
-MN.

När vi nu åter börjar planera en antenn för
50 Mc, så är det i högsta grad kärt besvär.
Den här gången är jag emellertid rädd för att
huvudfrågan mindre gäller vilken förstärkning
jag vill ha än vilket utrymme för ytterligare
en beam som kan finnas disponibelt. Man vill
ha sin long-wire, och nu under solfläcksmaxet
önskar man inte gärna avstå från en 28 Mc
beam. 144 Mc-beamen är tabu och får inte ri
vas ner, den där 420 Mc-beamen skulle upp
någonstans, och grannarna i hyreshuset vill ha
plats för sina FM- och TV-beamar; det börjar
med andra ord bli rätt ~i sigt på taket, särskilt
för oss i städer och samhällen.
Den, som har plats för det, bör naturligtvis
sätta upp en 3- eller 4-elements beam för 50
Mc. Alla data på sådana beamar har väl fun
nits i de 10 senaste årgångarna av The Radio
Amateur's Handbook, så jag tycker inte vi be
höver ta upp spaltutrymme i QTC med den sa
ken.
De a\l- oss, som har ont om tid, antennutrym
me och annat men i alla fall skulle vilja sätta
upp en 50 Mc-beam under IGY, kanske har in
tresse för en annan amerikansk beamkonstruk
tion. Det är 2-elementare med följande egen
skaper på plussidan : litet utrymme, inget la
borerande med elementIängder och spacing,
ingen särskild matchning till matarledningen.
På minussidan: förstärkningen är naturligtvis
inte jämförba r med flerelements yagi-beamar.
Men, där bör observeras, att en illa matchad
3- eller 4-element Yagi förmodligen inte ger
mer förstärkning än den här 2-elementaren,
som kan skruvas ihop och sättas upp utan vi
dare. De ungefärliga värden på förstärkningen
hos de beamar ,som här kan ha intresse, är
2 element= 3,4
3
»
5,0
4
»
7,5
4 över 4 =11,5

150'0'

,00

tr,c8.

grundar sig på följande iakttagelse: en halv
vågsant'enn har som bekant 72 ohms impedans
på. mitten. Lägger man till ett parasitelement
(i detta fall en direktor) med en spacing av
1/4 våglängd, trycker man därigenom ner mitt
punktsimpedansen hos det drivna elementet
till 50-52 ohm och får då. en nästan perfekt
anslutningspunkt för en koaxialkabel av typ
RG8U eller RG58.
Ett par ord till, innan vi stänger avdelningen
för 6 M-beamar: vi har kört 144 Mc så. länge
nu, att vi snart glömt bort, att man kan köra
UK på annat sätt än genom troposfäravböj
ning, där hög effekt och antenner med hög för
stärkning alltid ger god utdelning. På. 50 Mc
ska vi köra med avböjning mot E s- och F 2 
skikten, där det är viktigare att vara i gång i
rätta ögonblicket än att ha hög effekt. UK
öppningar mot dessa skikt ha r i allmänhet en
varaktighet av endast någon eller några tim
mar och är omöjliga att förutsäga. Signalstyr
korna är enorma med kraftig qsb. Alla, som
var med på 5 mb dagar, erinrar sig tjusningen
i denna dx-sport.
-MN
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Värdena gäller topptrimmade beamar med
minimum stående våg i matarledningen.
Tillbaka till 2-elementaren. Dess konstruktion
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Contents of QTC 6:
1.

Bild 1.

50 MHz-konvertern med Teslaosc.

L1 =3 varv push-back·träd Bver L2.
L2=6 varv 1 mm Cu 12 mm 0.
L3=dlto.
1.4=10 varv 1,5 mm Cu 12 mm 0 .

L5= 25 var v 0,2 mm Cu 12 mm D.
L6=5 varv dito ö ver L5.
Papper emellan för isolation.

Aurora and VHF (based on »Aurora and
Magnetic Storms» by W2SNY, QST June,
1951) .
2. A Transmitter for 50 MHz.
3. A 6J6-6J6 Converter for 50 MHz.
4. A Two Element Beam Antenna for 50 MHz.
5. Hidden Transmitter Hunts - Antennas and
DF problems.

Elementen av mässings- eller duralrör, 10-15
mm (2 (ej kritiskt). Längden på elementen be
räknade för »SM-delen» av bandet. Radiatorn
bestå)' av två rör, vardera på 1,40 m och med
en »öppning» på :2 cm för anslutning av koaxi
al1wb eln. De båda radiatorrören monteras på
stand-off isolatoreJ'.
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Rävjaktslandskamp
Sverige-Norge

äujakt
Inbjudan till SM i rävjakt
På uppdrag av SSA har Fårösunds
Amatörradioklubb härmed nöjet att in
bjuda till SM i rävjakt den 24-25 aug.
1957.
Tävlingen, som äger rum i fårösunds
trakten, omfattar en natt- och en dag
etapp, vilka båda gå till fots. Tävlingen
är öppen för all svenska medborgare.
Frekvens: 3,5-3,6 MHz.
Karta, i skala 1:50000, erhåller de täv
lande vid starten.
Bedömning av resultat samt priser
blir efter gängse regler för räv-SM.
Anmälningsavgift, 5 kr, insändes sam
tidigt med anmälan.
Förläggning kan ordnas allt efter ön
skemål i rum (enkel eller dubbel) till
ett pris av kr. 5:50 resp. 4:50 per bädd
och dygn eller i medhavda tält för vilka
kommer att ordnas med en enskild tält
plats för kr. O:50 per dygn och tält.
Deltagarna kommer att kunna serve
ras lunch och middag den 24 samt fru
kort och middag den 25. Priset (exkl.
servisavg.) blir frukost 3 kr, lunch 5
kr samt middag 6 kr.
Bussresor till förläggnings-och täv
lingsplatsen till lägsta pris.
Anmälan med anmälningsavgift skall
vara SM1AZK K-G Weinebrandt, Stucks
vägen, Fårösund tillhanda senast den 10
aug. 1957.
Anmälan skall innehålla uppgift på
deltagarens namn och ev. signal, adress,
klubb, tävlingsklass, hur förläggning
önskas ordnad samt vilka måltider som
önskas. Skriv gärna ett brevang. önske
målen för mat och logi!
Mat och logi, liksom bussresor, ordnas
även för supporters därest önskemålen
inkommit vid samma tid som gäller för
tävlingsdeltagare.
Program för tävlingen kommer att
tillställas tävlingsdeltagarna c:a en vec
ka före tävlingsdagen.
Samlas mangrant till räv-SM!
Stig Bengtsson

Bo Gottbel'g

SM1BJY
Gösta Klint

SM1JA

K-G. Weinebrandt

SM1AZK
Kommitterade

Oslogruppen av NRRL inbjuder till
årets landskamp. Den går av stapeln
söndagen den 21 juli 1957 i trakten av
Moss 6 mil söder om Oslo, bara 6 mil
från Svinesund. Egentligen har vi ännu
närmare till valplatsen, eftersom man
ska åka till Svindal 15 km öster om
Moss och där (med hjälp av uppsatta
NRRL-vägvisare) leta sig fram till går
den Eng, där Oslogruppen har sin trev
liga stuga med en del sängplatser, cam
pingplats, kök, fiskevatten och badplats.
Den stiliga vandringspokalen, skänkt
av Troncli)eimsgruppen, måste även i
fortsättningen stanna på rätt (=vår)
sida om Kölen! DU kan hjälpa till med
den saken! Anmäl dig senast den 1 juli
till LA4XC, Formannen i Oslogruppen
av NRRL, Box 898, Oslo, och meddela
om du campar eller om du vill vara med
och dela på sängplatserna själv medfö
rande sovsäck eller sänglinne). Ange
även i din anmälan om du tänker stanna
några dagar före och efter landskampen
vilket du gärna får göra.
,
Alla får vara med och tävla. I lands
laget, d. v. s. de tre bästa från varje
land, räknas dock endast SSA- resp.
NRRL-medlemmar.

Svensk-dansk-norsk-tysk m. m.
rävjakt
har OZ2NU lovat att det ska bli på
EDR:s
stora
jubileumssommarläger
strax söder om Aalborg - på 80 m för
de många utländska gästernas skull. Till
lägret, som pågår söndag 28/7-lördag
3/8, kommer man med bil på en timme
från Fredrikshavn (varifrån även vid
några tillfällen speciella EDR-bussar
kommer att köra lägerdeltagare ), och
till Fredrikshavn kommer man lätt med
båt från Göteborg (båtplats för bilen
måste omgående beställas per telefon
031/177040). Tåg Fredrikshavn-Sk0r
ping går också bra.
Förutom rävjakter blir det sightseeing
och förluster av alla på ett radioamatör
Iäger tänkbara slag. Deltagandet kostar
10:- dkr/dag inkl. full förplägnad. Det
går bra att ligga i eget tält.
Hur vore det att lägga semestern så,
att du efter ett ärorikt deltagande i
Norge-landskampen planterade de sven
ska rävjaktfärgerna även på den euro
peiska kontinentens fastland? När du
har beslutat dig för det, kan du anmäla
dig såsom framgår av OZ nr 5, och har
du inte tillgång till OZ så går det bra
att anmäla sig senast den 1 juli till
OZ2NU, Box 335, Aalborg.
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Mot närstridsförsvårande-antenner
Jag kommer att i detta och kommande num
mer av QTC ta upp den av -ARX i nr 5 kas
tade handsken. Här nedan kommer jag att re
dovisa vissa mätningar och erfarenheter, gjor
da för 4-5 år sedan och redan då publicerade
i såväl QTC som Populär Radio men fortfa
rande ägande full giltighet. De behövs som
underlag för full förståelse av vad som kom
mer i nästa nummer, där jag ska göra vad jag
kan för att bit för bit smula sönder -ARX:s
argumentering. I all vänlighet, förstås.
Vi antar att rävjägaren har kommit så långt,
att räven är grovlokaliserad på ungefär 200
m när. När han då börjar sända, ska man ju
inte stå stilla och ta noggranna pejlingar, utan
man ska springa i den riktning saxen pekar.
Denna riktning kan p, g. a. terrängen och/eller
antennen göra tvära vridningar, och det gäller
då för rävjägaren att följa med i varenda liten
krökning. Tio meters ouppmärksam förflytt
ning kan betyda att man springer förbi rä
ven, och då hinner man säkert avlägsna sig en
bra bit, innan man blir misstänksam och gör en
sidobestämning igen.
Ett typiskt exempel på vad terrängen kan
ställa till med visas i den översta figuren. Sän
daren (S) var här utrustad med en 5 m lång
vertikalantenn. En i figurens nedre högra hörn
startande rävjägare fick en bäring, som med
drygt 500 streck avvek från den rätta (bä
ringarna markeras med grova pilar, de rätta
riktningarna till sändaren med streckade lin
jer. De heldragna linjerna med siffror på är
förstås kartans nivålinjer.). När rävjägaren
förflyttade sig framåt i bäringens riktning,
kom han att följa den prickade linjen. En
norrifrån kommande rävjägare följde på sam
ma sätt den andra, inte fullt så krokiga pric
kade linjen. - En van rävjägare blir inte för
vånad för en sådan sak. Han vet, att kullar
och berg vill dra bäringarna »åt tangentens
riktning», vilket ännu tydligare framgår av
den övre figurens övriga grova pilar, vilka
markerar bäringar, tagna från andra punkter.
Han tar rent automatiskt hänsyn till terräng
formationerna - det lwn han göra, eftersom
han ser dem och kan kanske på så sätt
skaffa sig ett försteg framför den mindre ru
tinerade. (En parentes: stora slätter, helst
sanka dylika, är bra pejlplatser. Om terrängen
är kuperad, bör man pejla från kullarnas top
par, vilket visserligen inte är idealiskt men
dock betydligt bättre än att stå på sluttning
arna, något som är rent förkastligt då det
gäller fjärrpejlingar, som ju måste vara nog
granna.)
Hur fält bilden kan se ut runt en lång hori
sontell antenn visas i den nedre figuren. An
tennen utgjordes här av ett taggtrådsstängsel,
men taggarna har ingen betydelse i samman
hanget, även om de är utritade på figuren. De
korta strecken visar i olika punkter erhållna

