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SSA:s styrelse

Distriktsledarna

Ordf.: SM5AZO, Carl Erik Tottie, Mölnavägen 1,
Lidingö 3. Tfn Sthlm 010-660545.
Ä ven
SM5AZO/3, I 14, Gävle. Tfn Gävle 026-154 80
(arb.), 026-20020 (bostad ).
V. ordf.: SM4GL, Gu nnar Eriksson, Box 12, Falun 1.
Tf n Falun 023-114 89.
Sekr.: SM5LN, Martin Höglund, Spann viigen 42/ nb,
Bromma. Tfn Sthlm 010-25 38 99 .
Skattmllstare: SM5CHH, Paul Gers tel , HertIgvägen
15/ nb, Hägersten. Tfn Sthlm 010-19 32 33 .
Ka.nsllchef: SM5KG, Klas-Göran Dahlberg, Kvarn·
hagsgatan 24/2, Vällingby. Tfn Sthlm 010-89 33 88.
Tekn. sekr.: SM5KV, Olle Ekblom, Forshagagatan
28/2, Farsta. Tfn Sthlm 010-64 58 10.
QSL-chef: SM5AIO, Ernfrid Aspelin, Klenavägen 97,
Vendelsö. Tfn Sthlm 010-7603 19.
QTC-red . : SM5CRD, Lennarth Andersson, Sturegatan
6 A/3 , StockhOlm ö . Tfn Sthlm 010-62 52 18.
Supp!. : SM5ZD , Per-Anders Kinnman, LIevägen 2,
Roslags-N ä sby. Tfn Sthlm 010-504083.
Supp!. : SM5AXQ, Karl-Erik Anderss on, Edsvägen 3/2,
Huddinge. Tfn 010-574973 (bostad), 010-631040
/245 (arb.) .

DL l SM1AZK, Karl-Gustav Weinebrandt, Stucksvä
gen, Fårösund. Tfn Visby 0152-211 40.
DL 2 SM2ALU, Lars-Inge Engström, Parkvägen 1,
Bergnäset. Tfn Luleå 0920-140 72.
DL 3 SM3WB , Sven Granberg,
Svangatan 4 D,
Strömsbro. Tfn Gävle 026-29880, anlm. 2013.
DL'" SM4KL, Karl-Otto österberg, Box 354 A, Älve
näs, Vålberg. Tfn Karlstad 054-424 39.
DL 58 SM5BGM, Bo Forslund, Gamla Landsvägen
3/5:. Danderyd 1. Tfn 010-55 57 65.
DL GL' SM5TK, Kurt 'Franz~n, PIIosvägen 11/4, Ny
köping.
DL 6 SM6BLE, Rudolf Dahlström, Barnhemsgatan 11,
Mölndal. Tfn Göteborg 031-27 11 20 (bostad)
031-21 05 18 (arb.).
DL 7 SM7MG, Sven Wiklund, köpmansgatan 13, Hö
ganäs. Tfn Hälsingborg-Höganäs 042-40522 (bo
stad), 042 -40197 (arb. ).
Rev ls~r: SM7CKJ, Per Bergström, Vegagatan 2, Box
608, Lund 6.
Revlsor.uppl.: SM5-3313, Birger Carlstedt, Sandfjärds
gatan 10/9, Johanneshov.

Funktionärer

QTC
Redaktör och ansvarig utgivare:
SM5CRD, Lennart Andersson,
Sturegatan 6 A/3, StockhOlm ö.
DX: SM7 ACB, GlIlls Stenwall, Köpenhamnsvägen 47
A, Malmö V.
Mobilt: SM5KG, Klas-Göran Dahlberg, Kvarnhagsga
tan 24/2, Vällingby.
Rävjakt: SM5BZR, Torbjörn Jansson, Aprikosgatan
29/4, Vällingby.
SWL: SM3-3104, Sven Elfwing, Solgårdsgatan 15,
örnsköldsvik.
UKV: SM5MN, Karl-Erik Nord, Abborrvägen 4, Lin
köping.
SM5FJ,
Bengt Brolin, Taborsbergsvägen 14,
Norrköping.

ltIinneslista
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 torsda.gen i varje månad.
SSA-bulletinen går söndagar kl. 0900 på 80
m (3525 kHz) och kl. 10.00 på. 40 m
(7050 kHz) .

QTC ANNONS PRISER
1/1-sida
1/2-sida
1/4-sida
1/8-sida
Bilaga
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275:
150:
85 : 
50:
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ANNONSAVDELNINGEN
Box 163, Stockholm 1
Postgiro 607072
Tfn 500069

Bulletin
Diplom

SM5BHO
SM5CCE
(WASM 1)
SM7ACB
(A-350 och
utländska)
SM7ID
(WASM 2)
SM5MN
(UKV)

Mobilt

SM5KG

Region I

SM5ZD

Rävjakt

SM5BZR

Tester

SM7ID

UKV

SM5MN

NRAU

Vakant

Nya priser inkl.

OIDS. 6,4 %
MEDLEMSNALAR kr. 3:75
OTC.NALEN kr. 4:10
NYA LOGGBöCKER Typ A4 kr. 5:65
Typ A5 kr. 4:10
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 DIPLOMBO!( 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 VÄGGLöPARE 5 färger, 33 x 63 cm.
kr. 6 :40
Sätt in beloppet på postgirokonto 5 22 77
och skriv beställningen på girotalongen.
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DIPLOMNYTT
Från RSGB har vi erhållit följande med an
hållan om publicering i QTC.

RSGB Diplom Manager

Styrelsen för Radio Society of Great Britain
har utsett Mr. K. A . V. HurreIl, G3NBC, till
posten som Diplom Manager för RSGB efter
Mr. G. E. Verrill, G3IEC.
Ansökningar för RSGB Diplom skall i fort
sättningen sändas med rekommenderat brev Ull
RSGB Headquarters, 28/30 Little RusselIStreet,
London, W .C , 1, i och för diarieförande och
konfirmation. QSL«ort får icke sändas direkt
till Diplom Managern.
Efter kontroll kommer Mr HurrelI att retur
nera korten tillsammans med det sökta certi
fikatet därest ansökan är korrekt.
Om den sökande så önskar kommer korten
att returneras med rekommenderat brev varvid
dock extra returporto måste medfölja ansö
kan. Kostnaden för RSGB Diplom är för icke
medlemmar i RSGB, 7/ - ($ 1.00) pr diplom.
(Press Information April 1962).
/LN
WAE-Diplom

Ansökningar för W AE Diplom skall i fort
sättningen sändas til DARC-DX-BUro i NUrn
berg och ej som tidigare till DL7AA. Orsaken
till omläggningen är den stora arbetsbelast
ningen på DARC.
DX BUro i NUrnberg förestås av DL1EE,
Igor Falster, Tillystrasse 44, NUrnberg.
/LN

LÖRDAGSSTÄNGT
I'Å

KANSLIET
under juni, juli och augusti.
På vardagarna stänger vi klockan 16.00.
För övrigt är det som vanligt.
VÄLKOMNA!

INBJUDAN TILL

SM I RÄVJ AI(T
1952 -

Västerås -

1962

På uppdrag av Föreningen Sveriges Sän
dareamatörer har Västerås Radioklubb nöjet
att efter 10 år åter inbjuda till SM i rävjakt
i västeråsterrängen den 1 och 2 september
1962.
Tävlingen är öppen för alla svenska rävjä
gare och omfattar en natt och en dagetapp,
båda till fots. Utländsk medborgare må del
taga utom tävlan.
Frekvensområde 3,5-3,6 MHz.
Karta i skala 1 :50000 utdelas före starten.
Logi. Ett 60-tal bäddar står till deltagarnas
förfogande. Lakan eller sovsäck medtages. Pris
per bädd 6 :- . Tältplats finnes.
FÖ1"plägnad. Efter nattjakten blir det korv
och varm dryck. Efter dagjakten kommer ärt
soppa och smörgåsar att serveras, Tallrik,
mugg och matbesHck medtages.
På förläggningen kan den som så önskar er
hålla:
a) middag på lördagen pris ca 6 :kr.
b) frukost på söndagen pris ca 3 :75 kr.
Anmälan om deltagande jämte avgift 10 :
kr skall vara insänd senast den 1 augusti till
Västerås Radioklubb, Box 213, Västerås. Post
giro 38 15 01.
Anmälan skall innehålla uppgift om
1. önskad förläggning
2. önskade extra måltider en!. ovan
3. namn, adress, ålder, ev. signal samt ra
dioklubb.
I anmälningsav'g iften ,i ngår karta, nattmål,
ärtsoppa m. smörgåsar.
Program: Fullständigt program med tidta
beller, regler, vägvisare etc. kommer att till
ställas alla anmälda senast en vecka före täv
lingen.
Eventuella förfrågningar ställas till SM5WI,
Harry Åkesson, Vitmårag8itan 2, Västerås, tfn
021/45519.
Hjärtligt välkomna!
Västerås Radioklubb
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SSB

Tabell 1.

2E26
829B

Av SM7 ACB, Gillis Sten vall, Köpenhamnsvägen 47 A, Malmö V

G2DAF skriver sedan ett par år
tillbaka en månatlig singlesideband
spalt i RSGB-bulletinen, som åtnjuter
stor popularitet. l februarinumret har
han en liten översikt, som handlar om
val av linjära förstärkare för ssb. l
hopp om att den skall vara av in
tresile även för QTC :s läsare har jag
försökt mig på en översättning. Ett
litet avsnitt med formler för beräk
ning av in- och uteffekt samt verk
ningsgrad har jag utelämnat med
tanke på att artikeln i övrigt är all
mänt 'hållen.
Om man styr ut en ss b-sändare med en ton
aven enda frekvens, består uteffekten aven
ren cw-signal (precis som då nyckeln hålles
nedtryckt på en telegrafisändare ). Det är då
lätt att med hjälp av sändarens instrument
kontrollera hur sändaren fungerar vid maxi
mal (p-e-p) effekt. Någon upplysning om för
stärkarens linearitet får man em ellertid ej på
detta sätt. För att bestämma under vilka för
hållanden förstärkaren arbetar linjärt, måste
man kunna variera uteffekten från noll till
max-värde på ett regelbundet och periodiskt
sätt. Detta åstadkommes enkelt genom att mo
dulera ssb-sändaren med två tonfrekvenser av
samma amplitud. (l praktiken behöver man
inte använda två lågfrekvensgeneratorer 
det räcker med en. Den andra frekvensen får
man 'genom att mata in bärvåg eller genom att
sätta den balanserade modulatorn i obalans).
Om man observerar sändarens uteffekt på ett
oscilloskop finner man samma bild som från en
med sinusvåg fullt utmodulerad am-sändare.
Detta förfaringssätt kallas tvåtons-provet och
för e·k ommer ofta i diskussioner om linjära hf
steg. Detta prov gör det möjligt att studera
lineariteten i detalj på grund av att förloppet
är periodiskt. Vidare är testbilden sådan att
även små avvikelser och ändringar kan iakt
tas. Testbilden kan studeras under tiden för
stärkarens olika spänningar justeras för bästa
linearitet, drivning och belastning kan utprovas
för största möjliga uteffekt vid bibehållen li
n earitet.

