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SSA:s styrelse

Distriktsledai"na

Ord!.: SM5AZO, Carl Erik Tottie, Mölnavägen l, Lidingö
3. Tfn Sthlm 010-66 05 45.
\'. ordf.: SM5YT. Nils-Guslaf Gejvall. Essingeslrå.ket 34/1,
Slockholm K. Tfn Slhlm 010-54 62 52.
Sekr.: SM5LN, Martin Höglund, Spann vägen 12/nb,
Bromma. Tfn Sthlm 010-25 38 99.
Skat.tmii.stare: SM5CHH, Paul Gerslel, Hertigvägen 15/nb ,
Hägerslen . Tfn Slhlm 010-193233.
Kanslichef: SM5KG, Klas-Göran Dahlberg, Kvarnhagsgalan 21/2, Vällingby. TCn Slhlm 010-893388.
Tekn. sekr.: SM5KV , Olle Ekblom, Forshagagalan 26/2,
Farsla, TCn Sthlm . 010-645810.
QSL-chef: SM5BZK T orbjörn Jan sson, Aprikosgalan 29/4,
Vällingby. TCn Sthlm 010-38 -7545.
QTC-red.: Lennarlh Andersson , Sturegalan 6 A/3, Stockholm Ö. TCn . Slnlm 010-625218.

DL l SM1AZK, Karl-Gustav Welnebran dt , Stucksvägen,
Få.rösund. Tfn Visby 0152-211 40.
HL 2 SM2ALU, Lars-Inge Engström, Park vägen l, Bergnäset. Tfn Lulell. 0920-14072.
DL 3 SM3WB, Sven Granberg. Svangalan 4 D. Strömsbro.
TCn GäVle 026-298 80. ankn. 2013.
JlL 4 SM4KL, Karl-Ollo öste l'be rg, Box 354 A, Älvenäs.
Välberg. Tfn Karlslad 054-42439.
DL 5S SM5BG~1. Bo Forslund . Agnegalan 24/2, Slockholm
K. TCn Sthlm 010-5101 11.
DL 5 SM,jTli, Kurl Franz~n , Pilosvägen 11/4, N y köping.
DL 6 SM6BLE, RudolC Dahlslröm. Barnhemsg atan 11.
Mölndal.
TCn
Göteborg
31-27
I l 20
(bostad)
031-270518 (a rb.) .
DL 7 SM7MG, Sven Wiklund, Köpmansgatan 13. Höga
näs. TCn Hälsingborg-Höganäs 012-40522 (boslad),
042-401 97 (a rb.),
Revisor: Emil Barksten. Frimä.rksvägen 37, Enskede 7,
TCn Sthlm 010-49 18 62,

Suppl.:

S1\15ZD,

Per-Anders Klnnman,

Lievägen

2, Ros

lags-Näsby. TCn Slhlm 010-58 40 83.
Supp!. : SM6BLE, Rudoll Dahlslröm, Barnhemsgalan Il,
Mölndal. Tfn Göteborg 031-271120 (bostad), 031- JwvlsorSIII)])I .: SM7CKJ,
Box 608, Lund 6 .
27 05 18 (arb.).

QTC

Per

Be rbströ m ,

Vegagatan

ORGAN FöR FöRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATORER

AMATÖRSATELLITEN
OSCAR
I

-eI

2,

Bulletin SM5BHO
Diplom SM5CCE
(svenska)

SM5AMR
(övriga)

Mobilt

SM5KG

Region I
Rävjakt
Tester
UKV
NRAU

SM5ZD
SM5BZR
SM7ID
SM5MN
Vakant

Nya priser ink•. oms. 6,4 %
MEDLEMSNALAR kr. 3 :75
OTC-NALEN kr. 4 :10
NYA LOGGBöCKER Typ A4 kr. 5:65

Typ A5 kr. 4 :10

Minneslista
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.
SSA-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80
m (3525 kHz) och kl. 10.00 på 40 m
(7050 kHz).

QTC ANNONSPRISER
........ . . . .
............
. . . .. . ......
... . ........

t

Funktionärer

Redaktör och amwartg utgivare:
SM5CRD , Lennarth Andersson,
Sluregalan 6 A/3, Stockholm Ö .
DX: SM7ACB, Gillis Slenwall, Köpenhamnsvågen 47 A,
Malmö V.
~[obut:
SM 5 KG, Klas-Göran Dahlberg, Kvarnnagsgatan
24 / 2, Vällingby.
Rävjakt: SM5BZR, T orbjörn Jan sso n , Aprikosgatan 29/1.
Vällingby.
SWL: SM3-3104 , Sven Elfwlng, Solgå.rdsgatan 15, örn
sköldsvik.
UKV: SM5MN, Karl-Erik Nord , Abborrvägen 1, Linkö
ping .
SM5FJ . Bengl BrOlin. Taborsberg.vägen 14 , Norrl<ö
ping.

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 500069

JUBILEUMSMÄRKEN kr. 2:10/200 st.
POPULÄR AMATöRRADIO inb. kr. 16:
UTDRAG UR B:29 kr. -:55
TELEVERKETS MATRIKEL kr. 2:15
TEKNISKA FRAGOR kr. -:80
STORCIRKELKARTA kr. 3:25
PREFIX- OCH ZONKARTA kr. 9:20
SSA DIPLOMBOK kr. 13:80
MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL

med nålfastsättning kr. 4 :30
med knapp
kr. 4:80
(leveranstid ca 2-3 mån.)
LOGGBLAD FöR TESTER kr. 1 :65 per 20 st.
SSA VÄGG LöPARE 5 färger, 33 x 63 cm.
kr. 6:40
Sätt in beloppet på postgirokonto 5 22 77
och skriv beställningen på girotalongen.

FÖRSÄLJNINGSDETALJEN
Enskede 7

·Efter ingående prov, med bl. a. värme och
köld, skakprov med 50 G i alla plan,15 G vi
bration och undertrycksprov, överlämnades
amatörsatelliten OSCAR till det amerikanska
flyget för att placeras ombord på dess Disco
vererraket, XXXVI.
Den 12 december 1961 kl. 2041 GMT lyfte
raketen med OSCAR ombord från Vanden
burghbasen i Californien och snart inström
made rapporter från KC4USB (Marie Byrd
Base) vid sydpolen, Kodiak i Alaska, KH6UK
på Hawaii och från RSGB, vilka alla medde
lade goda signalstyrkor (S9).
Den 19 december (efter en vecka i sin om
loppsbana) hade OSCAR roterat 104 gånger
runt jorden i sin nord-sydliga riktning och
nära 300 rapporter från 11 länder hade då re
dan strömat in.
Här nedan några data om OSCAR I satel
liten:
Frekv. c:a 144,983 Mc/s. Power output 100
milliwatt.
Nycklingshastigheten proportionell med tem
peraturen. (10 st. »Hl» på 30 sek. svarar mot
64 0 F). (Senare uppgifter ger vid handen att
temp. stigit till det dubbla).
Tumble rate: (vridhastighet) c:a 20 sek.
Omloppsbanans längsta punkt från jorden
c:a 275 miles.
Omloppsbanans närmaste punkt till jorden
c:a 150 miles.
Omloppsha~tighet c:a 92 minuter.
Totala dopplereffekten c: a 6,5 Kc/s (d. v .s.
frekvensen är högre än den sända när satelli
ten närmar sig avlyssningsstationen och lägre
när den avlägsnar sig).

Sändaren består aven kristalloscillator på
72,5 Mc, en transistorförstärkare och en »Ve
ricap» diode dubblare till 145 Mc. Nycklingen
utföres aven transistormultivibrator styrd av
en diode-counter. Oscillatorn nycklas i base
kretsen.
Kraftförsörjningen består av kvicksilvercel
ler vilka beräknas räcka 3--4 veckor.
Antennen är en 1/4 vågs monopol e c:a 19
tum lång.
Dimensionerna 12" X 10" X 8" och vikten 10
pounds (c:a 5 kg.).
Under dagtid är omloppsvarvet från norr till
söder under det att nattpassagerna gå från sö
der mot norr.
/LN

SSA ÅRSMÖTE
l 962
avhålles
Söndagen den 18 mars
på Palace Hotell i Göteborg

Kallelse till årsmötet kommer i nästa
nummer av QTC där vi samtidigt för in
årsrapporter från de olika arbetsområ
dena.
Diverse praktiska upplysningar
årsmötet kan läsas på nästa sida.

om
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ÅRSMÖTET
I

GÖTEBORG
18 mars 1962
Årsmötet äger rum på Palace hotell, Hotell
platsen, Göteborg, söndagen den 18 mars,
klockslaget får Du avläsa i styrelsens kallelse.
Lunch serveras kl. 13.00 till ett pris av 15: 
kr.
Hotellet ligger inom synhåll från Central
stationen, bara att gå diagonalt åt höger över
Drottningtorget, den plats med byggnads
ställningar och plank som möter Ditt öga när
Du lämnar stationsbyggnaden. En promenad
på två minuter.
Parkeringsplatser för bilåkande : Bevakad:
Nils Ericssonsgatan bakom Centralstationen.
övriga: Gustav Adolfs torg, Heden m. fl.
Lördag den 17 mars gemensam supe å. sam
ma hotell kl. 20.00 till ett pris av 13: - kr.
Dessförinnan: lokaler är ordnade för styrel
sen att sammanträda i om behov föreligger.
DL sammanträder ävenledes före supen. Ti
der meddelas vid framkomsten . Vissa firmor
som föra för vårt gebit intressanta artiklar, så
som sändare och mottagare, har visat intres
se för en utställning i samband med årsmötet.
Tillfälle kan således komma att givas mötes
deltagarna att såväl under lördagen som före
och efter årsmötet bese utställd materiel. När
mare härom i marsnumret av QTC.
GSA svarar för kansli dit mötesdeltagare
kunna vända sig för informationer etc. Kans
liet är öppet å hotellet från kl. 09.00 lördagen.
Tfn 031/17 42 40, begär »sändaramatörerna».
Från det Du läst detta och fram till dess kans
liet öppnar kan Du få upplysningar genom
DL6 tfn 031/ 2711 20 (träffas säkrast natte
tid) eller postledes DL5, Fack 53, MÖlndal.
SM5AEN, tfn 031/538010 och SM5BRU
45 35 78 kan också lämna upplysningar.
Anmälan om deltagande i lördagens supe,
söndagens lunch skall vara DL5 tillhanda se
nast den 15 mars, ifråga om hotellrum senast
en vecka före årsmötet. Något som du säkert
har förståelse för och därför inte väntar till
sista minuten att fullgöra. För att sådana här
stora arrangemang skall bliva trivsamma, gäl
ler det ju att det inte behöver göras allt för
stora ändringar i sista minuten.
Väl mött i Göteborg.
DL6/SM6BLE