bäringar. Dessutom förekommer skuggade om
råden, där ingen som helst styrkeskilInad kun
de höras, hur saxen än vreds runt. Har man
kommit in i ett sådant område, får man
springa omkring på måfå, innan man ånyo får
kontakt 'med spåret fram till räven. Om spåret
alls leder fram till räven! Här ska jag dra det
avskräckande exempel, som kom åtskilliga
stockholmare att ompröva sin inställning till
tesen »det är kul att jaga räv», något som de
tidigare själva med en mun förkunnat.
Det hände 1953 en mörk kväll, och det är
tidigare skildrat i nr 11/53. Räven hade en 100
m läng horisontell antenn. Han låg så nära
startplatsen, att de 19 deltagarna mycket
snabbt befann sig inom ett stenigt och buskigt
område av storleken 100 x 100 m. Men att se
dan hitta den mycket väl dolda räven inom
detta område, det blev något som rävsaxen
inte kunde hjälpa en med utan endast turen
och ev. kurragömmakunskap. Det ska jag
strax bevisa med kalla siffror. Först bör dock
omtalas, att pejlingarna och signalstyrkan ide
ligen förde rävjägarna till en punkt 30--40 m
från räven, ungefär under den osynliga anten
nen, samt till en punkt 10-14 m på rävens
andra sida, alltså utan samband med antenn
tråden. Fast det där visste man ju inte förrän
efteråt, då fallet utreddes!
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En pejlbar räv hittas av de flesta jägarna
under de minuter han sänder och under de två '
nästa minuterna, speciellt på natten och om
han är väl gömd. Räv nr två på den aktuella
jakten hittades av 92 % under de nämnda 4
minuterna och a v endast 8 % under de övriga
6 minuterna. Sannolikhetslagarna - som mås
te gälla för ren kurragömmalek - säger att
40 '% skulle hitta räven under de 4 minuterna
och 60 % under de 6 minuterna. Fördelningen
92-8 tyder på att slumpen betytt mycket litet
vid den pejlbara rävens tagande.
Räven med den långa antennen hittades av
42 % under sändningspasset och de därpå föl
jande två minuterna, medan 58 % fann honom
under »periodens» övriga 6 minuter. 42-58
är ju nästan precis detsamma som den fördel
ning 40-60 som skulle ha blivit resultatet om
slumpen fått härja fritt. Det är tydligt att det
var fullkomligt likgiltigt om räven sände eller
ej; alla de tävlande sprang omkring i ett be

gränsat område, men ingen tror väl att det
var den skickligaste som först snavade över
räven?
På SM, poängjakter och andra »allvarliga»
tillställningar, där skickligheten ska premie
ras, får inte närstridsförsvårande antenner an
vändas. På skämtjakter har de ett berättigan
de, om de tävlande trivs med dem. Några fler
siffror från den nyssnämnda skräckjakten kan
bättre än jägarnas knorr visa hur det förhål
ler sig med den saken: Redan vid andra pas
sets början var 8 man inom 100 m från den
plats, där räven sedermera hittades, och inom
20-25 minuter torde alla de 19 tävlande ha
befunnit sig där i närheten. Normalt skulle
förste man ha tagit räven på 10 minuter och
minst ett halvt dussin på en halvtimme. Nu tog
det 36 minuter för den snabbaste, 45- 60 mi
nuter för 8 man, en och en kvarts timme för
2 man, medan 1 man höll på i nära två tim
mar. 2 man gav upp efter 1 y, timme och hann
ta den »riktiga» räven i stället, medan 5 man
irrade så länge runt den »omöjliga» att de
blev helt utan byte. Tror någon att det är kul
att under tio sändningspass irra inom 100 m
från räven utan att ha någon nytta av saxen
och sitt kunnande?
Forts. i nästa nr.
-IQ

Tryckta kretsar för rävsax
har SM6ARV, Veine Andersson, Aprilgatan 46
Göteborg N, framställt i samarbete med
SM6BCP. Göteborgarna vet ju redan om sa
ken, men till andras vägledning kungöres det
härmed.

Rapport från Fårösund
Rävsäsongen har inletts i Fårösund. Alla
saxar finslipas till det stora slaget i augusti
(SM). Det skulle vara trevlig om någon eller
några rävjägare från fastlandet som gästar
Gotland i sommar ville göra sig hörda på min
tfn Fårösund 360, så ska vi nog kunna ordna
en liten jakt (även utom programmet).

För närvarande finns det 5 saxar iFårösund
som är gångbara, men det lär även finnas så
dana i papperspåsar som aldrig tycks bli fär
diga.
Jag hoppas att aktiviteten i Visby ökar så
att Gotland kan bli väl representerat med goda
jägare vid SM.
Klubben med SM1JA vid lödkolven har un
der vintern tillverkat en räv med 6 volts.ack
och vippa.
Jag vill även passa på tillfället att rekom
mendera Gotland som en trevlig semesterplats
- lägg gärna semestern så att det passar med
SM_jakten och förena nytta med nöje. Nog
pratat för denna gång och hoppas på många
påringningar under sommaren.
Stig Bengtsson, -BJY

PS. - Fårösundsjakter : söndag 28/4 0800,
onsdag 15/5 1830, torsdag 30/5 0800, onsdag
12/6 2130 (natt), söndag 7/7 0800, onsdag 31/7
2130 (natt), veckändan 24-25/8 SM, söndag
8/9 0830, onsdag 25/9 1900.
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DX-SPA1TEN

l

Tryckfelsmickel
har ju tyvärr alla chanser att få sista ordet,
när man har en kontrovers med honom. I nr
5 försökte jag reda ut hurusom bemälde T
mickel fyra år i rad bytt plats med bokstä
verna i signalen SM5DB (SM5-David-Bertil
allts., Inte Bavid-Dertil, käre Mickel) i poäng
jaktsprislistor m . m. På de 15 rader denna ut
redning upptog hade ovannämnde Tryckfelsm.
satt två fotspår, varav det ena var i form av
omkastning av de där bokstäverna igen, så att
det hela inte blev roligt, bara obegripligt. Av
förståeliga skäl vågar jag inte försöka reda ut
härvan här, men speciellt intresserade kan
skriva till rävred, och fråga hur det egentligen
skulle vara.

Det här erbjudes Du att vara med om:
21/7 - landskamp mot Norge nära Oslo. Se
ovan.
28/7-3/8 inofficiell landskamp mot Dan
mark, Norge och ev. Tyskland på EDR:s
sommarläger nära Aalborg. Se ovan.
10-13/8 - medelhavssemester med rävjakt,
ev. med gratis uppehälle. Se QTC nr 4.
24-25/8 - SM i rävjakt i Fårösund. Se ovan.
I samtliga fall krävs förhandanmälan. Anmäl
dig NU!

DM I RÄVJAKT
SM5-landsorten
gick i samband med du,tr iktsmeetinget
den 12 maj vid Linköping. 10 tävlande
gav sig ut på den 5 km långa banan, och
följande tog alla tre rävarna:
1) SM5AFV 1.41.40. 2) SM5FJ 2.28.30.
3) SM5AGU 2.34.00. Vädret var bra för
tävlingen utan besvärande solsken.
-CD

Av gammal hävd (se vignettbilden här
,ovan) tänkes den aktive DX-aren vanligen ha
sin bästa »arbetstid» under dygnets mörkaste
del. Eftersom han således borde komma igång
allt senare nu då dagarna bli längre, får han
kanske tid över till att pröva följande lilla re
cept, som publiceras i förtroende som ett bi
drag till den mer timliga förplägnaden:
DX-sandwich å la XP8
Bred margarin på vita brödskivor. Täck
en av dessa med en skiva skinka (rökt eller
kokt), som bestrukits · med senap. Häröver
lägges några tomatskivor samt strimlad
paprika. En annan brödskiva täckes med
ost varefter de båda halvorna pressas sam
man samt grillas eller stekas i lätt smiD rad
panna tills osten smälter och brödskivorna
fått vacker färg och samtidigt blivit knap
riga.
DX-red. går i god för detta recept. Till yt
termeravisso citerar vi följande intyg:
»Jag har funnit denna smörgås OK.
Chas Mellen, W1FH. »

l

Att ham(!)-livet och DX-andet i sin pryd
fullaste form även omfattar god förtäring är
säkerligen ingen hemlighet. - Som tilltugg
till ovanstående kan vi meddela att
80 meter
har givit SM7EH QSO med OQ5RU vid mid
natt - även OQ5RA och OQ5GU lär kunna
förmås att plugga in de stora spolarna i slut
steget. SM5AHK nämner UF6AA, UA9CV,
U05PW och HElAW . 3W8AA lär vara aktiv
omkring 2330 SNT, men förmodligen är det
för sent på året för oss på den distansen. Det
börjar bli dags att börja lyssna efter PY, LU
och CE igen - bästa tiden blir som vanligt
mellan 0030 och 0300 så det gäller att sova
middag ordentligt.
40 meter
fortsätter att ge sydafrikaner vid 19-tiden 
SM5CXF loggade den 6/5 ZS6CH, ZSlCX,
ZS6AJM samt senare på kvällen 4X4BR,
PY1BLT, K3NAKfV01, W2 samt europeer 
det blev 5 kontinenter på 7 timmar! Bosse har
vidare hört en VP3 och loggade i början av
månaden HElAW 0030. Mr QSL, SM5DX, har i
förbifarten loggat HElAW och SM1BVQ fann
för gott att göra detsamma. SM7EH har kon
taktat PY7ADR och UA9KCC och SM5AHK
fångade in 3W8AA 2315 med goda sigs. 5AHK
nämner också PY och LU 2300 och senare,
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W7BCG 2330 (säregen tidpunkt), UN1AE
2130 och ZA1AA. YU7ZZ är en som behöver
tvätta såväl fötter som själ, säger YU-amatö
rerna.
20 meter
ESB gav SM5AQW QSO med bl. a. KZ5WZ,
5A5TH, TF2WBQ, SV0WK, KP4AAO, HZ1AB
och många W. SM5DX har börjat frekventera
20 meter och nöp genast åt sig 3V8AD 2150,
OD5AI 2305, CR6AI 1935, LXI DE 0730 (fone) ,
VS1GL 2345, VE8CG 0730, YV5FT 2350,
VK4TT 2125 (fone), HC7WK 2340, CX4CZ
0030, VQ2FC samt många JA och W. SM5CXF
mälder om PJ2BA 0000, UA0RK (zon 19) 0000,
I5RAM 2200, VK0AS 1745 samt frågar sig
vem ZA1AA kan vara (Tja ... ). Sune,
SM4BPJ, har på sistone samlat ihop ca 250
DX men vill bara nämna 3W8AA, LU1ZB på
Melchior,
UM8KAA,
UJ8AG,
YI2RM,
UN1KAA samt JA i mängder. Sune har lyss
nat till sigs från YK1AK, VP1DJ, LU0DEL
samt en annan båt, JA3XXfMM. På fone har
SM7CNG gjort bra ifrån sig med HI8BE,
C08JK 2215, YS10 0415, HPlJF 0445, TI20E
0100, YV5AB 2235, VE3CMPfV01 0340 samt
CM9AA 0430. Pil. cw nämner Staffan
KH6AIK/KG6.
SM7EH har nycklat med ZS4MG, L U2ZS på
South Shetlands, 3V8AO, LX1SN, VQ5GJ och
UD6DD m. fl. Björn, SM1BVQ, nämner KX6BU
0600, ZB2R 1700, UH8BB 1600, ST2NG 2100
samt ET2RC 2300 - allt på cw. SM5AHK
fortsätter med skummisen ZA1AA och vältrar
sig med W7KGP i Utah 0600 (har redan skic
kat QSL) . Om Curt får QSL från 4X4YL kan
han sända in för W AC- YL. OM SM6RS inleder
sin rapport med SV0WR 2100, YI2RM 1830,
CE3RE 0000 och många W . SM5CCE's beam
sitter fortfarande kvar, vilket intygas av
VP7NM, VP9DD, DUICP, ZS9Q, ZC5AL samt
VK, ZL, JA, VQ2, 4 och 5, PY och LU. Så
det så.
15 meter
är fortfarande på stadig uppgång - SM6RS
rapporter talar om CE3Z0 2230, ZS6APG 1900,
SV1SP 1700, ZC4WR 0800, ZS6AJO 2030 ,
samt många JA, VK och W . SM5AHK mumlar
om SV1RX 1400, VE0NE (se föreg. DX-spalt),
UJ8AF 1540, SV0WP och WR 1900 men han
ställer sig tveksam till äktheten hos T A2AM
1630. SM7EH, Gösta, fortsätter här med
CR6AM, HH2DX, VP8CC (Deception Island),
C02GR, VE8PB/NWT, VP8BO samt ZS2CU.
Det må antecknas av alla och envar att
PP0JJ (2230) hade QSO med JJ0PP (1700)
varvid utväxlades S7. Härom täljer inte
SM5CXF, men väl om ZC5JM (snart QRT,
SRI) och VS2DQ på fone, 1730. SM5DX har
också prövat på 15 och har loggat ZS6AJO 2030
samt ett flertal W och JA. På fone prövade
Folke med MP4BCC.