Anodspänningar

500 1 500-750 1750-12501

LINJÄRA FÖRSTÄRI(ARE

Vilken typ av linjär förstärkare
bör man välja?
Trots att amatörer i England kört ssb i mer
än tio år har ingen speciell förstärkarkoppling
visat sig ha så överlägsna egenskaper, att den
accepterats som standard i ssb-sändare för
amatörbruk. Tvärtom, varje nykomling på ssb
upptäcker snart, att det finns en mängd olika
varianter av linjära förstärkare i bruk, och
om han frågar andra amatörer till råds, fin
ner han, att nästan varje aomatör anser, att
just hans kombination av förstärkartyp och
rörval är den absolut bästa lösningen 'På pro
blemet. Dessutom är många gånger de påståd
da fördelarna med en viss koppling ej stödda
av några noggranna experiment och/eller mät
ningar - eller de kan vara resultatet av omed
veten överdrift, kanske rent av önsk etänkande
- de kan också ha baserats på mindre tillför
litliga uppgifter i ssb-litteratur av äldre datum.
Som exempel på detta kan nämnas den fel
aktiga, men vitt spridda uppfattningen att en
av det gallerjordade stegets största fördelar
är att hela driveffekten erhålles som uteffekt,
och att detta är ett »gratis » effekttillskott ut
över den effekt, som kan fås från samma rör i
konventionell gallerstyrdkoppling.
Det råder också en del förvirring, när det
gäller hur mycket driveffekt som erfordras för
kopplingar med passiv gallerkrets. Många har
avskräckts från att använda denna utomor
dentliga metod, bara för att de varit osäkra
om driveffekten från deras exciter skulle räcka
till för att styra ut ett sådant steg till önskad
uteffekt.
S en kommer också rörvalet - ett stort rör
eller två eller flera mindre, push-pull eller
parallell? Vidare kan inte slutresultatet bedö
mas endast med tanke på slutstegets egenska
per: det skall ha drivning och är därför gan
ska fast kopplat till drivsl'eget. Om slutstegets
ingångsimpedans varierar över en period, re
flekteras den varierande belastningen till driv
stegets anodkrets, och detta kan medföra
olinearitet (»flat-topping» och vågformsdistor-

En översättning
från
R SG B
Bulletin, febr.
1962, sid. 397

6146
807
1625

TT21
807
1625
805
811A
4-65A
4x150A
EL38

15002000
813
4-125A
4x150A
304TL
4x250B

I

2000
3000
304TL
4-250A
4-400A
PL6569

I

sion) även om man vet, att excitern ger en
mycket ren signal då den ,kopplas direkt till
antennen.
Bland alla frågor rörande ssb som ställts till
G2DAF, är nog denna den som förekommit
oftast: Vilket linjärt förstärkarsteg rekom
menderar du? Tyvärr är det inte så enkelt att
generellt svara på denna fråga, ty vilken linjär
förstärkare som passar bäst beror på förhål
landen, som kan variera från amatör till ama
tör. Ett indirekt svar kan emellertid ges genom
att ställa upp några enkla »konstruktionsreg
ler».
1. Bestäm vilken anodspänning som skall
användas (beror ofta på vad som redan
finns ifråga om likriktare eller kompo
nenter - säkerhetssynpunkter kan ock
så vara bestämmande, många amatörer
undviker att använda spänningar mycket
över 750 volt).
2. Ta reda på vilken driveffekt som kan
tas ut från excitern (kan fås från rör
data på exciterns slutrör, eller man kan
mäta upp den med hjälp aven konst
antenn eller uppskatta uteffekten med
en lämplig glödlampa som belastning).

Eftersom ett gallerjordat stegs ingångsimpe
dans är en furuction av katodströmmens topp
värde, fordras mera driveffekt till 4 rör än
till 2. Antalet rör anges i tabellen med x4
eler x2. Det förutsättes att då två eller flera
rör användes i förstärkaren de kopplas paral
lellt.
Efter att ha bestämt vilken rörtyp som är
lämpligast med tanke på tHlgänglig anodspän
ning och driveffekt, se efter i rördtatatabeller
v.ilken uteffekt (p-e-p) som erhålles. Om det
är mindre än önskad uteffekt blir det nödvän
digt att 'köra två eller flera rör parallellt. Två
exempel: 1) Givet rör 6146 och 750 volt anod
spänning. önskad uteffekt 200 watt. . '. Fyra
rör i parallell erfordras. 2) Rörvalet är 813 och
anodspänningen 2000 volt. 400 watt 'P-e-p ut
effekt önskas. Detta kan åstadkommas med
två rör i klass AB 2 .
+
Tabell 2.
Erf.
dri v

effekt
p-e-p

5W

10W

Typer av förstärkare
Avst.
gallerkr.
AB 1

2E26
6146
4-65A
4x150A
807
1625
TT21
EL38

829B

4-125A
813

807
'1625
4-65A
813
4-125A

304TL

805
811A

3. Med tabell 1 väljes lämpligt rör för till
gänglig anodspänning.
4. Med hjälp av tabell 2 bestämmes vilken
typ av linjär förstärkare som passar med
tanke på tillgänglig driveffekt.
Värdena i tabell 1 och 2 är approximationer,
tänkta som allmän vägledning. l tabell 2 inne
fattar »erforderlig driveffekt» följande : a)
kopplingsförluster och förluster i gallerkretsen,
b) förluster'i styrgallret, c) förluster i dämp
motståndet över gallerkretsen, d) eventuell gal
lerström, e) i gallerjordade steg den del av
driveffekten som »går igenom» och finns som
uteffekt. Driveffektsvärdena i kolumnen »klass
AB 1 » är räknade för ett lämpmotstånd på
2000 ohm i gallerkretsen (det är det värde som
Mullard rekommenderar).

"

Avst.

gallerkr.
AB 2

Passiv
gallerkr.

Gallerjordat
s teg

I

25W

304TL

813
4-65A
4-125A
4x150A

50W

805
813
811A
4-125A
4-250A 805 (x2)
4-400A 811A(x2)

100W

304TL
304TL
PL6569 811A(x4)
80&(x4)
PL6569
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Val av förstärkartyp
Som hjälp vid val av förstärkare kan de vik
tigaste för- och nackdelarna hos de olika typer
na -sammanfattas på följande sätt :
Avstämd gallerkrets, klass AB 1
Fördelar

a) Låg driveffekt
b) Eftersom steget inte drar någon gailerström
är belastningen på drivsteget k'Onstant.
c) Inget krav på stabiliserad gallerförspän
ning
d) God linearitet och distorsion
Nackdelar

a) Fordrar avstämd gall1:!rkrets och för att
köra ,p å flera band måste man ha omkopp
lingsbara (eller plugg-in) spolar
b) Neutralisering nödvändig
c) Lägre verkningsgrad än vid klass AB!!
Avstämd gallerkrets, klass AB 2
Fördelar

a) Lägre driveffekt behövs än med passiv gal
lerkrets eller vid gallerjordat steg
b) Högre verkningsgrad än klass AB l
c) Större uteffekt.

a) Fordrar stor driv effekt - större än de
andra typerna
b) Glöden måste isoleras från jord med dross
lar eller med speciell glödtransf'Ormator
(med mycket liten kapacitans mellan lind
ningarna)
c) Ingångsimpedansen varierar kraftigt under
hela perioden och detta återverkar på driv
steget m ed vågformsdistorsion som följd
d) För att motverka nackd1:!len c) fordras en
avstämd katodkrets (med mycket högt e)
e) Med de rörtyper som är vanliga bland ama
törer i England förefaller uteffekten att
vara densamma eller något lägre än om
samma rör användes med passiv gallerkrets.
HF-strömmen från anoden flyter genom
katodkretsen och ger där en spänning som
motverkar arivspännigen. Detta motsvarar
negativ återkoppling och det är möjligt,
att förlusterna på grund av denna negativa
återkoppling är ungefär lika stora som den
'driveffekt, som )går genom steget» - ef
fektvinsten är då noll.
_

Nackdelar

a) Avstämd gallerkrets
b) Neutralisering nödvändig
c) På grund av att ingångsimpedansen varie
rar ikraftigt (gallerström) varierar belast
ningen på drivsteget
d) Gallerförspänningen måste vara mycket
stabil
e) Den varierande belastningen på drivsteget
kan medföra vågformsdistorsion och »flat
topping» - med risk för ökad övertonshalt
och TVI
Passiv gallerkrets
FÖrdelal·

a) Ingen avstämd gallerkrets
b) Gallermotståndet .har i regel så lågt värde
att steget inte kan självsvänga - neutrali
sering obehövlig)
c) Konstant belastning på drivsteget
d) steget !kan byggas kompakt och är enkelt
att ·stämma av
e) Låg distorsion
f) Den enkla kopplingen möjliggör mycket
kompakt uppbyggnad utan risk för besvär
med återk'OPpling
Nackdelar

a) Fordrar högre driveffekt än steg med gal
lerkrets
Gallerjordat steg
FÖ1·delar

a) Ingen avstämd gallerkrets
b) Ingen neutralisering nödvändig (möjligen
med undantag för 28 Mc)
c) God linearitet på grund av den negativa
återkopplingen i steget.
d) En liten del av driv'e ffekten »går igenom»
'Och adderas till uteffekten.
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Nackdel'],r

VIKTIGT MEDDELANDE
ANGÅENDE QSL
Såsom nyutnämndQSL-chef fål' jag härmed
framföra några viktiga punkter angående QSL.
1. QSL-kort får ej ha större format än A6
(105 X'148 mm) . Är formatet större kommer
kortet att vikas.
2. Skriv tydligt. Många, speciellt utlänningar,
har svårt att skriva I och J. Förväxling är
lätt att göra. Skriv endast stora bokstäver,
I som en rak stap'e l och J med en sväng
nedtill och helst bör svän·g en gå under ra
den man skriver på. Skriv även signale n på
baksidan av kortet om det finns möjlighet.
Slarvigt skrivna QSL godkännes ej för en
del dipl'Om, t. ex. Dxee.
3. Sortera QSL prefixvis och till SM distrikts
vis. Observera att kort till östtyskiand
(DM) och till Västtyskiand (DJ, DL) sorte
ras var för sig.
4. Ofrankerade eller ofulilständigt frankerade
QSL-påsar utlöses ej av SSA.
5. Får du ·ett QSL från 1:!n amatör, som Du
inte loggat, var snäll returnera detta. S·k riv
inget 'p å kortet, bifoga en lapp.
OBS! Det är förbjudet att ändra eller 'k lad
da på QSL.
Samtidigt skall jag ge några tips angående
trafik på banden. Vid fone är det mycket vik
tigt aU bokstavera signalen så att man är sä·
ker på att motstationen verkligen uppfattar
vätt. Alltför många QSL visar en viss noncha
lans. Vid cw 'är det också viktigt att motsta
tionen uppfattar hela callet. Slå inte för fort.

Televerket startar en teleingenjörskurs
Den snabba utveckling, som på senare år
har kännetecknat teletekniken, och den fort
skridande automatiseringen av telefontrafiken
har medfört ett ökat behov för televerket att
få personal med god rteletekni·sk utbildning.
Det är för att 'i viss utsträckning söka till
godose det behovet, som T elestyrelsen beslutat
anordna en drygt tvåårig teleingenjörskurs
med början i september månad 1962. Det är
sannolikt att flera sådana ·k urser ,k ommer att
anordnas under 60-talet. Utbildningen består
av omväxlande teoretiska terminer v,id Tele
skolan i Stockholm 'Och praktiska utbildnings
skeden förlagda till vissa större orter ute i
landet. Under de teoretiska terminerna vid
Teleskolan studerades ett flertal ämnen, vilkas
omfång framgår av nedanstående »klipp » ur
utbildningsplanen:
Preliminär 1,1811 mr utblldnlnJ:cn I, /l Teleskolan.
Ämnen
1.
2.
3.
4.
5.

Matematik
Statistik
Telefonexpedition
Telegrafe"peditlon
Tr afi kvägsplanering

6.

Serviceövervakning

7.
8.
9.

Materlal- och häl\[asthetslära
Ellära med mätteknik
Elektronik

10.

Transmissions leori

11.
12.

Telegra f teknik
Telefonteknik

13.

Transm iss ionsteJtnlk

14.
15.
16.
17.
18 .
19.

Radioteknik
Strömförsörjning
An läggni ngsteknik
Underhällsteknik
Fastighets- och byggnadsärenden
Samhälls- och rättskunskap

20.

Televerkets organisation

21.
22.
23.

Televerket och för svare t
Personalärenden
Per sonalledning

24.

Sammanträdesteknik m. m.

25.
26.

Ekonomi
Försäljning

27.

Konlorsorganisalion

28.
29.
30.
31.

