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SSA:s styrelse
Ordf.: SM-ZO, Arne Schlcimann-Jensen.
V. ordf.: SM5AZO, C. E. Tottie, Mölnavägen
l, Lidingö 2. TIn (010) 660545.
Sekr. : SM5LN, Martin Höglund, Spannvä
gen 42/nb, Bromma.
Skattmästare : SM5CR, Carl-Göran Lund
qvist, Näckrosvägen 35/6, Solna. Tfn (010)
822326.
Kanslichef: SM5AYL, Sylvia Fabiansson,
Fihpstadsbacken 24/2, Farsta. TIn (010)
944175.
Tekn. sekr.: SM5KV /9Q5, Olle Ekblom.
QSL-chcf: SM5BZR, Torbjörn Jansson,
Aprikosgatan 29/4, Vällingby.
QTC-red. : SM5CRD, Lennarth Andersson,
Stureg. 6 A/3, Sthlm Ö. Tfn (010) 625218.
Supp!. : SM5ZD, Per-Anders Kinnman, Lie
vägen 2, Roslags-Näsby.
SuppI. : SM6BLE, Rudolf Dahlström, Barn
hemsgatan 11, Postfack 53, Mölndal.
Ilevisor: Emil Barksten.

Distriktsledarna
DL l
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL

SMl.AZK, K-C. Wcincbrandt, BB
VII, Fårösund.
2 SM2ALU, Lars-Inge Engström,
Parkvägen l, Bergnäset.
3 SM3BNL, Bengt Fröiander, Brand
!;tationen, Hovsgatan 22, Härnösand.
Tfn 16890 (bost.), 17550 (arb.).
4 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box
354 A, Vålberg. TIn Karlstad 42439.
5--Stor-Stockholm, SM5BGM, Bo Fors
lund, Agnegatan 24/2, stockholm K.
Tfn (010) 510111.
5-Landsorten, SM5RC, Matz Bjureen,
Högväg. 23, Nylcöping 2, Tfn (0155)
13785.
6 SM6BLE, Rudolf Dahlström, Barn
hemsgatan 11, Mölndal. Tfn (031)
271120 (bost.), (031) 270518 (arb.)
7 SM7MG, Sven Wiklund, Köpmang.
13, Höganäs. TIn Höganäs 405 22
(bost.). 401 97 (arb.)

Funktionärer
Bulletin: SM5BHO
Mobilt: SM5KG
Rävjakt: SM5BZR
Diplom: SM5CCE (svenska)
NRAU: SM5ANY
Tester: SM7ID
SM6AMR (övriga)
Region I: SM5ZD
UKV: SM5MN
Bitr. tekn. sekr.: SM5KG, Klas-Göran Dahlberg, Kvarnhagsgatan 24/2, Vällingby.

lUinneslista
SSA:s kansli, Jönåkersvägen 12, Enskede.
Exp. 10.30-11.30. Postadr. : SSA. En
skede 7. Postg. 52277 . Tfn 487277.
QSL-byrån även kVällsöppet 18.30-20.30
sista helgfria torsdagen i varje månad.
Försäljningsdetaljens postgiro: 155448. Betala alltid per Fostgiro.
SSA-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80
m (3525 kHz) och kl. 10.00 på 40 m
(7050 kHz).

are

Redal,tör och ansvarig utg;varc:
SM5CRD, Lennarth Andersson,
Sturegatan 6 A/ 3, Stockholm Ö .

QTC ANNONSPRISER
1/1-sida
1/2-sida
1/4-sida
1/8-sida
Bilaga

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

275:
150:
85:
50:
275:

ANNONSAVDELNINGEN '
Box 163, Stockholm 1
Postgiro 607072
Tfn Sp 00 69

Nya priser inkl. mus.
MEDLEMSNALAR kr. 3: 65
NYA LOGGBöCKER Typ A4 kr. 5 :50.
Typ A5 kr. 4 :- .
JUBILEUMSM~RKEN kr. 2 :10/200 st.
POPULÄR AMATöRRADIO inb. kr. 15 :65
UTDRAG UR B:29 kr. -:55
TELEVERKETS MATRIKEL kr. 2:10
TE&<NISKA FRAGOR kr. -:80
STORCIRKELKARTA kr. 3: 15
PREFIX- OCH ZONKART A
kr'. 9:
SSA DJPLOMBOK kr. 13:50
MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL
med nålfastsättning kr. 4: 20
med knapp
kr. 4:70
(leveranstid ca 2-3 mån.)
LOGGBLAD FöR TESTER kr. 1 :60 per 20 st.
SSA VÄGGLöPARE 5 färger, 33 X 63 cm.
kr. 6:25

Sätt in beloppet på postgirokonto 15 5448
och sänd beställningen till

FÖRSÄLJNINGSDETALJEN
Enskede 7

t
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RÄTTIGHETER
OCH SI(YLDIGHETER
Att svartsändning och licensöverträdelser
inte längre är några direkt unika företeelser
är dessvärre alltför omvittnat.
Begreppet sval'tsändning innebär ju egent
ligen, att lagbrytaren i fråga är att söka utom
de licensierade sändaramatörernas led . Vad
vi kan göra här är att uppmärksamt följa
»svartingarnas» verksamhet och på allt sätt
biaraga till att den stoppas . Om detta är vi
väl alla ense. Det kan i detta sammanhang för
tjäna påpekas, att på den senaste tiden inte
mindre än 10 personer ertappats med olika
innehav av sändare - med efterräkningar som
följd.
Värre är det då med licensöverträdelserna .
Här är lagbrytarna att söka bland oss själva.
Vi klagar över att obehöriga stationer tränger
sig in som ogräs på våra band - och ändå
svarar vi själva för en del av bolmörten. Gi
vetvis inte alla av oss utan en liten minoritet.
Men denna minoritet existerar dock. Det är
det, som är det verkligt allvarliga.
Varför jag på nytt tar upp detta problem,
som för inte så länge sedan ventilerats i dessa
spalter, beror på att det även i fortsättningen
väckt diskussion i vida kretsar. Bl. a. har våra
metoder att ge publicitet åt konstaterade li
censöverträdelser väckt kritik från flera håll.
Ännu fler har dock uttalat sin tillfredställelse
över att det äntligen görs något åt saken.
På bandet avlyssnade jag för inte länge se
dan ett tankeutbyte vid vilket en av deltagar
na ansåg, att lagbrotten ej 'borde offentliggö
ras. Som motiv gav han slutklämmen: »Han
den på hjärtat, vilka av oss har inte någon
gång kört svart?»
Jag måste säga, att aetta uttalande gjorde
mig verkligt upprörd. Vi tillhör en kår av
s ärskilt examinerade medborgare, som av
myndigheterna utrustats med exklusiva privi
legier. Skall de bevaras, måste vi givetvis
ålägga oss självdisciplin. Exklusiva rättighe
ter medfört eX'klusivt ansvar. Det är rimligt
att rättigheter och skyldigheter balanserar
varandra. Bestämmelser är till för att följas .

Ingen inskränkning i rättigheter'na har till
kommit utan skäl. Vi har rätt att förhand
lingsvägen verka för bästa möjliga rimliga
villkor. Men vi har ingen som helst rätt att
sätta oss över gällande föreskrifter.
Jag talar naturligtvis här inte om de rena
»olyckshändelser», som kan inträffa, ehuru i
och för sig beklagliga: att av misstag lägga
sig på. felaktig frekvens, att glömma slå. av
slutsteget vid frekvensbyte från en banakant
till en annan etc. Således rent slarv, som bör
bekämpas, men som inte skett i ond avsikt
och där vederbörande med skammens rodnad
lovar sig själv att se upp bättre i fortsätt
ningen.
Jag talar däremot om sådana förseelser,
som görs med berått mod , vid upprepade till
fällen och stundom med uppenbart trots mot
föreskrifterna; det kan röra sig om att an
vända otillåten effekt, otillåten frekvens, otill
låten vågtyp eller opassande - stundom rent
anstötliga - uttryckssätt.
Sådant får ej tolereras - och det främst av
två skäl.
För det första är det ovärdigt. Den som
fått ett förtroende måste också svara upp mot
det. Den som inte kan förmå. sig att följa gäl
lande bestämmelser är inte heller mogen att
vara sändaramatör. Det måste kunna ställas
mycket högre krav på en sådan än på en
vanlig medborgare, vilken som helst.
För det andra förstör denna verksamhet
våra möjligheter att slå vakt om våra rättig
heter. Våra förhandlingspositioner försvagas.
Vid de internationella konferenserna framförs
gå.ng efter annan som motiv för nedskärning
ar av amatörbanden, att amatörerna inte följer
gällande bestämmelser. Varje licensöverträ
delse är sålunda en spik i amatörradiorörel
sens likkista. Ni, som slarvat med laglydna
den, bär alla en del av ansvaret för de in
skränkningar ,som redan gjorts i amatörernas
rättigheter. Ni, som fortsätter med överträ
delserna, arbetar var och en verksamt för att
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vi skall göra ännu större förluster i framtiden.
Det är mot denna bakgrund, man måste
reagera på det skarpaste mot utt a la nden som
det ovan citerade. Genom att dra fram ovid
kommand e »förmildrande omständigheter» läg
ger man hyende under lasten. Eller tror man
att laglydnaden blir bättre genom att man
åberopar överträdelser som prejudikat? Det är
ett utslag av välment men missrikta d och
skadlig välvilja, av åtalseftergifternas och
daltets mentalitet. Eller är det verkligen så,
att v i alla amatörel· är till den grad opålitliga,
hållningslösa och oansvariga, att vi ser så
lättvindigt och omdömeslöst på dessa allvar
liga frågor, som citatet antyder? Jag vägrar
att tro, att så är fallet. Vi måste alla se upp
med sådana tendenser och trycka ned dem,
va rhelst de visar sig. Säkert har den citerade
amatören inte helt tänkt igenom sitt uttalan
de, men det måste ju tolkas som det utsagts.
Tyvärr är det representativt för den preten
tiösaoch nonchalanta flamsighet, som brett
ut sig inom vida kretsar, men som ej bör fä
vinna insteg bland radioamatörerna.
Hur reagerar då de, vilkas försummelser på
talas? Ja, det kan ske på tre olika sätt. Jag
bortser här från det fåtal fall, då anmärk
ningen visar sig helt obefogad.
I det första fallet avges en hövlig och sak
lig förklaring. Vederbörande inser det felak
tiga och lovar, att det ej s kall upprepas. Detta
sker ej heller. I dessa f a l! kan det, beroende

p i\ förseelsens beskaffenhet, vara motivera t
att ej ge publicitet åt ärendet.
Det andra fallet utvecld a s ex a kt som det
första med den enda skillnad cn , a tt ved erbö
rande efter någon tid återfa ller till licensöv e l'
trädeiser.
I det tredj e fallet inkommer vederböra nd e
- ofta först efter allvarliga påstötningar om
förklaring - med ohövliga och osakliga be
sked, som ofta 'behandlar helt ovidkommandc
saker, därtill i impertinent ton.
I de båda senare fallen ansel' jag kraftiga
åtgärder motiverade, om de felande skall kun
na inpassas i sund radioamatörmiljö. Det är
här heller inte bara fråga om att rädda den
felande utan - med den utveckling, som över
trädelserna fått på senare år - även att av 
skräcka andra. Ty - jag upprepar _. att vara
radioamatör är på intet sätt någon självklal'
rättighet. Det medför ett stort ansvar. De
lagliga påföljderna av överträdelser bör därför
också vara kännbarare än vid vanliga ord
ningsförseelser. Den som inte lojalt kan un
derordna sig gällande bestämmelser och iakt
ta städat bruk , bör inte få förbli radioamatör.
Jag är medveten om att detta äl· hårda ord.
Men det är befogat att använda sådana, när
det är fråga om företeelser, som underm ine
rar amatörradions existensvillkor. Låt oss alla
enas om detta, ju förr dess bättre.

7.

8.
9.

Kom ihåg aU ...
Vid all korrespondens med SSA kansli och
funktionärer allti{! sätta ut namn och anrop
jämte adress. Då är du säker på att onödigt
letande i anrops- och adressliggare undvikes
och behandlingen av ärendet går snabbare.
Underskrifter a v typen: »Oue, postlåda,
Knisköping» garanterar knappast att Olle i
Knisköping nås av något svarsbrev.
Samma gäller den som hurtfriskt underteck
nar med sitt anrop -§% &, vilket han själv
nog kan tyda till - SZL, men som därvid
glömmer att läsaren både skall gissa rätt på
signalen och dessutom en lämplig adress.

19f3 1961.

10.