10 meter
har lockat SM5AHK till QSO med FF8AJ och
PY1HQ.
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Strays
FB8ZZ (på 14 MHZ) lär gå QRT för hem
resa till F ganska snart.. . SM7EH har ett
flertal gånger hört LA1 VC/G på Drottning
Mauds Land i Antarktis tid 2300 ...
UA3DQ/MM är på hemväg från UA1KAE och
lovar att QSL från Antarktis skall distribue
ras med det snaraste.... Från 1 april har New
foundland generellt prefixet VOl och Labrador
V02 ... Enligt ex-SM3CJD finns det en station
på 5120 KHz som använder beteckningen
RAF/ARS och lämnar DX-prognoser och viss
info om rara DX - RAF/ARS skulle kunna tol
kas som Royal Air Force Amateur Radio
Society ...
. . . Vid åhörande av ett nyligen uppfört elek
tronskt musikstycke lär XP8QZ ha yttrat:
»Quosque tandem, patronatus, retardandare di
nermatem offerere?» . .. W6AM har fått W AZ
på fone .. . VP2VG är även aktiv på ESB ...
VQ6LQ rapporterar att VQ6AB, VQ6AC och
VQ6UE (= VE7UE) kommer igång snart ...

Sändareamatörer

SV0WD har varit aktiv på Kreta ... Nu skall
ni få höra: DL4AAP har hört UT3KAA på
14002 kl. 1500, uppgivande QTH Lhasa, Tibet!
... Alla vänner till W8EKK kommer att bli
glada att höra att han nu är på bättringsvä
gen efter en lyckad operation ... Ghana räk
nas som ett nytt land fr. o. m. den 4 mars
1957 ... Antalet DSB-stationer på banden ökar
stadigt - ett glädjande faktum eftersom DSB
utgör den naturliga övergången från AM till
ESB.
Adresser
ZC5AL, c/o Post Office Jesselton, British
North Borneo.
DU1CP, 2046, Taft Avenue, Pasay City, Phi
lippines.
.
PP0JJ, Cutton Try, Key Clix Clan Manor,
Hammingham, Buttonshire.
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Av SM5A y och SM5AOL.

Förklarande text av SM5MN.

gen anger konstruktörerna, att de inte har tid
att rita schemor till alla dem som förfrågat
sig om grunkan.
- AOL har sänt över bildunderlag och mon
teringsanvisningar samt bett mig skriva en
vers om det hela. Inte för att jag är särskilt
kompetent att yttra mig om lägfrekvenskon
struktioner, men jag ska gärna göra ett för
sök, om jag får vända mig till nybörjarna och
dem, som står i begrepp att bygga sin första

modulator. Om den avancerade amatören an
ser att texten i fortsättningen avhandlar väl
elementära saker, beror det på att artikeln inte
är skriven för honom.
Från kristallmikrofonen kommer de svaga
talspänningarna - i storleksordningen ett par
millivolt - in på styrgallret till EF86. Serie
motståndet på 50k utgör inte något större hin
der för signalerna från mikrofonen men är där
emot en effektiv drossel för högfrekvens, som
eventuellt söker sig in i modulatorn. I EF86
förstärks talspänningarna upp drygt 100 ggr
och i den efterföljande triodhalvah av ECC83
drygt 10 ggr. Så långt är vi kvar i gammal
invand praxis vad gäller förstärkning av tal
spänningar från en kristallmike. Det enda
kruxet för modulatorbyggaren brukar vara
att hålla högfrekvens och nätbrum borta från
modulatoringången. Skulle det trots det tidi
gare nämnda 50k-motståndet komma in HF
- brukar yttra sig däri att modulatorn tjuter,
då volymen dras på - löder man en 100 pF
konding från stift 9 till jord på EF86, even
tuellt också från stift 7 till jord på första hal
van av ECC83. Nätbrum kan man, som sagt,
också råka ut för. Det kan komma från olämp
ligt dragna glödströmsledningar eller dåligt
filtrerad strömförsörjning till anod och skärm
galler. I den här konstruktionen är det inte
någon nämnvärd risk för nätbrum: två stora
lytar extra i anodkretsarna samt ett talfilter,
som dämpar även det låga registret sörjer här
för.
På utgången av första trioden har vi nu fått
upp talspänningarna i trakten av 10 volt, och
nu ska clippingen sättas in. ECC82 arbetar
ungefär som en störbegränsare i en mottagare,
dvs. röret har getts en sådan negativ förspän
ning, att signaler över en viss nivå stryper
röret.
(Forts . på nästa sida)
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V, ECC 83

]ttC~'0_ .

Ex cathedra,
SM5AQW & SM5ANY,
DX [ne.

Mikrofonförstärkare med clipper och filter

Amatörgänget på Elfa vilar inte länge på
hanen. Här kommer en liten mikrofonförstär
kare med clipping och talfilter, som har -AY
till andlig fader och -AOL som barnmorska
för att tala i drastiska bilder. I själva verket
har förstärkaren varit i bruk i flera år hos
nämnda amatörer plus - BRT, och den har
under den tiden förbättrats och moderniserats,
så att den nu kan anses mogen att presenteras
i QTC. Som ett ytterligare skäl till publicerin-
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Kopplingschema.

Komllonentllsla
R1 , R4 , R9, R17 1 Mohm
R2, R5, Rll, R16, R1S
50 kohm
200 kohm
R3
R7, R15
150 kohm
RB, R14, R19
2 kohm
R 10
5 kohm
3 kohm
R 12
R6
1 M Ohm, pol.
R1 3
500 k Ohm, pol

tut cUppern.
C1, C17
10 p.F, enyl
C2, C13
S p.F, enyt
C3 , C5, C7, C8, C9, C10,
C14
0,01 p.F
C4
0,1 p.F
C6
0,05 p.F
Cll, C12
0,03 p.F
C15, Cl6
0 . 005 p.F
L1. L3
150 mH
L2
250 m H

Drosseln i katoden på EF86 är till för att
förhindra hF i modulatorn på UKV och för
144 Mp/s kan den lindas med 50 cm ee av 0
0.10 på Y2 W motstånd större än 0.1 m. Samt
liga motstånd vanliga Y2 W typ färgkode.
Kopp!. kond. kan gärna vara papper, men ke
ramiska tar mindre plats. Blid modul. för
mörk konden »ljusas» upp, om värdet på de
två första minskas. Ingångsteget är avpassat
för kristallmike, men kryp inte för nära. Ut
gångsp. påföres ett reaktanssteg, som med
fördel kan se ut som vidst. figur och bör nog
sitta i omedelbar närhet av TX:ens oscillator
rör så anodledningen blir så kort som möjligt.
Detta extra påhäng kommer att betyda en ka
pacitansökning, varför motsvarande minsk
ning får göras i anodkretsen, genom att min
ska kond. (vrida ur den) eller om inte det räc
ker, linda av ett par varv på spolen. Det har
visat sig att det kan vara fördelaktigt med re
lativt litet C i för hålande till L, då inställ
ningen där är rätt kritisk, för att den här mo
dulatorn ska låta så bra som den kan göra.
Sedan gäller det förstås att avpassa swing och
clipping efter motstationens mottagare.
Filterstommar: Philips feroxcube D25/12 5.85
-3Bl.

Induktans 125 mH: 537 varv ceuu 0 0.12-0 .14
»
75 » 416 » »
»
»
Sedan spolarna äro lindade och monterade,
kan de lämpligen travas ovanpå varandra och
fästas med en aluminiumbygel på trolituIplatta
(Elfa 0340) vari 2 st. löd är en 0350) isatts ,
Kondensatorerna bör, med tanke på storleken
vara av MP-typ (fabr. Hunt) och få parallell
kopplas, så rätta värden erhålles. Monteras
mkt kompakt på ena sidan och ovanpå stom
marna, så alltsammans går in i skärmburk
0332.
-AOL
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Vid AM och PM används pottarna på sam
ma sätt, fast den efter filtret i detta fall reg
lerar svinget.
Mikrofonförstärkaren med clipper och talfil
ter är universellt användbar, då det gäller att
kör(L foni av något slag, eller »s krynklad bär
våg», som -7JP uttryckte saken en gång.
De, som tänker starta på foni eller i likhet
med undertecknad kör med 50 % AM till följd
av för liten modulator, bör lyssna på bl. a.
-AY:s och -AOL :s genomträngande smal
bands-FM. Eller ännu bättre: bygga den här
grejen och låta andra lyssna!
-MN

d

Placeringsskiss.