Kundtjänst
Engelska spräket
Ty ska språket
Franska spräket (frivilligt ämne)

Anta l timmar
85
95
85

35
100
80
40
85

60
60
35

Att bland det 3D-tal olika ämnen, som kur
sen inn~håller, tyngdpunkten ligger på de tele
tekniska, främst t elefonteknik, är väl rätt
självklart . Matematik och statistik är givetvis
även viktiga ämnen och det kan nämnas att
matematikJkursen når ett gott stycke upp på
teknisk högskolenivå. D en ra'd ioteknis-kt intres
serade får väl glädja sig åt att i varje fall 85
l~ktionstimmar ägnas åt 'h ans specialgebit.
Den som gått igenom kursen med godkända
-b etyg kan räkna med intressanta arbetsupp
giofter i första hand inom televerkets driftsav
delning (telefonstationernas och telefonnätens
anläggning och drift) med placering i Stock
holm eller i någon av de större landsortsstä
derna.
Till sist bör 'kanske påpekas, att minimiford
ringarna för att få deltaga i kursen är kun
skaper motsvarande bety.g1:!t godikänd i stu
dentexamen på reallinjen eller i ingenjörsexa
men från högr e t ekniskt läroverk i ämnena
matematik, fysi'k, kemi, modersmålet, engel
ska och tyska samt teckning. Tack vare kon
kurrensen 'kan man räkna med att »slätstruk
na:l> -betyg inte kommer att räcka för inträde
på ·k ursen. Uttagningen av elever 'k ommer att
föregås av psykologiska lämplighetsprov, som
anordnas vid Psykotekniska Institutet i Stock
holm.

•

340
110
85
40
145

90
20
15
15
15
25

45
15
30

20
10
15

45
45
Summ a 1885

Massor m ed QSL till amatörer med treställiga
signalel' och med t. ex. ett E i slutet, har upp
fattats som en tvåställig signal. E är helt en
k elt borttappat.
Jag hoppas nu att samtliga medlemmar i
SSA rättar sig efter ovanstående, vilket inne
bär dels en lättnad i distributionen, dels att
QSL 'kan hamna hos rätt person.
SM5AIO

Stockholmsmeeting 4 juni
W2SAw, »SAX», kommer till Stockholm på
besök några dagar i början på juni. Han vill
gärna träffa Stockholms-hams för att 'Också
visa ett hundratal färgbilder av DX-hams från
världens alla hörn, som han träffat und er sina
resor.
SRA ordnar meeting den 4 juni kl. 19.30 i
SheHhuset, Birger Jarlsgatan 64, 5 tro Kaffe
the serveras vid lämplig tidpunkt under kväl
len. Om någon har ett eller annat färgdiaposi
tiv av sin rig är »Sax» tacksam om han får
lägga dem till sin samling. Ring gärna
SM5AZU 52 16 62 - om Du kommer 
det kan vara bra att veta hur många bullar vi
skall baka.
SM5AZU
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En Variant Av Den Kära Gamla Clappen
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Av SM7AUO, Eric Zachrison, Palme-Lydersgatan 37 D, Ystad

Fl G.2
ett amatörband utgör. Endast vid en mycket
stor frekvensändring behöver ratten för »peak
ing» röras. Därför kunde oscillatorn byggas
mera likt en VFO för sändare med maximala
hänsyn tagna till frekvensstabilitet och rejäl
me·kanisk uppbyggnad.
Oscillatorn är som sagt en variant av clap
pen med alla dess fördelar och utan en del av
dess nackdelar. Liksom clappen har i vackarn
variationer i belastning och rörkapacitanser li
ten inverkan pä frekvensen . Försök har gjorts
med ändringar i anodspänningen upp till 50 %
med knappast märkbar ändring i frekvens. I
motsats till clappen är vackarns katod hf-mäs
sigt sett jordad vHket utesluter risken för 50
periodig FM orsakad av kapacitans mellan
glödträd och katod. Uteffekten över ett band är
jämnare än hos clappen och det användbara
frekvensomrädet är större, omkring 2,5 till 1
mot cJappens 1,2 till 1. Spolen har dessutom
rimliga proportioner pä de lägfrekventa ban
den.

Dä och dä kan man pä banden höra Vackar
oscillatorn nämnas, men det tycks räda en viss
osäkerhet om vad det egentligen är för nägot.
Jag skall försöka redogöra för mina erfaren
het-er av den.
Det är visst inte nägon ny koppling, den om
nämns första gängen, så. vitt jag vet i Proc. of
I .R.E., Aug. 1954, Vol. 42, nr 8, och det är OM
Clapp himself som stär för det. I november
numret 1955 av QST hittar man kopplingen
igen under rubriken Technical CorrespondenC€ ,
samt i QST för maj mänad 1960 i artikeln
Some New Ideas in a Ham-Band Receiver.
Sedan ett är tillbaka använder jag en variant
av kopplingen i min hemmabyggda mottagare
(fig. 1). Det är en dubbelsuper för 80 m och
trippel d:o för övriga band dvs. kristallstyrda
konvertrar matas in i 80-metersdelen. Fre
kvensavstämningen sker alltsä i 80-metersde
len och dä förkret'sarna där är relativt bred
bandade fanns det ingen anledning att ganga
kretsarna för ett sä smalt frekvensomräde som

lHF
15

2.5 'l"H

1'01
LI

för·80m vid 550 kHz MF:

40 .....HV O.5mm l.ack. tr:d
k~r. stomme-

Fl G.l

I
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Som lämpliga rör till vackarn anges 6T4,
6AF4 och en triodhalva av 12AT7. Själv an
vänder jag EC92 med gott resultat. Allmänt
kan sägas ' att röret skall ha hög branthet och
låg kapacitans mellan elektroderna, samt att
trioder är lämpligare än pentoder.
Oscillatorn var utomordentligt lätt att fä
funktionsduglig. Kombinationen med trim rar
na och avstämningskondensatorn i fig. 1 ger
möjlighet till att täcka önskat område utan att
behöva en specialbeställd vridkondensator. Den
ena trimmern fungerar som »bandset» och med
den andra kan önskad bandspridning inställas.
I mitt speciella fall ligger oscillatorn pä den
lägfrekventa sidan av signalfrekvensen. Vrid
kondensatorn har halvcirkulära plattor i ro
torn och efter vad jag kan förstä skall detta
e.i kunna ge en rak frekvenskurva men jag har
in~en märkbar förträngning i ena bandkanten.
För närvarande täcker oscillatorn 600 kHz men
vid de första provuppkopplingarna täckte den
c:a 1000 kHz med jämn utspänning över hela
området.
Fig. 2 visar en vackar-oscillator med katod
följare avsedd för bruk i sändare. Om oscilla
torn skall nycklas, har valet av C, viss bety
delse. För att undvika kipp bör denna konden
sator vara en lufttrimrner, exompelvis en APC.
En av silverglimmertyp är inte tillfylles här.
Förmodligen passerar tillräckligt mycket Hf
ström igenom för att orsaka upphettning av
dielektrikum och därmed en liten förändring i
kapacitans. Observera att det kipp som avses
är av den långsamma typen, orsakad av tem
peraturförändringar. FÖl' övrigt kan oscillatorn
nyck las mycket snabbt och hälles seriernot
ständ och shuntkapacitanser i nyck elledningen
läga fungerar den utmärkt i ett differential
nycklingssystem.

Jag är personligen mycket nöjd med vackar
oscillatorn och rekommenderar den med gott
samvete ät de som gär i byggnadstankar men
ännu är osäkra pä valet av oscillator. Men
glöm inte att här liksom vid alla andra kopp
lingar mäste den rent mekaniska uppbyggna
den vara stabil för att man skall fä ut full
valuta.

•

MOBI LT
SMSPW I YU7LAE
Trots de svenska och övriga nordiska myn
digheternas obegripliga negativa inställning
till tillständsgivning pä reciprocitetsbasis gär
det fortfarande att nyttja stationen i en del
länder.
SM5PW har nyligen fätt tillstånd att köra
mobilt och stationärt frän Jugoslavien. När
detta nummer kommer ut har han just blivit
QRV där nere frän badorten Biograd pä Ad
riatiska kusten. Stationen är en Gonset med
60 watt och mobilantenn. En HRO och en di
pol för 20 meter finns med i bagaget.
Fram till mitten pä juni träffas -PW pä
alla band men säkrast pä 14170 kHz.

ORD
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5. SMSKG, Klas-Göran Dahlberg. Har ett
sedan »tidernas begynnelse» enormt mobilin
tresse 'Som bland annat yttrat sig i artiklar i
QTC. Certifvkat sedan 1!}46 då han också blev
medlem i SSA. Chef för SSA kansli och na
turligtvis den som svarar på alla frågor röran
de det mobila. Innehar DXCC, cwj phone (140
länder) och DXCC, phone 110 länder. Kämpar
d'essutom ofta och gärna för att andra natio
ners amatörer skall få köra från Sverige på
reciprositetsbasis.

SSA STYRELSE - en presentation

2

Vilka är det egentligen som sitter i styrel
sen? Så frågar många och det är svårt att ge
ett svar som är tillräCikligt uttömmande ut
över signaler och namn. Vi skall i alla fall be
att få visa några bilder på det här uppslaget
som, tillsammans med några förklarande ord,
kanske kan ge en aning om vad som döljer sig
bakom signalerna.
Många av er känner naturligtvis oss redan
och då är det 'bara att försöka se glad ut och
bläddra till nästa sida. Men .för er andra kan
det 'k anske vara roligt att titta på de här bil
derna. Förresten - ni som känner oss - titta
ändå ett tag på bilderna, det kan vara »roligb>.
1. SM/CKJ, Per Bergström. Licens sedan
1958. DX-ar vilt när han kommer åt. Under ett
par år DX-redaktör i QTC men blev revisor
suppleant 'Och återfinnes av årets styrelse som
revisor. En hel del tid ägnar han problemet
amatörradio - publik relation, den tid som
händelsevis finns kvar går åt för studier vid
Lunds universitet.

Telegrafist
certifikat redan 1940 och det följdes av ama
törcertifikat och SSA-medlemskap strax efter
kriget. Gunnar kör mest 80 och SSB på 15 och
20 meter, men kan då och då återfinnas på
banden som 'EL20. Ett W AC !för 80 pryder
väggen, men man kan förmoda att det inte
blir långa stunder som han kan beundra det.
2.
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SMJiGL, Gunnar Eriksson.

mobilt vilket givetvis ger hans resor Gävle-
Stockholm mer innehåll. W AC och WBE pry
der hans radioh:örna. Det internationella sam
a!1betet ligger Carl"Erik mycket varmt om
hjärtat vilket ges uttryck åt inte bara i ord
\ltan också genom deltagande i ham-träffar
och rävjaJktsarrangemang hemma och borta.
8. SMSAIO, Ernfrid Aspelin. Vår nya QSL
manager som sedan han fick licens 1957 varit
synnerli'g en aktiv på alla amatörband och
samlat ihop bland annat DXCC. W AC cwj
phone (nbfm) och för dagen bara saknar Mon
tana för WAS. Saknas sällan på rävjakterna
och deltager gärnc;. 'i SM. NM och andra större
arrangemang. Spelar dessutom fotboll och
gläder deltagarna på SRJ årliga veckosluts
läger med uppvisningar i den högre fotbolls
skolan.

4

Som trävaruhandlare, telegrafist och naviga
tör hos SAS och en av organisatörerna av
Dala-Storsundslägret existerar inga fritidspro
blem.
3. SMSLN, Martin Höglund odlar ett livligt
diplomintresse som han tyvärr till stor del får
,försaka på. grund av sekreterartjänsten som
knappast tillåter några utsvävningar på dx
banden. Licens fick Martin 1938 och blev sam
ma år medlem i SSA och sedan dess har W AZ,
DXCC, W AS och ett femtiotal andra diplom
ramlat ned i brevlådan. Dessutom är han
medlem i bland annat Al operators Club, SSA
OTC, ARRL OTC, TOBS och AHC. Martin
gillar QRP och är speciellt lycklig då han får
köra igång från sin segelbåt med 6 watt och
Sky Buddy. Diplommanager 1958, 1959, 1960.
Sekreterare 1960, 1961, 1962. På dagarna åter
finner man honom på Svenska Radioaktiebola
get.
4. SMSCRD, Lennarth Andersson, har ja
gat och legat räv ganska fHtigt sedan 1950
och har deltagit i de flesta SM-arrangemang
en. Fick certifikat 1953 och blev QTC-redak
tör '1 955. Kör ofta portabelt och har varit
med i alla portabeltesterna, dock inte alltid
med egen signal. Har DC i väggen och träffas
därför på handen - helst 80 - från sommar
stugan i Roslagen där det finns 220 volt AC.
Har just bytt arbetsplats från Tekniska Hög
skolan till Svenska Radioaktiebolaget.