»QSL-exempel» översändes till DL och
sekr. inför notis i QTC.
På förslag av KG beslöts att Ålands radio·
amatörer, Mariehamn, Åland, framdeles skall
tillställas ett gratis-ex. av QTC.
Disku terades cirkulationslista å styrelsens
ex . av utländska tidskrifter. - Sekr. utreder
fl'ågan.
Beslöt styrelsen att tillstyrka ansökan ang.
SM4CAU ex . SM4ATM-licensärende.
Vidare beslöts att infordra offerter på ny
tryckning av omslag till QTC.

fLN

Diplom
Till posten såsom diplommanager efter
SM5LN har utsetts SM6AMR Lage Edebrink
vilken alltså i fortsättningen kommer att
handlägga ansökningar om utländska diplom.
Ansökningarna ställas till SSA Enskede 7,
och exp.-avgiften kr. 3:- insättes som vanligt
på SSA postgirokonto 52277.
fLN

fLN

Redogjorde sekr . för diverse skrivelser.
BTT hade skriftligen avsagt sig sitt upp
drag och beslöts att remittera brevet till MN
för yttrande .
Från XL hade inkommit ett par skrivelser.
Uppdrogs åt s e kr att besvara dessa.
FRO hade inbjudit SSA att deltaga i FRO
sammanträde den 24f11 1960. Lovade ordf. och
KG att undersöka om möjlighet förelåg att
bevista sammanträdet .
Beslöts av principskäl avslå en framstäli a n
om bidrag till Lucia- insamlingen.
Diskuterades kanslistens tjänstgöringstid
och beslöts att ord f. handlägger ärendet och ev.
justera r anställningskontraktet.
Genomgicks protokollet från DL-mötet i av
seende på mötets rekommendationer till sty
relsen .
1. »QSL-distributionen från ick e SSA-medo
lemmar.» - Bordlagd för utredning.
2. »Äganderätten till UKV-fyren.» - Bord
lagd för utredning.
3. »Bulletin-intresset», - DL-undersökning
avvaktas.

2400 QSO pr logg. Trots detta har priset kun
nat hållas så lågt som Kr. 5:50.

SSA Loggböcker

SMSAZO

r

Hälsade ordf. de närvarande välkomna och
förklarade sammanträdet öppnat.
Upplästes och godkändes efter korrigering
protokoll a v den 13 nov. 1960.
Diskuterades kansliets arbetsprogram . P å
ordf. fråga till CR m eddelade denne att en
eftersläpning av 'b okföringen f. n. föreligger .
Speciellt då vad det gäller införandet av in
flutna medlemsavg·ifte r. Vidare konstateraåes
att arbetet med försäljningsdetaljen och expe
dierande av grammofonskivcbeställningarna
berett en del problem , och att loggarna slut
sålts . De nybestälIda loggarna har ännu ej an
länt, men väntas inkomma den närmaste tiden .
På fråga av revisorn meddelade CR att va
I' uskatten för okt. är inlevererad. Revisorn på
minde om att varuskatten för no v. oc h dec.
skall betalas i januari 1961.
Sekr. meddelade att hans ärenden förlöper
normalt.
Noterades att även QSL-arbetet på utmäl·kt
sätt handlägges av extrahjälpen, fröken Jons
son.

6.

»Norrskensvarningar » - Undersökes.
»QTC». -CRD bearbetar materialet.
Annonser, tester och arvodesfrågan utre
des.
»MN förslag till W ASM 144-diplom dis
kuterades och bordlades i avvaktan på
nytryckning av diplom.
»Stadgarnas § 19». - Beslöts att diciplin
nämndens ordf. ombedes inkomma med
förslag till förtydligande och överarbet
ning av sagda paragraf.
Frågan om sommarläger bordlades till
efter nyår.
Fastställdes tiden för årsmötet till den

Carl Erik Totti e

.Ål tt U'ltin I/Q
SSA styrelsesammanträde den 23 nov. 1960.

4.
5.
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Då lagret av loggböcker slutsålts har SSA
vid framtagandet av den nya upplagan sam
tidigt utökat sortimentet så att numera två
olika typ e r av loggböcker lagerföres å försälj
ningsd etaljen.

Typ AS

På initiativ av SM2AQQ har en mindre logg
bok i A5-format utarbetats till vilken SSA har
förvärvat ensamförsäljningsrätten i Sverige .
Denna loggbok är genom sitt behändiga for
mat väl lämpad för mobil trafik e. d. men är
även lika utrymmesvänlig på hemstationen.
Även denna logg är försedd med spiralbInd
ning och noteringarna ske likaledes parallellt
med långsidan. Här har dock kolumnrubriker
na placerats utefter ena långsidans kant. An
talet blad är 50 och 10gg'!D ger plats för 12·5 0
QSO . Priset är Kr. 4:-.
Kolumnhuvudenas utformning på de båda
typerna av loggar framgå av bilderna.

Typ A4

En moderniserad och utökad upplaga i det
gamla A4-formatet vilket effektivare utnytt
jats. Sålunda har sp iralbindning införts för att
minska bordsutrymmet. Vidare har även ko
lumnrubrike rna lagts längs ryggen och an
märkningskolumnen minskats till c: a 7 c m .
Därigenom har antalet blad kunnat utökas så
att numera 48 blad il. 50 QSO ger plats för

fLN

--.-.-..--.._. I.!.!'! .... I... I.._1'-".. I
I··,I"I ..... I ......... I.!.!.!....!
m

Qsa

DT __. . . .

Allt.DD liT

1 :.

~ I· :: [.~
l, .
0 '0

_ 1

.. .....•

__ ._ .. __

Aom .. ~ __ ._'M_. _ __.. _ ~ . __..•___.__•._..__ .__ ._ _
lir 3: .. . .__

•._ ur 2:

J'~. R~I :::1-=1::1
:-1".,

I, .I -I 

l~r-~
'

-I

•• ',. JU'

l
I

I

..

" w ,... •

I'j. _"--'1
M"

\,

Sida
4 : '.__

tI

, I

Så här seT de båda nya loggböckernas huvuden ut. Överst Alt-typen,

1I,?~ders

AS-typen.
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Tillverkning
av filter
Lågpassfi Iter

Ett lägpassfilter tilläter endast läga frekven
ser passera. Höga frekvenser dämpas kraftigt.
Denna gräns mellan höga och låga frekvenser
kan givetvis ligga var som helst i frekvens
spektrat. I värt fall vill vi ha den omkring 35
Mc och denna gräns bestämmes av de i filtret
ingäen;je komponenterna. Ett litet undantag
frän detta gäller filter e, det har en gränsfre
l,vens vid ca 7500 kc. Filtret är avsett för e
amatören som kör 40 meter ew.
Alla lägpassfilter må.ste skärmas noga samt
anslutas till sändaren med koaxialkabel samt
-kontakter. Filtren kan också byggas in i sän
daren men då. må.ste också antennuttaget
skärmas så. att övertoner ej kan smita förbi
filtret .
L3

" LL,

L3

Fig . 9. Lågpassfilter för hög effekt . Avsett för
52 ohm. Dämpar ca 60 dB. Ll 1, val·V 13 mm
iliam., L2 ;, v arv 8 mm diam., L3 6 varv 19
mm lång 16 mm diam. Spolanw lindade med
2 mm EE koppartråd, L;, 7 varv 25 mm lång 16
mm diam. Ll och L2 tätlindade . Cl 50 pF 750
V, C2 150 pF 750 V.

TVI
Av SM5BNJ, Hans Karlsson, Framnäsbacken 18, Solna

Bilden på denna sida visa?· ett
Idgpassfilte7·
med
g7·änsf7·e
kvensen 38MHz.

Impedansanpassningen mellan ett lå.gpassfil
ter och dess belastning, på.verkar spännings
och strömfördelningen i filtret på samma sätt
som anpassningen mellan matarledningen och
dess belastning (antennen) på.verkar spän
ningar och strömmar på matarledningen. På.
en del ställen blir spänningen hög och ström
men låg. På en ;jel andra ställen blir spänning
en lå.g och stTömmen hög. En kraftig missan
passning resulterar i höga spänningar i filtret.
Man kan därför under vissa omständigheter få
överslag i kondensatorerna som finnas i filtret.
Spänningsvärden förorsakade a v sådan miss
anpassning = det anpassade värdet multipli
cerat med kvadraten på missanpassningen. För
att beräkna spänningen (och strömmen) i ett
52 ohms filter under normal drift och med
korrekt anpassning tar vi följande exempel:

el

35

o.

C:~

les

IC3

Fig. 8. Lågpassfilte7· fÖ7· effekter unde7· 50 W,
ca J,O dB dämpning. Ll, L2 6 varv 1 .5 mm EE,
L3 12 varv 1 .5 mm EE . Cl, C2 73 pF, C3 93
pF, C;, 18 pF ( 250 V) . Spolama lindas på kon
densato7·e7·na. Dessa är 8 mm diam. Kondensa
f07·m·na hålla kanske ej denna exakta kapaci
tans 1Ja7·fö7· k7"etsanlCL må.ste dippas till rätt
f7·ekvens. Ll 58 Mc, L 2 5;' Mc och L3 71 M c.

En 500 W sändare lämnar, med 70 % verk
ningsgrad i slutsteget, 350 W till antennen .
Spänningen i filtret blir då. VPXR= VV350X52
=140 V. (Strömmen blir Vt'P/R= 250/58 _
= 2,5 A). Eftersom detta är växelström mäste
värdena multipliceras med 1,4 och vi får då
toppvärdet 200 volt (3,5 A) . Vid 100 % modu
lering fördubblas dessa värden varför max
spänningen över kondensatorerna blir 400 volt.
Dessa värden gälla för stående-vägförhå.llan
det 1 :1. När man avlägsnar sig från anten
nens resonansfrekvens stiger stående-vå.gför
hällandet och därmed också. spänningen över
kondensatorerna.
De i filtret i fig. 9 ingå.ende kondensatorerna
skall tå.la 750 volt. De klarar a ven missanpass
ning (stående-vågförhällande) av 1 :2,5, vilket
är ett realistiskt väNle i bandkanterna. Om en
600 ohms antenn anslutes till ett så.;jant filter
blir missanpassningen så stor att ca 2600 volt
bildas över kondensatorerna, med överslag i
dem som följd.

LI

L2

Fig. 10. Lågpassfilter för C-amatören. Dämpa?·
allt över 7500 kc. Ll, L2 8 varv 25 mm lång, 25
mm diam. (t. ex. B&W 301;'). Cl, C3 ;'70 pF,
C2 1000 pF 350 volt.

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

FÖTeningen Sveriges Sändareamatörer
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De ovan beskrivna filtren är avsedda för en
viss impedans, 52 ohm . Denna impedans är
samma för ingång och utgång. All antennan
passning måste alltså ske efter filtret. I de fall
då antenn och matarledning ha samma impe
dans som filtret behövs givetvis ingen speciell
anpassning. Sändaren måste också ha låg
ohmig utgång, link eller pi-krets.
Se artikel om antennanpassning
QTC nr
8/9 1959 av SM5WB.

Längd på 1/2-vågs bandkabelantenn för TV
kanalerna :
Kanal
SÄNDARE

SVF·METER

LP'FILTER

ANTENN "
AVSTÄMNING

l

a

A,.".......,

o

Jond.orel"l

I

I
Fig. 11. Seriefälla avstämd till lokalsändarens
bildbärvåg.

En kondensator och en spole i serie bildar
en krets som får låg impedans på resonansfre
kvensen. Detta kan utnyttjas till en enkel fäl
la för en kanal. En sådan krets kopplas helt
enkelt rätt över till koaxialkontakten och av
stämmes t. ex. till lokalsändarens bildbärvåg.
övertoner på den frekvensen kortslutes då till
jord.

HögpassfiJter

Ett högpassfilter fungerar på följande sätt.
Signaler va'rs frekvens är lägre än filtrets
gränsfrekvens kortslutes genom spolarna L1
och L2 . Dessa har låg reaktans på låga fre
kvenser, på 3,6 Mc ca 8 ohm. Kondensatorerna
ha mycket hög reaktans på den frekvensen,
ca 2500 ohm. Detta gör att låga frekvenser har
mycket svårt att slippa igenom filtret. På höga
frekvenser har filtret däremot mycket låg
dämpning. På 70 Mc är XL 250 ohm och X c
80 ohm. Monteras ett filter av sådant slag nära
antennintaget på TV-mottagarens kanalväljare
hindras obehöriga frekvenser mycket effektivt
att komma in i mottagaren. I besvärliga fall
kan man höja filtrets gränsfrekvens till ca 4
Mc under lokalsändarens bildbärvåg.
20pF

ANTEN~~TENN'~~TAG
20pF

F'ig . 13. Högpassfi lter med gränsfl"eTcvensen 40
Mc . Avsett för 300 ohm baZansemd antenn.
Dämpar ca 35 dB .
L1, L 2 8 varv 6 mm diam. , mittuttaget jordas
med kort ledning i kanalväljaren.