Ålrtt g'uln I/Q
DL-möte
Ordf. hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat. Sammanfattningsvis
konstaterade ordf. att de ärenden som disku
terats på för egående års DL-möte resp. i sam
band med årsmötet hade varit föremål för åt
gärder inom styrelsen. Stort arbete hade ned
lagts på rationalisering av kansliets arbete
och då främst på omläggningen av föreningens
bokföring, där bl. a. CKJ verksamt bidragit till
dess genomföl'ande. Styrelsen hade vidare ge
nom vänligt tillmötesgående från KTS sida
uppnått, att B och C-amatörerna erhållit vid
gade befogenheter. En del ärenden hade dock
ej hunnit slutföras ännu bl. a. UKV-fyren, ar
betet med TVI-frågan och norrskensvarning
arna. Den internationella verksamheten av
speglas bl. a. i det av Sverige arrangerade EM
i rävjakt och den därpå följande returmatchen
i Moskva.
Komment erades protokollet av den 10 okt.
1951, vilket efter en mindre justering godkän
des och justerades.
Föredrog s ekr. en del skrivelser. KTS hade
sålunda meddelat tillstånd för lån aven del
olika XA-signa ler. Remissutlåtande hade
avgivits ang. finsk medborgares ansökan om
amatörtillstånd i Sverige. - NRRL hade in
formerats om i Sverige gällande bestämmel
ser rörande RTTY. Från IARU hade erhållits
ekonomisk redovisning för år 1950 gällande
Reg. l och vidare en begäran om att för SSA
utse en kontaktman för Reg. I News Bulletin.
Tillståndsbevis hade vidare utfärdats av KTS
för UKV-fyren. Anbuden å frimärksmakula
tur (10 st.) gav vid handen, att högsta budet
uppgick till 58 :50. Vidare had e SRAL inbjudit
till NRAU-testen den 6-7 jan. 1962, och r esul
tatlista över 1961 års H22-test hade erhållits.
Sekl'. konstaterade även att arbetet å kansliet
fungerar mycket bra, vilket även KG och CKJ
på ordf. fråga vitsordade.
ZD meddelade att Reg. l organisationskom
mitte sammanträtt i London. Han hade fått
kom mittens uppdrag att till SSA framföra ett
tack för nedlagt arbete i samband med EM i
rävjakt. Han uttalade vidare, att Reg. I utfär
dat diplom till vinnarna i sagda tävling. Ang.
Reg. l Bulletin föreslog ZD, att s ekr. fungerar
som kontaktman för SSA, vilket denne lovade.
Betr. Reg. l Stockholmskonferens förelåg för
slag från Reg. l, att denna skulle förläggas till
Malmö för att minska resvägen för delegater
na. Efter en kortare diskussion beslöts, att
styrelsen skulle frånträda sitt gamla villkor
om förläggningsort, och fick ZD i uppdrag att
undersöka möjligheterna att förlägga mötet
till Malmö (med Göteborg som andra alterna
tiv). ZD omtalade även, att frågan om obehö-
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riga stationer på banden ingåend e diskuterats
på konferensen. ZD nämnde bl. a . att RSGB
loggat 350 olika sådana resp. SRJ 60 stationer
under 8 timmar. Konstaterades att detta var
ett allvarligt problem, och beslöts att frågan
penetreras närmare inom styrelsen . Vidare in
formerade ZD om att en amatörradioutställ
ning kommer att anordnas i samband med
CCIR grupp 10 konferens i Tyskland.
Föredrog CHH det ekonomiska läget. Han
fastslog att inkomsterna från försäljningsde
taljen ökat, och att utgifterna för QTC och
QSL stigit vilket är att hänföra till det ökade
medlemsantalet (f.n . 2005 st.) . Han omtalade
även, att omläggningen till kolumnbokföring
nu är genomförd. CKJ informerade om om
läggningen och nämnde, att en del besvärlig
heter återstår i samband med sammanställ
ningen a v årsbokslutet, då kontoplanen för det
ga mla och det nya systemet måste passas
ihop. Ev. kommer kontoplanen att revideras
med ledning a v de vunna erfarenheterna. BLE
uttalade sin tillfredsställelse med nuläget å
kansliets verksamhet, i vilket även MN in
stämde. MN önskade dock att det funnits litet
mera papper vid bordet för ev. diskussion av
kommande budgets planering. CHH replikera
de att underlag f.n. ej kunnat framtagas p g a
att det gamla systemet gäller för första halv
året och det nya endast varit igång ett par
månader. Konstaterades att nästa års budget
i »råskiss» ej kunnat framläggas utan kom
mer att sändas ut på remiss till DL då den fö
religger.
CRD informerade om rutinen vid framtagan
de av QTC. Han nämnde därvid att som be
kant sista dagen för bidrag till QTC är den
5 :e i månaden. Den 7:e går manus till Motala.
Direkt till tryckeriet går UKV-sektionens och
sekreterarens material. Den 12-15 kommer
spaltkorrekturet, och då klippes QTC, varefter
tidningen sättes. Omkr. den 23- 24 kommer
sidavdragen, varefter QTC tryckes och buntas
för att så sändas ut omkr. den 28:e i måna
den. Ang. materialet nämnde CRD att annon
serna ökat, vilket glädjande nog även var fal
let m ed klubbnytt. Jämfört med förra året har
sidoantalet öka t och så även de tekniska ar
tiklarna.
Ordf. berörde det trassel som förekommit i
samba nd med distributionen av QTC. En bätt
ring kan dock konstateras. Han efterlyste syn
punkter på och ev. förbättring av QTC.
CKJ framförd e att han erfarit, att OZ är bud
geterad till det dubbla beloppet relativt
QTC, under det att upplagan är omkr.
densamma men utförandet något enklare,
vilket han ville ha framfört som en infor
mation för ev. beslut om höjning av QTC
budget.
K L ansåg QTC bra men önskade mera artiklar
för C-amatörerna. Beskrivning på 10 W
stationer efterlystes. Han rekommendera
de en ökning av ovanstående stoff.
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CKJ fann det märkligt att danskarna så vil
ligt skriver t ekn . artiklar i OZ.
C H H tyckte att det var bra med blänkare i
QTC av typen »Har du byggt någon
ting .. .».
KV påpekade att i diplomstatistiken leder Sve
rige visavi Danmark vilket kanske kunde
vara en förklaring.
BLE för sin del noterade att QTC var uppskat
tad · i SM6 och att ingen kritik förelåg.
Han ansåg även att redaktörens arvode
var lågt.
WB menade att tekn. artiklar i OZ ibland var
för utförliga.
KV hade observerat att byggsatser var popu
lära.
CR D fastslog att rutorna om bidrag ger resul
tat. Små tekn . tips flyter in.
M N ansåg ej att OZ var bättre än QTC, men
vad han saknade i QTC var motsvarighe
ten till »Tekn . Brevkasse» i OZ. Han und
rade om inte tekn. sekr. kunde besvara
allmängiltiga brev i förkortad form i QTC.
KV replikerade att hans tid tyvärr ej räcker
därtill. Samma fråga hade debatterats
1959.
MN menade att han avsåg en minskning av
arbetet, som svar endast skulle ges i tid
ningen.
KV ansåg att den personliga linjen var att fö
redraga.
WB poängterade att bekräftelse på manus bör
utsändas då det kan innebära en omarbet
ning aven ev. artikel, om man får veta
att den kommer in först i ett senare num
mer. Påpekade även en del ofullständighe
ter i rutan på sid. 2 i QTC. Bör komplet
teras av red.
CH H undrade om inte på lång sikt arb etsbör
dan för tekn. sekr. skulle minska, om
sammandrag på de vanligaste frågorna
publicerades i QTC.
CKJ menade att en »brevlåda» i QTC för tekn.
frågor ej skulle förenkla arbetet för KV,
som frågeställaren ville ha svar direkt.
CH H ansåg dock att vissa standardfrågor bör
kunna undvikas.
KV höll på den personliga servicen. En vanlig
fråga är »Vad skall jag köpa för sända
re», som ju är svårbesvarad.
I D uttryckte sin tillfredsställelse med QTC.
Påpekade att OZ har en tekn. redaktör,
och att både denne och uppbyggnaden av
prov.-app. beta las. Trodde ej att resultat
listorna i QTC kunde reduceras.
KL instämde med ID. Trodde liksom KV att
den personliga kontakten betydde m y cket.
Ang. de t tekn. stoffet i OZ resp. QTC, så
hade han noterat, att det ofta förekom
rättelse r i efterföljande OZ, vilket där
emot var sällsynt i QTC. Trodde nog att
en viss rädsla fanns i Sverige för att pub
licera sig. Vände sig emot byggsatser. Er
farenheter frän SM4 pekade på att skol
grabbar ej hade så god råd.
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W B menade att C-amatörerna visat sig ha god
rå.d. Anså.g att redigeringen aven frå.ge
spalt nog kunde vara till nytta.
CR D informerade om att han tänkt göra om
den andra sidan i QTC, och införa den
gamla QTC-vinjetten där i förminskad
form. Delade meningar förelå.g om detta,
som det anså.gs att den gamla vinjetten i
ursprunglig form hade hävd i QTC.
CKJ förordade CRD förslag om modernisering
av rubriken i QTC.
AZK anså.g QTC bra, men efterlyste tekn. ar
tiklar om transistorer.
CR D replikerade att transistorartiklar var
svå.ra att fä fram.
KL underströk detta, och nämnde att för DL
mötet i Falun -5PL hade hällit ett bra
föredrag i ämnet, som ev. kunde publice
ras.
Ordf. sammanfattade diskussionen och konsta
terade att red.-arvodet bör ökas. Han frå.
gade sedan om, därest anslagen till QTC
och red. ökas, ev. ersättningen för manus
bör höjas?
W B anså.g arvodet för lägt och föreslog diffe
rentierade arvoden. En tekn. redaktions
kommitte borde kunna prövas.
CKJ menade att för att fä nå.gon effekt borde
'arvodet för tekn. art. fördubblas, vilket
blir för dyrt.
CRD förordade ökning av omfänget pä QTC
och ansäg kvaliteten god pä insända ma
nus, vilka i princip alla kommer in i QTC.
Ordf. tackade för de olika inläggen och häref
ter avbröts förhandlingarna kl. 12.40 för
intagande av lunch å. Göta Källare varef
ter de å.terupptogs igen kl. 14.40.
Ordf. hälsade SM5A y välkommen, vilken kal
lats till mötet för att informera om arbe
tet med UKV-fyren.
A y konstaterade att fyren tyvärr ännu ej var
klar. Alla vitala delar var provade men
problem förelå.g med frekvensstabiliteten.
Oscillatorn »skuttade» nämligen c:a 10
20 perioder eller mer, och ett tidskrävande
arbete för att komma till rätta med detta
samt kontrollmätningar ä å.tgärderna pä
gå.r. Fyrens uppbyggnad genomgicks och
en del fotografier pä olika stadier av ar
betet presenterades. Sammanfattningsvis
kan sägas att bästa möjliga frekvenssta
bilitet eftersträvas. Kristallugn med plats
för tvä kristaller - en för vardera ban
det - ingå.r i utrustningen. Endast ett fä
tal rörtyper förekommer och företrädes
vis länglivsrör. Transistorer användes i
nycklingsorganen. Stationsplats är förbe
redd och antenn uppsatt och provad. Det
kommer att användas en 2-stackad vänd
korsantenn för stationen. Ev. blir aktuellt
med resande aven ny mast för större an
tenn.
M N uttryckte UKV-sektionens tacksamhet för
det nedlagda arbetet med fyren, i vilket
även ordf. instämde.

KL konstaterade att i antenn- och strömför
sörjningsfrägor hade Grängesbergsbolaget
positivt medverkat.
KV framförde en eloge till A Y för det oför
tröttade arbetet med frekvensstabiliteten.
Ordf. ansäg att principiellt var föreningen
villig att bistä med medel för antenn ut
rustning etc. för den händelse så. skulle
visa sig nödvändigt, vilket även styrelsen
konfirmerade. Ordf. framförde föreningens
tack till A Y och dem som arbetat med fy
ren för nedlagt värdefullt arbete för för
verkligande av projektet.
Diskuterades kursverksamheten.
K L rapporterade att kursverksamheten för
nya amatörer har i SM4 bedrivits i sam
arbetet med TBV. Även militära myndig
heter har ·ställt sig välvilliga.
Ordf. informerade om att en undersökning pä
gäl' för att utröna de formella hinder som
ev. kan föreligga för utnyttjande av mili
tära kurser i telegrafering för SSA-med
lemmar.
BLE framförde att i SM6 vissa svå.righeter
hade mött, som endast FRO-medlem ägde
tillträde till militära lokaler. Visst samar
bete förekom med ABF. I SM6 hade ord
nats en nybörjarkurs pä 20 tim. och en
därpå. följande fortbildningskurs. Även lo
kala kurser i privat kommunal regi före
kom.
Ordf. fastslog att svärigheter förelå.g i SM5S
att fä fram instruktörer.
K L föreslog styrelsen att undersöka om SSA
kan erhälla samma förutsättningar som
FRO vid län av militär material för ut
bildningskurser.
I D konstaterade att ur SSA synpunkt bå.de
TBV och ABF kan kontaktas med samma
framgäng, och att visst ekonomiskt stöd
var att päräkna vid sädan verksamhet.
WB varnade för att haussa upp intresset. En
jämn utveckling är att föredraga.
Ordf. sammanfattade diskussionen och styrel
sen rekommenderades att utröna normer
för utbildningsverksamheten.
BZR informerade om att QSL-verksamheten
flyter normalt och hänvisade till tidigare
utförlig rapport. Ny hylla för QSL till nya
prefix n,ar anskaffats med 19 X 3 fack.
Han vitsordade även att QSL-kontot ökat
beroende pä mänga nya medlemmar med
hög aktivitet.
DL 1 meddelade att i distriktet finnes 29 ama
törer och två. lokalklubbar nämligen i Vis
by och Färösund. QSL-verksamheten fun
gerar bra.
DL5S framförde via sekr. att verksamheten
inom Stor-Stockholm huvudsakligen be
drives av SRA och SRJ. På. SRA träffas
man pä onsdagarna då. f.n. DO föreläser
och visar bilder frän sina resor till olika
länder. Klubbstationen är igäng och en ny
antenn planeras. Rävjaktsverksamheten
har dominerats av EM, men även ett an
tal lokala rävjakter har anordnats.
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DL6 framförde distriktets uppskattning av
styrelsens arbete och noterade att QSL
och kansli-verksamhet fungerar bra. QTC
är uppskattad. Förberedelser pägär för
anordnande av SSA ärsmöte i Göteborg
1962.
I D rapporterade att tester hällits med normal
anslutning dock hade portabeltesten ökat.
Ang. NRAU-testens regler ifrå.gasatte han
om reglerna frän Danmark, som ju ej är
medlem i NRAU, skall gälla, eller om
NRAU gamla regler skall vara gällande.
De danska reglerna gynna i varje fall
Sverige. Föreslog att styrelsen undersöker
,saken till nästa NRAU-test.
Landskamp Sovjet-Sverige är aktuell.
Han efterlyste komplement till diplombo
ken. Rekommenderade vidare även att ej
se negativt på. diplomjagandet.
Ordf. berörde med nå.gra ord ledaren i QTC om
diplomverksamheten.
M N informerade om att Stresa-konferensen
195·6 rekommenderade en viss äterhällsam
het vid utgivandet av diplom. Samma var
förhå.llandet vid Folkestonekonferensen.
Ordf. konstaterade att ett fantastiskt arbete
nedlagts på. testsidan och framförde sty
relsens tack till ID.
M N fastslog att UKV-aktiviteten avspeglas i
QTC spalter.
BZR rapporterade att, som ärets EM är publi
cerat, inget ytterligare är att tillägga, än
att nya klubbar ute i landet startat med
rävjakt och intresset är i stigande.
BLE omtalade att så. var även fallet inom
klubbarna i Göteborg och Trollhättan.
CC E meddelade att 84 st W ASM diplom hade
utdelats 1961 mot 80 st. 1960 vid samma
tid.
A M R redovisade via sekr. att 82 st. diploman
sökningar hade behandlats därav 3 st. ak
tivitetsdiplom A-350. Motsvarande siffra
var föregå.ende är 116.
KG Mobilverksamheten löper som vanligt. Ett
par tre motorbätsmobila har även varit
aktiva under sommaren.
MG framförde via sekr. förslag om samarbete
med vå.r ambassadör i USA. Uppdrogs ät
ID och CKJ att diskutera saken med MG.
I övrigt löper arbetet normalt inom di
striktet.