lighet att reglera klippningen efter behag eller
Om vi tittar på bild 4, så representerar A
ta bort den, om jag så önskar? Jo, det är där
den 10 V lågfrekvens, som matas in på st yr
för Du har potten på ingången till första trio
gallret, stift 7 ECC82 . Om vi säger att clipper
den . Dra ner förstärkningen med den, så att
röret stryps för signaler över 4 volt, så ser
o I I /
/
I I I J I I I
: II'
signalen in på ECC82 blir 4 volt. Då sker ingen
vår lågfrekvens alltså ut som B på bild 4 när
»åverkan» p å signalen, utan den lämnar ECC82
den lämnar anoden, stift 1 på ECC82. I den
i samma skick som den kom. Eller dra upp vo
a ndra halvan av ECC83 tar vi så upp signalerna
ly men, så Du får en 20-voltssignal in på
till 10 volts-nivån igen, se kurva C, bild 4 (vad
-10
!r"
II
ECC82 . Då blir det djup klippning.
som händer i det mellanliggande filtret, åter
Den här beskrivna klippningen av talampli
kommer vi till nedan).
tuderna har en nackdel, som dessbättre är lätt
Vad har vi nu vunnit med denna clipping?
att eliminera. Vid klippningen bildas ett antal
Om vi återigen tittar på kurva A , ser vi, att
lågfrekventa övertoner på ungefär samma
10 volts-nivån endast representeras av enstaka
sätt, som då en bärvåg moduleras över 100 %.
taltoppar (=de vokaler vi trycker på, då vi
Resultatet blir kriminellt breda sidband, mo
talar); det som finns däremella n representerar
dell »bandräfsa». Botemedlet består i att ome
konsonanter och obetonade vokaler. Medelväl'
delbart efter klippningen låta signalen passera
det på talspänningarna blir kanske inte mer
ett talfilter av lågpasstyp. Det ideala filtret
än ett par volt. Genom att klippa toppa rna är
härvidlag borde kapa alla signaler med fre
det just medelvärdet vi höjer väldeliga.
kvenser över 3000 perioder. I praktiken fär vi
Hur djupt kan man klippa? Expertisen an
dock nöja oss med större eller mindre dämp
ger, att en 10 voltssignal kan klippas ner till
ning av oönskade frekvenser_
mindre än 1 volt, innan talet blir oläsligt. ut
För att vara ett hemslöjdsfilter uppvisar det
tryckt i db skulle det röra sig om ungefär 20
här föreliggande en förnämlig dämpningskur
db klippning. Vid m å ttlig klippning (6-12
va, såvitt jag förstår. Se bild 3. Cut-off ligger
db) påverkas inte talkvaliteten märkbart, men
VI har fått tillbaka 50 ]Ilc!
som synes ungefär 4000 perioder. Även på det
kraften i talet har ökat 4-16 ggr!
Som framgätt pil. annan plats i detta nr av QTC har
ogynnsammaste stället, 6000-7000 perioder, är
vI frän den 1 juni I är t.o.m. utgängen av IGY, dvs 31
Men, säger den klentrogne, om nu clippern
december 1958 fätt tillbaka 50,0- 50,5 Mc. Max tillförd
dämpningen så hög som 50db. Tillsammans
kapar allt som överstiger 4 voltsnivån (god
effekt ä r 150 W.
med kond. C 6 ger filterkombinationen en icke
tyckligt valt värde), vad har jag då för möjDärmed har inte bara en länge närd önskedröm hos
obetydlig dämpning av frekvenser under 200
en hel del a v UK_bröderna blivit verklighet uta n också en
förhandling slutförts, som pli. ett mycket glädjande sätt
perioder, vilket, som tidigare nämnts, är av be
bekräftar det goda förhållandet mellan Telesty rel sen och
tydelse för undertryckande av eventuella brum
SSA. Ett bleklagt nej med hänvisning tili a tt det enligt
spänningar.
AtlantIc Ci ty-överenskommelsen inte ska vara något ama
Slutligen ett par ord om de båda volymkon
törband vid 50 Mc här i Europa hade varit den bek vä
maste
ståndpunkten för Telestyrel sen i denna förhandling.
trollerna. Vid AM används den första som kon
Istället har man lyssnat till våra önskemäl och tlllmötes
troll av klipningen (det är endast då den dras
gå.tt dem sil. längt det varit praktlkt möjligt.
ner, så att signalen kommer under c lipperns
Vi å vär sida bör svara med att l ojalt använda bandet
pil. överenskommet sätt. Att Iaktta de formella bestäm
cut-offspänning, som den verkar som en slags
melserna beträCCande eCCekt och frekvensbegränsning är
första volymkontroll). Potten efter filtret är
självklart och behöver Inte särs kilt päpekas. Islället ber
vid AM den egentliga volymkontrollen. Om
j ag fä peka på. ett par andra saker: bandet ska Inte an
vändas för lokaltfc utan för DX v i a Es- och F2-sklkten.
man vill, kan man med hjälp av modulations
Vidare bör särskild försiktighet med hänsyn till TVI och
indikator ställa in den för 100 % modulering
BCI (program 2) Iakttas.
(med den första potten inställd, så att lätt
Det är naturligt om de flesta av oss tvek ar att Inves
701
da
Ja
I~~
lOk..
~,. ~
klippning äger rum). Clippern tjänstgör sedan
tera arbete och pengar pil. ett nytt band för så k ort tids
period. Det har heller Inte från SSA :s sida förutsetts nä
Fig, 3. Dämpningskurva för filtret.
även som automatisk övermodulationsspärr.

gon InvasIon av SM-amatörer till det nya bandet. Men

Fig. 4.

Clipperns verkningssätt. Beträffande
kurvorna A - C, se texten. överst kurva A, i
mitten kUl'va B och underst kurva C.

den som vill vara med I IGY-arbetet på 50 Mc har tått
chansen. Och därtill den unika chansen att köra USA och
A fr ika pil. UK, ett tillfälle som, mänskligt att döma,
a ld rIg mer ä terkommer I vå.r livstid.
När detta läses, hoppas jag ha fått Iväg och möjli
gen också erhälllt sv a r på en förfrägan till ARRL hur
vi pil. enkiaste sätt ska kunna göra ett inhopp I de världs
omspännande 50 Mc-försöken under IGY. Pl aner pil. ett
svenskt 50 Mc-projekt utanför landets gränser h a r disku
terats inom SSA :s styrelse, men jag tror, att det ä r för
tidigt att ge publicitet däråt ännu.
Konstruktionsartiklar gällande t x, rx och en enkel beam
för 50 Mc har Inlämnats till QTC, och det är möjligt,
att -CRD redan i detta nr kunnat bered a plats för delta
material. I övrigt flnns ju mängder av amerikanska
byggbeskrivningar att tlllgä .
Redan nu vet jag, att -3WB byggt tx (se detta nummer)
och att - v L , -FJ och -MN är i färd med att rusta
upp sina gamla 6 m_riggar. De tre Sistnämnda har qrg
50,04 Mc. Observera att även rör som 807 gär att köra
pli. 50 Mc I värsta fall. Elt blligl och bra surplusrör för
6 mb är Telefunkenlyklan 12P35, som efter Wehrmachts
kapitulation sökte sig väg till en hel del byrå.lädor här I
landet. Körde själv en dylik som pa pil. bMe 59 och 50
Mc, på den tiden det begav sig. Oneutrallserad och med
700 volts anodspänning, trots att databladet försiktigtvis
antydde nägot om 400 volts Ea vid högre frekvenser, om
jag inte minns fel.
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Afrikaner pli 50 Mo

Portugiserna. har fått 50 Mo

ZS2Y, som är UK-redaktör Inom SARL, skriver I brev
till QST att det finns Inemot 50 amatörer pä 6 mb I ZS
land. I Syd-Rhodesia är följande qrv: ZE2JD, -JE, -JR,
-KM, -KO och -KZ. I Nord-Rhodesia: den gamle 6
m-veteranen VQ2PL och dessutom VQ2JN. Bland övriga
50 Mc-stns märks ZD6EF, ZD6DT, OQ5FM och CR7AU.

Under IGY har portugisiska amatörerna fätt tUlständ
att sända pä 50-52 Mc. Närmare detaljer saknas, dä
detta skrives.

Sammanställning av föreslagen JOY-verksamhet för radlo&m&törer.
England

I

Studium av norrskenets inver
kan pä tfc pä högre frekven
ser (routen England-Kanada)

I

Mottagnlngsförhällanden pä
vissa frekvenser.

BelgleJ\

Relationerna mellan konds pä
VHF/UHF och väderleken

I böjning
Norrskensav I Brus frän so
pä
len VHFfUHF
VHF

Studium av fading, fade-out,
signalstyrkor, flut
ter, ekon och andra fenomen

Brusmätningar sär
skilt under
dagen

onormala

Danmark

Tyskland

Meteorvlss
lingar pä de_
cimetervägor.

N orrskensavböjning pä
144 Mc
(OZ7IGY)

I

USA

I
Försök att fÖlja jordsatellitens
radiosignaler (Operation Van
guard)

Observationer av utbrednIngs
förhällanden I VHFfUHF-om
rädena
Transekvatorialt
50 Mc

Debatthörnan
I majnumret talade -6BTT ~frltt ur hjärtat> om den
tekniska sidan av vär UK-utveckllng. Inlägget har upp
fordrat - 3WB till ett bemötande. Sven har ordet:
• Naturllgtvls hade man kunnat lämna -BTT's Inlägg
om UKV -amatörernas tekniska inavel, som verkade mer
betänkllgl än övertänkt, ät sitt öde, men jag förmodar
att avsikten väl var att det skulle tända nägonstans.
För att tillfredsställa de krav som -BTT ställer pä
1957 ärs amatör contra 1955 ärs, sä mäste först och
främst följande villkor uppfyllas:
1) Vederbörande

seatter

pä

I

I
Norrskensavböjning pä
frekvenser
över 50 Mc

Es-avböjnlng

Ev. DX.pedltlon tuJ SM2
SM5CXF skriver;
»En mähända förflugen tanke korsade min hjärna här
omdagen när jag tittade I QTC. Jag skall med xyl upp
till SM2 pä semester I slutet av augusti .,.... början av sep•
tember (c:a 10 dar) och vi skall ut pä fjäppromenad. Tar
jag inte miste, är SM2 däligt representerad pä 144 Mc
och sä vitt jag vet (jag vet mycket litet om ukv) finns
det ingen aktivitet alls där uppe för hugade W ASM/144
Mc-spekulanter. Skulle sä vara fallet skulle jag eventu
ellt kunna bli aktiv där uppifrän nägra kvällar förutsatt
dels att vära semesterplaner blir av och dels .att jag
kunde fä läna nägon lättflyttad rlg. VI kommer eventu
ellt att gä Kungsleden och dä skulle aktiviteten bara bli
liten (jag kan givetvis Inte släpa med mig grejorna I na
turen) - nägon dag frän Porjus och nägra dagar senare
frän Ablsko - men förmodligen kommer vi att ligga pä
en fast plats ocb göra utflykter ocb förutsatt att det finns
ström i väggen skulie jag .dä kunna bli aktiv nästan varje
kväll.
Tror du överhUVUdtaget det gär att fä UKV-QSO sä
högt upplfrän och vet du nägon som har en stand-by-ng
att läna ut».

mäste vara I den ekonomiska ställ
ningen att han oavbrutet kan mata In färska pengar I
en allt bättre (och dyrare) utrustning. Tyvärr finns
det ju ett bevisat samband mellan watt och kronor
(eller dollar).
2) Han mäste ha ett enormt Intresse för saken, för hur
man än resonerar sä ger UKV ett (förlät) rätt ringa
QSO-utbyte I förhällande till nedlagda kronor, möda
och timmar.
3) Han fär knappast bo som Inhysing I ett hyreShUS, utan
bör disponera en, ju högre desto bättre, villa I nägon
avkrok, för snälla -BTT, husvärdar som gär med
på 60-elementsebeamar, ens i dessa TV'ns tidevarv,
finns bara i önskedrömmarna. (Vad kostar förresten
en 60-el beam?) .

OK Bosse, sMana där utflykter till .underutvecklade
distrikt. (uttrYCket är Inte använt I nägon nedsättande
betydelse) är mycket önskvärda. SIär kondsen till, vet
man Inte vad som kan hända. Vad säger gänget?

Vi som inte häller detta mätt fär nog överläta rekord
jakten - om nu den är det väsentliga Inom vär hobby 
ät bättre lottade medbröder. I stället fär vi ägna oss ät
att söka popularisera UKV-rörelsen och framhälla, att
man faktiskt kan ha litet utbyte av UKV även med en
dast en Åstöbeam och en 832-a. Men för den skull kan
man ju - trots mogen älder - nägon gäng hänge sig ät
ungdomlig tankeflykt kring QRO och UKV, och väl är det ,
för sä länge man drömmer om QRO bar man ju Inte bli
vit lastgammal.
Vad som f. n. synes mig viktigare än QRO, är nägot
Slag av rapportsystem sä, att man verkligen kan bli var
nad av »goda händer om det bänder» nägot pä UKV
bandet. Redan under min Göteborgstid konstaterade jag
att bandövervakningern var mycket tidsödande. Condsen
brukar ju hälia I sig nägra dar, sä man kan kanske tän
ka sig att nägon pälitllg .övervakare. omgäende kunde
posta preparerade, adresserade orb frankerade brevkort
sä snart man kan befara fina conds. Eller finns det nägot
annat bättre förSlag?

SlII1BSA. är qrv på 144
Ett kärkommet brev frän -lBSA förtäljer:
»Den 25/4 var det premiärdags för mig pä 144. Körde
-7YO och 7BYB första kvällen och samma stns kvällen
efter. Tyvärr var min 16-elementare provlsonskt uppsatt
mot SM7 och Icke vridbar. Ett kraftigt oväder Idag med
häftiga kastbyar gjorde mig nödsakad att själv ta ner
beamen, innan blästen gjorde det, hl. Dock har jag I Vis
by ett antal 3 m-längder permatube stälrör liggande och
jag skali försöka fä upp beamen Igen till nästa tisdag
(7/5). Det blir i sä fall I vrIdbart skick, sä att ocksä
SM5 kommer In i loggen .
Det där med rotationen av antennen kommer för mig
att bli ett litet besvärligt kapitel. Pä grund av polio har
jag svärt för att själv klia ut I trädgärden och vrida
masten, varför en rotor av nägot slag vore värdefull. Ty
värr är ju dylika tingestar svinaktigt dyra, ocb jag fär
väl fundera ut nägot annat system (förslag välkomna!).