....

-"'"

2

265 cm

3

222 cm

6
7

Li9 i"'pedQ,l\S pa resono.nsfrekven.efl

O

~,~"

Längd

208 cm
4
Fig . 12. jf'ör att kontrollera stående-vågförhål
landet måste en SVF-mete7' kopplas in mellan
76 cm
5
sändaren och lågpassfiltret.

/
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NätfiJter

Ett nätfilter kan utföras så att det får hög
impedans på alla amatörband. Linda 110 varv
på en stomme med diametern 15 mm. Vanlig
rundstav duger bra. Kopia ihop ytterändarna
och »dippa» spolen. (Kortslutningen represen
terar den belastning nät och sändare utgör.)
Denna spole kommer att ha en resonanstopp
vid ca 12 Mc. Om resonansfrekvensen ligger i
något amatörband ökas eller minskas varven
tills topen har flyttats utanför amatörbanden.
Tråddiametern beror på strömmen genom spo
Ledningsdragning för att hi.ndra TVI. Obs, fäl
len, ca 1 mm/A.
lan avstämd till kanal 4.

.'

,

74 cm
71 cm

8

68 cm

9

66 cm

10

63 cm

Förslag på lämpliga komponenter kan vid
förfrågan tillhandahållas av SSA.
Högpassfilter för TV-mottagaren .

Diplomfolk
Följande nytillskott till samlingarna har un
der månaden utdelats, nämligen :
WBC har tillfallit SM7CNA och FBA
SM2BQE. W A YUR har efter lång väntan till
delats SM5AJR. W21M hänger numera även
ledes hos SM5AHJ och SM3BNL. Samma di
plom för lyssnare, H21M, har tillfallit
SM4-2834. W AC äger också SM3BCZ, som
även hemfört WUNA kl. 3. SM5BBC har även
erhållit både kl. 3 och kl. 2 WUNA . SM5AHK,
vars diplomförråd är tämligen rikhaltigt, har
utökat samlingen med S6S för telefoni och
CW-stickers för 21 och 28 Mc. SSA Aktivitets
diplom A-350 för 1960 har tillställts SM3VE.
SM3CUS och SM5CMG.
I den Europeiska VHF-testen 1959 vilken
anordnades av Italien hemfördes följande di
plom, vilka även utgått under månaden:
SM7BE som bästa SM portable/mobil på 144
Mc med 12003 poäng. SM6BTT som bästa SM
fixed station på 144 Mc med 4768 poäng.
SM7BAE som näst bästa SM fixed station på
144 Mc med 3826 poäng. SM6PU med 2240
poäng resp. SM6PF med 610 poäng erhöllo
aven var sitt diplom.
Grattis boys!
/LN.

TA-NK PA

Det blir
ÅRSMÖTE I MALMÖ
19 mars 1961
Kallelse m. m.

nästa nummer 

EN GLAD NYHET
Nu gör vi ett försök att få tag i ännu bättre
och ännu flera tekniska artiklar genom att öka
arvodet till det dubbla.
Se nu till att redaktio nen får glädja sig åt
fyllda brevlådor med JÄTTEbra artiklar av
olika slag.
Artiklar som avhandlar ESB, BCI, TVI
samt tips och nybörjarproblem av olika slag
är alldeles speciellt välkomna.
Arvodet är alltså från och med nummer 1
1961 24 kronor per sida. För översättningsar
tiklar betalar vi 16 kronor per sida.
Välkomna alltså med ett brev till QTCredaktionen under adress
Lennart Andersson
Stw'egatan 6A/3
StoeTeholm Ö.

att SM5KG är teknnisk sekreterare under den
tid SM5KV är i Kongo.
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göra jämförelser på slgnaierna under norrsken frän den~
na antennen oeh den ordinarie 13 ele. Under ·testen hörde
han endast 7ZN och 3BHT via norrsken. 7ZN var lika
stark på båda antennerna men 3BHT hördes endast pa
13 ele.
5CGL, vars logg tyvärr kom efter dagen D, skriver alt
det i Sthlm börjat diskuteras förslag om band indelning.
Ett förslag är att alla i Sthlm skulle liggn över l15
MHz.

4X150

w

UJ{V-red.: SM5~IN, J{.-E. Nord. Abborrväg. 4, Linköping.

Brusfaktorn och bandbredden

Resultat av decembertesten:
SM5ANH
SM5AAS
SM7ZN
SM5LZ
SM5TC
SM5BIU
SM4COK
SM5BWC
SM6PF
SM4BOI
SM50T
SM5AW
SM4KL
SM7YO
SM5ARQ
SM4KW
SM5CHH
SM5CWL/5
SM5UU

141.15

,24
.69
, 32
,10
,62
,30
,13

,55
, 63
,75
,70
,38
.SI

,14
,47
, 55
,58
,40

101
86
84
81
70
59
54
53
19
13
39
36
35
31
33
30
28
2S
'27

p
»
»
»

»
»
»

»
»

»
»
~

»
»
»
»
»
»

»

SM5CJF
SM6CJl
SM6CNP
SM4AMM
SM4CSK
SM1BT
SM5BRD
SM3BHT
SM4PG
SM5CMM
SM5ARU
SM5CPD
SM4CLR
SM5WM
SM7BAE
SM5CZi<
SM6PU
SM5AKB
SM1CNM

Det finns ju 4X150 av olika kvaliteter att tillgå pa
den svenska marknaden sedan en tid tillbaka . och det
kanske är några som funderat på all använda röret pU
432 MHz. Att köra det rakt pä 432 kräver ca 30 watt
"rlvefrekt alltsä vad ett QQE 06/40 som oxo gär rakt pä
432 förrnär lämna. Jag började dtirför att bläddra i mina
gamla QST och i majnumret är 1951 fann jag en artikel
om 4X15U. I artikeln beskrevs vIsserligen en dubblare
frän 220 MHz men det är ju IlUt att ändra gallerkret
sen till 144. Ett sådant tripplarsteg borde kunna lämna
ca 50 wall hf, en ganska hygglig siffra pä det bandet.
,\lllsä, ta Dig el> titt i QST maj 1951!

144,75
,17
,80
,42
,08
,91
145, 15
111 ,8 1
,72
,48
,13
,98
,18
,15
,75
,19
,36
,59

,91

26 p
25 »
24 »
24 »

n »

23 »

23 »
21
21
21
21
20
20
20

»
»
»
»
»
»

»

19 »
18 »
15 »
13 »
8 »

Conds var ganska däliga m en aktiviteten bra. Nägra
kontakter via norrsken ägde rU)ll, sälunda körde 7BAE
3BHT en sträcka på ca 800 km. 5ANH körde bäde
3BHT och 3SV pa detta sätt.
5TC skriver att han även är QRV på. 432 MH7- men
att han inte fick tag pä nägon motstation.

I

jämförelse med QRG-uppglfterna i QTC nr 12 har
hel del lämnat nya uppgifter, dock kör dessa stns
på båda frekvenserna , så att Du fär själv kombinera de
givna frekvenserna.
en

Flera nya stationer har tillkommit de senaste tes terna
och jag viII passa pä tillfället att hälsa 5CMM i Norr
köping. 5WM i Västertorp (Sthlm) 4CLR 1 Ludvika och
5CPD i Hägersten välkomna pä bandet.
5ARU förklarar sin lii.ga poängsumma med att han
end ast körde SSB och ntt mänga Inte tycks förstä detta
eller veta hur man avlyss nar delta ädla transmlssions
sätl. Av egen erfarenhet vet jag atl del inte beror pä
RXen om man kan ställa in en SSB·station. Det beror
på mannen framför mottagaren! Det är l'i:lart att pa
mottagare med speeieHa SSB·anordningar är det lättare,
men även med en sådan RX fordras öVliing. Ta och
skaffa Dig lite övning I alt lyssna på SSB 14.300-350
är ett bra övningsfält. Jag vill nämna att för att en
SSB-signal skall läta rent mäste dcn i RX·en tills~~:a
bärvägen ligga rält pä ca 25-50 Hz när. Den utsända
144 MHz signalen fär alltså. intc driva mänga perioder
under ett pass, om inte motstatIonen skall behöva följa
efter pä sin mottagare.
Kraven på. en SSB-sändare för 144 MHz är betydligt
större jämfört med KV -banden. övriga som kör SSB pä
144 är 5ANH och 5BQR. Sedan nägra är har även
OZ7BR kört SSB.
7BAE skriver att han salt upp en [) elc Yagi för all

Inte sä sällan hör man nägon UKV-amatör uttrycka
sig ungefär så här. Jag hör aldrig några DX sä jag
maste skaffa mig en ny konverter. Eller sä här. När
SM9XYZ körde XP8QZ och gav honom 5S9 i rprt hördes
han endast 559 hos mig. Mitt QTH är ju inte sämre än
XYZ-as sä jag mäste nog byta ut mill ~;88CC mot ett
117-.'1.. Är det då sä säkert att de vidtagna ändringarna
ger bättre resultat? Det är väl klart att de gör. Med
117-.'1. kan man ju fä en brusfaktor pä 2 dB mot 3-4
dB med ett E88CC, och då. mäste ju stationerna höras
bättre, eller hur? Ja, det beror allt pä det. Brusfaktorn
säger visserligen en hel del om konvertern, men då man
kör QSO är den ju ansluten till antennen och inte till
brusgeneratorn, en väsentlig skillnad. Man får därför
betrakta en brusfaktor under drift enligt Ft= (F-l) + F A .
F är den med brusgenerator uppmätta brusfaktorn,
F A -antennsystemets brusfaktor, dvS det brus som anten
nen infängar plus brus på grund av förluster i antennen
och feedern . Vad resultatet skall bit beror nu pä vilket
värde F, har. Är F A liten jämfört med F, säg 0,1-2.
sä erhälles en förbättring av total brusfaktorn cm man
ersätter E88CC med ett 417-.'1.. eller ännu hellre en para
metrisk förstärkare. Sädana läga värden på. F A har man
ute pä landet fjärran frän bilar, järnvägar, Industrier
och t ä tbebyggelse, men där bor det sällan UKV-amatö
rer. Helst skall antennen sllla sä högt att den i alla
riktningar pekar rätt ut i rymden och ej in I höjder och
höga träd. Med andra ord, det Ideella QTHet är det
knappast någon amatör som har.
Inne i en storstad, ju större Ju värre, lian man säkert
räkna med att F,\ är av storleken 1-10. Om konvertern
förbättras en smula blir Inte totalresultatet sä mycket
bättre. Som ett exempel 'kan jag nämna att jag i Göte
borg när de yttre störningarna var som värst avläste
ett S-meter-utslag pä ca S 2 + 3 dB. Vid 2- 3-tiden pa
natten visade S-metern endast S 1, eller strax under.
F,\ värde på drygt 10 under sämsta tiden och något
mindre nattetid dä alla UKV-hams lagt sig.
Om det inte lönar sig att bättra pä konvertern oeh
min antenn är så stor att huset oxo mäste stagas, vad
göra?
Det finns faktiskt ännu ett sätt, som sä.llau bea ktas
av amatörer. En mottagares gräns känslighet antaget av
uttrycket P m = (F-l) . k
T· B, där F är brusfaktorn.
k Boltzmans lionstant, T temperaturen i grader Kelvin .
B mottagarens bandbredd i Hz. V i kan här sätta k . T
-21
till ca 4 c 10
,och som är konstant för exempelvis en
UKV-mottagare. Vill vi nu minska värdet pa Pm sä kan
vi antingen minska brusfaktorn eller minska bandbred
den . Jag har o\'an visat att av flera sktil det kan vara
omöJligt att minska brusfaktorn med nägot större värde.
Bandbredden, däremot har vi stora mÖJligheter att min
ska. Vid mottagning aven Ahl-modulerad station kan
ske en band bredd På. 6 kH. användes. Vid CW-mottag
ning an vänder många samma band bredd ? men en del
har kanske ett smalare MF-läge att tn. till eller en Q
multiplikator alt koppla in. För cw kan en band bredd
pä 300-500 perioder användas utan Olägenhet. under
förutsättning att sä.ndaren och mottagaren Inte driver sa
att det är omöjligt att hälla stationen inom passbandet.

Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Om vi minskar band bredden frän 6 kHz till 300 Hz, ökas
alltsä känslIgheten 20 gänger! Vad detta Innebär inser
väl var och en utan mina kommentarer. De som läst om
de amerikanska mänkontakterna pä 1296 MHz, upp
märksammade väl att den använda bandbredden endast
var 100 Hz.
Ett litet men måste jag dock komma med. Med cn
bandbredd pä 300 Hz kan man knappast lyssna som van
ligt över bandet och leta efter stalloner. Sked trafik, och
noggranna frekvensuppgifter mäste användas. Det är
emellertid en väg till bättre UI{V-kontakter framför allt
över större avstånd och en här i Sverige oprövad väg.
AlItsä, skaffa ett MF-filter, bygg en Q-multiplikator
eller ett LF-fllter och pröva, jag är övertygad om att
Du blir förvånad över hur mycket bättre stationerna
hörs med en mindre band bredd än den Du tidigare an-

SRA Field day på Lida
Ganska sä post festum kommer här ett referat övei
nämnda fleld day frän i höstas. SM5CGL har ordet:
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Aurorabokslut för 1960
Vär flitige auroraobservatör S:M6PU skriver:
»Den 29.7, 1-2.10 var 141 öppen , men jag var inte
qrv. Arets starkaste norrsken den 31.3-1.4 och 6.10. Föl
jande ocksä starka: 30.4, 8.5, 25.10, 12-13.11, 21.11 och
27.12. I höstas mycket intensiv a urora och underliga an
tennriktningar. T. ex. den 25.10 hördes TV Dresden abt
kl 1900 endast med ant i 285 0 och 95°! Samma förhäl
lande pä FM UKV. Även SM-stns har vid flera tillfällen
kommit ln frän riktningar mellan norr och nordväSt.
l:1-13.H sä

gott som

oavbruten aurora pä FM

UKV

1'1 1830 'den 12. 11 till midnatt den 13-14 nov. Även 144
starkt I flera p erioder 1845-2015, 2210-0210, 1010, 1045
-1225 samt vid ytterligare 8 kortare perioder (starkast
1615-1715) fram till kl 2020. GM-stns har hört. ofta:
15.7, 6.10, 25.10, 12.11, 21.11, 27.12. Sistnämnda datum
vy stark aurora med 11öga signalstyrkor på SM-stns . Kl.
1900-2040 hördes G5YV, GM2FHH, GM3GUI fb. l'örde
G5YV och GM3GUI med 57 A rprts. Samtidigt tämligen
dött frän SM-LA.
Men vi fär gä in för korta qso. Vid mänga tillfällen
försvInner auroran snabbt, särskilt vid a v tagandet.»

»Arrangemanget hade senarelagts till 10-11 septem
ber, men detta var dock bara till fördel, dä vädret va;
det bästa tänkbara med strålande solsken . Dä resulta
ten förr om ären varit ganska dåliga pä 144, beslöts del
att en ordentlig rigg skulle anskaffas och shed ordnas.
Eftersom -5AKP är UKV-manager l SRA, ställde han
sin rigg till förfogande. Den bestod av QQE 06/40, 150 W,
E88CC konverter plus en R1155. En 16 el slot beam flcjt
vi läna av -BQR. Dessutom blev vi av längvägsgtinget
lovade »minst» 15 .ffi mast.
Sälunda utrustade och med sked uppgjorda med alla
distrikt anlände -5AKP, -5AAS och Jag vid l5-tiden
pä lördagen . VI möttes av -5TC, som meddelade, att av
de utlovade 15 m mast fanns endast 6 m . sr!. Det ble\'
att improvisera. Först kördes en del lokala qso:n och
bl. a. -LZ, -AOL och -RT hälsades välkomna via
mobilt 2 mb. -[)UR sprang omkring och trampade ner
blomsterrabatter medan han törsökte fä qso med oss via
en 144 Mc transistoriserad rx-tx. Dä rx var en s. 1<. bläs
lampa tystades han dock ner.
Senare pä kvällen blev det bättre fart och en del d"
loggades bl. a. -7ZN, -7BCX, -7AED, -lCNM och
-lBSA . Efter detta följde en trevlig middag vid vill, en
-UR och - Kl underhöll med säng (?).
Söndagsmorgonen kom med strälande sol och arbete
pä lägre (rekvenser. Dessutom höjdes 144 Mc beamen till
ca 15 m höjd med hjälp av ett 10 m vattenledningsrör.
Pä em kördes --4COK och pä kvällen -3AKW. Åter
stod SM2 men trots ivriga ansträngningar kunde vi inte
fä SM2CFG. Sä vid 19-tiden pä söndagskvällen gav vj
upp, beamen tOgs ner och så var 1960 ärs field day till
ända.»
. ~j~

UcamrcsnJJlg pI\. Lida.

WASM 144
Läget per den 1.1.1961 är det att UHZBU I<larat sitt
WAS)[ 144! Dessutom SM5CGL och Slv!4COK. Av dessa
tre har -5CGL uppvisat godkända verifikationer. Ord
ningen blir clä följande:
DIplom nr
Signal
Erövrat den
37
SM5CGL
2.10.1960 kl 1550 GMT
38
Slv!3BHT
25.10.1960 kl 2255
39
SM4COK
13.11.1960 1,1 1103
..
40
UR2BU
18.12.1960 kl 1813 Moskvatid
Invändningar
mot
ovanstående
ordningsföljd
skall
vara -MN tillhanda inom en vecka efter det QTC nr 2
distribuerats.

.

,- .

Solsken och full fart runt 14<1 !\[c-slatlonen på. ve
randan bland -lAS, --SANK, --SARI', -5LZ m. fl.
Smunporna på ko axen t1lIhör -5CGL.

Slv!4COK blev den som gav Karl Kallemaa det äter
stäende SM-distril,tet. Glädjen var stor i bäda ändarna
av det qso:et! Först ringde mig en lycklig - COK och
nägra dagar därefter kom Karls brev. Sänt förgyller
upp tllv a ron för en spallred.
QSL till UR2BU bör innehälla uppgift om IIinsbol<st..v
(bör f. Ö. alltid vara med pä ett 144 Mc qsl), eftersom
Karl nu övergär till att jaga län för värt ev, större
WASM 144 diplom (hur ligger det förresten till med ut
redningen, -W B?)
Utsändandet av diplom är tillfälligt avbrutet till följd
av brist pä diplom formulär. Jag hoppas dock snart fä
säd ana från kansliet.
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Nytt europarekord på 144
Frän vännen Osmo, OH2TK , kommer följande brev,
som I ö,'ersättning lyder:
~ Lenna Suomlnen,
OH1NL och dr Lauber, HB9RG
hade en MS-kontakt pä 144 den 13 december 1960 kl
1700-1 900 GMT. Avständet mellan Nakklla, so m ligger
nära Porl i västra Finland, samt ZUrich är 1800 km eller
1120 miles, vilket bör innebära nytt rekord. All nödvän
dig Information utbyttes under qso:t och rapporterna var
3:> I båda riktningarna.
Följande dag lyckades OH1NL qso: a G3HBW efter
sked som pägätt ett och ett halvt ar. Avståndet är 1730
km, vilket skulle ha gällt so m europa rekord 24 timmar
tidigare . Qso :t pågick från kl 0300 till 0700 GMT och
rapporterna I b lida riktningarna var 25. Tidigare had e
man haft ett antal ofullständiga MS-kontakter.

men

de

av

oss som

var med

och

körde

på

114

meu

OH20 K år 1949 vet, att respekten för distansrekord inte
är överdrivet slor h os va.ra finländska vä nner ,

Norge
LA9T lämnar följande rapport:

Rapport från 30 november till 29 december
1960
15. decmb. Aurora LA 4 YG wrkd: DL 6 QS-1700 gmt.
SM 3 AKW- 5 ANH - 5 TC - 5 BWC.
SM 6 QP - ca 2300 gmt.
18. do Aurora LA 4 YG wrkd : SM 5 BIU - 5 AR P -- 5
AAS -6 CJI ca. gmt 1700.
27 . do Aurora LA 4 YG wrkd: SM 1 BJY - 4 COK 
AKP - 6 YH .
Sm 6 PU - 7 B A E 1500-1800 GMT.
LA 4 RD wrkd: DL 6 QS es some S m stn s.
LA 9 T hrd : 9 5 CV es SM stn' s .

:j

~

SM4 örebro
SM4COK sk r iver:
;p Det har varJt ovanligt mycket aurora de sista vec l{
Orna (brevet daterat 18.12 -MN l. Scdan den 9.9.60 har
jag kört DL , OH, L , UR och SM men missat OZ. SP,
GM och OK som stundtals varit mycket s tarka h ä r . Til l
sommaren kommer det väl en liten lO-elemenlare på ta
ket och kanske qro ocksä.
Riggen för tillfället är r x ON4 BZ-konverter före en
SX 18 (m/1937, hl) och tx QQE 06/10 med ca 50 W cw
och 45 W fonl. Antenn 4 el yagt r oterbar.

Det byggs ganska flitigt för 144 här i SM4 , sä 1961
ser givande ut. Hur glir det med ett eventuellt s Lort
WASM 144 (alla län körda) ?»
Gratti s till fina resultat Björn ! Ett s t o rt diplo m kom 
mer nog vad det lider. Sa k en ha r även sina ek onomiska
aspekter.

OHINL
OBINL är Finlands ledande VHF-man. Privatim är
han chef för en läderfabrik . På 144 har han tidigare
haft många SM-kontakter, dessutom har han kört OZ,
LA och UR.
Hans nuv a rande tx har PP 826 med 200 W input. Ny
ligen fick han emellertid specialtillständ för 800 W, och
ett nytt pa för denna effekt tir ocksä pä vtig. Konver
tern har följande rörbesty c kning : ECS6, ESSCC, E180F.
diOd blandare, E180F och 6C4. Antennen är en 13 el
långyagl..
T ack Osmo och grattis Lenna! Vi gl äde r oss ät att ett
av vå r a gra nnländer är med pil d et nya rekordet. För
den unga VHF-generationen kan det m å hända komma

lite överraskande, att en OH blandar sig i denna lek ,

nX-red.: SM7CKJ, Per Bergström,
Box 608, Lund 6.

Senegal. DL9KR, Jan, som flyger mellan
Tyskland och Senegal, har varit sporadiskt
aktiv som FF8CW i Dakar med en KWM-1.

ESB 144
Enligt förljudande finns flera stns igiJ.ng på
här i landet, men jag skulie sätta vä rde pä lite
information i frägan. Till att börja med gäller
kelt att kartlägga vilka som är igang pä esb

esb 114
s kriftlig
helt en
och med

vIlken utrustning. Sen bör vi så snart som möjligt samla
erfarenheter frän detta nya område för att småningom
väga oss på. vissa utvärderingar. Exempel pä fragestäIl

ningar: går det att använda esb för auroratfc? Ri1ck
vIdden

hos

en

esb-signal
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jämfört

med

cw,

a m,

nbfrn '!

Stabllitets- och selektivilelsproblem vid mottagning av
esb 144 Mc. Fasnings- eller filtermetoden? Går det att
konstruera en fasnlngstx direkt på 144.? Om mu"n går in

för att blanda sig upp till 114 frän en befintlig esb
exciter för l O-SO mb, vilket blandningsförhällande bör
man välja: 14 + 130 Mc, 21 + 123 eller 28 + 116 ? Riskern a

UKV-jortsättning på sidan 43.

Han har också planerat (och eventuellt redan
genomfört) utflykter till Ivory Coast FF4,
Mauretania FF7, och omständigheterna tillå
ter även till republiken Mali FF8. Vanligen
kör han på frekvenserna 14070 CW, 21070 CW,
28070 CW och 14290 SSB, 21405 SSB, 28645
SSB. Europeiska stns kan skicka QSL till
hans hemadress .
British Cameroons. SM7QY rapporterar
QSO med ZD2KHK/ NC i notra Kam erun på 14
MCW. Som tidigar e nämnts, kommer delta
land sannolikt räknas separat för DXCC, ef
tersom d et f. n . är helt självständigt. Emeller
tid kommer en folkomröstning den 11 febr . att
avgöra om det skall ans lutas till Nigeria 5N2
eller Kamerun FE8.
Congo. SM5BUG/9Q5 berättar i ett brev att
han och SM5KV/9Q5 är nu de enda aktiva
SM-stationerna i Kongo. Båda kör från FN
basen i Kamina, Katanga med en 45-watts rig.

J

!