7
6. SMSCHH, Paul Gerstel. Certifikat 1955
och blev året efter medlem i SSA. Träffas säk
rast på 144 eller 432, men kör ganska ofta mo
bilt på 80 meter. Då och då blir det 170 watt
på något av kortvågsbanden. Paul bygger ofta
och gärna och gläder stundtals QTC med ma
nuskript. De flesta av stockholmstraktens räv
jakter och flertalet SM har fått besök av Paul
som på dagarna återfinnes på Kungl. Järn
vägsstyrelsens maskintekniska byrå. Att han
dessutom med framgång deltager i diverse
OT-tävlingar, med 5CDD som kartläsare, kan
vara värt att veta om vår kassör.
7. SMSAZO, Carl-Erik Tottie gläder oss
andra genom att snabbt plocka fram och for
mulera styrelsens åsikter. Medlem i SSA sedan
1950 och vice ordförande 1957-1960. Ordfö
rande blev Carl-Erik 1961 'och träffas spora
diskt från villan på Lidingö på 80 och 20 me
ter. Ka.pten vid Generalstabskåren och just nu
förordnad kapten vid Hälsinge regemente vilket
betyder att man kan höra honom även som
S-M5AZO/3 i Gävle. Har nyligen kommit i gång

9
9. SMSKV, Olle Ekblom har ett stort tek
niskt kunnande och ingen kan väl vara mer
lämpad som teknisk sekreterare. QTC har ju
sedan länge halft glädje av detta kunnande inte
bara när det gäller artiklar från hans egen
penna utan även som konsult i knepiga frå
gor och vid bedömandet av arti·k lar. Certifi
kat sedan 1947 och medlem i SSA sedan 1945.
Kör gärna och ofta QRP och har uppnått verk
ligt goda resultat. Vi\lka av oss kommer inte
ihåg Olles signaler från Spetsbergen och K'On
go där han gjort fina insatser för amatörradio
rörelsen och var den ibland enda länken med
hemlandet. Diplom från TOPS. FOC. DXCC.
W AZ, DUF---4 'Och W A VKCA pryder Olles
vägg. Alla kontakter är körda med effekter
under 15 watt!
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Midway Island. W4LCY kommer att vara
aktiv som JKM6 ytterligare ca tre månader.
Förmodligen cw och ssb på 14.
Gilbert Islands. VR1G på Ocean Island är
aktiv på 14 med dubbelt sidband, 07-{)8z.
VR1M kommer att vara igång på 14 och 21
cw nå3"ra dagar i början av juni.
Wallis Island. Tillsammans med VK3AHO
kommer FK8AS att genomföra den sedan länge
planerade dxpeditionen till WaJJis Island sista
veckan i maj eller första veckan i juni.

I>X-red.: S;\I7ACB, Gillis Sten"all
)(öpenhamnsvllgen 47 A, lIlalmö V

Trots att möjligheterna till goda lång
distansförbindelser på våra dx-band (ja, 14 Mc
svarar fortfarande för huvudparten av alla dx
kontakter) långsamt men säkert försämras
hoppas jag att de .under våren förbättrade
konditionerna gett god utdelning ifråga om
dx.
EUROPA
Irland. Några El-amatörer brukar företa en
utflykt varje år till ön Inishmore. I år kommer
de att vara igång från 16z 9/ 6 till 12z 12/6 och
stationssignalen blir även denna gång EI0AB
(visserligen inget nytt DXCC-land men i alla
fall något för prefix-jägare). Det blir CW, am
och ssb på alla band från 3,5 till 28; även en
2-metersstation kommer att vara i trafik.
EI3B leder expeditionen och QSL kommer di
rekt om en IRC medsändes, i annat fall via
byråerna.
Korsika. DL9PF planerar tillsammans med
DL5HI att tillbringa semestern på Korsika. De
tänker vara där tre veckor med start 9/7 och
det blir såväl cw som am och ssb; med vilken
stationssignal är ännu ej känt.
Gibraltar. ZB2AD, som mest kör 14 ssb,
kommer att vara aktiv ytterligare ca två må
nader. QSL via W3AYD.
AFRIKA
Mauretanien. Prefixet 5T5 hör man inte
alltför ofta på banden. Det finns i varje fall två
stationer som är ganska aktiva: 5T5AB kör am
på 21 och 5T5AD föredrar 14 CW. Båda anger
samma adress för QSL : A. Duffau, RB. 100,
Nouakchott, Mauretania.
Niger. 5U7AC är för närvarande på semes
ter i Frankrike och återvänder till Niamey tro
ligen i september. Hans QSLmanager är
W9RKP. 5U7AH är fortfarande mycket aktiv
på 14 ssb.
OCEANlEN
Palmyra Island. W1MV, som kommer att
vara på Palmyra en tid, hoppas snart komma
'igång på ssb.
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ASIEN
Turkiet. TA2AR - enligt egen uppgift fort
farande den ende legala TA-amatöl en - får
kanske snart. sällskap av flera nya TA-signa
ler. Det lagförslag rörande amatönadio, som
var'it tal om tidigare skall enligt uppgift be
handlas inom ·kort (kanske är det klart när
detta tryckes) och man hoppas på ett positivt
resultat. TA2AR, Erim, är 27 år och arbetar
med ett regeringsuppdrag rörande »scatter pro
pagatiom>. Detta medför oregelbundna arbets
tider och många resor, vilket gör att Erim är
aktiv mycket sporadiskt. Dessa uppgifter kom
mer från Erims QSL-manager P A0WWP, Wil.
Många väntar på sitt första TA-kort och Wil
har i brev bett mej framhålla att han är helt
oskyldig till dröjsmålen han har hittills
bara fått mycket ofullständiga logguppgifter
ifrån TA2AR, men denne har nu lov'a t sända
både fullständig logg och QSL-kort. W1J följer
normal praxis: IRC och svarskuvert ger QSL
direkt, utan detta via byråerna. Adressen är
PA0WWP, Wil Ingenegeren, Olijkeweg 12,
Soest.
Zon 19. UA0LA och UA0RV är nu igång på
14 ssb. UA3CR hjälper gärna till att ordna
sked med dem. KL7FLC, stationerad på ett dri
vande isberg, har under ganska lång tid befun
nit sig i zon 19 - tyvärr räknas den som
maritime mobile och duger inte för W AZ.
Zon 23. UA1CK:s expedition till Tannu Tuva
omfattade endast 40 timmars aktiv tid, men
trots detta klarade Vlad av 500 QSO:n med 73
länder och 30 zoner.
Frans Josefs land. UA3CR:s expedition till
Alexandra-ön rest,yterade i 2300 QSO:n på ssb
och 101 länder kontaktades.
Diu och Damao. Inte helt oväntat har dessa
nykomlingar avförts från DXCC-listan.
_

Jönköpings FRO-avdelning
kommer att vara igång med signalen SL7ZJ på
alla »gångbara» KV-band från ELMIA 62 un
der tiden 7-17/6. Tx är en DX40; Rx 9R4J
och antennen troligen G5RV.
Går planerna i lås kommer även en större
miJitärstation för trafik på enbart 80-meters
bandet att stå till vårt förfogande.
SM7BFU

5CJF
4KL
GCJI
5US
5CAXi5
ICUI

J3otteneonds. Hörde 7ZN S2.
Barometerstå nd 733 mm Hg. Hörde GCJI och 7ZN.
Ny adress 12/4 till Gössäter (Kinneimile).
QRG 145,10. Dcssutom nio xtals ytterligare.
Köl'de testen mobilt. Mobil QRG 144,13.
N y QRG 145.35.
10Y
QRG 1H. S ~.
OH0RJ Mobilt med tra:1sislor TX, input 50 mW.
5BFE Conds myel<et dåliga. Körde ej hela testen.
IBT
ilfin debut i testen. QRG nästa g~ng.

J
\.

7-3123

unV-red.:

BItr.

S~[ri:"tIN.

red.:

w

SRAL in

1.

Diplomet lIlf!irdas av finska amatör förbundet, SRAL.

2.
3.

Alla licensierade amatörer kan ansölm om diplomet.
För diplomet. zorn heter OH.'\.- VHF, fordras minst
150 poäng för kontakter med OH-stns på 144 Mc och
högre frekvensband . Därvid beräknas poängen på. så
sätt, att en (l) poäng ges för varje full mil av
distanse!1 mellan vederbörande OCh hans finska mOl

station. Ett avständ av 286 km ger sålunda 28 poäng.
Varje OH-stn får kontal<tas två. gånger oberoe nde av
VHF-band .
4.

Alla qzo senare än 10 juni 1947 räk:1as.

5.

Diplomet

utdelas

Iwst·nadsfrtU

till

utlänningar

(för

OH-st ns är avgiften 300 Fmkl.
G.

110
97
95
94
77

73
73
67
61
57
54
51
50
44
44
44
14
43
40
33
31
31
27

SM5CPD
SM5AII/ G
SM5FJ
SMGCPU
SMGPF
SM5CHH
SM5COY
SM5CHVil
SM5ASL
SM5CDE
SM1CNM
SM7ZN
SM5LZ
SM5 BRD
SM6PU
SM5AGM
SM5CHV

t

Finske VHF-managern meddel a r i brev, att
stiftat ett diplom med följande regler:

S1II5FJ, Ilengt Brolin, 'l'aborsberJ;'sv!lJ;'en H,
:"\orr!\:öplng.

AprUomg'äns;-cn
SM5BZ
SM5CAY
SM5LE
SM5WP
SM5AEZ
SM5RK

il

Finskt VHF-diplom

J{.-E. Nord. Abborn'l1g. 4. Ltnl(öplng.

Aktivitetstesten

S:ll.m a r mänga av dc slora »Ii:anonerna».

SM4CDO
SM7YD
SM6BSW
SM6CSY
SM5CJF
SM4PG
SM1KL
SM6CSO
SMGCMM
SM5BQF
SM6CJI
SM4CYY
SMICUI
SM5US
SM5CAX/ 5
OH0RJ
SiVllOY
SM5BFE/5
SM1BT

23
23
21
21
20
19
IS
17
16
11
13
9
ii
6
5
4
3
3

The Awnrds l\lanagocr, SRAL

p, O. nox 306, H e Isinkl. Finland
dit oel< så eventuella förfrå.gningar om diplomet ställs.
Ovanstende ä.r en glädja nde tilldragelse och kommer
säkert all aktivisera 144 Mc·trafiken mellan OH och SM.
Särskilt våra vänner på Åland torde bli ännu mer efter

sökta av OH pil. fa.tlandet samt SM.
I detta sammanhang !(a n nämnas,
ett norsl(t VHF-diplom är igång.

SM5DEA

Lyssnare:
SM7-3123

Till am:ÖJ'.an 51<al1 bifogas en förteckning över de
OH-kontakter som åberopas, va rvid motstationernas
qth oeh av!Händen i km anges (givetvis cekså eget
qth ). Därjämte sl(all bifogas en skriftlig försäk ran
all sökanden har de å.beropade kontali:terna verifie
rade med qsl. Denna försä.li:ran skall vara attesterad
av tVd licensierade amatörer, styrelseledamöter i ra
dioklubb e\ler förtroendemän av nägot slag. Ansök
nlng-shandlingarna skall sändas till:

41

alt

förarbeten

för

Gemensam frekvens för 4:e distriktet

Sänd loggarna till -FJ. inte Ull - MN!