145

Min frekvens är 144,40 Mc enligt min NC 183D (som
dä visar 20,40 Mc) och det tyx stämma med rprts frän
bäde -YO ocb -BYB. Inputen har bittIlls varit endast
ca 8 watt, som dock gav mig 579 frän bäde Kalmar och
Nybro. Effekten kommer snart att ökas till ca 20 watt
till pa QQE 03/12. Ett kraftigare pa-steg med ett AX
9903 planeras. Jag räkar ha ett dylikt rör liggande.
Antennen matas med en RG8U + baluun, men dä jag
saknar lämpligt antennrelä, tar skIftningarna 10-15 se
kunder.
Konvertern är I stort sett Elfas dock modifierad I osc
delen av -6BTT . X-tal ligger pä 41.333 Mc, vilket ger
mig fantastiskt fln bandspridning över hela 15 mb och
lite till. Ingängsröret är en ECC8S som väl sä smäningom
bytes mot ES8CC. Undrar bara om man vägar ta erfor
derlig ström frän huvud.rx till konvertern. Har hittlIIs an
vänt likriktardelen I en gammal bc·rx.
överse med min en aning kippiga signal pä 144. Har
ingen stablIlserad spänning till hands, men det ska bil
bättring snarast..

»Vldare kommer --4AG I örebro Igäng under de när
maste veckorna med tx ECC81-EL84-EL84--815 pa, In_
put abt 50 watt. Rx Elfakonverter + BC348. Har just nu
hans konverter för trimning. Hans antenn ocb qrg är lite
ovisst ännu så. länge, men det kommer så fort han är
qr.....
Vi i öSA (gissningsvis örebro Sändar Amatörer -MN)
funderar oxo pä att Inköpa 5 ä. 10 Elfakonvertrar, sä jag
tror nog att aktiviteten kommer att öka betydligt de när
maste månaderna. ~

FE Arne. Åtskilliga av bröderna hade tidigare snappat
upp att -lBSA skulle komma Igäng och päpassllgt sänt
mig tips därom . Att jag dock Inte publicerade nägot där
om I spalten, berodde pä att Arne och jag kommit över
ens om att Inte skriva" om debuten , förrän den verkligen
ägt rum.
Nu är den som sagt avklarad och klappjakten pä
-lBSA kan börja. Arnes trubbel med antennvridning
och -skiftning är ju ett litet kru:<, men kanske nägon
av UK-bröderna kan bistä honom med räd och däd.
Vad strömförsörjningen till konvertern angär, vet jag
inte hur nätaggregatet till NC 183D är dimensionerat. An
dra amerikanska trafikrx:ar, jag haft tillfälle att prova,
har dock haft oroväckande smä nättransingar, vilka som
regel varit glödheta efter tvä timmars körning utan
extra pähäng, sä det är kanske säkrast att fortsätta med
separat strömförsöljnlng.
Lycka till Arne!

420 Mc-l<onstruktloner
-5CHH efterlyser byggbeskrivning pä en 70 cm kon
verter med europeiska rör.
VI har haft beskrivning med schema pä dels en xtal
styrd konverter för 432 Mc dels en enkel, självsvängande
dito I QTC. Tyvärr har jag just nu Inte tillgäng till mina
QTC-ärgängar (vistas tillfälligt pä annan ort), men jag
har för mig, att det skedde vid ärsskiftet 1954/55. Mtrl
ur en mycket värdefull och prisbllig surplusgrunka (glld
strälerx) användes I bäda konstruktionerna. Tx, se QTC
nr 2/56. Däremot saknar vi en beamkonstruktion för 432
i QTC. Vem kommer med mätskiss och beskrivning pä
en long long Yagi för detta band?

SM3 Sundsva.ll
-3AST rapporterar:
»i gär kväll (7/5) företogs en expeditiOn omfattande 4
bUar och 8 mer eHer mindre radio- och TV-intresserade
en färd till Kllssberget Invid Sundsvall. Sista 2 km till·
toppen mäste alla apparater och antenner bäras och ett
ganSka tjockt snölager gjorde vandringen mer pUres
tande än vanligt. Vid framkomsten till stugan pä toppen
monterades beamar upp, apparaterna anslöts till befint
liga kontakter, en knastrande brasa brann snart i den
öppna spisen, kaffepannan sattes pä.
Men konditionerna var däliga. TV gick ganska däligt
trots 765 mm och minus 1 grad . Pä. 144 erhölls bara ett
q·so och det var lokalt inom Sundsvall med -3ATB. Men
Inte ett pip söderlfrän. Vi var qrv kl 2000-2300. Som sy
nes Inte sa. enkelt att köra 144 frän Sundsvall.
Nu stär allt kvar I stugan, sä vid nästa högtrYCk blir
det säkert tfc frän Sundsvall. Mellan päSk och 1 maj har
jag varit nere I Danmark, Tyskland och Holland per bil
med familj. I Hamburg besöktes DL6SV, som har kört
mänga länder och även mänga SM pä 144, men han kla
gade bittert över att SM är sa. däliga att sända qsl. Spe
ciellt SM7 ... bade vid flera tillfällen lovat qsl men trots
flera brev även med IRC har qsl inte anlänt. Under mitt
besök qso:ades nägra andra pä 144 och alla klagade pä
SM7 . . . Det är inte roligt att fä höra sådant, när man
träffar VK-bröder utifrän.
Min rx fick jag emellertid trimmad och provad under
tfc, och det är ju alltid skönt att veta att rx:en är OK.»
Tack Axel!
FrekvensförtecknJng8.l' ffi. m.
--4BIU vill ha frekvensllstor lite oftare I QTC och som
ett eget bidrag har han helt resolut plockat Ihop aktiva
signaler frän de fyra första distrikten. Basse har ordet:
SMIBSA Gothem " 144,40
KL Välberg .. 144,45
SM2CFG Hörnefors 144,62
BHM Krist.-h. . 144,54
SM3WB Gävle .... 144,21
BOl Väiberg .. 144,63
AST Sundsvall . 144,86
NK Orängesberg 144,65
SM4KF Insjön .... 144,18
PG Kristineh. . 144,72
BTF Lundsberg 144,28
KZ Ludvika ... 144,73
BWL Malung .. 144,44
LB Hällefors .. 144,91

'rack för hjälpen, Basse! Det är naturligtvis en from
önskan, att vi kunde ätmlnstone tvä ggr om äret publi
cera en gemensam frekvenslista för alla distrIkten. Men.
Hittills har det varit svärt att fä aktuellt underlag frän
samtliga distrikt ungefär samtidigt. Dessutom bltr en
sammanställningslista rätt utrymmeskrävande, och läng·
vägsbröderna har flera ggr tidigare beklagat sig över det
myckna UK-stoffet i tidningen. Sä jag vet Inte om jag
vägar utlova mer än en qrg-förtecknlng per är.

Mer debatt

- 6BTT har mer pä hjärtat. Det bilr kanske tilläggas,
att han Icke beretts tillfälle att förhandsläsa -3WB:s
genmäle om Vk-utveckllngen. Lennarts förtydligande av
sitt resonemang I majnumret fär säledes Inte fattas som
t::tt svar på. nämnda genmäle. Var sA god, Lennart!
» En liten känga abt juni SSA-test. Varför endast 3
tim.-pass? Min rotor blir glödhet, om jag skall snurra
in a lla dx-stns (om condx tillåter) och den som Inte har
nägon rotor? Dx-qso blir gynnade vid exvls 5 lim pass
och det leder väl utvecklingen ät rätt häll?
Det I förra QTC framkastade kravet pä större anten
ner och effekter behöver vid eftertanke en närmare mo
tivering. Gränsen för en 144 Mc signals läslighet bestäm
mes av konverterns signai/brus_förhällande oeh den frän
antennen mottagna signalens styrka. Det finns alltsä tvä
möjligheter att öka läSligheten, antingen minska brus
faktorn eller öka signalen frän anetnnen (större antenn,
qro hos motstatlonerna).
De vanllgaste konvertertypernas brusfaktorer är unge
fär (det beror ju oxo pä byggherren och trlmningsmöjllg
heter) :
6J6-{\J6 4--7 db
ECC84
4--4l db
E88CC
3-5 db
Vinsten mellan ECC84 och en E88CC konverter är allt
sä l bästa fall 3 db. En stor, verkligt stor, antenn ger
kanske 6-12 db förbättnng. En qro, lät oss utgä frän
20 W, till 120 W ger nästan 8 db mer, gär man till 500
W, blir ökningen 14 db.
Problemet blir alltsä, pä vad sätt kan jag enklast och
billigast förbättra UK-riggen. För det vIII man väl? Den
enda slutsats jag kan dra av ovanstAende är, att om
man har en stn med ECC84, 5 element och 832A, sä är
det först antennen, sedan tx:en och först I tredje hand
konvertern som behöver förbättras. Kom sedan Ihäg, att
en större antenn förbättrar bäde mottagare- och sändar
sidan ! Nu vill jag givetviS Inte ha sagl, att man Inte
skall förbättra konvertern, men tydligen är vinsten störst
och kostnaderna minst vad antennen beträffar. Därför lät
inte blyghet eller snacket om utseende. om nu antenn
överhuvudtaget har sådant, diktera antennplanerna utan
se saken frän den tekniska sidan och bygg därefter.
Ja, sä måste jag kommentera en kommentar. -5UU sa
i maj QTC: •. . därför att man med hög förstärkning
(i konvertern förmodar jag) kan vrida ner pä traflkrx:en
och just därigenom fä fram det gynnsammaste signal/
brus-förhällandet.
Jag som trodde konverterns hf-steg till 95 % och blan·
daren till 5 % bestämde slgnaljbrus-förbällandet! Tydll·
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gen var felet med hans gamla konverter, att f1}rstärk
ningen var mycket för litg! Hos llitde -ANR och -BTT
är det nästan mol tyst när konvertern är fritnslagen vid
normal rx-inställnlng.
Det var mej -7YO hörde Pit 144,40 kl. 1950, men det
går väl nästa gång istället.
Roligt läsa om SM4-planerna. Det sprutar en hel del
energi ur den gode Gunnar, men tyvärr är alla SM4 utom

-4PG lika svaga som qrm :en är starka. Jag skall rlla
ett stort kryss I loggen, när SM4-gubbarna kommer med
ordentliga antenner och effekter över 100 W. Alla dessa
hörda men ej k1}rda skulle reduceras, om tx-sidan stod
l klass med rx-sidan. »

»Folkonll'östntnge.ns» resulta.t
a) 20 av bröderna ha, yttrat sig om poängberäkningen .
11 vill ha system -VL, 6 systemet 1 poäng per km (! nit
got fall kompletterat med qso-multlpller) och 3 vill blbe
hitla Region I-reglernas poängberäkning. Ingen vill tydli
gen ha distriktslIlIägg. Resultat: system -VL, se QTC
5/57, sida 119.
b) Om 420 Mc-qso:nas premiering har 15 röstat. F1}rsla
gen omspänner i allmänhet fritn dubbel poäng jämfört
med 144 till tiodubbelt. En har r1}stat f1}r lika med 144
och en vill ha särskild klass för 420 Mc. Medelvärdet blir
femdubbel poäng jämfört med 144 med sparsammare pre
miering av de kortare qso : na, vartgenom upptrlssnlng av

poängen med hjälp av blitslampor I tätorterna elimineras,
se poängtabellen I uppropet till SSA-testen I QTC 5/57,
sida 119.
c) Beträffande test passets längd mm v ill 7 ha ett ode
lat pass och 5 en håltimme med hänsyn till TVI. 5 vill
Inte ha längre pass än till kl. 2400 och 4 önskar bälla
pä till kl <.1100. De flesta vill börja kl 1900. Resultat: kl
1900-2400 utan hitltlmme.
Nu rättar vi oss alla lojalt efter majoritetens beslut
och kör frän och med jull-teslen efter de nya aktlvltets
reglerna. Här hade varit pit sin plats aft itterge dess a I
sin helhet, men QTC sidantal räcker Inte till härför. De
kommer I juli- eller augustlnumret . Till dess fitr ovanstä
ende vara ttllfyllest.
A k tl vi totstesten

Resultat fritn majomgitngen:
- 7BCX 51 poäng, -7BZX 49, -7BAE 44, -6BTT 14,
-5BRT 10, -5CHH 10, -5BPI 10, -7PQ 10, -7YO 9,
-4BIU 9, -5eDI 9, -5AAD 8, -7CIH 8, -5UU 7,
-4PG 5, -7BOR 3, -7AUG 3, -3AST L
Rätt däliga konds med regn och ett par plusgrader ,
omkring 760 mm. Hög aktivitet I Skåne.
Kommentarer:
-5BPI: .Resultaten frän stockholmshAllet 1}verlag dit
liga. Ny på bandet: SM5BVM, som Ater dök upp efter tre
ärs bortovaro.'"
-7BZX: .Gondx ganska d itlIga, speciellt tlll Värnarno!
Bygger ny konverter med 417 A - E88CC hl. FA se vad
den kan ge för brusfaktor !»