När conds tillåter är de QRV 15 timmar per
dygn. QRG var tidigare 14014 CW, m en en
ligt rapport från SM7QY har åtminstone KV
ändrat sin frekvens till 14037 kc. En annan
stn I samma QTH är 9Q5SF, en irländare som
kör mera sporadiskt på 14-21-18 Mc. Vi
dare berättar BUG att all civil hamtrafik i
Katanga är förbjuden sedan 11/7 1960. Pre
fixet 9Q7 har alltså uppfunnits av någon tanl{
lös pirat. Möjligen ligger samme man bakom
callet 9Q2AA i »Free State of South Kasai » '
Nyasaland . ZD6GA (G3KKN). Greten, är
sedan början av januari QRV på 14--21-28
AM--SSB. Han kommer att vara i Nyasaland
3-4 ar.
The Trans-World SajaJ·i. De nna expedition
som omtalades i QTC 1/60, har tydligen blivit
uppskjuten ett helt är. Nu är e mellertid
ZS6TWS aktiv på 14030 oc h c:a 14300 SSB i
alla länder där de kan få licens. Den 30/12
körde de från Sydrhodesia som ZS6TWS/ZE.
Ehio pi.a. HB9RS skall komma igång från
Ethiopien med callet ET3RS.
Iran . W2AYN/EP , Frank, har nu förutom
callen EP2AY, EQ2AT, EP5X även EQ5X.
SM5MC omtalar att EQ-prefixen är avsedda
att användas endast vid QSO med stns bakom
järnrid&n. Emellertid kan man med lite tur
köra Franl{ med ett EQ-call och få ett unikt
prefix till sin samling. Flera a matörer i
Iran väntar på att få licenser, bl. a. ex- VS9AE.
West Pakistan . Enligt W4KVX DX-bulletin
kör AP2M, ex-5A5TM, på 14 AM 1600-2200
GMT.
East Pakistan. AP2CR, Colin, skall köra
frä.n East Pakistan under januari/februari.
W7VEU kommer att vara QSL-manager.
Sikkim . Western Washington DX Club hål
ler p& att hjälpa en VU2-stn att göra en ex
pedition till Gangtok, Sil{kim . Han skal! köra
med en DX-40 och quad på 14-21 Mc, huvud
sakligen CW. Expeditionen kommel- att äga
rum någon av de närmaste månad e rna, men
några detaljer, såsom tidpunkt och x-tal-QRG,
kommer inte att publiceras förrän 2 veckor
innan AC3-stationen blir QRV. QSL skall sän
das med svarskuvert till W7GUV.
Thailand. HS1R (W50ZI, ex.-DL4FLl. Pat,
är QRV med en DX-35 omkring 14016 CW
nästan dagligen 1300-1700 GMT. Pat funde
rar också på DXpeditioner till Sikkm AC3,
Bhutan AC5, East Pakistan AP och Lacca
dives VU4. QSL kan gå till hans hemadress
(W50ZI) eller till Capt. L. P. Rose, US9RELM
JUSMAG, APO 146, San Francisco, Ca!., USA.
Marcus Island. Den expedition till Marcus,
som omnämndes i QTC 12/60, blev a ldrig av,
då flera av deltagarna ficl{ förhinder. Nu pla
nerar emellertid W7VEU en expedition under
loppet av februari.
Pitcai rn I sland. Förutom VR6AC och VR6TC
lär en ny stn vara QRV, nämligen VR6AD,
ex-ZLIJT. Han har körts på 21045 CW.
B ajo Nuevo. W9EVI m. fl. har länge hyst
planer på en expedition till Bajo Nuevo i

februari. .Callet skulle bli HK0DA, men f. n.
finns inga definitiva uppgifter.
Trinidade & Vaz Islands. PY1BEO skulle
enligt uppgifter i VERON DX-press köra frä.n
Trinidade med callet PY0NF i början av 1961.

Senaste Nytt
Ourslcn.. HB9TL har sänt en SSB-rig till F9QV IFC
med xtal-.QRG 14294, 14304 och 14314 I,c. Han kom mc r
att vara 'QRV 2-3 mänader. Alla som ropar honom pä.
hans eget QRG missar chansen att fä QSO eller QSL .
Congo. Flera. rapporter tyder pä att ä ven SM6BXCi9 Q5
kör från Kongo.
Lacca<1l\' e Islands. Expeditionen VU2NRM har upps!<ju

lits och kommer möj ligen alt genomlöras den sista \" ee·
I,an i februari I stället.

Nevada
För a tt hjälpa amatörer som behöva Nevada
tör sitt WAS kommer the Eimac Gang Radio
Club of the San Francisco Bay Area att vara
igång med stationen W6A y /7 under tiden 22
-24 april 1961. Beam-antenner med 1 KW
sändare i slutet på matarledningen kommer
att vara i bruk från 07 GMT 22 apr-02 GMT
24 apr 1961.
Frekvenser :
CW
SSB
28,065
28,665
21,065
21,415
14,065
14,315
7,005
7,215
Även AM-phone nollbeatade på SSB-fre
frekvenserna kommer att besvaras.
QSL till : The Eimac Radio Club
301 Industrial Way
San Carlos, California, USA.
/LN
SMSKV/9QS
vill ha QSO med SMl och SM4 för WASM.
Han träffas ofta på 14037 kHz ca 18 sv. tid.

DA
UA3FG har i ett QSO med SM5RY berättat
att UA3CR, UA3CG och UA3F.E byggt en
SSB-station som skall köras med signalen
UAOKUA tio dagar i början av februari. Så
kommer turen till UM8, UJ8, UI8 och UG6
som också skall få tillgång till SSB på 20 me
ter någon gång under första halvan på 1961.

TESTRUTAN

D

28- 29 jan CQ WW DXSSB.
3- 5 feb ARRL DX-contest CW första de
len.
17-19 febr. ARRL DX-contest Pllone första
delen.
25- 26 feb REF-contest 1961 CW.
3- 5 mars ARR L DX-contest andra CW
17~19 mars resp. Phone-delen.
15-16 apr. REF-contest Phone.
/LN
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ALLBANDS
BALUNTRANSFORMATOR

U K V (Fortsättning från sidan 40)
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Svenska Aktiebolaget Philips har välvilligt
skänkt SSA åtta stycken bildband (bildstorlek
24 X 36 mm) som behandlar olika avsnitt av
»Elektronikens fysikaliska grundlagar».
Banden som är avsedda för undervisnings
ändamål 'behandlar följande avsnitt:
AtomfYSikens grunder. 30 bilder.
TV-bildröret. 28 bilder.
Katodstråleröret. 26 -bilder.
Dioden. 38 bilder.
Trioden. 31 ,bilder.
översikt över elektronrören. 42 bilder.
Fotoemission. 34 bilder.
Luminiscens. 30 bilder.
Till samtliga bildband medföljde ett myc
ket utförligt texthäfte som, förutom text till
varje bild, även innehåller en färgkopia av
varje bild i bildbandet uppförstorad till for
mat 80 X 120 mm.
Banden kan lånas från kansliet, tre veckor
i taget, av ansvariga medlemmar.
Om någon önskar för eget bruk förvärva
något eller några av dessa band kan dessa
rekvireras från Norstedts skalavdelning, Lilla
Nygatan 13, Stockholm , till en 'k ostnad av kr.
~5:- per styck.
SM5KG
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[ör otillräcklig undertryckning av den högfrekventare
blandningsfrekvensen (livlig civ il och militär tfe finns i
omräde t 116-140 1>;c)?
Hiir finns rika tillfällen för våra ambitiöst arbetande
UK V-amatörer att göra en insats . I de här frågorna är
det bätlre att veta än att tro.

Telefonidelen a vhålles den 15 apr till den 16
apr samma tider som CW-delen.
Code: RST+QSO Nr.
Poäng: 1 poäng för varje QSO med F-sta
tioner ( F2, FA, FB etc.)

Call: TEST de F8DUf78 (där 78 är Nr på
departementet) .
Sänd loggarna t ill: REF, B. P . 42-01, PA
RIS R. P,
f LN.
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Här en sammanställning över det gä ngna årets nOrr
sken och deras styrka. Det torde me~ a H säk erhet ha
var it ytterligare flera dagar med norrsken, men som
man inte v a rit i tillfälle att höra .
översta s iffran anger: Norrsitenets st y rlta pil F'N( -UJ{V
(SS- lOO MHz)
Unde rsta siffran anger Norrskenets styrka pä. 141 MHz.
Styrkan enligt följande indelning: l= vy svagt
~ = svagt
3 = starkt
1= vy starkt
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Multiplikator: 1 för varje separat franskt
departement eller varje land på DUF-listan
- för varje band.
Poängsumman utgöres av: poängen x multi
plikatorn.

;

2
1

REF-testen 1961
Telegrafitesten startar kl. 14 GMT den 25
feb och slutar den 26 kl. 22 GMT.

l

:2

I

Manus till spalten
En stor del av spaltarbetet består i att pa mas kin
renskr iv a blyert s- eller bläck manus frän medarbetarna.
Sätteriet gOdtar endast maskinskrivna manus, och efter
som jag inte har några pengar till att avlöna någon
sk rivhjäl p , fär jag sjä lv fungera som säd"n. Därför en
stilla nyarsbön: alla medarbetare som pä nägot sätt
har tillgäng till skrivmaskin använd den och skriv bara
på en sida a v papperet. Tack!
Fotografier som rör li vet pä. UK V är va l komna. Det
sItall helst vara blanka, kontrastrika kopior inte mindre
i format än 6 X 6 cm. Skriv pil. baksidan \'ad de före 
ställer och var t de skall ret urneras.
•

1

2.

I

/

2.

~

/

/
1

L

'2.
I

1

3

I

1 .;

L

1

~

1

3
2.

1

I

/

I

Slot-matade antenner 06 och :.32 element) har med
fram gäng använts på 14 4 aven del SM under senare
halvåre t 1960. Jag hoppas ltunn a ge inform ation om
denna antenntyp i spalten.

BILDBAND
IFÄRG
FRÅN
PHILIPS

1
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1
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Antenner

Av SM3BNL, Bengt Fröiander, Hovsgatan 20, Härnösand.
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'il

I
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Ser'~
B-'LANSERAD
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1

f1I./J
72 ohm

6

_I

Ju /'11

INGÅNG

Författaren ställdes nyligen inför tvenne
problem:
1. Mata en dipol från pi-filtret i sändaren.
2. Göra något med begränsade ekonomiska
resurser.
Efter diverse försök befanns att en allbands
baluntransformator var bästa lösningen på
problem nr 1 och nedanstående konstruktion
skulle då också lösa nr 2.
Problemet att mata en balanserad feeder
från en sändare med obalanserad utgång är
gemensamt för de flesta amatörer sedan p:
filtret blivit allt mera vanligt i alla sändare.
Av flera orsaker, ,bl. a. mindre övertonshalt i
antennen för undvikande av TVI viii man gär
na ha en balanserad antenn t. ex. dipol, beam
med delad matning (T-match), trapantenn o.
dyl. Antennen matas med 72 ohms bandkabel
och balunen byggs in i sändaren, placeringen
är inte kritisk, den kan även sättas upp en
bit från sändaren och matas med coaxialkabel.
Denna balun är en enkel autotransformator
avstämd till ca 14 MHz tillsammans med egen
kapaciteten i coaxialkabeln i den övre halvan
av spolen. Q-värdet är ca 200 beroende på låga
förluster i spolen. Belastad med 72 ohm bred
das resonansen till 30 MHz passband . Uteffek
ten kopplas via coaxialkabeln i den övre spol
halvan till den undre. Den i sin tur är induk
tivt kopplad till den övre och vardera spolen
matar sin sida av den balanserade antennen.
Balunen tillverkas av RG 59 U eller RG 58 U
coaxialkabel, 19 varv med 6 tums diameter 3
mm mellan varven. Ungefär 30 fot kabel åt
går. Ståendevågsförhållandet har uppmätts
att vara lägre än 1.2-1 från 1.6-30 Hz.
Förlusterna ca 0,5 db och obalans ca 0,5 db.