WB meddelade att räv även jagas i ö-vik. Lo
kalklubbar finnes bl. a. i östersund, Gäv
le, Sundsvall och Härnösand. 240 medlem
mar finnes i distriktet. QSL-verksamheten
önskas frå.n Gävlehå.ll omlagd så. att kor
ten först gäl' till Gävle och därefter till
Sundsvall. Saken kommer att diskuteras
pä distriktsmötet.
På förslag av M N beslöts att som SSA test
kommitte för 1961 å.rs VHF Contest utse
SM7BE (ordf.), SM7BCX, SM7BAE och
SM7BOR. Smärre expenser som utgifter
för frimärken och stencilering av prislista
etc. bestrides av föreningen.
Redogjorde ordf. för nuläget pä bulletinsänd
ningsverksamheten och lämnade ordet
fritt.
I D poängterade att bulletinsändningen var
frå.n början avsedd att vara en telegrafe
ringsträning och bör som sädan bedrivas
liksom hitintills skett.
AZK redovisade intresset i SM1. De »äldre»
amatörerna lyssnar ej, de »nya» spora
diskt. Intresset betecknas som ljumt. Trots
allt var meningen den, att sändningen bör
bibehå.llas. Röster har höjts för telefoni
sändning, men CW-sändning i två. takter
förordades av DL1.
BLE framförde frå.n SM6. »Inget intresse fö
religger». Föresläs att bulletinsändningar
na upphör.
DL5S, DL4 och DL7 hade även funnit att in
tresset var svagt.
K L ville dock tillägga att visst intresse fanns
för telefonisänd bulletin.
CKJ framförde frå.n SM7 förslag att regionala
bulletiner skulle sändas, där även plats
finnes för lokalnytt. Kan då. även sändas
på. 144 Mc.
CH H på.pekade att BCE förklarat sig villig att
sända bulletinen om han fick texten att
sända i god tid.
CKJ meddelade att BHO var villig att kvarstä
som redaktör, och att han kan fortsätta
skriva texten, om han slipper sända bulle
tinen.
AZK anförde att om bulletinen skall sändas,
så. skall det vara på. CW, och aven duktig
operatör.

I~EI~J)~I~(3 ~ V

(2TC

Aven i år sköter BRÖDERNA BORGSTRÖM, Motala, gärna
om inbindningen av QTC.
Priset är 8:- exkl. oms. per årgång
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BLE framförde att det är stora krav som
ställs på den som sänder bulletinen att
låsa sig 52 ggr på året. Även kvalite krävs
ju på sändningarna. Ansåg att vi likaväl
kunde göra ett band men föreslog bulleti
nens nedläggande.
CHH röstade för BHO/ BCE-kombinationen.
KG framförde att han även hade andra namn
på förslag.
CRD frågade varför intresset var så ljumt. Är
innehället inget att lyssna pä?
LN replikerade att han följt bulletinen sedan
1938, och förklaringen möjligen var att
söka i att bulletinen mest innehåller DX
nytt, i motsats till före kriget dä före
ningsnytt dominerade. Dagens material
fångar inte de yngres intresse, och de DX
intresserade har tillgång till DX-informa
tion på annat sätt. Föreslog att bulletinen
t.v. inställes.
KG framförde att hans förslag pä ersättare
gällde för telefonisändning av bulletinen.
CKJ ansäg att tidpunkten är olämplig på mor
gonen.
MN frågade om tillståndet för SM5SSA endast
gällde Al varvid upplystes att A-tillstånd
förelåg.
I D påpekade att DL-utredningen visade att
ringa intresse förelåg vilket pekade på
dess nedläggande.
CRD förordade försök med telefonbulletin.
BLE föreslog att styrelsen förelägger årsmötet
bulletinens avskaffande.
Styrelsen beslöt att fram till årsmötet
sända bulletinen med BHO som redaktör
och BCE som operatör.
Ordf. sammanfattade diskussionen, och be
slöt styrelsen förelägga årsmötet frågan, om
bulletinen skulle upphöra, fungera som nu eller
sändas regionalt, och i så fall på vilket trafik
sätt och band.
Föreslog CKJ att föreningen anskaffar en
adresseringsmaskin för stansning av adress
plåtar. Bl. a . kunde QTC-päsar adresseras och
sändas ned till Motala. Detta för att undvika
fel vid adresseringen. Adressregistret kan
dessutom innebära en stor besparing och nytta
för verksamheten. För närvarande användes
'Plåtar av Typ I. Sådana maskiner har ej sålts
sedan före kriget, och dessa plåtar hållas en
dast i servicesyfte. Maskiner går ej att an
skaffa. CKJ föreslog därför att en maskin för
plåtar av typ II jämte nya plåtar för registret
inköpes.
Ordf. summerade kostnaderna vilket bör ses
i samband med anskaffning av den nya sten
cilapparaten.
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Sekr. informerade om situationen å denna.
Den gamla apparaten har vid ett flertal till
fällen varit föremål för reparationer, och nu
kommit i ett stadium, då rep. ej längre lönar
sig. Skriftligt utlåtande å maskinens tillstånd
förelåg från rep..-firman, som nödtorftigt la
gat apparaten. Sekr. föreslog inköp aven ny
stencilapparat, Rex Rotary typ M4.
Ordf. sammanfattade läget. Efter kortare in
lägg från flera talare, där bl. a. CKJ, CHH och
BLE ansåg, att detta hörde till rationalise
ringsprinciperna, varför inköp förordades, be
slöt styrelsen att anskaffa de båda maskinerna
jämte nya plätar till adressregistret.
Tidpunkten för årsmötet fastställdes preli
minärt till den 18 mars 1962, med den 25 mars
som alternativ reservdag. Årsmötet förlägges
till Göteborg'. .
Informerade CHH om att restitution av för
mycket inbetald skatt i dagarna erhållits från
Skatteverket.
Förelåg förslag från MN om en legalisering
av vissa trafiks ätt. Sekr. hänvisade till brev
från KTS i ärendet, och fastslog ordf. att från
KTS finnes i detta ärende vissa föreskrifter
utfärdade.
Framförde BLE att tiden för testerna på
UKV är diskuterad, och medlemmarna är både
för och emot den införda tidsförlängningen.
Han undrade hur SSA såg på saken.
FJ redogjorde för bakgrunden till ändring
en, vilken framkommit genom medlemmarnas
önskemål och beslutats internt inom UKV.
CHH framförde att frågan varit livlig dis
kuterad inom SRA att tillskriva MN i saken.
Förordade själv den långa testtiden.
MN informerade om att utförlig redogörelse
kommer i QTC 12, och att bestämmelsen är
upphävd och »folkomröstning» utlyst. Han an
såg att testtidens förlängning kommer alla
deltagare tillgodo. Frihet finnes ju att sluta ti
digare för den som det önskar.
BLE framförde, att eftersom testen varit
rubricerad »SSA-aktivitetstest» hade frågan
kommit upp, om enskil9,a intressegrupper skall
bestämma hur en SSA-test skall utformas.
Ordf. konstaterade att dessa frågor å vilat
UKV-sektionen att sköta och beslöts att of
ficiellt bemyndiga MN att handlägga ärendet
i fortsättningen.
Påtalade KG att i Sagorna fanns en del fel
aktigheter till vilket upplystes att en stencil
numera finnes ilagd, som korrigerar dessa.
Sekr. informerade om att upplagan är sä be
räknad att den skall räcka till årsmötet 1962,
efter vilket nytryck av stadgar och saga är
planerad.
KG föreslog att den gamla QTC-vinjetten
återinföres, och lovade CRD att framtaga för
slag på sida 2 och 3 att diskutera med KG och
sekr.
/ LN

41

ASIEN
Sarawak. VS4RM har hörts då och då 08
1230z, och vanligen omkring 14070.
AMERIKA
Dominica. W8VDJ skall tillbringa vintern i
Västindien. Han kommer att vara igång med
am och' ssb från Dominica och möjligen också
från ett par a v de andra VP2-öarna.
Haiti. HH2P uppträder dä och då med avse
värd signalstyrka på 14ssb. QSL-manager :
K0RDP, George Goodwin, Deer River, Minn.,
USA.
•

DX-red.: SM7ACB, GUlls Stenvall
Köpenhamnsvllgen 47 A, Malmö V

DX-spalten är ganska mager denna gång
och ger därför ett osökt tillfälle att ånyo på
minna om att SSA-bullen ger betydligt bättre
nyhetsservice än vad som är möjligt i en må
natlig spalt. QSL-situationen berördes i förra
n]lmret, jag vill nu bara tillägga att jag gärna
hjälper till med att plocka fram adresser för
direkt QSL till stationer som ej är upptagna
i the Radio Amateur Callbook. 100% -igt resul
tat kan jag naturligtvis inte lova - däremot
att besvara förfrågningar inom en vecka.
AFRIKA
Basutoland och Bechuanaland. ZS6PCs pla
nerade expedition till ZS8 och ZS9 kunde ej
genomföras i december. Nu är tiden något
vagt angiven till början av året, i varje fall
före påsk. Enligt de först angivna planerna
tänker han bara vända beamen mot Europa
16- 18z och dä på 21441. QSL-manager blir
WA6AMZ, Marcia Guest, 701 Ash Street, Van
denberg AFB, Calif., USA.
Tanganyika är nu självständigt och dess nya
prefix är 5H3.
övre Volta.
K4TWF.

QSL-manager

åt

XT2Z

är

JULKNÅPET i QTC 12/61,
där någon önskade QSO med någon var en be
svärlig nöt att knäcka.
Frekvensundersökningen pekade på att språ
ket var kinesiska och då närmast Kanton-dia
lekt under det att binomfrekvensen angav att
inslag av svenska ej vore uteslutet. (Trinomet
IFK i första gruppen ledde tanken till skån
ska, men det visade sig vara ett falskt spår).
Ingående specialstudier fastställde sedermera
språkunderlaget till dialekter av den engelska
som talas i Hong-Kong-distriktet resp. sven
ska, förmodligen från någon av Storstock
holms satellitstäder med en dragning åt trak
terna norr om Slussen.
Alltnog, resultatet av ovanstående övningar
föranleder undertecknad till nedanstående gen
mäle:
WGCHTA KWLE RKLXE
VKCHNA OYNKö NKÄGY
Eller vad säger -NG, BIM, CDD, OT och
dom andra skarpa killarna?
73' s/SM 5 LN

OCEANlEN
Manihiki Island. ZK1BS kommer att vara i
gäng från Manihiki i början av året. Om han
inte kan låna en lämplig ssb-rig blir det en
dast cw.
Campbell Island. ZL4JF som var aktiv
1960 kommer snart igång igen med cw
am, möjligen också ssb, på 3,5 och 14.
kommer att hålla till omkring 14120 på
och nära bandkanten på cw.

där
och
Ian
ssb

Johnston Island. Denna dx-raritet represen
teras nu av KJ6BV, som för det mesta kör cw
och KH6EGO som föredrar ssb. QSL-manager
åt KJ6BV är WA6HOH.

Silent key
En av våra amatörkolleger SM7RP, Ragnar
Persson i Landskrona, avled hastigt den 16
november 1961. Han var med vid bildandet av
föreningen Nordvästra Skånes Radioamatörer
och var mestadels aktiv pä 40 och 80 m. Även
på UK var han en välkänd signal.
SM7BOR
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RHOMBIfJ

7
Fig. 2. »The diamond antenna».

ANTENNEN
Detta är idealantennen för den amatör som
vill ha: a) maximalt gain i en riktning och som
har b) tillräckligt markutrymme för antenner
nas uppsättning. Den arbetar bättre på högre
frekvenser än de för vilka den beräknats, men
ger också utmärkta resultat ehuru lägre gain
för lä gre frekvenser.

Av SM5BCE, Erik Söderberg, Tjädern 4, FJemingsberg, Huddinge

En rhombicantenn ansluten till sända
ren ger fina resultat och den som har
möjlighet borde försök.'I sätta upp en på
prov. »En gång rhombic, alltid l·hombic».

I sin enklaste form skulle en rhombic kunna
bestå aven enkel tråd jordad i den bortre än
den genom ett motstånd, vars värde är lika
med antennens karakteristiska impedans (fig.
1) .

Detta motstånd eliminerar alla stående vå
gor. Antennströmmen kommer därför att avta
likformigt, ju mer man närmar sig änden.
Detta beror på energiförluster genom strålning
samt kopparförluster i tråden.