-4BIU: . Beträffande conds, sA var de lite underliga,
tyckte jag. Hörde -3WB och -6BTT med stundtals S6/8
men ni! qso. Från -WB hörde jag fÖljande msg: 'nu är
jag utled på att ropa cq fer hr hör jag nll trots E88CC
sri'. Undrar egentligen hur det är ställt pit rx-sidan hos
dej, Sven? Hörde förresten -WB pit abt min frekvens
Wrsta gAn gen han ropade, så han har tydligen fler än en
xtal, hl. ,
-7YO: .-ZN hördes starkt vid flera tillfällen, men den
gode Ingvar har väl något fel pit sin konverter just pit
min frekvens, han hör mig tydligen Inte längre . Senaste
qso var den 5/2, sedan nll, How? A Il a i Karis krona tyck
tes vara qrf/qrl. -5BRT kom in flnt, dock med qsb.»
-7BAE: . Elektrlskt laddat regn och snöbyar, qSb, mm
försvårade qso:andet en hel del. Svaga slgs överlag, även
på 70 cm bandet. -7ZN tycktes ej heller denna test, så
väl som tidigare I år, Intressera sig för qso med UK7.
Har beamen rostat fast, Ingvar? :$
-5BRT: »Konds slog bottenrekord! Jag tYCkte , att
SM5 kommit litngt pit efterklllken I aprllomgAngen och
försökte allvarllgt att göra något åt den saken, men un_
der rAdande väderleksförhållånden var det nog fäfängt.
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Har nu by ggt om sändaren för 144/432 Mc (tankkrets
modell -AY/-AOL) och är körklar pA 432 Inom kort.
Vem har intresse att försöka köra Nyköping pä detta
band?'
.
-7CIH : »Vy bd condx. Hörda men ej körda: -7YO och
-7BYB. »
-5UU: >Tyvärr missade jag en del lokala. stns men
kom igång för sent pit grund av qrl men ska försöka sy
stematisera det hela nästa gång genom personlig kontakt
under månaden för att klara a v era qrg, så gär det kan
ske bätfre härnäs t. »
Rätt poängsumma för - 6BTT I aprIlomgången skall
va ra 12. I det 'f ör ö vrigt något härjade aprilnumret om
talades en g a mmal Irländsk UK-kämpe, som nu kör pä
70 Mc. Skall vara EI2W.
SIIII\UU uppträder äter som donator

Hugo skriver:
»Vill passa pi' tillfället meddela, att den SSA-medlem
i SM2. som förs t kontaktar någondera distrikten 5, 6
eller 7 pä 144 Mc, likaledes den lyssnare som har bört
någon i samma dis trikt törst och kan öm seSidigt bekräfta
detta förhållande till mig personligen , för dess a har jag
1 ordning tvenne presenter bestående av 1) en Ronette
mikrofonkapsel av dubbelkristalityp, fyrroembrans, 2)
en dito enkelkristalltyp, tvämembrans för lyss naren. Det
finns ju nitgra stns igitng däruppe, s A passa kondsen
boys en good luck! ~
Tack Hugo! Ett förnämligt initiativ!
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Antal godk.

Point.

QSO
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.
41 .
42.

SM7BZX .............. . . ..•
SM7BE ....... . ........ . .. .
OZ8JG, . . .. . . ............ . . .
OZ7BB .. .. . .. . .. .
OZ9EA
OZ9AC ..... ... . , ..
OZlPL ........ .... . . . ..... .
OZ7AN ... . . . .. . . .. . . . . ... .
OZ5AB ....... . ...... ..... .
OZ4JS . . .... . .•.......•.. , . .
OZ3NH .. . .. . . . ........... .
OZ7G ..... .. . . .. ... .. .. . .. .
SM7ANB . ...... . . ...... .. .. .
OZ8LM
...... . .. .. . . .
SM7BJ
.. .... . ... . . ..... .
SM7BOR . .............. . . .
OZ7TZ
'" .. . ... . , .. ..... .
SM7AED ... . .. .. .. . .
OZ3NB .... .. .... .
OZ3RI ......... . . .. .
SM7YO .... . .•.. . .... . . ... .
OZlCR . . .............. , . . .
OZ7BR
OZ7GP ... .. ...... . . .. ..... .
OZ2KH . . .... .. ... , . . . . ... .
SM6BTT
.... . . ...... . .. . .
SM7BEK
.... . ... . .. .. . . '.
SM7ClH
.. . . . .•....... . ..
OZlHA
.. ........ .
SM7AW
OZ9HN
OZ6RL ..... . ....... ... . . . .
SM4BIU
SM4PG . .... .............. .
OZ3WN ... . .......... .
OZ4CL .. . . . . .. . . .. . . .. .. ..•
OZ8TX .. . ................. .
SM7AVA ........ ......... ..
OZ8RP . . ... . .... . .... . . ... .
OZ3XX
, .. . ..•.... . .... .
OZ3KE .. .. .. . . . . • ..........
OZ9EN ... . . . .. . . . . .. . .... .

40
87040
39
80652
37
46842
41
44895
18
36540
1833066
37
24864
35
23695
34
19380
33
19272
14
18982
33
17655
12
11496
27
11421
17
8993
16
8848
8568
24
9
5895
18
. 5580
20
4620
6
2952
13
2483
12
2328
7
1904
6
1896
1575
3
8
1408
4
1072
810
10 '
6
774
3
618
585
13
2
384
2
146
9
117
Il
108
9
99
1
78
7
63
3
27
2
8
2
4

DAGBOK FRÅN SM5XA/FD
Med spända förväntningar anträdde säker
ligen många hams med xyljyl och see. op. fär
den mot Linköping, lördagen den 11 maj. Väd
ret var si och så där och instruktionerna löd:
Åk till Bjärka-Säby och följ pilarna. Efter en
färd på ca 3 mil på en synnerligen vacker och
idyllisk väg kom man så fram till Sätravallen.
Du som inte var där! Du får ångra det så
länge Du lever. Platsen för den första Field
Dayen i SM5XAfL historia hade inte kunnat
få en värdigare och vackrare plats. Vi behöver
bara hänvisa till bilden i QTC nr 3 och säga:
Bilden x 1088!
Det egentliga programmet började inte förr
än 2000, men innan dess fördrevs tiden med
installation i resp. rum eller stugor. Vidare ·
kördes QSO från tre olika stationer, 80, 20, 15
och 10 mb. Konditionerna verkade dock inte
så där särskilt övertygande fina.
Så var det då dags för supen. Efter någon
minuts trevan så kom gemytet fram och det
hela avslutades inte förrän vid 3-tiden på mor
gonen och då hade de, som orkade vara uppe,
till och med halstrat, förlåt, grillat korv i
gillestugan. Vidare måste nämnas, att dans
även ingick i de vilda övningarna. För övrigt
var det ordnat med barnvakt UKV! Radiokom
paniet i Linköping hade välvilligt ställt en
TV-apparat till förfogande. Tyvärr medgav
inte avståndet från Norrköping någon avnjut
bar mottagning.
Så vaknade vi då till efter en koncentrerad
sömn och de som tänkt sig att deltaga i räv
jakten fick finna sig i att stoppa i sig litet käk
redan kl. 0815. Starten gick i grådisigt väder
exakt kl. 0900 och det var inalles 10 startande
plus see. op. Banan var synnerligen svår och
mätte 5 km fågelvägen. Hur mycket jägarna
sprang, förmäler icke historien. Prislistan fin
nes på sidan 138.
Åtta jägare fullföljde tävlingen men endast
tre klarade alla tre rävarna. Till givarna av
de UFB priserna, K, Lagercrantz och SSA
frambär vi vårt tack.
Under tiden passade de övriga på att be
kanta sig med den kuperade terrängen. Där
fanns snittslade banor at pröva på och en idyl
lisk sjö att titta på. 1230 samlades vi till den
sista gemensamma måltiden och kl. 1330 vid
tog själva meetinget. Detta inleddes med att
värdfolket för Sätravallen, herr och fru Blo
mer, avtackades. Värdinnan erhöll en blom
sterkvast som en ringa erkänsla och till Sätra
valIen skänktes en SSA-duk till minne av
det första radioamatörsammankomsten.
Under metinget diskuterades en del spörs
mål och bl. a. upptogs till diskusion QTC tryck
ort, sändarmateriels utbjudande till »vem som
helst», ungdomsreklam m . m. Efter meetinget
vidtog så den traditionella auktionen, som om
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fattade ett 50-tal positioner. Omsättningen
blev mycket god, ca 500 kr och resultatet får
nog betraktas som mycket gott.
Ja, så började vi att skingras och kosan
ställdes åt praktiskt taget alla väderstreck.
Speciellt skulle man nog vilja säga ett tack
till de S.thlms-hams med xyl, som gästade läg
ret. En representant för SRA passade på att
välkomna oss till deras Field-Day och vi bugar
oss.
Några data: Antalet hams var 35, xyl och
yl 21 samt see. op . 24 plus de som kom till
under söndagen. 80 mb stationen avverkade
14 QSO, 20 mb 18 och 15/10 mb 5 QSO.
- CD, - N L, - AHL, -XE, -ARS och Lv
2 hade välvilligt ställt erforderligt riggmate
riaI till förfogande.
Slutligen, de styrande för Field-Dayen har
varit -CD, -MN, -NL, -TA, -AHL,
-CHG och Folke/SL 5 CN. Återstår att till
dessa frambära ett fattigt, men från hjärtat
gående, tack ska Ni ha. Från de yngre säger
vi ett speciellt tack till -TA för de underhål
lande filmerna , som uppskattades till 100 '%.
Till alla övriga, som på ett eller annat sätt
dragit ett strå till stacken säger vi givetvis
också, tack ska Du ha. Säkerligen har man
nu glömt något, men det hoppas jag inte skall
leda till något missförstånd. Alla är ense med
mig, att det var en UFB Field Day, som vi
hoppas skall upprepas många gånger. Tack
för att Du kom och vi ses igen.
73 etc de
SM5RC/DL5L

SEMESTERTIPS !
Om Du inte redan har planerat och »spikat»
Din semester för året, så hoppas jag att »1n
bjudan till SM i rävjakt» (sid. 136) får Dig
att göra det snarast. Är Du sedan rävjägare
så slår Du två flugor i en smäll.
Om DU inte visste det förut, skall jag här
ta tillfället i akt och omtala att Gotland har
ett typiskt kustklimat med härlig sommar
värme i både luften och havet även vid denna
förhållandevis sena tidpunkt på året. (Se tu
ristbroschyrer!) .
För dem som tänker jaga räv, och inte tidi
gare stiftat bekantskap med den gotländska
naturen, får jag hoppas att den skall bjuda
på angenäma överraskningar. Arrangörerna
för räv-SM kommer att göra allt vad som står
i deras makt för att kunna bjuda på en både
trevlig - och inte minst - rättvis tävling.
Alltså: hjärtlig vällwmna till Gotland och
räv-SM 1957!
-AZK
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SM3ALP
SM6AOQ
SM3AVQ

OPERATION FRÅN OH0
Från redaktören för Radioamatööri, OH2YV,
har vi fått följande meddelande:
»Beträffande operation av utländska sän
daramaWrer från Åland (OH0) har finska
Post- och telegrafstyreIsen i ett principbeslut
förklarat, att sändningstillstånd ej kommer
att medgivas till utländska amatörer, vilka vis
tas på Åland under kortare tid. Detta beslut
beror på Ålands särställning inom Finlands
administration. Beslutet gäller inte enbart SM
amatörer utan alla nationaliteter. De ansök
ningar om tillstånd som insänts antingen till
Post och telegrafstyreIsen eller till SRAL
kommer att returneras.»