:3 4-- S
2

Jan

fl?,.;

översättn'ing från en artike l i G. E . Ham
news.
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iN MEDiAS RES
Kåseri av SM3ACJ

Sedan jag »varit i luften» i omkring ett års
tid äl' det dags att nedpränta några erfaren
heter som C-amatör.
Rent allmänt vill jag skriva under på, att
hobbyn med radion ger vad den lovar. Vad
mig beträffar har emellertid vanskligheterna
varit en hel del större än väntat. Vad själva
bygget beträffar blev det tyvärr betydligt dy
rare än beräknat, troligen kanske mest beroen
de på dålig planering. Men det är ju inte så
lätt att planera för en f. d. analfabet på om
rådet.
Först gick jag på jakt efter lä mpliga kon
densatorer och som jag siktat på B-certifikat
blev de både otympliga och dyra. De blev i
sinom tid sålda och summan av kardemum
man är att jag nu klarar mig med en surpIus
grej som jag fick för det facila priset a v en
krona.
Spollindningarna var stötestenen nummer
två. I veckor lindade jag spolar, på och av,
till och från med beräkning av längden efter
vad som tycktes motsägande handböcker, pro
vade avstämningen med olika kondensatorer i
oändlighet, men den önskade avstämningen
fick jag ej förrän ja,g tillhandlat mig en fär
diglindad spole, även den till ett facilt pris.
Tack, Ragnar i Götet, det var det första
QSO:et med dig, som räddade mina nerver den
gången och varligt förde mig in i amatörernas
frimureri.
Så var det kristallerna som alla försäljare
sade sig ha, men saknade just för det åtrådda
området 7035-7050. En på 7050 fick jag änt
ligen tag på, men ack o ve, där låg jag vecka
efter vecka med mina 5 W och konkurrerade
med kilowattarna bland kommersiella statio
ner. Gissa om jag fick några förmndelser? Så
hjälpte mig Bo i Väs by att »dra slipstenen» så
jag hamnade på 7037 och 7040 och där ligger
jag nu med en och annan utflykt till 7045 sedan
stationerna tystnat för natten. Tala om träng
sel i en myrstack, nog verkar det i bland som
om amatörernas s. k. privata tummelplats i
etern inmutats av allt och alla som överhuvud
har med vågfenomenen att göra. Om inte an
nat så lägger magnetiska oväder käppar i luf
ten - om man händelsevis skulle få disponera
en hel kväll för sitt höga nöje - så att statio
nerna låter som en samling hartsfiolspelare.
Men för att återgå till bekymren innan jag
överhuvud fick energi i antennen. Oscillatorn
visade sig vara en hel liten vetenskap för sig.

Det heter att kristaller är nyckfulla och om de
ej vill svänga så kanske de behöver tvättas
om halsen med två'! och vatten . Ja, kanske
det, men herr oscillator kan nog vara nyckful
lare än sa. Jag har haft litet att göra med
honom så jag känner honom nu. Nu är i alla
fall herr 6AG7 tämjd så pass att han tillåter
försiktigt lån av sin yra till en lugnare slut
farbror.
Men 'hej! Än har jag inte hoppat över bäc
ken. Radiosporten är i sanning en rätt vidlyf
tig gren av våra hobbies, innesluta'llde ganska
mycket mellan antenn och jord. Kristallslipare,
resp. -tvättare har jag inte »urartat» till än.

~

mina vänner och närmaste lärofäder försedd
med ett rent universellt och invecklat mät
instrument, att den nye radiosändaren» över
raskat den oändliga etern med ett nytillskott
av c:a 0,1 W i energi, vilken energi utan mer
omnämnde amatörs egen energi säkerligen
inte skulle ha givit honom den förbindelse över
bottenhavet, som dock var ett faktum. Nåja
- alla är väl barn i början ä ven om man som
»signalen» är en gubbe till åren.
För att till fullo kunna utnyttja mina 5 W
som C-amatör anmälde jag till Televerket att
jag blivit en PA-man och dragit på mig nya
»avstämningsbekymmer». Nå - de avverkades
ganska snart tack vare en inköpt fabriksgjord
spole med ändlänk och sen återstod egentligen
bara antennbekymren. Antennen drog inte
jämnt och så var det att börja med tumstocken
och björkklättrandet igen. Äntligen lyckades
jag putta ut effekten litet längre än på egen
gård en norrman och en estländare gav
bevis. Men när blir man nöjd. Satte igång och
hissade upp en vikt dipol med 300 ohms ned
ledning beräknad efter 82 % av den enkla
antennens längd. Men nej. Tydligen ingen ut
strålni'llg. Ändrade till 86 % - äntligen ha.de
jag uppfattats, men resultatet var sämre än
med enkel antenn . Så nu har jag återgått till
den enkla dipolen å 2 X 10 m med 75 ohms ned
ledning. Och sen jag kom på att flytta länkut
taget från den varma till den jordade sidan
av spolen kommer QSO:n på löpande band.
Efter ett års praktik har jag kört min första
engelsman och min första tysk och börjar räk
na mig som amatör. Den gamla antennen är
kapad och skarvad och kapad igen och mera
lik ett tarmvred än en antenn och min sändare
är mera lik ett skabbo än någonsin men de
bägge tillhopa är dock den stolta symbolen för
min veka andes stämma ut mot universum.
Monockel

Ur HA M-pressen

»1 v eckor lindade jag spolar, på och
av, till och från . .. »

Om inte min kristall vill svänga så »förlåter»
jag den och si, nästa dag tjurar den inte
längre, sanna mina ord. Man måste vara vän
med sina kristaller liksom med sina dåliga an
lag (jag menar sina dåliga tekniska förutsätt
ningar), fråga Bo i Väsby - han vet. Nå, efter
sju sorger och åtta bedrövelser och nio i ton
gick startskottet för förstadagsemissionen.
Nog tyckte jag det var litet underligt att
en hel hösts intensiva arbete i radiobranschen
resulterade i en fÖI\bindelse så att säga tvärs
över gatan som jag kunde fått tx förutan,
men likväl var det med föga behärskade käns
lor man erfor att man lyfte sig själv i håret
åtskilliga meter över antennens - om ock som
en isolerad företeelse - vid jorden fjättrade
halva våglängd. Men så konstaterade en av

45

EM I RÄVJAKT
tillika nordiskt mästerskap
ser ut att äga rum i Stockholmstrakten den
första veckändan i augusti. Vik några dagar
däromkring i väntan på nästa QTC, som inne
håller mera informationer!

- 1Q

MARS
i Malmö håller ÅRSMöTE den 14/2 klockan
19.30. Lokalen blir Hemgården.

DL och FUNKTIONÄRER
GLöM
INTE

att skicka in årsredogörelser för
1960 senast 2 februari.

RÄTTELSE

SM5FF Wirselius, John , boende Vasagatan
13 A, Arboga, blev av misstag införd under
felaktig signal i nr 1/61, såsom SM5CKU un
der rubr. »Nya licenser». Under rubr. »Adress
och
signalförändringar
blevo
signalerna
SM5FU och SM5FZ omkastade. Skall vara:
SM5FU Olsson, Åke (ex SM3FU), Hägerstens
vägen 221, Hägersten. SM5FZ, Zetterström,
Hans, Torggatan 40, Enköping.
SM3HR Lennart Häggiund, Norra Nygränd
4 A, Härnösand, blev av misstag kallad Gösta
Johansson i nr 1/61, vilket härmed rättas.

DL-OTe f f 7 .t~~ r-1
L A
ve
FFI ~1Jl l? 1 i
1/61 2C<11
OA
81

0A
81

n

m
I<...Q

2~1~

En direktvisande frekvensmeter för områ
det 10 Hz till 300 kHz beskrives av DJ2NN.
Känsligheten kan väljas med en omkopplare i
två lägen; det ena 20 mV-20 V, det andra
2 V-250 V och noggrannheten är bättre än

±

2 %.

Vidare berättar DJ2EV om hur han ändrat
sin RX57 för att enkelt kunna ta emot SSB.
En titt på schemat visar att han lagt in en
diod och en Imndensator extra. Vid intrim
ningen rekommenderas följande:
1. ,Ställ in mottagaren på en stabil bärvåg,
varvid man 'b ör välja minimal band bredd,
2. Koppla in BFO:n, nollsväva och markera
nolläget.
3. Variera sedan BFO-frekvensen åt båda si
dor till dess en 1000 perlodig ton hörs.
Både det högra och det vänstra läget mar
keras.

p

I.S nF

Vid mottagning aven SSB-station är det
sedan bara att slå på BFO:n och ställa in
BFO-frekvensen på en av de båda sidomarke
ringarna (övre eller undre sidba nd), därefter
är det bara att ställa in som vanligt.
För övrigt finner man artiklar om: Enkel
transistorprovare, S-meter med transistorer,
xtalkonverter för alla band med variabel MF
1,5-2,5 MHz, antenner för tvåmetersbandet
(översikt) samt bland annat en rolig bild a v
9K2AM (med Collins KWM-1 och en Ford
Thunder,bird
lyxupplaga) på besök hos
DL1WA.

GRD
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Vi presenterar ...

Rätt skall vara rätt ...

HA)I-annollser

Under den här rubriken har vi tidigare näs
tan alltid provat och kritiserat - positivt och
negativt apparater och delar. I fortsätt
ningen kommer vi att presentera med de data
och andra detaljer som stått till buds från fa
brikanter och försäljare. Meningen är att lä
sarna då. och då skall få tips och ideer om
vad som finns på marknaden. Hoppas det hela
faller i god jord och här återfinnes den första
Vi presenterar ...

Denna annonsspalt är öppen för rndloamatörer. som l
denna sin egenskap riktar Sil:' UU andra radioamatörer.
Annonspr1s l kr per grupp om 42 bokstäver, siffror
eller tecken, dock läl:'st 3 kr. Icl<e SSA-medlemmar
dubbel taxa. Text ocb LLk\'ld Insända. var för sig till
kansllet före den {\ I månaden före Lnförandet. Annon
sörens anropssignal skall utsällas I nnnODsen. :E.'nbart
postbox godtas således ej som adress. För kommersieU
annons 1:"1Uler QTC ordinarie annonspriser (se omsla
gets andra sida). I tveksamma faU förbebåller sig red.
rätt att a.vgöra, om annons skJl.ll anses som kommer
siell.

Köpes

V-7A

Data:
LIkspänning: (}-1,5--5--15--50-150- S00- 1500.
Ingängsmotständ: 11 M.Q (1100 M.Q med högspännings
proben)
Noggrannhet: ± 3 % av fullt utslag.
Växelspänning: 0-1,5--5--15-50-150-500-1500 eCf.
värde.
0--4-14--40- 140-400-1400-'1000 topp-topp.
Noggrannhet: ± 5 % av fullt utslag.
Ohm: xl, xlO, x100, X1000, xl0K, XIOOK, xlM.
Rör: 1-12AU7, 1-6AL5.
Nät: 220 V, 50 Hz, 10 W + 1,5 V staveelI.
Dimensioner: lS,5x12xIO,5 cm.
Pris: 240:- byggsats,

AV-3

kallas Heatkits lågfrekvensrörvoltmeter. Den
har katodföljaringång och kaskodkopplad för
stärkare med ett 12AT7. Den här modellen har
inte försetts med tryckt ledningsdragning men
levereras, i likhet med V-7 A, med utförliga
beskrivningar och skisser. Motstånden i spän
ningsdelaren är 1-procentiga. Känsligaste om
rådet ger fullt utslag för 10 millivolt.

"r.

• ColUns 75 A-4 kontant. Gunnar Olsson, ;)(Intensg.
5 A, Göteborg ö,
• Beg. RX alla band köpes kontant 300--400 kr.
8M4CDO, Lennart. Westung, Tallbacks,· . il Il, rallIn,
Tfn 023/146 38 efter kl. 19,00,

sPllnnLngskännande probe med ett fr€'k\"ensområde på 5

kHz -

5

~,rnz.

Data:
Frekvensomräde: 10 Hz Mätområ.den: 0,01 - 0,03
30 - 100 - 300 V;
- 52 - + 52 dB l tio
Inimpedans: l Mohm vid 1
Noggranhet: ± 5 %,
Rör: 2 - 12AT7, 1-6C4.
Nät: 220 V, 50 Hz, 10 W .
Dimensioner: 19 X 12 X 10,5
Pris: 285:- byggsats.

200 kH" ± l dB.
- 0,1 - 0,3
1 -

3 -

10

mätomräden.
kHz.

cm.