SM4KL. Karl-Otto sl<ri ve r:
»Enligt beslut på F'alu-mötet hösten 1961 har vi under

ap ril p:l. försöl, fördelat 15 st. kristaller med grundfre
l,vens 8073.333 kel s. I grundtonskoppling (ej övertons)
blir utfrekvenscn 145.32 Mc/s. Enligt uppgift av 5CXF

I{ornnlcnlarcr:
5BSZ
5CAY
5AEZ

QRG 144 ,49 TX 50 W. Ant. 40
ARöO·A. "Mycket dåliga conds
det gick 7YO och 7ZN in med
QRG 144,20. Conds bättre på
Det

blev

en

gan~ka

hård

el. RX 417A conv.
denna g:l.ng . Trots
559.
slutet.

omgång

med

dåliga

conds och regn hela k vä llen. Hörde 7ZN.
5RK

Kvällens behå.JJning var min första kontakt med

Gotland och SM1CNM. Hörde 7ZN med 589. inget
frän Väster:l.s. QRG nu 114.06 och 144,58.
5AII/5 QRG 145,38 (mobilt 141 , 90). Hörde 5CHW 589 .
GCPU Conds var urusla, hörde 5AEZ. 5BQR. L yssnar
för SM1 abt 2300 SNT.
6PF
Conds i bott en, 965 mb med blst och regn. Tror
jag hörde 5CPU i början uv testen.
5CHH Blir trollgen QRV med DSB från Rosersberg p:l.
144.50,
5COY Bara lokalstn denna gäng. QRG 141.55 och 144.66.
5CHW Ropade 5FJ med NIL. Conds inget vid a re.
5ASL Min första test. QRG 115 .01.
7ZN
Mycket dåliga co nds här med regn och bläst.
5AGM QRG 145,80.
4CDO Dåliga conds 739 mm Hg.
7YO
Hörde bl. a. oRK. 5II. 5FJ.
6BSW Ursusla conds och sönderbläst antenn.
6CSY
Vy däliga conds. Hörde 7ZN svagt.

kollid erar ej frekvensen med något annat distrikt, den
är vidare bra vald med tanke på fyrens ( 145.00) och
fullt i överensstämmelse med den önskade spridningen
av S:'f-s tation erna ovan 145 Mc/s. Frekven sen är natur
ligtVis avsedd för loka l-qso men ej för tester. Hur skulle
det vara med en viss sked-dag per månad eller ännu
bätt:-e per vecli:a (sönd ag fm)? Enligt senare litteratur
finns det en rund strålande antenn ( = klöverbladsanL).
som ger god förstärkning. Denna antenntyp borde vara
bra vid lokal-qso oeh ev. ä.ven under Jyssningsperioderna
I testerna. Är det någon som provat antennen? Alla som
öns!(ar ga in för den gemensamma kri slallfrekvensen
ombedes tillskriva SM4CYY, Göran Johansson, Grums,
han har h a nd om fördelningen. »

OH4HC vill ha sked
QSP från SM5BAZ:
» Under ett QSO med ON1HC bad han mig att vidare
befordra att han är m yc ket a ktiv på. 2 meter och 70
centimeter. Han vill gärna köra SM oeh är QRV efter
ZOOOz vid goda eondx. QRG 144,5 och ':1:33,::; Mc/s. H an

är
som

ibland
vill

igång på 7 Mc / s; detta som
ordna sk ed.»

in fo

för dem,
•
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S

Second All Asian DX Contest 1961

B

1961 ärs ADX Contest gav följande resultat
för Sverige:

Ett mycket stort intresse har vi
sats SM5CDJ-artiklarna om SSB. Det
är därför säkerligen många som kom
mer att ha nytta av dessa rättelser,
ändring och tips.
QTC 4

Generatorn
Lindning av L1 utföres enligt skissen här
nedan.

}

}

50..

50 •.

1-4 jord
2 katod
3 katod
Lindas åt samma håll.

SM5CCE
SM3BCZ
SM3AGN
SM5UU
SM3VE
SM7AIA
SM5BAS
SM5KV
SM5CMG
SM5AJR
SM7TV
SM5BIC
SM7ID
SM5AJU
SM3TW
SM5CAK
SM3BEI
SM6JY
SM3CNN
SM5ARR
SM3CGR
SM6CMU
SM4BDX
SM5BPJ

M (multiband)
M
M
M
21
21
21
21
21
21
21
14
14
14
14
14
14

14
7
7
7
7
7
3,5

Förstärkaren EF 89
Katodmotståndet ändrat till 1 kohm. För hög
förstärkning tidigare, med bärväg bakvägen
som följd.
Angående bandbredd
önskas större bredd pli. filterkurvan kan
kristallseparatJion pli. 2,7 kHz väljas istället
för 1,7 kHz.
Kristallhålfare, filtret
Monteras enligt den här skissen.
H'~
CHASSI

LJ

P

q....<'H'

QTC 5

Excitern
Kristalloscillatorn EF89 utbytt till ECC81.
Första trioden som grundfrekvensosciIlator,
andra trioden som dubblare respektive trippla
re. En spole för allt men olika kapacitans för
respektive frekvenser. Schema kan erhällas
mot betalt svar. Högre drivning för 21 MHz
28 MHz.
QTC 6
LF -modu latorn

10 pF över primären på T1 kom bort i has
tigheten.
PA-VOX-ANTITRIP oförändrat.
73 de -CDJ

861 poäng
276
»
204
»
70
»
»
408
»
120
»
119
»
98
78
»
»
72
44
»
»
1955
»
555
448
»
264
»
240
»
»
220
»
1
30
»
»
28
18
»
12
»
»
6
»
1
fLN

UK7
Morstest 1962
Resultat
1. OZ5AB
339.408 p.
24. OZ3JN
18.180 p.
2. OZ90R
332 .800 »
25. OZ6RC
17.765 »
241.332 »
3. OZ2AF
26. OZ3CR
12.780 »
4 . OZ7HJ
239.825 »
27. OZ2ME
12.672 »
5. OZ7HZ/ P
188.112 •
28. OZ2UD
10.625 »
6. OZ9SW
138.291 »
29 . OZ2BN
8.856 »
7. SM7ZN
116.564 »
30. SM6CSO
8.398 »
8. OZ70U
86.031 »
31. OZ7BR
7.755 »
9. OZ4KO
61. 200 »
32. OZ3A
6.580 »
10. OZ5FS
60.210 »
33. SM7COS
6.398 >
11. OZ80S
57.630 »
34. SM7CZP
5.330 »
12. SM6PU
55.776 >
35 . SM7BAE
5.328 »
13. OZ7LX
55.341 »
36. SM5AZG
4.420 »
:31. OZ6KE
14. OZ5BK
41.853 »
3. 660 »
15. OZ3VO
38. SM6CSY
41.256 »
3.294 »
16. SM7BE
39.291 »
39. OZ9JP
2.538 »
17. OZ9AD
38.528 »
40 . SM6CQU/6
2.406 »
18. SM7BOR
27 .968 »
41. SM6BTT
1.544 »
42. OZ8JM
19. OZlEI
27.830 »
~.v 56 »
20. OZ6AF
43. SM6CTP
27.370 »
780 »
21. OZ5NA
44. OZ7CR
22.348 »
495 »
22. SM7BJ
21.400 »
45. OZ2S0
432 »
23. OZ2DM
20.808 »
46. SM6C.TI
160 »
Check loggar frän:
OZ4EK, OZ9AC. OZ8ME, OZlOA,
OZ7UK, SM7ANL.
OfUllständiga loggar: OZ7KU, OZ8EDR.
VI gratulerar segraren OZ5 AB samt tackar för flitigt
deltagande:
UK7 testkommltte
-7BCX
-7BAE
-7BZX

Vi presenterar ...
COLLINS
Av SM7CZ, Åke Jönsson, Tyringe

HäT Ivommer en introduktion till
några artiklal' om Collins. l nästa
nummer presenteras 75S-1 och där
efter hoppas vi att -CZ kommer
med flera artiklar om Collinsappara
tel' såsom 758-8 och KWM-2 .

I Collins S-lineserie ingär flera enheter som
alla har det gemensamma, att de lätt gär att
bygga samman till en komplett station. An
slutningarna är enhetliga, och lämpliga 'k ab
lar medföljer. Man kan köpa en enhet i sän
der så att plänboken eventuellt kan överleva.
För några är sedan blev jag, liksom många
andra radioamatörer, 'intresserad av SSB. Om
man lyssnade på banden, tyckte jag att det
fanns stora fördelar framför am och cw. Tänk,
att bäde få den snabbare och mera personliga
kontakt som telefonin erbjuder, och samtidigt
få full medhörning och möjlighet till att bryta
sin motstations sändning vid QRM m. m ., som
cw medger. Det vore väl ändå sä nära idealet
som möjligt.
Mänga SSB-stationer var emellertid svåra
att ställa in. Jag visste ej exakt var stationen
var. Ljudet blev ibland ej r ent utan verkade
överstyrt.
Sä ·en kväll vären 1960 hörde jag Bill
DIANQ. Han hade den bästa s'ignal jag nägon
sin hört. Ren, klar men samtidigt skarp och
gick genom QRM. Han var lätt att ställa in,
smal, inget splatter och bra sidbands- och bär
vägsun'dertryckning. Jag hade en CoHins 75A-4
med tre mekaniska filter (3,1, 2,1 o. 0,5 kHz)
att testa med. Jag ropade upp honom på am
och frägade efter hans station. D et var en Col
lins S-line. Dagen efter beställde jag en
32 S-l, sändaren.
Den kom i juli 1960 och jag har sedan dess
haft massor av trevliga QSOn. Alla har tyckt
att kvaliteten varit bra, och aktiviteten för min
del har ökat betydligt. Under 1961 skrev jag
5 loggböcker fulla.
Sommaren 1961 köpte jag så en mottagare
75 S-l och Collins lilla slutsteg 30 L-l, som
bäda också ingär i S-line-serien. Effektökning
en frän 175 W har märkts tydHgt bäde vid
QSO med lokala stationer under sämre förhäl
landen och med DX.

Det är mycket lätt att skifta mellan enbart
32S-1 eller 32S-1 och 30L-1. Man slär endast
till eller f:'ån huvudströmbrytaren.
Pli. 80 mb användes en dipol 2 X 19 meter.
Antennen matas genom en baluntransformator
och en 75 ohms fe eder. Mellan denna och
30L-l användes RG8-U och här är en Collins
»Directional Wattmeter» typ 302C-3 inkopplad .
D enna mäter direkt i watt hur mycket som
matas upp, och hur mycket som kommer till
baka. Medelst en omkopplare kan man fä in
strumentet att visa fullt utslag för antingen
200 eller 2.000 watt.
Rent operationsmässigt är Collins S-line
mycket lätt att 'handha. Samtliga oscillato
rer och frekvensomvandlingar är lika i både
sändaren och mottagaren. Detta gör, att man
g enom två olika kablar kan mata signalerna
från mottagarens högfrekvensoscillator och vfo
in i sändaren och låta dessa styra denna. När
man avstämt sändaren pli. det band man tän
ker använda ställes 32S-1:s omkopplarratt
»freq control» i läge " rec vfo". På mottagaren
lyssnar man nu efter nägon eventuell motsta
tion eller en störningsfri frekvens, som man
kan kalla allmänt anrop pli.. Man vet hela tiden,
att sändaren är exakt på den frekvens man
lyssnar. Finner man en station som man vill
tala med, ställs mottagaren endast in så att
ljudet >blir sä bra som möjligt. Sedan är det
bara att ropa på honom när han blir tyst.
Lyssnar han pli. sin egen fl'kvens blir det QSO
direkt. Vid en test gäller det att sä snabbt
som möjligt kunna fä flesta möjliga kontakter,
Med en Collins S-line Ikan man glömma att
man har en sändare.
•

De amatörer som reser söderut, pli. se
mester är hjärtligt välkomna till -CZ
för en pratstund och för att fä se en
SSB-station i arbete pli. banden.
Men , för säkerhets skull, ring eller
skriv nägra dagar i förväg, sä Du slip
per äka förgäves. Tfn Hässleholm 0451
50677 (bostaden) eller 0451-50337 (ar
betet).
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Nya medlemmar
rcr den 10 maj 1962
S ven-Olov Fl y ekt, Burå sliden 6, ing. 4 , Göte
SMGGM
borg S.
Hans Nyström, V. Villagatan 34, Box 3224 ,
SM3NJ
Hofors.