SM7ABR
SM6AFR
SM4ABS
SM5ABT
SM5BBC
SM3CCI

Adress- och signalförändringar

SSA:s kansli den 1G maj 19/57
SM2HI
SM5Z1

LIndeberg, ErIc, Ängsgatan 27, PItelI..
Svensson, Le nnart, Burspråksvägen 10, I,

SSA:s I,ansll den 1/s/5 1957
Jo~

hanneshov.

SM7AFA
SM7ATH
. SM6AOQ
SM5BSG

Ohlsson, Sten, Lundavägen 69, c/o Andersson,
Malmö.
,\\'lIhelmsson, Sven, östergatan, Vellinge.
Mattsson, Sune, Storgatan 63, Kungsbacka.
Olofsson, Gunnar, Ingvarsvägen 35, c/o Jär
hammar, Strängnäs.

PRESSTOPP-NYTT
HB9GJ:s nya världskarta
omfattande prefix- och
zonindelningar
Utarbetad mars 1957.
har nu, på mångas begäran anskaffats till
försäljnng, med ensamrätt för Sverige, från
SSA:s kansli.
Formatet, praktiskt för shacket, är 98 x 60
cm i tre färger blått, rött och svart.
Innehåller alla världens prefix och alla
USA-distrikten W 1 - W0 för WAS.
En liten storcirkelkarta (centrum mellan
europa) med grad- och distansindelning
finns i vänstra hörnet.
Kliche kommer att inflyta i nästa nr av
Q:r'C.
Beställ den redan idag ty efterfrågan ä'r stor.

Priset Kr. 8:50 inkluderar porto och em
ballage (papprulle) !

SM6BGN
SM5BFW
SM6- 1934
SM5--2898
SM5-2899
SM3-2900
SM4-2901

SM5FO
SM5GU
SM2HI
SM7IB
SM7JR
SM5KO
SM5MX
SM70U
SM5PS
SM6QA
SM5SD
SM5SM
SM5US
SM7VO
SM5WY
SM7XH
SM5YM
SM5Z1

För den nya riggen eller antennen,
köp billigt hos oss

Dynamotråd, Emalj. tråd
Motståndstråd
Isolermaterial
Rekvirera vår prislista!

E. SöDERLUNDS TRADSPINNERI AB
Kungsgatan 84- - Stockholm
Tel. 53 104-6, 53 114-7

Olausson, Nils, Komgatan 9, Halmstad.
Ekwall, Claes, SIgtunagatan 8, StockhOlm Va.
ThorseII, Nils, Verkstadsgränd 4, Vänersborg.
Laneskog, Leif, VIolstIgen 2, Solna 7.
TInghälI. Olie, Storskogsvägen 3, Stuvsta.
HOlmberg, Johanolov, Vågen , Box 187, Rossön .
Wåhlberg, Göran, Box 4166, LudvIka.
NYA LICENSER

SM5CY

SM7ZQ
SM6ZR
SM7AFA
SM7AXB
SM5AFE
SM7AYE
SM2AIF
SM2ASG
SM5ATG
SM5AXG
SM3AAH
SM7ATH
SM3ACI
SM5ASK
SM3AGN
SM7ASN
SM5AIO
SM5AWO

LIndell, L. T., FlemInggatan 18 A, Gävle.
Mattsson, S. F., Sägen 6, Kungsbacka.
Olsson, L., NTO-Iokalen, Pastf. 16, Kungsgär
den.
Slnner, S. R, Ebbarpsvägen, Osby.
Wentzel, R W., Sankt Pauligatan 37, Göte
borg ö.
Olsson, D. N., Björkhem, Säldebrll.ten.
Petersson, C. Å.. Teknologgatan 7 ög/3 v.,
Stockholm Va.
Swal~n, U. Å., Bergsrådsvägen 46, Johannes
hov.
Falck, C. M . , Postb. 811, Kramsta, Järvs!!.

läger, E. G. K., Hästholmsvägen 23/4, Stock
aolm Sö.
J ohansson, P. G. O., Förvaltargatan 3, Sund
byberg.
Stähl, R., Rlarabergsg. 33, c/o Thlel & Svens
lon, StockhOlm C.
Lindeberg, E. G . B., Box 2953, Piteå.
Friberg, L . G. G., Söderlindsgatan 22, Tranäs.
Adamson, J . E. R, Augustenborgsgatan 12 D,
Malmö.
Sjöström, J -O., Tallgatan 12/3, Sundbyberg.
Engeström, G. Götgatan 58, StockhOlm SÖ.
GuIlIn , T. K., Kyrkorådsgat. 17 C, Ystad.
Lindholm, B. G., MIdsommarvägen 40, Häger
sten.
Karlsson , S. -O. , Torpane, Bäckefors.
Källgren, K. O. J ., Grevgatan 50, Stock
holm ö.
Näsje, R., MUlträgatan 72 nb, Vällingby.
Runqvist, B. U., LenaIund, NorrköpIng.
Gran~r, G. M ., Mellankulagatan 6 A, Hässle
holm.
Frlstedt, J . E., PlOgväg. 4/2, Solna.
L indskoug, Å., Nobelv. 109 A, Malmö.
Andersson, K. N.. Utkiksbacken 23, Stock
holm Sv.
Svensson, A. L., Burspräksvägen lO/l, Johan
neshov.
Nilsson, N.-E., Storgatan 13, HMr.
Warrer, A., Doktor, Llborlusg. 5, Göteborg.
Ohlsson, S. L, Lundav. 69, c/o Andersson,
Malmö.
Persson, B. L P., Björkall~n 12, VIntrI• .
SjödIn, A. V., Kallskärsgatan 6, Stockholm ö.
Segerbäck, L. B ., Bonderups s kola, Dalby.
Johansson, M. G., Prästbalsvägen 35, Lycksele .
Bohman, A. R, LummerstIgen 8, Umeä 1 .
Lindman, Å. G., Fredagsvägen 15, Enskede .
Krook, G. E., Hagagatan 37, StockhOlm Va.
Näslund, B. L., Hagen 6, örnsköldsvlk.
Wilhelmsson, S. T., östergatan, Velllnge.
Ekendahl, U. B. H., Gustavsgatan 5, Gävle .
Rydln, C. B. H., Bävergatan 28, Bromma.
Wikholm, E. E., Klintbergsgatan 1, Gävle.
Andersson, H. B., Henrlk-Trollesg. 22, Karls
krona.
Aspelin, F. V. E., PalmfeItsvägen 43, c/o
Kleinbord, J ohanneshov.
Karlsson, G. O., Trollbäcksvägen 47, Troll
bäcken.

SM5IC
SM6ZR
SM5ZT
SM4AHG
SM2ASG
SM8AMJ
SM5AIO
SM4ABS
SM5AOX
SM4BZN
SM7BZO
SMSBXT
SM4BHY .

Dahlberg, Tore, Forstensvägen 5, Bromma.
Warrer, Am. (ex-1617), Dr. Llborlusgatan 5,
Göteborg C .
Larsson, Lennart, c/o Ullman, Amännfngev.
16, Johanneshov.
Henriksson , Henry, Hyttvägen 5, Hällefors.
Bohman, Amt (ex-2686), LummerstIgen 8,
Umeä.
Larsson, Olle, Boforskantoor, Wllton-Fljenoord
Schledam, Holland.
Aspelln, ErnfrId (ex-2852). Palmfältsvägen
43, Johanneshov.
Olsson, Dan (ex-1593), V :a GUlnne, Sälde
bråten .
Henricsson , Arne, Klubbaeken H, Hägersten.
Wedln, Olle, RAtallsvägen 32, Ludvika.
Carlsson, Stig, LIndeborgsvägen 50 A, 7 vän .,
Malmö S.
Jönsson, Carl, c/o Ljungkvist, Norr Mälar
strand 86, StOCkholm 12.
Richardson,
Hakon,
Skrantahöjdsväg.
20,
Karlskoga 6.

»GJORDA

SM2CSA
SM7CSG
SM5CVH
SM5--2100
SM5--2745
SM2-2794
SM8-2835

Lindberg, Bengt, Box 1420, öjebyn.
Arnell, BIrger, Karlagatan lO, Nybro.
Malmberg, Tlmo, Bromma Kyrkväg 472 B,
Bromma.
Lennehelm, Helge, Åsegatan 132-134 c/o
Hjelm, Stockholm SÖ.
Spengler, Edvard, Bergsgatan 4, Enköplng.
Lindberg, Nils-ErIc, Margaretagatan 8, Boden.
Torstensson, Olav, M/t Polykllpper, E. Ras_
mussens RederI, V. Strand gate 14 a, KrIsti

ansand, Norge.
SM6-2850 371004-505 Ulf Rohne, 4 log., 4 komp., I 17,
Uddevalla.
R!!.TTELSE:
I QTC nr 5 förväxlades SM5JH med SM5IC. Rätta
adresen skall vara:
SM5JH
Edor Dahlbeck, Enslttarvägen 4, Stockholm K .
SM5IC
Tore Dahlberg, Forstenavägen 5, Bromma.

KL7MF
brukar hålla till på nedre delen av 14 MHz
kl. 17- 19 SNT. Han vill gärna köra C- och
X-län för W ASM.

DL ORDNAR HAMTESTMEETING

i Reichenau, Bodense 29-30 juni! SM4YL
undrar om hon kan få sällskap med någon.
Adressen till-YL OK i listan!

FöR AlIlATöRER

Modulatorförförstärkare

AV

AMATöRERl»

Converter
för 2-metersbandet

med klipper och klipperfilter. En fb.sak för de som
verkligen vill nä längt. Gör dessutom DIn signal smal
och fln .
Bestär av mikrofonförstärkare och det viktigaste av
allt - en symmetrisk klipper med efterföljande filter,
som skär frekvenser över 3 KHz. TIll Ingängen kan
anslutas alla normala typer av krlstall- och hög
ohmlga dynamiska mikrofoner och ut erbälles upp till
20 V klippt och frIserad LF-spännlng - mer än till
räCkligt aU dIrekt drIva AM- eller NBFM-modulator.
Är bl. a. provad av -SAY, -5AKI, -SAOL, -5BDQ,
-5BRT, -5XP m. fl. Best. nr X124 . Netto Kr. 80:
Beskriven i detta nr. av OTe.