AW-l

är avsedd för effektmätningar vid frekvenser
mellan 10 Hz och 250 kHz, Allt efter behov
kan låginduktiva belastningsmotstå.nd, avpas
sade till standardimpedanser, inkopplas, och
apparaten mäter effekt i fem områden 0-5
mW, O-50 mW, 0-500 mW, 0-5 W och 0
50 W. Instrumentet (41h", 200 .<lA) graderat
dels i effekt, dels i dB, Även dB-gradering är
uppdelad i fem områden och täcker -10 till
+ 30 dB. En diodbrygga och ett 12AU7 ingår,
Data:
Frekvensområ.de: 10 Hz-250 kHz ± 1 dB.
0,005 - 0,05 - 0,5 - 5 - 50 W;
- 15 - + 48 dB.
Belastningsmotstå.nd: 4, 8, 16, 600 ohm.
Noggrannhet: ± 5 '/o.
Rör: 1-12AU7, selen likriktare.
Nät: 220 V, 50 Hz, 6 W.
Dimensioner: 19 X 12 X 10,5 cm.
Pris: 285;- byggsats ,

Säljes
• 1 st. Elfa conv, 2 In (E88CC + 35 mc xtal). 1 st.
Elfa tx 2 m Inbyggd mod. för FM o. AM inkl. xtal •.
Allt trimmat och snyggt uppkopplat kr. 200:- (till
sammans). 1 st BC 625 tx med alla rör k r 50 :-. 1 st
kapSlad mod.trMo. 2 X 807, AB2 kr 50 :-. 1 st BC-454
rx 3- 6 mc m. högt. 1 vy gott trIm. kr. 75:- . 1 st
FL-8 filter kr 25:-. l st IIkr, med stab, SI>. för Elfa
conv. + lx kr 50:-. 1 st 2 m antenn 5 el. aJ. ulf. kr.
25:-. l st dito 12 el. enJ. VHF-handb. kr 35:-. Allt
garant. l utmärkt skick. SM6BER, Hardy Llndb~rg,
Box 736, Dals-Långed.
• LME skrIvapI'. ufb finish, ev. byte mot prisma
kik. 7 X 50. PM7D 2 wattare, med anord. för nätdrift,
reservrör 125 :-. SM7QC, Alvesta..
•
CoUtn. 75A-4, Pris 3,950:-. SM5RM, Olof Frld
man, mancbegat, 18, Sthlm . Tfn 60 01 18, l<on!.
23 13 00.
• MaterIalsals för QUBICAL QUAD enl. W6SAI med
härd pI. glasfiberkl. bambu, RME Speech Clipper, B
& W balun coUs, Nät-, driv-, modlrafos m. m. Lista
på. beg, SMGUF, H Engström, AskrIkevägen 26, LI
dingö 1. Tfn 65 32 80.
• DX-40 säljes för endast 475:-. SM7AAQ Y. ]{arls
son, PI. 816, Borgholm.
.VFO 4/102 Geloso med inbyggt nätaggregat inkl. rör
60:- PA med 807 och nätaggregat. 8M5CNC, Hans
Malmgren, tfn 010/48 92 24 efter kl. 17.
• TX 8(}-10 m baDdswltcb m. Geloso VFO, PA 807,
fm,-mod, Kompl. ! sno läda m. instr. utan lIkr. Även
lämpl. S. exc. SM4CG, Box 69, Hjortkvarn.
•

Jaaahhhhh, Det är det som är KONSTEN,
att tala om: HUR konsten ATT TALA OM
EN SAK, (1dan att tala om SAKEN) ÄR en
KONST.

ORD

la
Se b. SpeCificera tillbehör. I.iennart Larsson,
Vlllcanusgaotan 8, Sthlm Va. Tfn 010/31 J9 88,

•

Detta är en blid av rörvoltmetern med t.ypnumret V-7A,
men do övriga typerna är byggda I sanuna lildSQrt och
har samma doslgn. 80m Ullbehör finns det bland a.Ula.l:
hf-probo 80m passa.r Ull aUa rörvoltmetrar med J L
~Iohms-Ingäng och möjliggör hf-mätnlngar UIIp till 250
~Ulz, högspännlngsprobe för max 30.000 volt samt topp

Talblomman som vi berättade om på sidan
20 i förra numret antecknades antagligen inte
alldeles riktigt. En vaken stenograf har ned
tecknat nedanstående och det gör ju det hela
bara roligare.

Så var det alltså med den SAKEN. Vem
som sa' det? Henry, -WK förstås - vältalig
som alltid.

Rörvoltmetrar i byggsats
är en rörvoltmeter med tryckt ledningsdrag
ning vilket givetvis minskar möjligheterna till
felkopplingar rätt väsentligt. Efter en spän
ningsdelare med l-procen tiga motstånd följer
en 6AL5 som helvågslikriktare och det hela
avslutas med en 12AU7 i vars katoder instru
mentet, kvadratiskt 41h" med fullt utslag för
200 ,<lA, ligger inkopplat. Allt som allt finns
det 21 spännings- och 7 ohm-områden samt en
dB-skala med noll placerad på mitten.
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1

st ELFA CONV. MF 4-6 MC. l st. Nyckel.

S~IGAEZ

Ove FrIdiund, Järna·\'.
86 42 75 ett. 1900.

18, Äh'sjö 2, Tf..

• Rx, BC348-Q med konverter RF-24. Pris 500 :-.
SM6UP, StrÖmg, 2, Trollhättan. TfD 11922.

IMPULSEN I VAR TID

heter en dokumentärfilm om elektroniken som
Siemens spelat in och som fått ett mycket gott
mottagande bland annat vid X Internationella
Filmfestspelen i Berlin.
Regissör Otto Martini har tillsammans med
ett team filmfolk I'est världen runt på jakt ef
ter intressanta bilder om elektronik. Resulta
tet, en timslång färgfilm i Agfacolor, kom
mer under året att visas i Sverige med pre
miär i februari på Skandia i Stockholm.

ORD

ANTENNROTOR
Fabr. Mili·Mite. Antennrotor
utförd i korrosionsäker lättme

tall. Totalt fuktsäker. Under
hällsCri motor. Antennkoppling
a v nylon för dämpning a v på.
frestningar vid vindstötar och
isbildning.
Passande
master
1"-1:~".
:l\'lolorn drives med
24 V AC. Extra stöd lager.

Konlrollenheten med kompass
skala graderad frän O-360 °.
Noggrannhet 5° . Rotation bäde
med- och motsols. Lev, kmpl.
med 25 m. 6-1ed. kabel. fllrdig
kopplad.
Endast i 110-120 V utförande.

...

Enastående l)rlssänknJng

frän 265:- till 133:-.
Transformator

220

V

prim

110 V sek. 65 VA 48:- 20 % .

UiFr 8XPert-en]
Fleminggatan 51'

Tel. 541635

Stockholm K

F Ö
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TELEGRAFERINGSLEKTIONER I RADIO
b)

t. v.

För utsändningar under ovan angiven tid
gäller nedanstående plan:

Text ur föregående månads nummer av
tidskriften »Det Bästa». Den erhålles i
alla tidningsaffärer. Pris 1 :60 per num
mer.
I början av vissa sändningspass som
omfattar klartext, meddelas textens
art, samt varur den hämtats (tid
skriftsnr, sida eller dylikt).

Stationssignal: SHQ.
Frekvenser:

Våglängdel':

4015 kHz
7375 kHz
7795 kHz
-

I

Tid

Vågtyper:

Al

74,7 m
40,7 m
38,5 m

dels för att jämföra mottag'en och nedskriven
text med den sända texten,

-

Måndagar-Fredagar
4015 kHz

0730-0800
0800--0830
0830--0900
0900-0930
0930-1000
1000-1030
1030-1100
1100-1130

Ovanstående texter kunna användas

A 2
A2

I

7373 kHz

I 7795 I'Hz

60-takt 1 )
60-takt
80-takf2 )
80-takt
80-takfl )
30-takt
60-takt 1 )
60-takt

30-takt
30-takt
40-takt
40-takt
40-takt
40-takt
30-takt
30-takt

100-takt
100-takt
115-takt
115-takt
115-takt
115-takt
100-takt
100-takt

Måndagar, Tisdagar, Torsdagar,

Tid

I

4015 kHz

60-takt l )
1900-1930
1930-2000
60-ta'kt
80-takt 2 )
2000-2030
2030-2100 80-takt4 )
2100-2130 100-takt
2130-2200 100-ta'k t

I

I

Fredagar
7375 kliz

50-takt
50-takt
30-takt
30-takt
80-takt·l )
60-takt l )

I

Klartext enligt a.
Klartext enligt b.
3) Alla morsetecken som förekomma vid internationell

1)
2)

trafik.
4) Militära meddel a nden.

Text ur tidskriften »Befäi» enligt följan
de förteckning:
jan
febr.
mars
april
maj
juni

nr 10 1960

dels för utbildning i sändning. Slå upp angi
ven text och sänd i takt med de avlyss
nade morsetecknen . Försök hålla samma
rytm och gör samma längd på tecken de
lar och mellanrum som transmittern på
SHQ. När detta sker utan spänning och
utan att trötta, är sändningen korrekt.
OBS! Lyssnarrapport verifieras med
SHQ:s QSL-kort.
Uppehåll i utsändningarna kommer att
annonseras under utsändningarna.

Tillägg till pl'ogram föl' tiden 911 1961 -

t. v.

Stationssignal: SHQ

aug.
sept.
okt.
nov.
dec.

nr
nr
nr
nr
nr

4
4
5
6
7

S\VL-1ted.: SVi'1I El(will~
Solgi\rdsgatan 15,
(~rnsla)lds"lk

:N

Nu har vintermörkret satt in sin stöt och
DX-aren gläds åt alla DX som går att knipa
på de lägre frekvenserna. 40- och 80-meters
banden har varit utsökta på sistone och även
»Broadcast Banden» har gett en hel del. En
station som heter Radio Santa Fe, Bogota,
Coloffilbia, kan höras på 4963.5 kcls 60.45 me
ter mest var morgon mellan 05-0930 med ka-

SSB-slindare HX-öOO
HX-500 erbjuder det allr a bästa inom SS13, DS13. C W.
FM och FSI< rör RTTY . Den ger 100 W utgän gse(·
fekt (PEP) på 3.5, 7, 14, 2l och 2S- 30 MC-ban den.
och en

separat

sk a la

för "arje band
b~ltre än 200 p / s.

ning~noggr a nnhet
U I:.: C ÄR SPECIALBROSCHYR!

HAMMARLUND

ger en avlä s
~H.r. -I-.:!..Jö:

J.:. F. ,Johns.ons sändare »Vlkll\5.:" Couri"p> ::'lO-':35:!--:!.
Effeklsteg med två SIlA och ]lt)f.:"SI.iinllingslikrlktare
med två 866 A . Ger 500W CW input eller :!OO\o\' som
linjärt klass B- s teg vid Ai\..! . Som urivsteg kan an
vändas :x>Advenlurer», »Navi~atof)> eller ) Ranger».
(Beglir special broschyr över hela Viking-serien!) Med
urivsteg [ör SSB ger Courier 500W PBP input. A v
stä.mba r (rån BU till 10 meter. l,'äruigl{opplad och
provad, inklusi\,e rör.
ORS~ Slinkt prl~
],7~5 : HalJicrafters nya amatörrnottagare med separat skala
för varje am atö rband . Begär s pecial broschyr!
Kr. ],795:
Goda· b~~taJnlngs\'illJcor på SR väl sii.ndar('.
som mottagare.

OB",! HY-GAI:>I

Text: Femställiga siffer- och bokstavsgrup
per.

A~TEX:-<.-\.

~Agra. olika. tYller a·\' d~
GA'~»-antenncrna

Vågtyper:
Måndag
Fredag

Tisdag
Torsdag

A 2.

A 1.

FTekvenser:

Våglängdel' :

Udda
Jämn

1895 kHz
4465 kHz

158,3 m
67,2 m

DI,C-TRP

I

HR(:-Ht'S
DK(,-RFH

Tid

I

Mändag,
Fredag

I

Tid

Tisdag.

TorSdag

I

kan

I'RO))UCTS OSS!

välkHnda am('rikanska ;·)HY

}cvt!re ra~

fra n lager,

DOW-KEY TR-SWITCHAR
))HC-TR~[-l Elektronisk
antellnomkopplare med
standard UHF-kontaktcr 6V glöd·
spänning 125-150 V B+. 1 k\N ,
1.:J-30 MC. Utvändigt powcr supply
nödvändigt.
95:
1l1'(:·TR·2A Samma som ovan men (ör 114 - 148

almanackan:

1925-1930 anrop
1925-1930 anrop
1930-1940 100-takt 1930-1940 45-takt
nr 1 1961
1940-1950 100-takt 1940-1950 45-takt
nr 2
1950-2000
90-takt 1950-2000 60-takt
nr 2
2000-2010
90-takt 2000-2010 60-takt
nr 3
2010-2020
80-takt 2010-2020 70-takt
2020-2030
80-takt 2020-2030 70-takt
2030-2040
70-takt 2030-2040 80-takt
»Befäi» erhålles från Centralförbundet
70-takt 2040- · 2050 BO-takt
2040-2050
för Befälsutbildning, Box 5034, Stock
2050-2100
60-takt
2050-2100 90-takt
holm 5, genom att på postgironummer
2100-2110
60-takt 2100-2110 90-takt
1079 insätta belopp enligt nedan.
2110-2120
45-takt 2110-2120 100-takt
Helårsprenumeration kl'. 8:-, lösnum
2120-2130
45-takt 2120-2130 100-takt
mer kr. 1 :50.
nr 10 1960

1\

L
'I'
E

lasfina Sydamerilmnska låtar och hetare ton
gångar. Enda Sydamris som går riktigt bra
på 60-metersbandet nu!
Nedåt i frekvens och vi hamnar på 75-me
tersbandet. Här kan höras fina stationer vid
midnatt! En Inndones på 3905 kc startar 2325
och har oftast 9 +20 db signaler och de andra
Indoneserna på 3935 och 3960 är inte mkt
sämre. Underbar musik och exotiska danser
på programmen. En annan raring på 75mb är
Radio Barlavento, Cap Verde (CR4) som hörs
på 3950A kcls mellan 23-01 med mycken jazz
och minst 20db! Radio Hong Kong kan höras
starta på 3940 prick 0000 SNT med tidsignal
och chinese ecordianmusik! Så när dessa BC
stationer brakar in vid denna tidpunkt börjar

HAf,L1Cf(AFTERS SX-lI I

Vecka enl

TEXTER PÅ KLART SPRAK.
a)

dels för att avlyssna högre takt än vad mot
tagaren förmår nedskriva, samt

7795 kHz

40-takt
40-takt
60-takt a )
60-takt 1 )
60-takt 4 )
80-takt·!)