En antenn av detta slag kommer att bäst ta
in signaler, som kommer från den riktning i
vilken antennen pekar. Den kommer vidare vid
sändning att stråla bäst i samma riktning och
endast obetydligt åt andra håll. Den här an
tennen strålar emellertid inte särskilt bra, så
länge den bara består aven enkel tråd, men
principen kan utnyttjas för högeffektiva an
tennsystem, som bara skall användas i en en
da riktning.
Föregångaren till rhombicen eller »the dia
mond antenna » som den även kallas ses i fig.
2.
Anta t. ex. att vart och ett av de två benen
är två våglängder, och att huvudloben för var
je tråd bildar en vinkel med tråden på 36 0. Då
kan halva totala vinkeln mellan trådarna, den
s. k. tiltangle (=ex i fig. 2), justeras så att de
bägge trådarnas huvudlober adderar sig i den

Exempel på lämpliga värden :
1) 0=18° 0: =72°
2) 0 = 21° ex =69°
3) 0 = 24° ex =66°

l//~ I

I,d,d
/ / l/ l/l/
. 1 1 11

~

Fig. 1. I sin enklaste form beståT rhombicen av
en enlcel tl·åd jordad genom ett motstånd.

Den energi som återstår, när man når trå
dens bortre ände förbrukas i avslutningsmot
ståndet. För att en sådan antenn skall kunna
utstråla effekten bra, måste den vara ganska
lång, eftersom strömmen i den är relativt låg.
Dessutom får tråden inte sitta för nära jord
ytan, ty då kommer den återvändande ström
men genom jorden att motverka utstrålningen.

önskade riktningen. De lober som inte adderar
sig kommer mer eller mindre fullständigt att
ta ut varandra. Antennen kommer följaktligen
att arbeta i en riktning.
Om man nu viker antennen i fig. 2 mot mar
ken och sammansätter den med en likadan, får
man den antenn som ses i fig. 3. Det är den
färdiga rhombicantennen sedd uppifrån.

1= 5,25).
1=3,90 ).
1 = 3,00},

De faktorer som bestämmer antennens goda
egenskaper är

Maximal strålning inträffar för en lägre
strålningsvinkel än den, för vilken antennen
är avsedd. Däremot får man maximal output
för den strålningsvinkel man själv valt.

1) dess höjd över marken (h)
2) benens längd (I)
3) halva lutningsvinkeln mellan trådarna ex
4) strålningsvinkeln (0)

AJignment Method
Man väljer själv den strålningsvinkel 0 som
önskas. Man bestämmer h, ex och I ur formler
na:
).

Rhombicantenner brukar beräknas enligt tre
metoder: a) Maximum Output Design, b)
Alignment Method och c) Kompromisslösning
ar. Nu följer exempel på hur en rhombic be
räknas enligt de olika metoderna.

h=

4 sin 0
sin ex= cos 0

1=

~,
~'

"

0,371 J..
sin 2 0

,'-.

~

I" ~~ ~

h=0,81).
h=O,70).
h=0,62).

ANTENNR IKrNIN G

R

I,,~'

•

~

Fig. 3. Den färdiga rhombicantennen
sedd uppifrån.

Maximum Output Design
Man väljer själv den strålningsvinkel 0 som
önskas. Då kan värdena på h, ex och I lätt be
stämmas ur följande formler:
).

h= 4 sin 0
sin ex =cos 0
J..
1= 2 sin2 0

Exempel på lämpliga värden:
1) 0=18°
ex =72°
2) 0=21°
ex =69 °
3) 0 = 25,5 ° ex = 64,5°

h = 0,81J.. 1=3,87J..
h=O,70J.. 1=2,90},
h = 0,58 J.. 1= 2,00 ).

Maximal strålning inträffar här för den giv
na strålningsvinkeln, men antennen ger mindre
förstärkning än Maximal Output Design-meto
den. Till skillnad från denna så ger Alignment
Method vissa fördelar vid mottagning men ej
vid sändning. En fördel med Alignment Me
thod är dock att antennen blir betydligt min
dre.
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Kompromisslösningar

Man betraktar tvä av de bestämmande fak
torerna som givna och avläser de två andra
i ett diagram. Här ges dock bara nägra exem
pel på sådana lösningar:
2
1= 3,5 A
1) 0=21°
oc= 69°
h=T
2) 0 = 20°
3) 0= 26,6°

oc= 60,5°
oc= 78°

h = 0,73 A 1= 2,0 A
h = 0,56}. I = 3 }.

Avslutningsmotståndet

Den karakteristiska impedansen hos en
rhombic är 700-800 Q, om den är riktigt ter
minerad med ett motstånd i bortre änden. Mot
ståndets betydelse omnämndes i inledningen.
Det måste vara induktions- och kapacitansfritt
och bör tåla hälften av den tillförda antennef
fekten. Dess resistans är lämpligen 800 Q . Mot
ståndet monteras i ett vattentätt hölje och an
sluts till antennen utan dragbelastning men
med så korta tilledningar, att den impedans
som tillkommer blir försumbar. Om man inte
använder avslutningsmotstånd, blir antennen
bi-direktional d.v.s. arbetar även i motsatt
riktning till den avsedda och dessutom får man
stående vågor.
Den som har möjlighet och tillfälle borde
någon gång försöka sätta upp en rhombic. Re
sultatet blir nämligen förbluffande. Själv an
vänder jag de värden, som anges under Maxi

mum Output Design 3. Antennen är beräknad
för tre våglängder på 14 mc och tyvärr är fee
dern ca 100 m. Första tiden körde jag utan av
slutningsmotstånd. Eftersom antennriktningen
var ca 277 0 (=VP2), gick det samtidigt ut
märkt att fä qso med 4S7 och VK6 i motsatt
riktning. Det visade sig ganska svårt att få
tag på ett non-induktivt avslutningsmotstånd
på 800 Q. Av VQ4HT som också har en rhom
bic fick jag då rådet att själv göra motständet
av motståndstråd genom en sluten slinga med
800 Q space, precis som en feeder som kort
slutits i änden.
Då visade det sig, att signalstyrkorna från
och till huvudriktningen steg avsevärt medan
andra signaler
qrm försvann , samtidigt som
antennen blev »smalare». Det gick bara att
köra Västindien. En faktor som visat sig vara
väsentlig är antennens höjd över marken. Min
rhombic sitter mitt i skogen och till en början
gick det inte att få rätt höjd på den på grund
av kvistar och träd, som stod i vägen. En på
taglig förbättring av resultatet visade sig, när
jag sedan lyckades höja tråden. Om möjligt
bör också marken under antennen vara så
jämn och fri från upphöjningar som möjligt.
Att ständigt ha 400 m tråd i luften i stället
för på marken kräver mycket tälamoel och
trädklättring, när höststormarna börjar rasa.
Men med den motion, friska luft och dx-fyllda
loggbok man fär i utbyte är det väl värt be
sväret.
_
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Av SM5CXF, Bo Hellström, Väsby gård, Vallentuna

Tekniskt igen och åter en »grej» på begäran
- en beatoscillator (BFO) avsedd för anslut
ning till växelströmssuper (t. ex. en rundra
diomottagare) för att möjliggöra telegrafimot
tagning. Av schemat framgår, att det handlar
om en oscillator i en mycket stabil och för
lägre frekvenser lämplig koppling med röret
6J6. Oscillatorns frekvens bestämmes av spo
len L l , kondensatorerna C l och den vridkonden-
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sator som tjänar som »pitch» (reglerar ton
höjden). Den alstrade signalfrekvensen, som
skall vara samma som mottagarens mellan
frekvens, uttages vid 6J6 katod och tillföres
2:a detektorn, där den mottagna telegrafisig
nalen moduleras med hjälp av BFO :ns signal.
Andra dubbeltrioder kan utan vidare användas
(t. ex. ECC81) om katodmotståndet anpassas
efter rörtypen.

Eftersom den i 6J6 alstrade signalen släppes
in så att den påverkar den i de flesta motta
gare befintliga automatiska volymkontrollen
(brukar förkortas A VK, A VC eller AGCj,
måste AVC-kedjan jordas vid CW-mottagning
för att inte känsligheten skall nedsättas. Det
enklaste är kanske att använda en dubbel
strömbrytare, som dels slår till BFO :ns anod
spänning och dels samtidigt jordar A VC-spän
ningen. (SI i figuren) .
Enheten kan byggas i en skärmad låda men
i varje fall bör spolen L I skärmas. Alla kom
ponenter utom strömbrytaren skall monteras
sä nära 6J6 som möjligt och med korta led
ningar. Även tilledningar till BFO:n bör vara
korta och detta gäller särskilt elen skärmade
(skärmen jordad i bägge ändar) ledningen till
2:a detektorn. En lämplig burk att bygga det
hela i är Elfas K 431. Som L1jC I användes
t. ex. en lindning från en slaktad mellanfrek
venstrafo, och C l är den kondensator som nor
malt återfinnes parallellt med spolen i dylika
trafos. Speciella BFO"spolar finns att köpa
och dessa duger givetvis fint. Vanligen är des
sa försedda med ett utag på spolen, ett uttag
som dock ej skall anslutas.
BFO :ns inkoppling.

Från mottagarens ordinarie nätdel bör glöd
spänning 6,3 V kunna lånas och även anod
spänning, som dock helst bör vara stabiliserad
t. ex. med ett OA2 eller OB2.
Leta reda på mottagarens 2:a detektor. Har
du svårt att hitta den kan följande vara till
ledning. Undersök med ledning av mottagar
rörens beteckningar och en rörhandbok, vilket
rör som innesluter en eller fler dioder (det gäl
ler inte likriktarröret, som står i förbindelse
med nättrafon !). Till någon av dessa dioders
anod går en ledning eventuellt via någon kon
densator till en mellanfrekvenstransformator.
Anslut den skärmade kabelns mittiedare (frän
6J6) till detta stift på transformatorn (sekun
därsidans »varma» ände) . Till samma mellan
frekvenstrafos primärsida finns ett rör kopplat
- det bör vara en pentod. Uppsök detta rörs
styrgaller (gallret närmast katoden - se rör
handboken) och finn att detta (hoppas jag) är

förbundet med en annan MFT:s sekundärlind
ning. Nu gäller d'e t att hitta rätt pä denna
lindnings andra »kalla» ände (undersökes enk
last med hjälp aven ohmmätare eller med
hjälp aven volt- eller mA-mätare i serie med
ett ficklampsbatteri). När lindningens andra
ände är funnen bör du upptäcka att den är av
kopplad till jord med en kondensator och även
ansluten till ett motstånd. Detta motstånds
andra ände är det som via SI jordas vid tele
grafimottagning. I praktiken är det sällan
så krångligt, som det verkar av min framställ
ning, som dock är gjord med reservation för
vissa smärre avvikelser i mottagare av olika
fabrikat. Är du osäker bör ortens radiorepara
tör kunna hjälpa dig.

Trimning.

När allt är inkopplat och klart, tona in mot
tagaren på en omodulerad telegrafistation och
slå till SI. Blir signalen inte modulerad justera
vridkondensatorn eller C I eller - om LI har
trimkärna - induktansen.
_

Diplomfolk
SM 3 AST har fått W ADM IV.
SM 7 TV, SM 7 BKZ, SL 5 AB, SM 3 3010,
SM 3 3122 har fått R 6 K.
SM 7 2763 har fått WUNA III.
SM 5 A TN och SM 4 1937 har fått »Mara
cay».
SM 5 BBC har fått ZMT.
SM 5 BPJ har fått S 6 S SSB och CW.
jAMR
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anodspänningen var 600 volt och skärmgaller
spänningen 150 v. Trots den för 807 låga
skärmgallerspänningen hade han inga svårig
heter att få en input på 120 w. Det var ingen
märkbar skillnad i uteffekt (vid samma input)
mellan 807 och 6146 och enligt rördatatabeller
är ju verkningsgraden för 6146 endast 1 %
bättre än för 807. Naturligtvis har 6146 en del
fördelar gentemot 807, bl. a. är 6146 något lät
tare att få stabilt på grund av kortare katod
och skärmgallerledningar. Prisskillnaden är
dock så stor att 807 fortfarande förtjänar att
användas. Detta gäller naturligtvis också 1625,
som med undantag för glöd-data är identiskt
med 807.

6146

TT21

807

6146 och på det hela taget moderna skärm
gaUerrör och pentoder tål inte lika mycket
misshandel som 807. I QST nov. 1958 ges
några tips om vad man bör iaktta för att få
bästa möjliga livslängd hos 6146. Här följer de
viktigaste synpunkterna:

Av SM7ACB, Gillis Stenvall, Köpenhamnsvägen 47 A, Malmö V.

1. Glödspänningen skall vara 6,3 v vid rörhållaren.
6146 och den europeiska motsvarigheten
QE05j40 resp. QV06-20 har ju på senare år
blivit ett mycket populärt sändarrör och ersät
ter alltmer den gamla trotjänaren 807. Många
rynkar på näsan åt det rör som för mer än 20
år sedan väl närmast innebar en liten revolu
tion för sändaramatörerna. 807 är fortfarande

ett bra och framför allt billigt sändarrör och
att det väl tål en jämförelse med 6146 har
G30GR försökt visa. I RSGB Bulletin, sept.
1961 redogör han för några jämförande för
sök: ett par om-socklade 8070r fick ersätta de
61460r, som var den normala bestyckningen i
hans sändare. Inga spänningar ändrades, dvs

mätt

2. Se till att ventilationen är god runt röret.
3. Skärmplåtar nära intill röret bör ha en
matt yta, så att inte värme reflekteras
tillbaka till röret.
4. Använd minsta möjliga motstånd i styr
galler- och skärmgallerkretsarna.