SM7TE
SM6AYJ
SII-I3AHP
SM6ADW
SM3ANX
SM5ALZ
SY!6BUB
SM5BSI
SM7BCM

Kjell Ekholm. Sveagatan 101, Malmö SV.
Rolf Lundgren, Lundängsvägen 37, Trollhät
tan 2.
Dan Norling, Vinkeltået 12 C, Sundsvall.
Hans-Jörgen Carlsson, Skogstorpavägen 15,
Trollhättan.
Christer Lid~n , Frideborgsgatan 6. Härnösand.
Ollc SydOW, Runda vägen 28 A, Bromma.
Th~r Sagfors. Signalskolan F 14, Halmstad.
Kjell Ljung. Björnövägen 38, Västeräs.
Claes·GÖra n Bjärle,
Bruksgatan 5, Osl'ars

Sändareamatöl'er
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SM5C BC/ MM Einar Lundborg, Krukmalmrgatan 14 , 3 tr ..
StOCkholm SV.
Gölhe Edlund. Slåttervägen 9, Härnösand.
SM3COD
C . E. Slem . Gössäters skola, Box 22, Hällekis.
SM6CJI
SM5CDL
Hans-Göran \;Vcsterberg, Munkbrogatan 4 , 3
tr., Stockholm C.
SM5CON
Olle Larsson , Marmorvägen 14 A , Uppsala .
Lars
Erik Dahlberg, österled 9 B , Arboga_
SM5CIU
SM4CUU
Leif Jansson, Mäster Larsgatan 4 A . örebro.
SM3CFW
Göra" Gustafsson, Fack 42, Upplandsbodarna.
Lars-Olof Bergman, Tegelsmoravägen 15.
SM5CXX
örbyhus.
GM3--2 651 Nils·GÖran Nilsson, Box 6422, Bollnäs.
SM6- 2754 Lennart LydelI, Fallstigen 8, Svenljunga.
SM7-2989 Victor Friberg, Lasaretlet, Röntg.-avd. , Häl

VE3BQL

singborg.

SL7ZNI

Nässjö FRO-avd., B. Pohlman, Bangårdsg. 21,
Nässjö.

j5U

hamn.

SM5BWS
SM5BOX
SM5CVC

Bengt Wallberg, Strandliden 53, Vällingby.
Bernt Nordemo, Hagsätra Torg 40, 7 tr ..
Bandhagen,
Sune Anders son, Sandfjärdsgatan 68, 9 tr.,
Johanneshov .

SM7CHQ
SM3CMQ
SM7CHZ
SM5CPZ

Rolf Ahlander, D y kens väg 35, Hässleholm .
Ebbe Nilsson, Box 43, Sörberge.
Jan Eklund, V. HInderbyvägen 5 D, Malmö S .
Stig Becker, Drejargatan 5, 1 tr., Stock
holm Va.
Stig Marklund, Hantverkarg. 6, Sundsvall 2.

SM5DRA
SM7DYA
Lar:; Sörensen, Kungsgatan 27 A, Malmö Ö.
S",14-331 8 Clas-Göran Wennerström, Gökhult, Atorp.
SM5--3319 Gert Henriksson, Karlavagnsgatan 6, 1 tr.,
c/o Johansson, Västeräs.
SMG-J320 Jan·Erik Karlsson, PI. 406. Hällekis.
SM5-3321 Sixten Ehnström, Ängsvägen 27, Märsta.
SM4-3322 Roland Gustafsson, Box 404, Vansbro.
SM3-3323 Christer Rönn, Box 735, Arbrå.
SM4-3324 Jan Lindst~n, Källviken, Box 3473, Falun 4.
SM5-3325 Arne Frisälv, östmarltsgatan 16, Farsta.
S~I5--3326 Bernt·AI,e
Berggren, Järvstigen 14, 1 tro
Sclna 7.
SM5--3327 Olov Falk, Svandamms plan 1 B. c/ o Kulander.
Hägerslen.
SL7ZN
Osby FRO-avd. , c/o Martell , Forsgatan, OSby .
SL5DF
1"2 Radioamatörklubb , F2, Viggbyholm .

Nya signaler
l'('r (}('::1 4 mllj 1902
(.>:·3299) AI,e Gleisner, Ekstigen 9,
SM5CWA
Solna
_ _. .
S",I5CYI
Hans Claeson , Sköntorpsvä gen 128. Jo

SM3CHJ
S ~17CTL

SM5CDM
SM7CHN
SM5CMN
S~12CZN

SM7CFQ

S?vI3CJS
SM4DJA
S~.I5DJ{A

Adress- och signalförändringar

S:'vIGDLA

I'cr dcn 10 nUlj 1962
SM5BW
Ingvar Linden, Boängsgatan 19, Enköplng 2.
SM5HI<
Walter Karswall, Hässelby torg 12 , 13 tr.,
Vällingby.
SM5VB
Lennart Palm, Bellmansgatan 22 B, Stock
holm SÖ.
SM5VU
Bertil Freden, Berghällsvägen 18 , Spånga 3.
Bo Engren. Box 66, Söderhamn.
SM3ZS
SM5ANI
Karl önblad, DÖbelnsgatan 20 B , Uppsala.
SM3AFS
Bengt Hellström, Kungsvägen 13, Sundsvall.
SM5ASV
Ingemar Gidfors, Haga Parl'gata 13 A, nb.,
Väster~s.

S'-'17 BU A
SM7BZB

Mats Gunnarsson, Box 95, tvfoheda.
Herbert Andersson, Regementsgatan

20 B,

Eksjö.
SM5BLD
SY!5BQD

Hägerstensvägen

264, Häger

SM5BDL
SM6BCQ

SM6DOA

SM3DRA

23,

3

tr..

S~15BGU

Carl-Gustaf Nyquist, Vendelsövägen
Trollbäcken.
ROlf Ahlström, Duvtorpsvägen 3 A,

SM2BZU

tuna.
Gunnar Esbjörnsson,

SM5BFW
SM5BIW
SM2BRW
SM5CAA

Ö.

Bredåker,

Eskils

SM4DFB

Norra

SM5DGB
SM4DHB
SM5DIB
SM6DJB

Kjell \Vestman, Prinsgatan 1 A, Malmbergel.

SM6DKB

Hans Persson,
Jakobsberg.

GM7DLB

Engelbrekts vägen 1, 1 tr.,

B

B

B
C
B

C
C

Lennart Hellberg, Månesköldsgatan 40.
Lidköping

C

Stig Marklund , Hantverl{argatan 6,

B

13,

Bo Lindqvist. Björkvägen 3, Ludvika.

Nils Lundgren. Box 71, Dorotea
Lars

Sören sen ,

Kungsgatan

27

B
B
C
C

A,

Malmö C

SM7DEB

B

Skaragatan 84,
Skärvängen

Jan Häl,ansson, Fack 67, Timrä

36,

Bredäker.
Claes Ekwall, Sv. Radio Lab., Filipstadsbac
ken 18, Farsta 1.
Bo Skärdin, Ammebergsv. 24, Bandhagen 4.

Eriksson ,

B

1\

5724, Rättvik
Karl Rosenstam. Molkom s backen 39,
Farsta ... . .. . . ...... . ... ....... .. . .
(ex·328 5) Rolf C a rl~n , David Bag,ues
gata 23, Stocl,holm C
Ulf Hjalmarsson , Gästrikegatan 7,
Stockholm Va . . . . ............... .
Hans Andersson,

C

B

13.

Bengt Andersson, Regementsgatan 63 ,
östersund
Sv en Erik A ndersson, Väs tgärde, Box

Nils

B

C
R~dmansgatan

Lars Ansar, I<innekullevågen
Bromma

Landvetler.

S M5BQT

Lars Axelsson,
Hälsingborg . _.

S~I5DSA

SM7DDB

Infanterigatan

C

Göran Laurelli , Lasarettsgato. n 12,
Nässjö
(ex-3102) Hans Wiksell, Gustaf II!: s
väg 35, Bromma
Lars Rothweiler. Brahegatan 56 B,
Jönl,öping
. .. .. .. .. .. .
(ex-1930) Halvar Wagenius, SI<iftesvä
gen 54, Roslags Näsby
Sven·Eril, Söderström, Box 9683,
Boden 19
.............. . .. .
I(urt Wiberg, Böl< ebergsvägen 6 B,

SM3DUA
SM1DWA
SM2DXA
SM7DYA

Rune Flyl,t, Tallvägen 20 , Sollentuna.
Hilding Helgeson, Box 360, östergården,

Johansson ,

B

Sundsvall

Solna.

Ingvar

(ex-327S) Nils·Erik Westman , Vangsta
56, Härnösand
Bo Carlsson, Fack 34 , Ange

Lidköping
SM3DPA
SM6DQA

SM3DZA
SM6DZB
SM2DBB
SM3DCB

sten.

SM5BCJ

S:'vI5DMA

Björn Brant. Stora Torget 13, 1 tr.. Arboga.

Leif Svensson,

B

Svedala

SM7CGQ

B

hanneshov
gatan

SM3CPJ

Klass

Tage Nords tröm , TUllingsås

(ex-3280) Göran S,iö!und, Udden, Skara
Göran Yl v inger. Kaptensgat. 6 B , Umeä
Per Arne öhd , Katrinelundsvägen 18,
östersund
. _ ..... _ . .
Chrlster Lennstrand , Saarisvägen 16 ,
Malmö C
Bo Lindell, Ica-gården, Ö. HIndbyvägen
Malmö SÖ ............
Stig Jonszon, LugnadaIsgatan 5 A,

B
C
C
C
C
C
C

ume

B
Lars-Erik
Molin,
Herräng,
Vallentuna B
Per Persson, SOlviksgatan 1. Karlstad
C
Owe Engholm, Porsvägen 65, Vällingby
C
Erik Asplund, Molnvädersgatan 24,
Göteborg H
A
Curt Beit, Facl, 72, Långas
A
Nils Johansson, Strandvägen 7, Karls
krona

A

Under min tjänstgöring inom FN och mina
resor i Främre Orienten kom jag att bli bekant
med en för svenska radioamatörer tämligen
välkänd röst i etern, nämligen VE3BQLj SU,
Elvin, som här skall få en närmare presenta
tion.
Han är anställd inom Kanadensiska armen
som radioamatör ( !), han är nämligen placerad
i Rafah, en liten egyptisk stad belägen ca 20
mil öster om SueZ/kanalen och vid den gamla
gränsen mot Palestina eller som det numera
heter Gaza-stl'ipen, Rafah är ett gammalt mi
Htärområde, redan på engelsmännens tid var
stora förråd belägna där, Elvin Veale är 39
år gammal och har även sin egen hamstation
med till Rafah förutom den KWS 1 och AR 88
som fanns där förut.
Om man tittar sig omkring finner man
Vi'kin-g Valiant med SSB-adapter. Mottagare
GPR 90 med GSB 1 SSB adapter, KWS 1 sän
dare, AR 88 och en hel del andra »smågrejor»,
antennfarmen består av 3 el beam, rombic för
80, 40 och 20 m samt dipoler .för 160 och 80
meter, Han kör alla band 10-80 m från kl.
1600--1200 Z, naturligtvis i första hand upp
till VE-land för att knyta kontakter med an
höriga till personal som tjänstgör inom den
kanadensiska kontingenten i Mellanöstern och
Rafah. Kan också tala om att i både VE, W
och Sydamerika är phonepatch tillåtet, det
vore nog något för OSS här i SM-land. Sedan
vore det ju bara att vänta på en hamstation
till våra svenska FN-bataljoner i Gaza och
Kongo.
Från ZC6, dvs. Gaza (gamla Palestina) är
ingen aktiv f. n. sedan jag åkte hem och då
tog min station med mig till Sverige. Elvin kom
till Rafah i augusti 1961 och återvänder till
Kanada i augusti 1962. Om ingen vet det förut
så kan jag tala om att alla kanadensiska och
ameri,kanska förband som tjänstgör utom egna
landet alltid har en hamstation med sig och
en man som helt sysselsätter sig med hamradio
och phonepatch ,
SM3ZS/Bosse

Visste Du,
att gävleamatörerna träffas den första månda
gen i varje månad klockan 19.30 i konditori
Kaffekoppens lokaler vid Södermalmstorg.
Sommaruppehåll görs i juli och augusti.
SM3TW

Ett förhandsvarsel.