S
I·

S 111 L

FRÄN ARMENS SIGNALSKOLA

Program föl' tiden 911 1961 -
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M~
.:
Elektronisk
antennomkopplare
lik
nande DKC-TRM-l men med in
byggd likriktare för 115 V AC, ink!.

kablage.
Bredbands

VKG·l0 COLLINS VFO HER. VRID"()NI)E~SAT()R
3 X 300 pF varav en sektion med dubbelt plattavstänel
OCh godstjocklek. Snäckvä.xel med läs oc h
50:1 samt elegan t , graderad skala.

SO-38

2-1:50

måtten 74 X 65 mm OCh panelhäl 57 mm.

26:
IIC-SO:l A)·I·I,·)I-Illott ..gare f M 2o-Z~ ~rc. <OBS.
frekvensomr ädel) med 10 rör.
]98:
Känslighet: 1 mikrovolt !
Re-60-l- SÄ~DARJ~ motsvarande o",:anstäende. lvl ed

(RF-boos

ter) för 1.5-30 MC. 12f>-175 V Be'

N etwork » . 9U graders fasvändarfilter.

40 dB unc.lertrycl<ning av icke
300-3. 000 p/s.

Ger minimum
önskat sid band . :F'ö:--

34:

:50

H-Z,; S-METER (Hjärtformad). Graderad fran Sl
till S9 plus 40 dB. Elegant front i klar plast med

och BV glödspänni ng. so m lämpligen
kan tagas frän mottagaren. ökar
mottagaren$ känslighet med l-U' S
enheter.
:;p.'_

ASTATH.' HRISTALL~flRROFO~ 200S
Med strömbrytare och stativ. 30-10.000 P/s.
95:
2Q·\ BARIU:R Il: WILLIAMSOXS » A udio PIlase Shift

:J"

t:TI'R graderad från Sl till S9 plus 30 elB.

Hölje i sva.rt bakelit med (rontmcitt: 40 X 40 mm .

ZI9 :
för(örstärkarc

S·~I

utväxlin g

S rör. Effekt coa 30W.

98:

OBS! Ri\da ovanstiif'ndt· äro fabriksJll'a t

origlnalkartonger o ch
för mobilt· bruk.

~iro

Jiill\IJlll:'a liven

ATt:R I LAGER!
RF-2-1 COllvei(er ~tO-:10 ,-,[e
RF-25 ('onn'rt"i>r 35-50 ~IC

JtI"-26 Converl<r 50-65 ~IC

~-l:50

2-1 :50
H:50

Rekvirera vår nya innehållsrika SU RPLUS-förteckning och RöR-realisationslista!
Sändes mot 1 :50 i frimärken.
73 dc

SM5ZK
Torl,el I{nlllssonsg-alan 29, STOCKHOLM SÖ. Tfn
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[i'örcningen Sveriges Sändareamatört;;r

Föreningen Sveriges Så1tdareamatörer

man stilla undra om inte det vore möjligt med
Far East DX på. 3.5 mc/bandet då. också.? Var
för inga »japaner» på 80 met? Visserligen har
det hänt att t . ex. W6 gått in på 80 ssb vid 01
draget men det är sällsynt!
På tal om 8O-metersbandet, särskilt på SSB,
så. har det varit julafton i dubbel bemärkelse!
Lyssna mellan 3795 och 3820 kc på. morgnarna
och du hör idel rara DX. W1BU, W1FOS m. fl.
har oftast 59 signaler här i Europa mellan 05
0930 och de har väl kört allt som går att köra
vid det här laget! W1BU har sked med ZC4AK/
4X4DK för sitt WAC på 80 ssb nu, men än så
länge tji QSO! Men det finns annat också,
ZL1AIX på. AM har varit med och lekt ibland
och en gång gick ett Three- Way QSO mellan
W1BU och G2HX samt ZL1AIX av stapeln!
XV5ASP, YN1 (Nicaragua), KP4, VOl finns
det gott om på. 80 ssb! För att inte tala om
alla europeer, OK1, HB9, F7 etc.! Tydligt att
80 met blivit populärt på sista tiden! 160
metersbandet, »top-band » har också varit öp
pet, och massor med transatlantic QSO:s har
avverkats, G3PU och c/o har kört massor av
W/K's på morgnarna, och jänkarna har varit
569 (W2IU 579) för det mesta ända till fade
out vid 09 (! )-tiden ...
Många har väl slutat att bli »ilsken» på
allt BC QRM som förekommer på amatör-

banden . .. 40 meter är värst utsatt för närva
rande. Radio Pakistan, som ligger på. 7.010 kC,
callet APK, hörs nu med 30-40 db mest varje
kväll och stör en hel del. De har engelska
sändningar mellan 19-21, men oftast brukar
bärvågen fä stå. på ända fram till 2130-tiden!
Radio Cairo på. 7055 är en annan som kan reta
amatörerna på. sig, hörs från morgon till kväll,
lika skrällig och störande.
Radio Peking har två. sändare på 7060/7080
som pä kvällarna förstör nöjet att lyssna på
40 met fone . Många har väl också. hört MONTE
CARLO som ligger på. 7163A kc/s med fran
ska varieteprogram.
Pil. 7160, visserligen utanför bandet, men
ändå. intressant, ligger Voice of America's sän
dare på OKINAWA (KR6). Konditionerna få r
vara hur dåliga som helst så går Okinawa med
25 db över S9 från 12-tiden och framåt!
På 80 meter finns BC QRM från RADIO
TEHERAN på. 3817 kc, annars är det rätt så.
fritt frå.n BC-stationer, men det finnns desto
fler kommersiella och militär stationer på CW
som gör det nästan outhärdligt att lyssna och
köra. Borde det inte vara på tiden att »man »
kom överens och förbjöd icke ham-stationer
att ligga på amatörbanden ?
Das war alles, es god luck, DX and 73. •
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ORDET FRITT
I QTC nr 12/1960 stär pä sid. :.l02 rubriken »QSL 
EGYPTEN. . Uppräknade härunder stä r en del h ams,
som aHlsä är att betra.kta som »syndare», eftersom v~n
nen Ibrahlm i Cairo inte erhä.111t QSL~kort frän dem.
Jag har varit i kontakt med SM7 AHT , som jämtc mig
har fått den tvivelaktiga ä. r an att i detta sammanhang
skylta i QTC :s spalter. Denna protest Iwmmer sälund a
frän oss bAda. Frän bägge häll gäller att vi sänder
100 % QSL för första. QSO och därefter genast och gärn:t
om sä. speciellt önskas. Till SUlIM h a r allt så avgAtt
QSL!
Jag har hatt QSO med SUlIM sammanlagt fyra gäng
er. Den 4)10 19.5~ är den tredje gängen v i h ade QSO.
Det finns inga möjligheter att vräka ut QSL-Iwrt v arje
gäng man har kontakt .
Om man studerar datum för QSO för de övriga »)syn~
darna». f inner man att fem av dessa kontakter ägt rum
4-7 manader tidigare. Så. fort k a n man sällan erhälla
QSL-kort enligt min erfarenhet . Jag väntar ej verifil<a
tion förrän e:a ett å r efte r förbindelsen.
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sådan godtYCkligt intagen notis. Om QSL -synda re skall
offentliggöras skall det s ke konsel<vent och när orsal{
finnes.

Testresultat

d~

S~I7CAII

part

(SM5BNJ).

REF-testen 1960 gav för Sveriges del föl
jande resultat:
CW-delen:

:1 sista minuten.

SM3VE 84, SM3BEI 18.

har vi hört att SM6VY åkt till Kongo .
Han kommer liksom - KV att köra med
/9Q5.

Telefonidelen:

SM5BPJ 138,
SM3VE 24.

SM5MN

74,

SM6BDS 69,
/LN

f9

SURPLUSMATERIAL
nC-924 l";\(-sii,ndare. Frekvens 27-1-0 Mc ..
35 W telefoni med inbyggd modulator kompl.
med omformare för 12 v.
.\flkrofon t~'p T - 17, avsedd f ör ovanstäende
sändare
L\(oU.aga.re 150-1500 }{c., motordriven omkopp
lare, 11 rör med omformare för 24 v

Portabla bandspelare
Sändare-mottagare
(transceivers) för citi
zens-band, som även
kan användas för 10
meter. Lev. för 6-12
eller 117 volt.
Hi-Fi-högtalare

Thorens proff. skivsp.
Buggar + vanliga sända
renycklar
Mikrofoner
Stereohörlurar
Au tomatsäkringar
Reläer
Omkopplare

Dekaikomanier för ska
lor och engelsk text
Radioräknestickor
Cannonkontakter
Koaxialkontakter
Chassier i metall och
bakelit
Spolstommar med
plugg-insystem

Metallfilmsmotstånd
Rulag miniatyrackumu
lator
Transistorer för HF
Tunneldioder för UHF
Mottagare - alla fabri
kat
VFX för 144 MHz

Sändes mot 2:50 i frimärken el. 2:90 postförskott.

73 de
SM5AOL SM5A y SM5AKI

SM5BDQ

SM5MT

SM5CBI

ELFA~&~tim,413
POSTGIRO 251215
Hollöndarg. , A. STHLM 3. Box 3075 • Tel. 240280

79 :
7 : 65
76:

:'\o(F-fi)rstiirkare. g s teg. 1 :st a MF. 4 steg 2G
Mc, ase. 19 Mc sam t 2 :dra MF. 6 Mc. Erfor
derliga spänningar 12 v. glöd samt 250 v anod
spänning

2~:

BllndlandnlnA'slndll,awr med 2 st. katodstrå le
r ö r 5FP7 sam t relä.er för omkoppl. mellan rö
ren oeh 2. rör 6H6 . . '

2~:50

StruIIJui!,ro{on, magnetisk, lämplig för ovan
stående förs tärk are
AntC"nnavstämnlng!-ienhet , ökar i hög grad se
lektiviteten hos varje motlagare, med finin
ställningsk a la, helt k apslad
Hand01lkrotele fon typ LME, med tangent
S{noPJ):(>leful1, kristall , fabriksny
Sf.rupmll<rofon , engelsl\ tillverkn.,
briksny
Hiirt f> lt~ fonsni)r('n.

Ui)nel('lfonsnören, glanzgarn, 1 80 cm
lWl;tah'1I·a.nliiggnlng, b estå ende av 6 rörs för
stärk a re. strupmikrOfon, dynamisk mikrofon,
marinhögtalnre, f ästanordning för högtalaren
p;1 biltak samt erforderliga kablar , reserv rör ,
transport/åda och lwppl ingsschema
Hf'lii, v rid an de, tre växlinga r samt en bryt
ning, 12 v .............. .

H:50

Vrldand(' rt'llit, 5 brytningar, 12 v

.l\tll(rofnll, d ynami sk
förstärkare

22:

l{ra.ftr~lii.

för

Vr'hln..ndf> relii. 3 sJutningar, 2 brytnIngar, 12 v

ovanstående

l\htrlllhHgtalar(' ,
avsedd
för
utomhusbruk,
Hi mplig för ovo.nstående förstärknre

Sumnwr,

12 :-

PEOM/~O

4:35:

446A

:ll\8A

19:

]{a.tollstrål(>rhr
3BP1

18 :

815
813
100 TH.

4 :

8:
10:
25:
E~mac

3 slutningar, 12 v
6 volt ae .

2:50
2:90
1:25

49:
4:50
3 :90
4:30
2:90
0 : 90

15:

SI'ECIA I.RilR:
705
72 1 A
715 A

4:50

8:
3:90

fa

gllmmi , 180 cm

FiirsOirl(ure. batteridriven. 6 rör, Erforderliga
spä.nningar: 1, 5 v glödspänning sam t 90-180
v nnodspä nnlng. Ingång för dyn ami sk mikro
rO" utgäng 4-6 ohm. Startrelä för glöd· och
n nod s tröm. r kåpan finnes plats för batterier
lämplig

dubbel,

2:50
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DELTRON
Valhallavägen 67

Stockholm O

Telefon 345705

Postgiro 601242