TT21

807

5. Reducera anod- ochjeller skärmgaller
spänningarna vid avstämning utan be
lastning (skärmgallret är ganska ömtå
ligt för överbelastning).

6,3 V
1,6 A
11 mAjV

6,3 V
0,9 A
6 mAjV

6. Justera drivningen till rekommenderad
styrgallerström. Otillräcklig utstyrning
kan medföra alltför stor anodförlust.

0,25 pF max
17 pF
13,5 pF
45 W

0,2
12
7
30

7. Anodanslutningen bör göras med böjlig
ledare så att anodkontakten ej utsättes
för mekaniska påfrestningar.

Några jämförande data mellan 807 och TT21

Glödspänning
Glödström
Branthet
Rörkapacitanser
anod-styrgaller
in
ut
Tillåten anodförlust

pF max
pF
pF
W

8. överskrid inte angivna rördata i något
avseende.
Som exempel på rörets användbarhet till cw
och ssb kan följande värden (ICAS) anges.

cw
Anodspänning
Skärmgallersp.
Gallerförspänning

50ö

Anodström
Skärmgallerström
Styrgallerström
styr effekt
Uteffekt

200
20
9
2,1
60

300
115

ssb 
1250
300
115
175
20
6
1,9
174

AB 1

1000
300
ca 40

V
V
-V

,--'-----..

35
O
O

116
8,5
O
80
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mA
mA
mA
W
W

l

Ett billigt sändarrör som är ganska okänt
här i Sverige är TT21. Det tillverkas av ett
engelskt dotterföretag till General Electric Co
och priset är ca 34 s. TT21 är närmast en hög
frekvensversion av det i hi-fi-sammanhang
välkända KT88, (bättre inre skärmning och
toppkontakt för anoden). Det är ungefär lika
stort som 807 och är försett med oktalsockel.
Samma rör finns också med 12,6 V glöd och
har då beteckningen TT22. Datablad med full
ständiga uppgifter kan säkerligen fås direkt
från tillverkaren: The M-O Valve Co. Ltd,
Brook Green, London W.6.
•

ll~[] \\
e~
Mobllred. : SM6J(G, Klas-GömD Dahlberg,
'{"arnhagsgatnn 24 /2, Vällingby.

Från OH0NF, Edgar, i Mariehamn på
Åland har 1 st. brev influtit och ur det saxar
jag följande:
»Största händelsen är väl att det kommit
igång två mobila stationer här nämligen
-0NI, Sigge, och undertecknad -0NF. Det
är tills vidare endast QRP-riggar. Sigge har
ca 2 watt input och jag har f. n. 8 watt input.
Jag har ett provisoriskt powerpack nu, men
det skall fixas, så att jag får 3-4 watt till. Min
sändare är min gamla novice-tx, som jag byggt
in modulator i. Oscillator är EL 85 och i P A
sitter EL 84. Modulatorn har ECC 82 och EL 84
som anod - skärmgallermodulerar medelst en
drossel, s. k. Heisingmodulation alltså. Som
mottagare använder jag en Blaupunkt Bre
men+Philips converter. Antennen har jag
gjort själv. Den är ca 2,8 m lång med spolen
på mitten. Spolen har diametern 15 mm och
är lindad med 0,45 mm tråd ca 300 varv.
Ännu har jag ej fått något QSO från bilen
med SM stns, men jag hör och ropar många
men NIL svar.
Jag kan dock nämna att jag med 4 watt mo
bilt kört OH3WM i Riihimäki och fick RS 46.
Ufb tycker jag! Jag skulle vara glad om Du
ville meddela SM-amatörerna att det finns mo
bila OH0. Jag brukar vara QRV från 17-tiden
SNT och på lördagar från 1100 SNT om kondi
tionerna är sådana att det lönar sig att köra
mobilt ... Vår mobila frekvens är tillsvidare
3620 kHz.»
När detta kommer i tryck hoppas jag att
Edgar har fått åtminstone ett QSO med SM.
Lyssna efter de två åländska mobil-pionjärer
na så att de får många SM-kontakter. De är
f. ö. båda två medlemmar av SSA.
Det är alltid trevligt att få brev, så jag hop
pas att många mobila amatörer som läser det
ta fattar pennan och sänder mig några rader
och berättar om sina mobila riggar och resul
tat. Hur många länder har ni kört grabbar?
Vore trevligt med en liten statistik. SM5BL le
der troligen med sina 37 körda. Själv har jag
34.
Vi möts på 80 och 40.
Klas-GöranjSM5KG
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Kommen tarer:
Röstningen redovisas separat.
SCA Y
öCPD

FL_

ECC 83

D

5CHH

0-<-.+--------1.-.-.-..
'" ,

5CPU

Fig. 3. Lågj1·ekvensjilter.

5BQZ

NOTISER

av filtret göres före volymkontrollen i motta
garen.
Med filtret inställt på min. selektivitet (5
k-pot. i maxiäge) ställes mottagaren in på en
signal med en pitch ungefär motsvarande
filtrets mittfrekvens. Vrid upp selektiviteten
något och om signalstyrkan inte ändras, va
riera pitchen till maximal signal. Då man på
så sätt funnit filterfrekvensen kan man dra
upp selektiviteten till sitt maximum. Beträf
fande den intressanta teorin hänvisas till ori
ginaiartikeln i 73 Magazine nov. 1961.
•

Redaktion: SM7SY, SM7ACB, SM7CKJ

»Hangover»

Man kan råka ut för missödet att sändaren
blockerar mottagaren i flera sekunder efter
det att man skiftat från sändning till mottag
ning (vilket på engelska kallas »hangover»).
Detta beror ofta på att det tar tid för filter kon
densatorerna i nätaggregatet att urladdas ge
nom bleeder-motståndet. En lösning på proble
met är ju då att minska värdet på detta mot
stånd. Emellertid kommer då spänningen från
aggregatet att sjunka och man får onödig ef
fektutveckIing i bleedern.
En bättre och enkel lösning är att ersätta
strömbrytaren i mittuttaget på nätspännings
transformatorns sekundärlindning med en en
kelpoIig omkopplare och använda det ena om
kopplarläget till att jorda filterkondensatorer
na. Man bör också lägga in ett skyddsrnot
stånd på 50Q, som visas i schemat, för att om
kopplaren inte skall brinna upp. (73 Magazine
dec 1961).

~II
SOn.25W

Fig. 1. Jordning av jilte1·kondensatorer.

Transistordete ktor

I nedanstående schema visas en trevlig de
tektorkoppling med en transistor. Kopplingen
ger förutom demoduleringen en lågfrekvens
förstärkning på 10 dB samt en A VC-spänning.

Schemat är hämtat ur QST dec. 1961, där man
också beskriver en modifiering av kopplingen
för att få ytterligare en funktion, nämligen S
meterförstärkning.

w

10000

Fig. 2. Detektorkoppling med transistoT.

Lågfrekvensfilter

Ett aktivt LF-filter för CW-mottagning med
mycket goda egenskaper har konstruerats av
K5JKXj6. Filtret sägs vara överlägset kon
ventionella metoder för erhållande av LF-se
lektivitet. Filtret tillåter val av mittfrekvens
från 50 till 5000 Hz; endast tre kondensatorer
behöver ändras. Vid en dämpning av 6 dB kan
bandbredden varieras från 10 till 5000 Hz.
Dämpningen utanför passbandet kan varieras
kontinuerligt från 50 till O dB med selektivi
tetskontrollen. Max. ingångsspänning är 1 volt.
Utgångsspänning vid maximal selektivitet är
c:a 10 volt.
Ledningsdragningen är helt okritisk och ef
tersom selektivitetskontrollen sitter i en ka
todkrets med låg impedans till jord, kan po
tentiometerns tilledningar vara ganska långa
utan att brumproblem uppstår. Inkopplingen

UUV-red.: S~IlSMN, K.-E. Nord, Abborrväg. 4, LInköping.
Hltr. red.: SM5FJ, Bengt Brolin, Taborsbergsvägen H,
Norrköping.

5CHV

Conds halvbra. QRG 144,13 med SSB.
Däliga conds, med stark QSB pä de DX som gick
att fä QSO med.
Som vanligt blev de usla condsen nägot bättre
frampä nattkröken. Har prövat ECC 189 I st.f.
ECC 88 I cascoden. Della rekommenderas till alla
som lider av korsmodulatlon . R(lret gär all plug
ga in direkt och är lika brant som ECC 88.
Condsen urusla, lufllryck abt 728 mm Hg. Hörde
mänga pä foni, men dom var totalt oläsl!ga. VI
dare sä tycks mitt och 5CMM halvtlmmas-system
fungera perfekt. (Sri abt tryckfelen i förra QTC5FJ).
En dålig omgäng. Min TX gick s(lnder oxo. Hop
pas få QRO-tx klar till nästa test. Rätt mänga
stn hördes, men stark QSB pä alla DX. Barome
tern ibotten och full storm.
Körde sönder ELFA-convertern , som gick perio·
diskt. Hörde SM4CSV till kl 2138 då han för
svann.

5CMM Mycket däliga conds, men ändä h(lrdes -7ZN med
579. Nit svar.
6PU
Bd conds. Aurora första limmen av testen.
SM4AMM hördes 53A kl 1903.
6BSW Usla conds. Mest intresse i början av testen. QRG
144,80.
När kommer fyren i gäng? Min QRG 144,90.
SZY
Urdäliga conds. Råcl,te ej ()ver Vättern.
6CJ!
6CSY Hörda -7ZN, 6CSI, 6CNT, 6AZY, 6BTT. Ang.
vilka som skall vara med I resultatlistan, så tye·

ker jag att alla skall vara med. (Som insänder
logg -FJ).
Min 25 :te månadstest hittills hade det relwrdlåga
4KL
barometerständet 724 mm Hg, med regn och kraf
tig bläst. Hörda -7ZN, SFJ, 5LE, 5CRR, 4CSK,
6PU.
SCAX Trots däliga conds var det en kul test, denna min
premiärtest.
WX storm och regn 748 mm Hg, sä conds blev
7YO
därefter. Hörde -6CBQ men inte ett knäpp från
SMS.
SAGM QRG fortfarande 145,80 sä lyssna över hela ban
det! (- 5AGM fick 8 poäng för okt-testen. Sen
logg. OBS tio dagar! -SFJ).
6CZV Urdäliga conds. Hörde 7ZN, 6BTT, 6CNT.
3AST H(lrde -3AH pä foni. QTH Södra stadsberget
fixed portable i snöslask. QRG 144,45. QRV på
testerna här brul<ar vara 3AKW, 3CCI, 3LS,
3BHT, 2BEI och jag.
Botteneonds. 740 mm Hg.
1CUI
Min blygsamma debut I testen.
lAS
4CDO Hörde ett pip pä 144 , 10, annars totalt dött.
Sl,äms nästan insända den lilla poängen. 1CUI,
1BT
1CNM och jag lyssnade efter och ropade 3BEI pä
avtalad tid (september) men NIL. Sedan försökte
vi ytterligare en timme. Vi hörde honom ej, men
var i gäng och stär gärna till tjllnst igen med
sked.
OH5RQ/Surahammar.
Bästa DX6CBQ och 6CNT förutom -7ZN för
stAss som tycks komma igenom i alla väder.

A ktivitetstesten på U KV är 1961

Aktivitetstesten
Decemberomgången
SMSLZ
SMSLE
SMSBIU
SM5CAY
SM7ZN
SM5CPD
SM5CHH
SM5CPU
SM6YH
SM5BQZ
SMSFJ
SM5CHV
SM5CMM
SM6PU
SM5AEZ
SM6BSW
SMSZY
SM6CBQ
SM6CJI
SM6CSY
SM4KL
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86
79
78
64
63
63
SI
44
43
42
41
38
38
37
28
28
26
23
21
17
IS

SM5CAX
SMSANG
SMSCZD
SM7DH
SM7YO
SMSAGM
SMSCDE
SM3CCI
SM6CZV
SM3AST
SM4CYY
SM3LS
SMICUI
SM5FF
SM1AS
SM4CDO
SM1BT

IS
15
13
13
13
11
10
9
8
6
4
3
3
3
1
1
1

Lyssnare
OHSRQ/Surahammar
73

gav mänga nya rekord. Det var rekorddeltagande med
108 mot 79 är 1960. Segrarens poäng steg kraftigt frän
1074 till 1160 poäng pä nio tester. Vi gratulerar SM7ZN .
En nyhet för äret var att även tvä OH0-stns Insänt
Joggar samt aU fyra lyssnare dellagil. Lyssnarpoängen

torde dock kunna ökas kraftigt nästa är, dä ingen lyss
nare under 1961 deltagit nio tester.
Pä 432 Mc infriades tyvärr Inte -6BTT:s f(lrhoppning
ar om ökad an vändning av detta band under 1961, men

det kanske blir bätre nu när konverterbyggen börjar bli
klara.
Till slut ber bitr. red. att fä tacka för alla vänliga
brev och önskar alla UK-bröder goda condx och aurora
på testerna samt hoppas alla sänder loggen till -FJ se
nast 10 (tiO) dagar efter testen.
Sä nägra ord om SM5UU:s stilfulla vandringspris för
aktivitelsteslen. Silvertallriken för sändaramalörerna får
Ingvar, -7ZN, läta gravera för ännu ett är. Lyssnar
amatörernas silvertallrik innehas nu av 1959 ärs segrare,
S}"{4-2937, som numera heter SM4ARQ. 1960 nominerades

ingen segrare i lyssnarklassen. varför -4ARQ fär läta
tallriken rulla över till SM3-3004 .
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Aktivitetstesten 1962

AKTIVITETSTESTEN 1961
RESULTAT

Var?
Nä.,?
Hur?