HRO-ST

Om allt går planenligt, kan jag, då detta
nummer av QTC utkommer, erbjuda en
verkligt förstklassig mottagare i obe
gagnat skick
Nationals berömda
HRO-5T. Mottagarna är i garanterat
skick som nya och fabriksplomberingar
na har endast borttagits för kontroll och
justering. Pris inklusive nätdel c: a 850
kr med ett års servicegaranti.
Ett antal av den förstklassiga kristall
kalibratorn nr. 10 i skick som nya. 90
krjst.
Vissa utsikter finns även att inom kort
kunna erbjuda Collins välkända TCS
mottagare i toppskick. Priset beräknas
ligga omkring 275 kr.
Min London-representant söker få fram
HRO-MX i begagnat gott skick, men då
det som för närvarande utbjuds knap
past kan anses pryda något hamshack
är det osäkert om någon import kom
mer till stånd. Om jag lyckas fä fram
något värt att utbjuda kommer priserna
troligen att ligga kring 450 kr.
Utförlig annons i nästa nummer och då
med exakta priser. Skriv eller ring
SM5CXF, BO HELLSTRöM,

Vallentuna. Tfn 0762-24416
P.S. Som vanligt tusentals kristaller i lager. Lista gra
ris på begäran. Kisellikr. 400 PIV 300 mA 3:- kr/sr.
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VIGOR
Medhörningsoslcar efter ide frdn DL-QTC
nr 2, 1962

A~

Av SM5CH H, Paul Gerstel,
Hertigvägen 15 nb, Hägersten

10000

~--"'''cw-I~

lANT.

MINIPHASE SSB-EXCITER

KINSEKISHA STYRKRISTALLER

Uteffekt c:a 140 W p.e .p. frän 2 st 6146 i klass ABI,
bärvägsundertryckning 60 dB, sidbandsundertryckning
40 dB, högfrekvensvoltmeter för avstllmning och bllr
vägsundertryckning. Inbyggd likriktare för galle rför
spllnnlng, kraflaggregat 600-750 V/100 mA, 250 V/
100 mA och 6.3 V/6.5 A erfordras. yttre VFO med

100 kRz
200 kRz
455 kHz
467 kRz
560 kRz (R1155)
1 MRz
.
3.5 MRz
40-80 m band
27 .12 MRz
MB-bandet

utgående signal på amatörbanden erfordras.

Rörbestyckning
2/ 12AX7,
12AT7,
12AU7, 2/7360,
3/0A8 5, OB2, EL84 och 2/6 146. Pris Ink!. rör netto
I<ronor 1600.- ( vid kontant likvid lO %).

VFO -konstruktlon,

speciellt

2,5
mH

220k

GELOSO MOTTAGARE G209

MINIPHASE MOTTAGAR
ADAPTER

22k

,10000

En mottagartilIsats för ss B, anslutbar till de flesta
förekommande trafikmottagare.
Kristallkontrollerad
lokaloscIllator,
balanserad
detektor, s törnlngsdllm
pare, automatisk förstllrkningskontroll och komplett
slutsteg. 6 rör och 4 kristalldioder. Mekaniskt filter.
Pris komplett netto kronor 1095:- (vid kontant likvid
10 %) .

220k

Den här beskrivna medhörningsoscillatorn
fungerar på samtliga amatörband och låter ope
ratören höra hur hans cw låter samt hur tele
foninkl'i ngar 'u t i eterhav'et. Givetvis går det
att bygga ut apparaten betydligt genom att
lägga in fältstyrkemeter i serie med dioden,
byta drosseln till avstämda kretsar, med yttre
batteri 'k öra den som telegraferingstränings
oscillator, använda den 'Som signalsökare osv.
Nedbantning till 'h örtelefonförstärkning är
lätt att ordna genom att byta ut transforma
torn Lt 54 till en kondensator på 10.000 pF och
ansluta hörtelefonen öv.er kondensatorn. Efter
följande delar »skippas».
Modellaparaten ville kippa något beroende
på den stora belastningen på dioden. Ett enkelt
sätt att häva den olägenheten är att driva de
båda 'sista transistorerna med ett separat bat
teri. Apparaten ger ordentliga pip ifrån sig
och en en'kel volymkontroll kan placeras tvärs
över högtalar,en. Transistorerna är av »junk
boxtyp» exempelvis OC34, OC70, OC71, OC72
eller liknande.
_

.~

Mottagare
för
samtliga amatörband,
dubbelsuper, 14 rör, kristallstyrd andra
blandare, pris
.. .. .... ..

lOOk

22
k

. lJ&Y~

_ A,.z.;--J ~ 144!,

~../J_~.x7Z'!7~~ J(}-MM

-~~';.~t:t-.~.

Rävred. : SJIl5BZR, Torbjörn Janssoo,
Aprtkosgatan 29, 4, tr., Vlilllngby.

Uteflekt tillräCklig (ör utstyrnlng a vett st 807 e!ler
6146, klass C. Sa.mt!lga amatörband, rörbestyckning
6CL6 och 5763. Pris netto kronor 100:-, Ink!. skala.

GELOSO SÄNDARMATERIEL
PI-filter 4/ 112
Vrid kondensatorer typ 774 och 77 L

nto

35 W
90 W

.. .. ..... . .

Sänd upp!. om amatörrabatter.
katalog mot 1:50 i frim . (bit. )

nl<> 1H :
nto 32:
bto 36:50

775

Spolsystem 2620
Skala tör d:o

nto 150 :
nl<> 32 :
bl<> 36:50
nl<> 114:

Vridkondensator för d:o
Andra blandare , Ink1. kristaller

Tunlng

unlts.

avstämningsenheter

för

sändare

med

kondensatorer, hf·drosslar m. m.

Priser för nya TU-enheter med läda: TU5B 52:- nto,
TU6B 48:- nto, TU7B, TU8B, TU9B 44:- nto. Pri
ser för beg. TU -enheter ut an läda : TU5B 32:- nl<>,
TU6B 24:- nto, TU7B, TU8B, TU9B 22:- nto.
Såndare-mottagare AN/PPN-2 .......... 125:- nto
Converter RF26, 50--65 MRz
37 :50 nl<>
Höjdmätare APN-1 ..
65:- nto
AN/PPN-2. RF26 och APN-l Ilr fabriksnya.
Rör 1619, 1624 , 1625 m. n.
RF-Instrument 3 A 10:50 nl<>, 1 A
Rör 4X150 ....
. ......... .

3:- nl<>
12:- nl<>
75:- nto

Sänd upplysningar om ... .... , . .

Namn:
Adress:

Postad ress:

.......

Vrid kondensator

Sänd katalog mot postförskott 2 :25.

Till sist en påminnelse om sommarens stor
evenemang

EM i Ankaran i Jugoslavien den 10 och 11
augusti. (QTC nr 3 sid. 92 och nr 4 sid. 109.)
NM i Oslo den 11 augusti. Anmälan till NRRL,
Boks 898, Oslo, Norge, senast den 15 juni.
(QTC nr 5 sid. 137.)
SM i Västerås den 1 och 2 september.

bto 75:
bto 110:

Tel. 031/21 37 66, 25 76 66.

Sänd

Spolsystem 2615
Skala 1642 .. '

hög effekt. TU5B Innehäller bl. a. en 150 pF, en
125 pF och 35 pF vridkondensator, samtliga för
3000 V=, rattar med utvIlxiing, 3000 V= g!lmmer

Videoprodukter, Olbersgatan 6 A, Göteborg ö

D
D
D
D

GELOSO MOTTAGARDELAR
(för G208)

SURPLUSMATERIEL
IG:

Mod UlatJonstransformatorer• universaJtyp,

Stockholmarna har börjat vakna upp så
smått ur vintersömnen. Hittills (2;5) har 4
jakter avverkats. Den 25 mars ordnade -IQ
den årligen återkommande nybörjarinstruk
tionsjakten i Judarnskogen.
Den 8 april var det dags för den sedan förra
året tra:doitionella »Rävsvängell» i samarbete
med Huddinge Motorklubb. Jakten ägde rum
på .södertörn och toppen av resultatlistan blev
så. här (bilförar'e + rävjägare) :
1) Asplund + -BXP, 2) Åman + -BKM,
3) Calmby + -AKF.

nto 1200:

GELOSO MOTTAGARDELAR
(för G209)

GELOSO VFO 4/104

äujakt

nto 855:

för SSB-traflk,

Pris på begäran.

HFD

GELOSO MOTTAGARE G208
pris

kommer inom kort att kunna levereras.

47 k

1000)

k

ny

32:
18:
18:
18:
18:
18:
16:
16:
29:
29:

10-580 meter i sex band, 9 rör, S-meter.
beatosclllator
och
högtalare
Inbyggda,

MINIPHASE VFO
En

nl<>
nl<>
nto
nto
nto
nto
nto
nl<>
nto
nl<>

VIDEOPRODUKTER
Olbersgatan 6 A

Göteborg O

Tel. 031/21 37 66, 25 76 66

.J
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Av SM3APR, Nils-Olof Carl in,
Lotsgatan 18 C, Skönsberg

I tekniska notisspalten i 2/62 fanns ett sche
ma till ett LF-filter, som såg intressant ut.
Jag beslöt att göra nå.got liknande, och sche
mat visar vad jag kom fram till. Ett normalt
LF-steg med ganska hög förstärkning (jag
använder ett 6A.K5 och komponenter enligt
schemat, men om det befintliga LF-röret ger
tillräcklig förstärkning, kan man givetvis utgå
från det i befintligt skick) har kompletterats
med ett fasvridande nät som ger 180 0 fasför
skjutning och positiv å.teIikoppling vid en viss
frekvens. Frekvensen blir med de använda
komponenterna ungefär 2000 Hz men kan änd
ras genom ändring av ,k apacitanserna. Ater
kopplingsgraden och därmed selektiviteten
ändr'as med potentiometern PI.
•

••

TELEINGENJORSKURS

L F I N-::::L

Telestyrelsen kommer att anordna en kurs
för utbildning a V teleingenjörer med bör
jan i september 1962.

1961 års VK-ZL-Contest
Resultatlistan av 1961 års VK-ZL Contest
föreligger nu och ger vid handen att bäste
svensk är SM5LL.
SM5LL
SM5BEU
SM5AJU
SM3EP
SM5CAK
SM3BIZ

Kursen står öppen för studenter på real
gymnasiets matematiska eller biologiska
gren och för ingenjörer f rån högre tekniskt
;läroverk samt även för annan sökande
med samma kompetens.

1026 poäng
270
91
42
20
checklogg
/LN

Under utbildningstiden, som omfattar
drygt två år med omväxlande teoretisk
och praktisk utbildning, utgår arvode med
40 kr per dag första året, därefter 45 kr.

NYTT och SURPLUS
NVTT MATERIAL:
S"lc nlll<rU,tare AEG l bägare, halv vå g .
250 V 120 mA, f. enhålsmont. 9:75, m. vikfl. 8:75
250 V 200 mA, f. enhälsmonl. 16 :90, m. vikf\. 15 :90
Samma som ovan
250 V 85 mA, f.
250 V 100 mA. f.
250 V 200 mA, f.
300 V 100 mA. f.
300 V 200 mA , f.
Ytsl<ll<lsmotstän~

men bryggkopplade.

enhälsmont.
enhälsmont.
enhälsmont.
enhäl smont.
enhäl smont.