HF-steg med ECC85 ell .
longli[eröret E88CC I
V\'allman-cascode.
·Oscillator ECC81, blan
dare och I,atod [öljare
I - . _.T_ _ ECC81.
Strömätgäng
t .
' ) 200 V 25 mA samt 150
V stabiliserad spänning
till .
lo
~ 6.3 V c:. 1,5 A. Ttll
.
_
.....
satsen lev.
komplett
med alla komponenter Inkl. kristall 7 Mp/s (MF-ut
4-6 Mp/s samt färdIgborrat chassle. Best. nr X81.
PrIs m . ECC85 amatörnetto .............. Kr. 60:
önskas E88C tillkommer ................. Kr. 20:
önskas 35 Mp/s kristall tillkommer ... . .... Kr. 10:

73 de
SMGAY, S1II5AOL, SM5ARI
SM5BJU, BM/SBDQ

ELFA18utI~& ~tiNt AB
Holländargatan 9 A

Box 3075
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STOCKHOLM 3. Tel. 240280

Postgiro 25 12 15
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FÖ1'eningen Sveriges Sändareamatörer

Fordringarna för radioamatör
certifikat klass C
Det har visat sig att en viss osäkerhet rå.der
beträffande fordringarna för C-certifikatet
och formaliteterna i samband med ansökan.
C-certifikatet kan förvärvas av person, som
under det kalenderå.r då. provet avlägges fyllt
16, men inte 19 år resp. under kalenderåret
uppnå.r denna å.lder, och av person som fyllt
50 å.r eller under året uppnår denna ålder. Sö
kande till C-certifikat behöver endast genom
gå. prov i telegrafering (40-takt). Det erford
ras dock ett intyg frå.n SSA att den sökande
har erforderlig teknisk underbyggnad och läm
par sig som sändaramatör - detta intyg er
hå.lles enklast genom att den sökande uppsö
ker SSA:s tekniske sekreterare för en liten
pratstund. Mer avlägset boende sökande kan
sända in ett intyg, undertecknat av två. licen
sierade sändaramatörer, beträffande hans tek
niska underbyggnad och lämplighet som sän
daramatör till SSA och tekniske sekreteraren
kommer därefter att utställa det önskade in
tyget. I brist på. sändaramatörer gå.r det bra
om t. ex. fysiklärare eller yrkeslärare i elek
troteknik undertecknar intyget till SSA. För
sökande som inte är medlemmar i SSA utgå.r
en expeditionsavgift av fyra kronor för tek
niske sekreterarens intyg.
AQW

RADIOLÄGER
Den 13-21 aug. 1957, anordnas somma
rens raclioläger i Gå.lötrakten. Under lägret
anordnas bl. a . rävjakter, radiotävlingar av
olika slag samt radiokontakter. Upplys
ningar om lägret erhå.lles från:
Stureby Radio Club

Bastuhagsv. 20, Enskede.
Tel. 475700, 474884.

"·", "
IW

RÄVSAX med Tryckt Krets.
Alt. I. Tryckt krets + 3
rörhäll~r:. + 2 fästen, 9,50:
Alt. II. - Alt. L + samt
liga motstånd och konden
satorer + 2 potentiometrar
~
,,
+ vridkondensator + sPol
stomme m, järnkärna. 32,50, Alt.' III. = All. Il"
kopplad och testad, Dessutom tillkommer 2 sL DF96
och 1 st. DL96, - RU55 Trafikmollal;lare typ L, även
med området 1.5-3,0 MC. Avstämnrngen har spe
cialrall med dubbel utväxling! RF 24 Konverter m.
schema, 24 :-. BC459 TX-chassl, - för demontering,
12:50,lF-chassln 4:-. MF-enheter, 6·rörs, utan rör,
12 :-, Schema med byggförslag, 1 :-.
" ,' :'" ' ":, , :
"
,
.
"
,
'
.
,
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pOlhemsg~~~::r~

SM6BWE, tel. 155833 säkrast 16.00-17.3D

HAJI-annonser
AnnonsprIs , l kr per grupp om 42 bokstäver, st1fror
eUcr tecken, dock lägst 3 kr. Icke SSA-medl. dubbel
taxa, Text och Ukvld Insändes töre den 10 I mänaden
töre Införandet till kansUet,
SLmlPAS till bråkdel av mtrlkostn. p . g.a. flyttn,
tx i stålrack vfo-bf-fd-fd-pa 50 W cw + fone, Z W
Br, 2 st.l/2 W Br, tx l W Br, tx-chassie SCR 522,
QRO avstkond, '+ 2 s L 4E27 mm. Hela satsen kr.
390:- + frakL Säljes e"/. i delar, SlIIZZD P-A Hlnn
man, I 19/B, Boden 19.
ILL SALU: Tx VFO/pa 50 w lO, 15, 20, 40 o . 80
T
m . i snygg läda. Pris: 125 kr, Likr, Lovanstä, 600
v/200 ma 250 v/100 ma Pris 125 kr. Rx Natlona l NC
57 (9 tubes) i mkt gott skick, Pris: 425 kr. SM4BHY,
H, Richardson, Skrantaböjdsväg ZO, Harlskoga 6.
Tel. 378 08.
'

TV-DX alIkanaisantenn i 2 vån, (20 elem,) 73 :- ,
A ntennrotor med kompasshus 173 :- , Hi-fi inspel
ningsband 7"-365 m 14:65, D:o 7"-550 m 22:-.
Studiomik, 63:-. Radior!>r 4:-.'st. 10 st. 35:-, 1S4,
1T4, 3A;" 6AG7, 6AK5, 6AQ5, 6J6, 6L6, 6Sn, aSN7,
6V6, 12AT7, 12AU7. 12AX7 etc, UK-rör 954, 955, 956,
957, 958A 9 : 85/st. Kristaller, ett 40-tal värden 4 :85/st.
Universal Instrument 20000 ohm/V DC samt 10000
ohm /V AC, 23 mätomr, 148 :-. Signalgenerator 120
l(c-26O Mc 17S:-, Kondensator-Motständsmätare
178: - , mA meter 0-3 23 :- , G-M räknare i am, ori
ginaibyggsats 120:-, G-M rör IB85 45:-, Kondensa
torsats inneh, 50 glimmerlcond, 13 :50, D:o inneh , 100
Iceramiska kand, 14 :50, Hörtelefon 9 :50, RCA 2 %"
högtalare 15 :-. SOl-batteri 12 :-, Strömbrytare l-pol.
1 :-, Transistorer CK722, 2N107 8 : -/st . CK721 18 :-.
CK760 21:-, 2N170 12:-, A01 (40 Mc) 17:-. Min,
o. sllbmin.-materi el för transistorer . etc. Begär rietto

prislista, Upp

till

80 % rabatt. TV-lagret, Box 170,

Vänersborg.
Bes~

73 do Si\I6XS

KÖPES: Bra trafik-rx I prisläge 300-500 kr.
SM5BU, Bengt Eriksson, c/o Blomberg, Fruängs
gat. 47, Hägersten 6.
ILL SALU: Trafikm, S-38 125:-.AN/APA-1, om
T
byggd t. servlsoeiJIoskop 125 :-, Cartomatlc rör
provare 150:-, BC455 med glödtr, 12V 85 :- , beg.
m. i gott skick, SM4-2642 Ragnar Olsson, ]lIP-buset,
Amotfors,
PORTABEL, fabriksbyggd, komplett rn1nJatyrradlo
station input 10 w, säljes till bögstbjudande eiler
utbytes mot bra Rx , Skriv elier ring SM5BNF, tfn
87 18 70, Stockholm. Fotografi samt utförliga data på
anläggningen sändes pä begäran,
RANSF, pr, 127-220 V Sek. 2 X 750 V. 0,3 A, 2.5 V
T
o. 6.3 V. Äkarp, Drossel för d:o 2 sL oljekond,
8 .aF 750 V. 2 sL rör 816. Allt för 125 :-. 1 st. Mil
lien 12076 vrIdkond. 2 X 75 pF 3 kV 30 :-. 2 sL 100
mA DC instr. 82 mm e a 25:-, 1 s L 2 A KF Instr. 82
mm e 15:-, Div. rör: 807, 6L6GA, 6AG7, 6va a 5:
sL SM7ZN, Ingvar Pettersson, VIisthorja, VIirnamo.
Tfn 12685.

Sista skriket
Eftersom man väl knappast kan räkna med
att QTC nr 7/8 hinner komma ut innan lägret
måste detta'tyvärr bli sista varningen.
Först och främst finnes ännu plats för en
hel del folk på. Åstön trots att den s , k. fa
miljeförläggningen naturligtvis är fullbelagd.
Förr om åren har flera familjer slagit sig ihop
om en barack vilken delats av med läkt och
spännpapp, det blir ju förskräckligt lyhört så.
det avviker inte så. mycket från moderna stads

vå.ningar på den punkten, Plats för ungkarlar,
eller därmed jämförbara, är det gott om, Ba
rack för UKV kan vid behov iordningställas
(här är UKV uttytt Unga KVinnor) .
Från ytterst trovärdig källa har flutit upp
ett rnsg att SM som enda land, förutom Afrika,
på östra' halvklotet, skulle få. 500 kels på 50
mCls bandet. Msg å.tföljdes av erbjudande om
att vi under lägret skulle få låna en 100 Watts
rig för detta band. '
IGY, har väl dom flesta hört talas om i ett
eller annat sammanhang, men det är väl inte
alla som vet vad saken gäller, därför är vi
glada över att bland lägerdeltagarna se
LA2AD, civiling, och docent vid Trondheims
tekniska högskola, vilkens intressanta och
medryckande föreläsning vi minns sedan 1955.
I år ska vi försöka pumpa honom ytterligare.
För 2 mtrs trafiken kommer vi att försöka
lå.na en ny bra antenn för att uppnå. ännu
bättre resultat än i fjol. Lyssna på bullen den
30/6 och 717 för uppgift å. frekvenser och pass
ningstider. Ev. skeds uppgöres med -MN. Ev,
önskemå.l, tips m . m , mottages av underteck
nad och -MN fram till tiden för lägret.
, Vid midsommartiden komme r korten för
slutgiltig anmälan att utsändas ti\l dem som
preliminärt anmält sig.
VTPAN
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SM3BNL

NU HAR DEN KOMMIT!

TILL SALU: TX 500 , W CW-AlII-FM, Fabriksbyggd
goivrack 158 X 46 X 44. KEY, MIKE, BCRX + PRE
SEL, GP - ANT. + COAX. Säl jes på gr, av utlands
vistelse 2.000:-. Upplysn , genom SM5BBC, Ulf Sw....
16n, Bergsrådsvägen 46, Johanneshov 4. Tfn 4913 20.
TILL SALU: 220 V QRO-TRAFO 2 X 1500 V - 0 ,5
A obeg. 150:-,0I.iekond, 10 p.F - 1500 V 15:-.
I(apsladd glödtrafo 220 V prim. sek. 2 X 3, 15 V - 8
A; 6,3 V - 1,1 A; 6,3 V - 0 ,9 A 20:-. 2 sL 866A
15:-. 12 V Omformare 550 V - 100 mA m, Startrelä
20:-, Katodstrålerör DG7-2 nytt m , hAJ\. 15:-. Hand
mikrote!. m . tang, och dynamisk kapsel 20 :-, a st.
pentoder 837 (Iämp\. f. 400 W gallerjordat linjärt PA
enl. QTC) m, håll, 40:-. Telegrafnyckel, gedigen tysk
surpills m, bakelitkåpa på platta med gummiunder
lägg 20:-, Llkrtktaraggr. (Am. surplus f, 19 tums
r aclc) 220 V in m, 4 st. 5Z3 i bryggkoppI. , utspänn.
900 V och 450 V - 200 mA vardera, lnneh, kapslade
trafos f. 2X500 V--400 mA; glödtrafo m, 3 sL 5 V
lind n, ; 2 sL kraftiga kapslade slIdrossiar ; oljekond. 10
.aF-1500 V bleedrar m. m, Pris f. hela enb. 125:-,
ImilCS: LM: ]lIORSESIffiIVAPP , Svar m, pris till
-5AYB, BIsittargat. 4, Hägersten . Te!. 4628 42.

~
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HAMMARLUND Ha-lOD
Pris kr. 1;095

10 rörs superheterodynemottagare, Frekvensområde 540 kc-30 Mc, Kali
brerad bandspridning på amatörbanden, Q-multiplier, Störningsbegränsare,
BFO, S-meter, Hörtelefonuttag. Levereras för 105/125 V eller 220 V Växel
ström .

S 'Ä LJES: Traflkrn , BC312--M, i bra skick med likr,
+ 1 st. conV, RF24, 475 .- , SM7BWZ E. Ekborg.
Karlavägen l, Kristianstad .
SÄLJES: Modulationstrafo 100 W LF 50 kr " 2 sL
TZ 40 till d:o 9 kr/st, glödtrafo till TZ 40 15 kr.
Hanunondorgelförstärkare 25 W, 2A3 ppar, 4 ohm ut
115 V 50 p/s, med rör 75 kr, Jensen 12 tum konsert
högtalare, inb. fäitlikr. 60 kr, 100--1000 kc xtal Bli
ley SMC 100, 15 kr, 2 sL TZ 20 il 5 kr. 3APL 10 kr,
250 W pentod RS 337 1G kr, S;\llIIF, Slottsv~gcn 40,
Sollentuna.
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Värtav. 57
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Stockholm

Tel. 630790