Folkomröstningens resultat:
Totalt röstade 41 sändaramatörer och en lyssnaramatör
med följande distril,tsfördelning: SM1 3, SM2 O, SM3 1,
SM4 6, SM5 20, SM6 9, SM7 3.

9 T<lster.
1. SM7ZN 144 ,69 1160 P
2. SM5BIU 144,109 983 »
862 »
3. SM5LZ 144,33
4. SM6PF 144,64
745 »
5. SM5CPD 144,98
738 »
6. SM5FJ 144,16
707 »
7. SM5BQZ 144, 75
668 »
539 »
S. SM6CNP 144,96
9. SM5CPU 144 ,44
519 »
478 »
10. SM6PU 144,36
11. SM6YH 144,08
465 »
12. SM1CN M 144,91 413»
13. SM5CMM 144,48 429 »
14. SM5CHH 144,55
380 »
344 »
15. SM1BT 144,91
16. SM4KL 144,38
312 »
17 . SM6CJI 144,17
257 »
18. SM7YO 144,81
221 »
19. SM4CDO 144,12
211 »

Fråga nr 1 (en eller två. t.estkvällar l mAmulen?)
En kväll:
15 röster
Tva. kvällar:
27
Fri\.ga nr 2 (vilken ve<:kodag, -da.g"r,)
Tisdag(ar)
28 röster
Onsdag(ar)
2"
Fredag( ar)
1 röst
Söndag(ar)
2 röster
Skilda dagar
för perioderna 4

SM5AW

7 Tester .

=371

4 Tester.
SM5BDQ =565
SM5BWC =411
SM5TC
=237
SM4COK =192
SM2AZG/5=166
SM6AZY =113
SM4PG
91
SM5FF
= 11

Lyssna.re:
1. SM3-3004
591
2. OH5RQ/SM5
265
3. SM6-3139
73

4. SM5-3147
52

SM5AAS/5=735
SM5LE/5 =470
SM6CFO =205
SM5BRD =166
SM4CSK =158
SM5CZD =112
SM3AST = 60

3 Tester.
SM5ANH
SM5BSZ
SM6CJF
SM5TS
SM1JA
SM5CHR
SM6CQU
SM5CHV
SM5AYY
SM7DH
SM3LS
SM6CSO

=324
=301
=129
=104
=104
83
80
71
71
35
31
27

6 Tester.
SM6BSW
SM5CGL
SM5AEZ
SM5AGM

2 Tester.
SM5AVS =234
SM3AKW =146
SM5CAY =141
OH0RJ/0 =136
OH0AZ
=105
SM5BFE/5= 80
SM50T
75
SM4CXL
61
SM5WM
57
SM6BCU
52
SM6CRC
49
SM5ANG/5= 48
SM6APB
46
SM5CIU
43
SM5CHW
41
SM4AMM
40
SM4BOI
38
SM5CWQ
31
SM6CSY
28
SM5CWD
25
20
SM5US/5
SM5CDE
17
SM6CZV
17
SM4CYY
10
SM7CAB
7

Vi gratulerar till de fina resultaten av det flitiga kämpandet på banden!

=367
=365
=137
= 99

1 Test.
SM5CLW
SM4XA
SL5BO
SM1BJY
SM5CKG
SM5AGI
SM5CTV
SM5AJN
SM5CZM
SM5ZY'
SM6AMA
SM6CBQ
SM5HG
SM7ASN
SM5CZK
SM5BIM
SM5CAX
SMlBVQ
SM5FM
SM3CCI
SM5CDU
SM5ARQ
SM5FC
SM5CXR/5
SM1BCP
SM5CZU
SM5CMP
SM1AS

Här noteras både gamla och nya tips. A v dessa kan
två bedömas medföra regeländringar : 1. och 3, tis·
dagen bör väljas och den ena a v dessa testkvällar bör

vara öppen endast för Al, den andra för samtliga
tillåtna trafiksätt. Ströförslagen rör t. ex. indelning
av de tävlande i effektklasser samt skilda tesltim

mar för 144 och 432 (samfälld suck från -MN och
-FJ: beröva oss inte all möjlighet till privatliv, när
det nu blir 24 aktlvitetstester om året!).
AY ovanstående g(;r yL följande utvärdering:
a) 1. och 3. tisdagen i varje månad kl. 1900-2400
SNT.

=67
=62
=56
=52
=38
=38
=36
=35
=30
=26
=24
=23
=19
=19
=17
=17
=15
=13
=12
=9
=7
= 6
=6
=5
=3
=2
=1
=1

den

b) l. tisdagen endast trafil<sätt Al , 2. tisd a gen samt
liga tillåtna trafiksätt för 144 och 432 Mc.
c) för

alt inte skapa någon nomenklatllrförvirring
talar vi fortfarande om aktivitetstestens olika må
nadsomgångar, t. ex. marsomgången, som i sin tur
indelas l 1. och 2. perioden.

Nyheten

miles. 1/4 vågs an tenn, kvicksilverbatterier .
och nyckJingskretsar: transistorer.

1400 miles från banan. Vid passeringar i zenit lämnades
så höga rapporter som 40 db över brusnivän. En del har

rapporterat, att sista pricken i I (Ivar) fallit bort. Rap
portcentralen i USA uppmanar alla, som gjort inspelning
ar av sign ale rna frå n Oscar I att genast sända in tapen

för kontroll av denna detalj.
För att inte bli tagna pä sängen, da. Oscar II ga.r till
väders (när detta sker ve~ ingen ännu), upprepar vi ma
ningen frän förra numret: anmäl Dig som medhjälpare
och begär samtidigt de skriHUga instruktionerna från

ProJect Oscar Association
Box 183, Snnn)'\'ale, Callf.

USA

Norge
Den a vgäende VHF Managern i NRRL rapporterar än
nu en gång. Tack Martin!

18 nov.
LA 4 YG wrkd: SM 6 PU Aurora.
22 nov.
LA 4 VC wrkd: OZ 4 CM - OZ 5 AB - OZ 6
AF - OZ 8 ME - SM 6 CQU SM 6 CNP
- SM 6 QP Mni över S 9 +.
LA 4 YG wrkd: OZ 5 AB - SM 6 PU.
LA 8 WF wrkd för första gängen utanför
Norge:
DM 2 BGB -OZ 2 AF -OZ 4 OL -OZ 5
AB -OZ 7 BR OZ 7 LX - OZ 8 ME -OZ
9 AE - OZ 9 OR -SM 6 CNP SM 6 PU
-SM 7 DR.
LA 9 T wrkd: OZ 1 OA -OZ 3 NH - SM 6
CNP.
All QSO' s via TROPO.

varje qso skall vara utsatt),
f) Som tidigare räknas de nio bästa månadsomga.ng

arna per deltagare och år.

g) övriga regler för aktivitetstesten, som inte omfat

2 dec.
Från 1500 GMT till nästa dag 1300 GMT
AURORA.
LA 4 RD wrkd : DJ 5 HG -GM 4 HR -SM
4 CDO - SM 4 KL -SM 5 AZG SM 5
BFK -SM 5 BSZ -SM 5 CA Y.
LA 4 YG wrkd: CH O RJ -SM 5 AZG -SM 5
BSZ -<SM 5 CPD -SM 5 BIU -SM 5
CA Y -SM 5 FJ - SM 5 LE -SM 6 PU.

oförändrade

(se QTC 10/61).
g) Tala snarast om för -FJ om Du vill att ovan
stående åndringar skali träda i kraft 1.7.1962 eller
1.1.1963. Har Du i övrigt nägra kommentarer till
ovanstäende, sa. kom med dem samtidigt.

Konfirmerat

Sändare

Efter första veckan hade rapaportcentralen fa.tt 296
rapporter från 11 länder. Signalerna hade hörts upp till

pä 144 och 432 under vardera perioden.

kvarstår

XXXVI.

Frekvens: 144 , 983. Max frekvensskIft till följd av
Dopplereffekten: 6,5 kc. (frekvens är alltså högre, då
satelliten är pa. kommande kurs och lägre på gäende
kurs, allt räknat från »åhörarnas» qth.)
Uteffekt: 100 mW. Sände 10 HI pa. 30 sekunder, vil

e) Gemensam tävlingslogg för båda perioderna skall
vara -FJ tillhanda senast 10 dagar efter 2. pe
rioden i varje månadsomgång. (km och pOång för

fOlkomröstningen,

Discoverer

a. exakt frekvens ) ut först sedan amatörsatelliten varit
uppe en vecl:ta dryg t , och eftersom dess sändningsförmåga
endast var 3-4 veckor , mäste man befara, att uppgifter
na i mänga fall inte nådde fram i t id under julruschen.
Detta icke sagt som klander, för vi i SM vet ingenting
om de sannolikt enorma svårigheter som samordningspro
blemen vid satellItuppsändningar måste innebära.
Här är i alla fall i efterhand några data om Oscar I:

tas maximalt 4 ggr per manadsomgång: elt qso

av

med

genom amatörradio. Jag tackar särskilt SSA kanslist,
SM5KP, SM6BLE och SM6CLH och andra som oombedda
genast skyndat till hjälp för att qsp:a nyheten.
T yvä rr sändes från USA de tekniska uppgifterna (bl.

d) Varje motstation kan ur poängsynpunkt kontak

tats

12.12.61

spreds snabbt genom press och radio samt naturligtvis

telliten skUlle tystna tidigare än beräknat till följd av

kas, a tt därest de som röstat för en testkväll enligt
fra.ga 1 här känt Ull att tvä kväll a r segrat, hade de
sannolikt gett sin röst för kl 1900-2400.

SM5ADZ
SM5AKP
SM3BEI
SM1CUI

basen

Omloppstid: 92 minuter. Egenrotation : en kUllerbytta
var 20 :de sekund. Banhöjd : högst 275 miles, lägst 150

Dessutom diverse minoritetsförslag. Här bör anmär

=294
=190
=189
= 72

När detta läses, har Oscar I , den första amatörstatio
nen i rymden, tystnat. Den sköts upp från Vandenburg

ytterligare temperaturstegring).

Frå.ga nr 3 (mellan vIII'" k1ocl,sl..g?)
1900--2400 16 röster
1900-0100
14
"

5 Tester.

OSCAR I

ket indikerade en kapseltemperatur av 64 0 F.
(efter en veckas omlopp hade kapseln nått en tem
peratur av 125 0 F och man räknade då med att sa

Fråga nr 4 (diverse SYfllmnkter)
!! Teste r.

53

3 dec.
LA 4 RD wrkd: SM 6 PU Aurora.
LA 4 YG wrkd: SM 6 PU SM 6 QP Au

144 Mc qso :t SM5CAY-UA1NA via aurora den 28.10.61
(premiär 144 SM-UA) har nu verifierats med qsl. Grat

rora.

tis Lasse!

Tyvärr

Mer UKV-nytt på sidan 55!

måste en del material utgå. för att inte spalten ska sväl

la otillbörligt. Gäller bl. a. protokOllet frän VHI<' Mana
gers träff i Turin.

_
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Föreniuyen Sveriges

SWL
SWL-Red.:
SM3-3104 Sven EUwlng
Solgård_gatan 15,
ömsköldsvII,

s
p

r"

L
'l'

E
N

Mellanvågs DX-ing har alltid varit spännan
de och den som varit igång ett tag på detta
intressanta band kan säkert intyga att det har
sina sidor att vara MV-DXare. Lyssnar man
nattetid, när Europeerna har stängt igen, bru
kar en massa Syd-amerikaner höras. Dessa är
emellertid vanliga som ogräs och hörs inte ens
en Brasse-station på bandet är konditionerna
mycket dåliga. Däremot är det sällan USA
stationer hörs, och jakten på dessa är därför
desto mer spännande. Kring jultiden brukar
dessa jänkare göra sig hörbara, ibland med
r ena lokalstyrkor. Julmorgonen 1961 var också
av högsta klass med bandet fullt av raringar
från »over there». Som väl de flesta vet finns
det inte mindre än 3.500 olika radiostationer i
USA, alla med egna »call-signs». Bandet är
uppdelat i olika kanaler, var 10 :de kc, och ef
f ekt etc. är avpassade så att de inte ska störa
varandra. På vissa kanaler kan det t. ex. fin
nas ett 25-tal stationer alla med 1 eller 5 kW,
medan andra kan ha några 50 kW stationer
och närmare 1500 kHz finns kanaler med bara
250-wattstationer! De första jänkarna brukar
höra av sig strax före två på morgonen och de
försvinner före fem, men det har hänt att de
hörts ända till 8-9 vissa morgnar vid excep
tionella konditioner.
Eftersom det finns massor av olika stationer
på samma kanaler gäller det att uppsnappa
anropen, som dock brukar komma titt och
tätt. Alla MV-jänkare brukar ha »minutlånga
QSB», dvs. de kan vara S9 ena minuten för att
helt försvinna nästa! Det gör det hela mera
fascinerande.
En morgon klockan 0230 hördes en jänkis
på 1160 kHz med sportreferat, reklam och an
nonseringar. Listorna uppgav WJJD i III. och
KSL i Utah båda 50 kW! Vem kunde tro att
Utah-stationen hördes? Och dessutom inte ett
spår av den i III. som man tycker borde höras
bättre. »This is station KSL in Salt Lake City
bringing you the latest news » löd det ovänta
de anropet. En annan station som brukar vara
pålitlig är WOWO i Fort Wayne lnd på 1190
kHz. Den natten, då KSL i Utah brakade in,
hördes inte en enda. station från östkusten
utan bara från de centrala delarna, t . ex.
KFAB i Omaha Nebr 1110, WGAR Ohio 1220,

Sänctal· eama tor ~.,.

För eningen SveTiges Sändareamatöl'er
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WGDY i Minn. 1130 med flera! En liten över
raskning var kanadicken CFRN på 1260 med
S 8/9 under en hel timmes tid . Nästa na tt var
condx helt annorlunda och New York-statio
nerna WPTR 1540 kHz WKBW 1520 för att
inte tala om WQXR 1560 var alla S9 och den
sistnämnda tidvis +10 db över S9! På de flesta
andra kanaler hördes också stationer men med
S3-4 och det var mycket svårt att identifiera
dem!
Programmen går i stil med »Radio Luxem
bourg», men med väderleksrapporter och ny
heter varje halvtimme eller oftare. Det är ock
så musik för hela slanten och sådana program
som »Night Panorama», »Rosster Club»,
»Country Style», »Music on 1150», »Mike Nor
ton Show», »Wake up with music» är typiskt
amerikanska. Alla stationer är givetvis myc
ket tacksamma för rapporter och verifika
tionsbrev eller färggranna QSL skickas om
gående airmail! Glöm inte bort MV DX-ing, en
intressant sida av vår hobby. Ett »Heard All
States» på Mellanvåg vore kanske något!

SL5AB

SM3-3104

UKV
Stockholmsstationer ovanför 145 Mc

A

*
**
**
*
*
*
*
*
*
*

*

wards

yf

SSA

1F" Diplombok

Tryckt i offsetförfarande.
Svensk text.
Regler för 100-talet olika diplom från alla
sex kontinenterna.
Overskådligt uppställd.
Med kolumner för de nödvändiga kontak
terna.
167 sidor i format A4.
Innehåller bl. a.;'
Hur man avfattar en diplomansökan.
Hur diplomavgifter betalas.
Hur man blir medlem i AHC. FOC,
TOPS m. fl. klubbar. DXCC. BERTA,
WAE, WAC. WAZ. WPX m· fl.
Utformad så att den kan utökas med reg
ler för nya diplom.
Arliga supplement planeras.
Omsorgsfullt disponerad för systematisk
diplomjakt.
Lika värdefull för nybörjaren som för -old
timern-o
Begränsad upplaga.
Beställ redan idag ditt exemplar.
OBSI Priset är endast Kr. 13:50 OBS l
Beställes genom

SSA FÖRSÄLJNINGSDETALJ
ENSKEDE 7
Postgirokonto 5 22 77

StOCkhOlmarnas qrm-problem på 144 är alltför känt för
att behöva vidare belysning. Ett tidigare försök till lös
ning genom en frivillig uppflyttning till 14 5--146 har
gjorts men spracl<. då de tappra flyttfåglarna fann, all
gans l, a fä lyssnade på den övre halvan av bandet.
Nu har jag fätt ett brev från SM5CN och SM5AGM,
Som har organiserat en ny » folkvandrlng » t ill 145--146,

vilket fär anses mycket behj ärtansvärt. Man v ill livligt
instä mm a i deras förhoppning om att vederbörande verk
ligen blir bofa sta på. de nya frekvenserna och in te läter

sig nedsl å s, om det till all börja med skulle bli lite min
dre qso:n än tidigare. Vi mäste alla hjälpas å t att ut

nytt ja h el.. ba ndel 144-146 Mc .
Brevet kommer

vi sserligen

mycket sent

( med hänsyn

till pressläggningen) , men jag hoppas, atl det kanske
finns en lilen möjlighet all få med del I QTC nr 2. Var
sägod -CN och - AGM!
»Dessa amatörer har. för att inte störa varandra vid
qso med mer aVlä.gsna och svaga stationer, som oftast

ligger under 145, beslulat att när denna lista införts i
QTC, sä att a ll a Ukv-hamsen vet att det verk li gen lönar
sig att lyssna över 145. flytta sina ordlnarte grg till föl
jande frekvenser» :

145, 90 SM5CKT •
78 SM5AGM
72 SM5BSZ
68 SM5CPD
65 SM5CAT
61 SM5CTX·
58 SM5CWQ·
54 SM5BKS·
50 SM5CUR
48 SM50T·
46 SM5U·S
44 SM5DIA
41 SM5CAZ
38 SM5AII

145, 34
33
30
28
22
20
17
15
13
10
09
05
02

Bestämmelserna på stationen är sådana. att
även icke licensierade amatörer har möjlighet
att få pröva på stationen. Uppfyller vederbö
rande vissa krav i telegrafi och kännedom om
trafikbestämmelser. så får han det å tråvärda
tillståndsbeviset för SL5AB. Att även icke li
censierade amatörer fått chansen, har säkert
varit den tändande gnistan för många av da
gens Hams. När vi nu är så många operatörer
på stationen. blir givetvis aktiviteten stor. Det
har bland annat visat sig i den diploms körd vi
hittills kammat hem - WAC. DXCC. WPX,
4 X 4=16, OHA. WBE. WASM II m. fl.
I början av juli råkade vi ut för ett haveri.
Sändaren rasade. Tillfället kunde inte vara
bättre valt för att ställa till förtret. Vi var jus t
då på jakt efter vårt sista prefix för WPX.
men som tur var så droppade det in några QSL
som vi inte väntat oss, så det gick vägen i alla
fall. Signalen SL5AB kom inte ut i etern
förrän i sept. Då var sändaren juste. En sak
som kanske var ännu bättre, och i viss mån ur
säktade den långa väntetiden, var att vi fått
schacket målat och uppsnyggat. Så gissa om
vi trivs ...

SM5BNP
SM5ANG
(CPD RESERV)
SM5CAY
SM5HG
SM5BFK
SM5CZM·
SM5BRD
SM5CN
(US RESERV)
SM5RB
SM5S1
SM5COY

Vi ses på banden 73 de alla oss på SL5AB.

• Stalioner, som för tillfället är lite aktiva eller grt, men
\reserverat dessa grg.

SlJ5AB är kanske den av de militära ama
törradiostationerna som varit mest i elden.
Det är med säkerhet beroende på att vi här på
Sl har tillgång till en mycket fin station med
bra antenner (tx: Viking Valiant. rx: SX 101) .
Dessutom söker sig en hög procent av Sveri
ges radioamatörer just till signaltrupperna.
för att göra sin militäl'tjänst i en för dem sti
mulerande och intressant miljö. Det enda fe
let, om man nu får kalla det fel. är att det
finns så många operaters på stationen. att man
nästan får slå sig fram till miken eller nyc
keln. Ja, så hårt går det kanske inte till. inte
ens i krigarkretsar. utan sämjan är god. Men
det visar ju att intresset är stort.

_
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FÖ1"eningen Sve1"iges Sända1'eamatÖ1"e1'

PROXOS
Av SM3CLA, K.-O. Elmsjö,
S. Stapeltorgsgatan 11 C,
GÄVLE

r.smA

Allting går mot större automation. Den nya
TX:en skall vara band·switchad och ha så få
rattar som möjligt. Du som måste slå på en
strömbrytare, för att tuna in VFO:n på rätt
frekvens, löd bort den och bygg PROXOS. Den
slår automatiskt till spänningen för steget i
fråga, då man närmar sig ratten. Schemat är
ursprungligen taget ur QST 3/1957 sid. 15, så
även namnet. Jag har efter diverse försök
kommit fram till att den går fint enligt föl
jande schema, och har så besparat dig ungefär
en tia.
Reläet kan vara mellan 150 ohm och lOk,
m en jag rekommenderar inte reläer under 500
ohm. Vid relämotstånd under 300 ohm bör kon
densatorn över reläet ökas till uppåt 100 pF.
Om man vill ha en kontroll på när reläet är
tillslaget kopplas en lampa på 120 volt paral
lellt över reläet. Ledningen mellan 10M-mot
ståndet och 2D21 hålles så kort som möjligt.
Pick-up-ledningen likaså. Om den måste dras
längre sträcka än 1 dm bör den skärmas fram
till »Pick-up-stället», där en ring av ett varv

AMATöR

120V'SOm

mikrofon

modern

övningsapparat

för

USA-design.

AB 22 Studiomikrofon av krlstaJJtyp ... . .
AB 37 Mikrofonkapsel-kristalltyp l miniatyrutförande
AC 12 Perm. dynamisk h ögtalare l'/''' ...
AC 14 Perm. dynamisk högt alare 2'/''' ...
AC 56 En fantastisk STEREO-Hörtelefon som
kan jiimföras med en 38"-högtalare . Frekvensområde: 2&-17000 Hz ...
AG 10 Signallamphållare av USA-typ för l ampo r
med länga E 10. Montageh!i.l 16 mm längd,
fasett-slipad lins, röd .
AG 12 D:o grön............ ...
AH 10 2-polig skjutomlwpplare med tvåhålsmontage. dim. 39 X 15 mm ...
AH 16 1-polig strömställare med s l, ylt »o n-off».
Montagehål 12 mm
....
AH 20 Omkopplare 2-polig 2-vägs med skylt »on,
off> hävarm av metall med dropp. Montagehål 12 mm
AH 24 2-polig 2-vägs omkopplare med nollställning. Vipparm av metall med dropp. Skylt
»on-off». Montagehål 12 mm .....
AH 58 Omkopplare 2-polig 2-vägs med nolläg2 i
mitten ...
.. .. .. .. .. ..

9:
11:50
12:50

lighet.

T.M.K.

modell 200.

genom

sitt

höga inre motstånd

20000Q/V

avsett

för

kvalificerade

1:60
1:60

för hörtelefon,
skala.

Alla priser amatörneUo. Teknisk data återfinnes i ama.
törbilagan som sändes .mot 0.60 kr i frim.

att sändas

är

med

P1"is kr,

840:

HETf!B;'

Postadress:

2 :50

ELFA~& ~tbtt/fl}
byggsatser med kvalite
Tel. 240 280

bygg

speciellt

rör.

k1',

~~®

H

T

In·

01"de1"tel. Sthlm 54 54 62

2.450:
Du har väl Heath katalogen?

~

307~

lågfrekven

modifieras något.

anodmodulerad

byggd VFO med mYCket
god bandspridning. Det fläktkylda slutsteget är väl
skärmat för att hindra TVI.
Heathkit SSB-adapter SB-10 kan anslutas direkt.

Välj

PostgIro 25 12 1~
Stockholm 3 Box

för

815:

och mod ulatorn är för
sedd med klippsteg. som
skydd mot övermodule
ring .
N yckllngen
sl,er

P1'is

Namn:

Holländargatan 9A

vridningsnätet

sen levereras helt färdIgkopp
lat. SB-lO I,an direkt anslutas
till modell TX-1 men även till DX-100, som dä får

Input vid telegrafi 180 W,
vid telefoni 150 W. Sän
daren

Bostad:

73 de SM5AY
SM5AOL
SMöAKI
SM5BDQ SM5CBI SM5CLW SM5MT

eller utan bärvåg. Den har in·
byggd vox eller s. k. "taba" .
Sid bands- och bärvägsunder·

TX-1

16:

l: 35

2:35

undre

Under långa

98:

Jag beställer ..
mot postförskott till:

övre,

vinterkvällar

-:90
1:

trYCkningen är 30 dB re spek
tive 40 dB. Uteffekten är 10
W topp-toPP. Det kritisk a fa s 

P1"iS K1',

med

Den

unde rl ätta r monteringen.
Frekvensomrädet är 550

balanserad inställning och kantbelyst

köras

eller bäda sid banden samt med

Strömförsörjningen sl'er med 8 st 1 , 5 V stavbatterier
eller med nätaggregat modell XP-2. lu. 85: - .

mät

...

15 och 10-m etersbanden.
kan

GC-1A iir försedd med 10 transisto rer, teleskopantenn,
HF-steg, 3 MF-steg, beat-osclllator, S-meter. uttag

Detta instru

är

dulator och täcker 80, 4.0, 20,

trafik·

ning på amatörbanden finns separat, kalibrerad skala.

UnlversaUnstrument
AV 16 Universalinstrument med mycket hö g käns.
ment

Singlesideband-tillsatsen SB-10
är försedd med balanserad mo

I,H z- 30 MHz, uppdelat i
5 band. För bandsprid

AT 16 Transistoriserad summer för anslutnin g till
telegrafinyckel. örtelefon med en 10 meter
lång sladd ingår.' Summern drives av ett

ningar. Pris inkl. testsladd

90:

1:10

POlhemScf~~!~':,nr~

155833 säkrast 16.00-17.30

mottagaren i byggsats
och den första med kera
miska MF-kretsar, vllka
gör mottagaren stabil och
selel,tiv. Tryckta kretsar

blivande sänd ar·

k . • penlightcell.

hll.

SB-10

transistoriserade

10 :50
- :75

litet 1'12 volts batteri s.

S~f6BWE,

Modell GC-1A,
"Mohi
can" , är den första hel t

1 :60

-:50

Il E I S RAD I O

GC-1

•
1 :10
-:40
- : 35

Surplus, lagervara Kr. 15:- st. 4 st.
rör 162~ (tör SSB) Kr. 15 :- . 6AG7, General Electrlc
fabrikat, ej surplus. 10 st. 30 :-. Iilseldloder Typ
TGP. 400mA o. 400V toppsp. , per st. 4 :50. LIten
Trafo 199r 100V, 25 mA samt 2ggr. 6.3 V, 0.6 A,
16 :-. M~a 1 st. TGP likriktare. Kr . 20 :-.
I övrigt: MF-enheter C. 9.72 MC utan rör 15:-;
APN-1 Tranceiver, 420-460 MC endast Kr. 40:- ;
BC 453 »Q5-er» 100 :- ; BC 454 (3-6 MC) 85:-;
TU-enheter f. sändare (TU7-TU9) 24:- ; Ant. in
strument: 0.250, 0.500 och 1.A per st, 12:-. Band
kantkristall m. häll a re. 3500 I'C. 10 :-. Nätstörnings
skydd (täl 1250 watt) 9 :- brutto.

2400 GMT Fredag-2400 GMT
Söndag varje testperiod.
Loggen skall sändas in senast
den 28 april. I QTC 3 kommer
ett loggexempel att införas. Reg
lerna är desamma som förra året.

isolerad tråd lägges mellan panelen och ratten.
När nu handen nä rmas ratten för att exempel
vis tuna in VFO : n , slår reläet till då fingrarna
befinner sig c:a 1 cm från ratten .
J u s t e 1" i n g:
Vrid
trimpotentiometern
(med fördel en miniatyrd:o monterad direkt
på rörhållaren) tills reläet drar. Vrid försik
tigt tillbaka, tills det släpper. Justera sedan
kring denna punkt tills reläet drar då handen
kommer i närheten av pick-up-ledningens ring.
Arbetar reläet bakvänt, vänd väggkontakten.

god

55:
65:
36:

Foni del 2
CW del 2

"PICK-UP"

amatörer. Exkl. batteri
Bateri för d:o .

AB 10 Dynamisk mi kr ofon med stativ ..

2- 4 Mars
16-18 Mars

6.3V/O.7 A

AB 10

AB 12 Dynamisk

D

AJ 10 Telefonpropp med hylsa av metall. Proppdiam. '4" (6.3 mm). Lödanslutning ...
AJ 46 Telefonpropp med hylsa av plast. Propp
diam. '4" (6.3 mm) . Lödanslutning ......
AJ 56 Jack för tele fon propp med kortslutning, för
AJ 40 och 46 med '4" diam. Montagehäl 9
mm
...... ......
AK 20 7-polig rörhållare med skärmfäste .....
AK 24 Skärm till d:o ...
AK 28 6-pollg rörhållare av bakelit passande ame
rikanska rör .......
. . . . . . . . . ..
AT 10 Morseöverföringsapparat.
Telegrafnyckel
och summer, med uttag för hörtelefon . En

MATERIEL

SIl-rör

TESTRUTAN

Gene1"alagent

CHAMPION~H~:~i RADIO
OÖTBORG Söd.... V~9.n 69, t.l. 031/200325

SUNDSVALL Vattugilt. 3. tel, 060/503 10

MALMÖ Regernent,,,.un 10. tel. 040/7297S

STOCKHOLM Box 18049, Stockholm 18
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Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Föreningen Sver'iges SändaTeamatöl'eT

HALLÅ

H A ~I . annonser

• Högsplrafo 220/2 X 2000-3000V, 500W. TX rör 432,
event. endast t ripp l l<11j432 1kl till v. ÅMrc (före
1900!) teknlsl, facklitteratur, t.Idskrlrter. QST 10 fl
radio och teletidskrifter fram till är 1930. SM3BQO,
]II. Vesterlnnd, Strömsholm. Tel. 0220/43100.

Den här bilden behöver vä l egentligen ingen
presentation. Det ä7' ELJ,A som kommit i en
besvärlig situation i det mörka Afrikl'1, - men
så fick svartingarna höra att han var amatör
och då redde det hela upp sig.

•
l st. Rör RL1 2 PI0 samt schema till Fusprech l.
13929/ 44 köpes s nnrasl. SM4-2923 Ch. Grnnnsjö, ej"
Broman, EngclbrektsJ;'at·an 7, LinköpIng.

Säljes
•
OMFOR~IARE 6V/400V, 230 mA; 12Vj550V, 100
mA; 12V/650V, 300 mA. 40:-, 20:- resp. 45:- .
Fraktkostn. tilU<ommer. SM5BGB, Rolf öhr51röm, ejo
Olofsson, Oltekllsv. 32, Randhagen.
•
Säljes billigt p.g,a. stu~ler: FM-lIl1sats, bilradio,
813, hi-fi·högtalare, t rafo, BC-motl. m.m. Upp!. fr.
SM7-2961, Hansson, Framniis, .4J<srp.
• TX: GELOSO VFO, PA , NBFM. Al/A3. lNPT 75
W. Allt inbyggt I lelstnerläda. LII,rll<tare till d:o 1100
V, 150 mA, med kontroll-instrument (Simpson). Även
likr. i leis tnerläda, fullständigt körklart! Obs! som
fabriksbyggt. Endst 500:kr. SM5BVU, Hägernä6
viigen l D, VIJ:"gbyholm .

Foto viaSM3 -3104

X·TALKALIBRATOR

• Komp. 50 W stn. sälj. bill. p.g.a. stud. Rx.: NC
»Slxf;y». Tx.: Viking Adventl1rer. med mod. V.F.O.
Geloso 4/104-S. Krist Key + full st. Instrukt. pä eng·
elska. SM7C'''"T, N. Bondeson , Tofterydsv. 10, Skll
lln~a,ryd.

•
Mottagare Eddystone 750, 575 :-. Gel050 G 207
def spolsyst 390 :-. 2 st rör 813 ny surp!. med hållare
55 :-. 2 st QB3 /300 med hällare o toppk 90 :-.
S~158QO, M. Vesterlund, Strömsholm. Tel. 0220/43100.
• Halllcra.Hers SX-UO säljes p.g.a. s tudier. lnfo per
tfn 0412/25970 eller brev SM7CKJ, Box 608, Lund 6.
•
R 1155 med nätaggr. i mycke t gott skick. Tx:
xtalosc., pa 50 W med nätnggr., antennf ilter. Ev.
byte med Hi-HI-anläggn. Sl\I6AOY Lars FrItzon, Box
109. Hova..
•
Ufb SX-7l med inbyggd kristallkallbrator c:a
900: kr. SJ-byggd 2 meter Elf.. konve rt er och 75
watts WL·byggd 2-meters tx med inbyggd modulator
samtliga

med

ritningar

och

bruksanvisningar.

S~17ED Björn Hyslng, Es"ehögsKatan 67, ÅOgelholm.
Tfn ..rb. 13640 viixel, bost. 14026,

Ni vet väl om att SSA utdelar ett diplom,
W ASM, till utländska sändaramatörer som
kontaktat alla 7 SM-distrikt. SM1 är tydligen
det svåraste kruxet på vägen mot WASM. Jag
får massor av förfrågningar om »hur man kör
5Mb från sådana som försökt förgäves i fle
ra år. Om någon har lust att ordna sked på
14 Mc CW och ev. 21 Mc CW så vore jag tack
sam för en rad. Kör gärna på 14075 på hel
gerna. Där finns massor av ivriga diplomjä
gare. Det senaste exemplet är K8LSG som ef
ter 2 års sökande frågar om det verkligen
finns amatörer i SM1! De fl esta frågorna kom
mer naturligtvis från USA, men även prefix
som JA, VS1, XZ2, ZL, VK, ZS och ZE m. fl.
är representerade. Lycka till med DX-andet
och välkomna med Edra brev.

S/line
för den avancerade amatören med höga
anspråk på prestanda och kvalitet.
Begär COLLINS S/LINE broschyr.

'O

Firma

upp till 30 MHz. Komplett byggsats med
5 transistorer OC 44, x-tal och utf. bygg

J

Lagercrantz

Värtavägen 57 •

500, 100 och 20 kHz, noggranhet 0,002 %
73
SM5CCE,WASM DIPLOMA MANAGER

Stockholm No

Tel. 010/630790

nadsbeskrivning. ENDAST 84 : -.
I ngenjör Gunnar Johansson

SURPLUSMATERIEL

(SM5A I F)

Vimansgatan 13 c/o Grundström
LINKöPING

• H R O sur plus med 9 kasetter och likriktare,
350:- kr. Sl\l7BNR, Ture Jönsson, Inf.-I;al-. 2 A,
Ljungbyhed.
•
R 1155 m. 11kr. , VF l m. IIkr. samt DX 20 m.
spartrafo. S1\I7CXH, Ingvar .Jacobsson, Hemvärnsv.
3 B, ASluntor". Tf.. 044 /169 98.

leGS]

SM l

Denna anDonsspalt är öppen för radioamatörer. Rom I
d,mna sin egenskap riktar SIl:' tln andra radloamlllörer.
AnnonsprIs l kr per J;'nJPP om 42 bokstäver. siffror
eller tecken, dock Illl:'st 3 kr. Icke SS~-medlemmar
dubbel taxa. Text och Ukvld Insllndas var för sIg tut
kansliet före den 5 l månaden före Införandet. Annon
söreos anropssignal skall utsättas l annonsen. Enbart
postbox godtas således ej som adress. För kommersIeU
annons gäller QTC ordinarie annOnSI)rlscr (se omsla
g"ts andra sIda). I tveksamma faU förbehåller sIg red.
rätt att avgöra. om annons sluuJ anses som kORUnrr
slell.

Köpes

59

COLLINS
75A4 med 3,1 kHz filter.
Använda men i toppkondition.
$ 607 C.i.f. Stockholm.
500 Hz filter levereras
med $ 35 tillägg.

ORGANS and ELECTRONICS
Lockport, Illinois, USA

Indlkntorenhet för radar. Denna enhet inn e
haller bl. a. syngonelement Bendix 115 v. meel
360 0 indikeringsskala. Rörbeslycknlng: 1 st
6 y 6, l st 6 SN 7, l st 6 E 5, 4 st 6 SL 7 ,
samt 1 st. 100 TR, transformatorer m. m.
ordning

för

långa,

korta

samt

R(jrlJrOVare Ta.ylor modell 15

e,

fabriksnya

.

6:~0

minialyrulfö

:1:85
7:65

sladd

9:75
dubbel

hörtelefon ,

dynamis k

med

transformator
Hörtelefon. enkel med lary ngofon

Hörtelefonadapter, hö g till läg impedans med
jack PL 55
Radiorör

fabriksnya

i

1l :GO

3:90
3:1G

originalförpackning

samt rörhällare i säväl keramiskt som bakc

125:

litutförande. Stor
gynnsamma priser

55:

Beg;ir vil.r prislista.

sortering

till synnerligen

fabriksnya,

295:
RM-29.

Att
kan

användas

lält bygg as

15 :

Förstärkare , apparaten är uppbyggd på syn
nerligen stab ilt chassi , innehåller bl. a.
v :lgledarsystem , fläkt,
formalorer m. m .

växelström,

T-17 iU ",rofon amerikansk kolkornsmikrofon
med tangent
J)ynamlsl<. mikrofon med t a ngent och c:a 1 m
Stetoset,

41:

för kontroll. Prim. 220 v. Sel<. 200, 210.
samt 220 volt 130 mA, 6,3 volt 8 A ..
Allf"rmalor 12-550 volt 125 mA. Tillv. Gra·
ham Brotehrs ...........

til! sändare och mottagare,
om till lokaltelefon

nästa nummer av QTC.

18:

:"\iitaggrcga t. i rack, med universal instrument

säljes för endast

kommer

95:

paraten innehåller också. en mängd transfor
matorer, ko ndensatorer och drosslar

3-fas

lagerskadade

Telegrafnyoklar fabriksnya
rande
......... .

mellanslags

tecken
. . . .. .. .. .. . . .
Mot-tagare I') 25 UJiV frekvens c:a 450 l\'lc.
RörbestyCkning: l st 3A/ 146J, l st SU-21öOA ,
l st EC 52, 4 st -SP 61 samt l st 5 Z 4. Ap

för

men nägot

)(odviUjarenhet med steg relä o. instältningsan

Fji\.rrmanHvcra.IlIJarat

I'i presenterar . ..

El-mätare

kondensatorer,

rör ,

trans

6-1:

SVENSKA DELTRON AB
Valhallavägen 67
Tel. 010/345705
Stockholm O