10

8:·15,
10:-,
17:85.
13 :65.
10:15,

m. vikll.

7:45
9:10
m. vikf\. 16:90
m. vik!\. 12 :65
.m . vik!\. 18:20

m. vikf\.

%.

Motstånd av god kvalitet nv samtliga gångbara vär

den.
1/4 w 0:17,

1/ 2 w 0:20,

2 w 0:60

1 w 0:35.

Dioder:
OA
OA
OA
OA
OA

70
81
91
159
172

l 20
1 20
l 20
l 20
l 20

OA
OA
OA
OA
OA

85
95
160
174

1:20
1:80
1:80
1 :20
1:20

OA
OA
OA
OA
OA

79
90
150
161
124

1:20
1 :20
1 :20
1:20
10:80

OC
OC
OC
OC

26 .. 10 :80
45
4 :20
72 .. 3:60
169 .' 4:20

OC
OC
OC
OC

30
70
74

13 :20

72

Transl~torer:

OC
OC
OC
OC
OC

16

19:20

44

4:20

71
75
171

3:3:6:

170

3:
3:60
5:40

..

Prospekt med närmare uppgifter beträf
fande inträdesfordringar, utbildningens
omfattning, arbetsuppgifter m. m. kan be
ställas medelst rekvisitionskupongen nedan
eller erhållas på arbetsförmedlingar och
större telestationer.

SURPLlJS:
ServicepD.llel. innehållande 1 st. 50 }LA instr. 85 X 95
mm, 1 st instr. 0-20 volt , 4 st strömbrytare, 2 st
omkoppl a re, 2 st pQtentiometrar, 2 st glimlampor.
3 st signallamphfi.llare, 1 st högtalare m. m. Service·
panele:1. är inbyggd j · en robust trälåda med hand
tag
.. .... .. . .
126:
]{ondensatorsa.tser innehå.llande 100 st kand.
sorterade värden och typer
4-:95
"I \fotständssa.ts innehållande 2:> st motstån d ,
sorterade värden.
1:95
]{Ol.pllngsstöd 25 st, olika typer, i satser
1:96
Handmikrotelefoner LME
2:95
Spänningsregulator, 24 volt , relätyp
3:95
Indikatorenhet 1-221 med 360 0 indikeringsskala. En·
heten innehäller bl. a. Bendix selsynelement 115 volt.
drossIar o. transformatorer. Rörbestyckning: l
st
GY6. l st 6SN7. 1 st 6E5. 4 st 6SL7 samt 1 st
100TH. Apparaten är avsedd för 110 volt
45:
Begär vå.r nya prislista över apparater, komponen
ter och rör som sändes mot 75 öre i frimärken.

SVENSKA DELTRON AB
Valhallavägen 67

Tel. 010/345705

Stockholm O

Telestyrelsens Anställningsavdelning
Postfack Stockholm 16
Sänd mig prospekt beträffande teleingenjörs/eurs 1962
Namn:
Bostad:
Adress:

KUNGL. TELESTYRELSEN
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Ännu en nyckel har tystnat

DAM· annonser
Denna annonsspalt är öppen för radioamatörer. 80m I
d~nna sin egensl<sp riktar si.&:' till andra radioamatörer.
Annonspris l kr per JOrupp om 42 bokstäver. sUfror
eUer tecken, dock lä&"st 3 kr. Icke SSA-medlemmar
dubbel ta.~a. Text och Ukvld Insändas var för sig tm
kansUet före den /; I månaden före lnföra.ndet. Annon
sörens anropssignal skall utsättas I annonsen. gnbart
postbox godtas således ej som adress. För korrunersleU
annons gäller QTC ordinarie nnnonsprlser (se omsla.
gets andra sIda). I tveksamma faU förbeh!\Uer sig red.
rätt att avgöra,· om annons skall anses som lI.onuner
slell.

Köpes
•
Tx, för cw/am, ätm. 15--S0 mb, ca 50-150 W,
komp!. m. vfo, modul. o. nätaggr. Bordsmod. , t. ex.
DX-40 + VF-1, el. Iikn. komp. bygge önskas. Sänd
beskr. t. SM5BDV. Lars Ryden, Smedv. 12, I{allblUl.
•
QTC nr 2 1953 och nr 1 1961. SM6ClX,
mersson, St.rnndbo, Väjern.

EI~e

HIl

Säljes

OH0
På Köpmansmässan den 13-15 april kördes
två stabioner. en på 80 AM (OH0NF) och en
på 20 SSB (OH0NC). 84 QSO kördes på 80
och som operatörer fungerade OH0NI, OH0RJ,
OH0NB och OH0NF samt SM3AGN och
SM3AVQ som befann sig på besök i OH0. På
20 kördes 21 QSO med OH0RJ och SM3AVQ
vid mi·krofonen. Det skulle nog ha körts en hel
del mer, men eftersom € n del av oss arbetar i
firmor som hade utställt på mässan var det
svårt att få operatörer hela tiden. Vi känner
oss i alla fall nöjda med det hela, det visades
ett mycket stort intresse från besökarnas sida.
Så länge det fanns en station igång, var det
stor folksamling runt montern.

1'.

Ed/0NF

ST2AR

•
TRANSCEIVER SCR-522 komplett 150 :-. Stabilo
voltrör STV 280/S0 10 o-Ist.
Sändarrör RL12P35
S~l7EZ, S. Prabl, Furugatan 7, Lomma. Tfll
040/46 2S 95.

Från IST2AR kom härom dagen en hälsning
till alla hans svenska vänner. Eric är den enda
ST2-stationen i Sudan men flitigt igång på
banden med 100 watt till en G5RV antenn. Mot
tagaren 'är en modifierad HRO från 1942 med
kristallkontrollerade konvertrar för alla band.

•
RX
Hammariund HQ100 0.54--30 MHz.
RX
nC453-B 190-550 kHz (Q-fiver). Racl, 365X325X900
mm med 4 st obarrade paneler 220X354X4 mm Al
plät. S~mCXG. Per Andersson, OIllff NIlssonsväg 12,
12 vlln., PartUle. Tfn 031/44 25 36.

Ännu så länge ingen SSB men det hindrar
inte att han går upp på SSB-delen och kör
några »cross mode». Hemma i England åter
finns ST2AR som G4AR.

e

Callböckerna billIgare nu! Foreign Secllon: 1960
9 :50. 1961 13 :50, 1961 Höstl VI 16 :50, 1962 Spring
18 :25, 1962 Sommar 19 :50. US Section: 1959/60 6 :-,
1960 8 :50, 1961 12 :50, 1961 HöstfVi 14 : -, U.S.S.R.
CaU-Book 3 :50. lRC :s 9 :50 per 20 st. S~l3-31()4,
Sven EUvlng, Solgårc1sga.t&n 15, örnsl<öldsvlk, eUer
postgiro 54 63 69.
•
NYA KISELDIODER 750 mA 400 PIV. Pris end.
3:70. 20 st. -10 % . 1N34 1:50, 1N35 (match. 1N34)
4:-, ant. isolatorer (längd 22 cm) 2:75, mm. Rekv.
prospekt. S~l7BBY, A. Olsson, Höghultsg. 1 B. Tfn
116 06. SM7CDX, B, Sjöstedt, Alg. 72. Tfn 161 24.
Trelleborg 0410.
8
LII{RlK'l'ARE 1000 V 0,3 A. SM3CZS, Christer
Nytander, VIktorlag. 4, l(ramiors. Tfn 0612/114 75.

SL5CX qrv på 15 och 20 mb

En HAMANNONS
är billig och ger resultat!

a
Ufb HRO m. nätagg. 450 kr. Tx DX-20 som ny
275 kr. S~f5AZS, Lars Kostmann, c/o Hansson, Kol
trastvägen 11, Bromma, tfn 25 05 44 e. 1730.

Du får den till självkost
nadspris och når alla
som kan tänkas vara
intresserade.

•
P.g.a. studier säljes 2 st . S13 , R 1155, vy fine.
Stereo-först. i byggsats, bllradio, bllligt. Upp!. fr.
Hans Hansson, S1\I7-2961, Esplanaden 9, Ronneby.

En hamannons i QTC 
populärare än någonsin!

EICO OCH
KNIGHT-KIT
hyggsatser
145K
360K

signalsökare
TV-FM-svepgenerator

565K

universalinslrumenL

HF22
s lutförstärkare
HF50 slutförstärkare
HF61A förförstärkare
HF65
förförstärkare
HF65A förförstärkare
83F149 transistorprovare
83Y1
tongenerator
83Y127 HF-mätkropp
S3Y147 lågkap.mätkropp
83Y754 demodulatormätkropp
83Y148 förförstärkare
83YX123 svepgenerator

126:
195:
135:
225:
330:
140:
195:
170:
75:
250:
30:
30:
30:
320:
350:

Den japanska trafIkrnottagaren TRIO
typ 9R-59 220 V
....... 59~:- nto
Universalinstrument 1000/ohm/voJt 
mäter likspänlng upp till 1000 volt,
växelspänning frän 10-1000 volt. Lik
ström: 1 mA-100 mA. Motstånd: O
-lOK-100 KOhm
Best. nr AV 10 . .. ..... .... 32:- nto
Telegraferingsnyckel s . k . BUG med
silverkonlakter typ AT 18 52:- nto
Signallamphållare för gänga E10, fa
settslipad lIns - rM.
Best. nr AG 10
1:60 nto
Samma i grönt AG 12

SSB

1:60 nto

cw

AM

NY A OCH HELT RENOVERADE SÄNDARE
OCH MOTTAGARE
PRISERNA INI{L. FRAKT OCH FöRSÄI{RlNG
SÄNDARE: renoverade
CE:\'TRAL ELECTRONICS
20A/458 VFO 160-15 M; 20W, SSB, CW-TW AM
$ 199
E. F. JOHNSON
Invander SO-lO M; 100W SSB, CW-25W AM
$ 590
HAMMARLUND
HX~OO S0--lO M; 100W SSB CW-25W AM
$ 647
HALLICRAFTERS
HT37 80-10 M; 70-100W SSB, CW-17-25W AM
S 395
H'T32B SO-lO M; 100W SSB, CW-25W AM
$ 716
MOTTAGARE: renoverade
HAJ,LlCRAFTERS
80-10M
$ 435
SXlOlA
80--10M
$ 279
SX111
80--10M
S 660
SX1l5
HAMMARLUND
160--10M
HQ 170
S 353
DRAKE
2B
80--lOM
$ 277
COLLINS
75A4
160-- 6M
$ 607
World-Wide

SL5CX är igäng igen tack vare län a v rx es tx från
SM5COH och SM5FJ. Mottagare är SX-28 och sändare
hembygge 500 W. Antenner är en GP för 15 och en GP
tör 20 rob. 42 länder körda sedan mitten på december
1961.

•
nc 318 + conv. RF 24 i mycket gott skick! Kr.
450:-. Krlsts.llmlkrofon AIWA med stativ kr. 10:-.
S~15nFJ, Lclf Hamma.rström, Hammarv. 26, ){olsvs·,

5:-/st.

CRD

f.

•
RALLICRAFTERS
S 108,
obetydligt beg.,
Si\14AZJ, H. Bjurman, BrUnnSJL 9, Borlänge. Tfn
nrb. 12320, bost. 14247.

CII
TX VFO Gelosa PA 6146, 80-10 m, irackmod.,
m. 2 instr . ex tra anLf. o. LP-filter samt anLrelä.
noggr. skärm ., går TVI-fritt under mkt svåra fÖrh.
Ut. mod. 50 W IIkr. kan medL elI. sälj. sep. TX CO
EL95 PA EL84, 80-40 ru, plats f. S switch. X-tals.
Likr. kan medL S~l7COS, H.-E. Larsson, Borgeby
17, Flädle.

SM4QU, Erik BreckIund har avlidit på Karl
stads lasarett. Han var ett känt namn speciellt
för årsklasserna närmast före kriget. Efter
studier i Sala, örebro och stockholm kom han
under kriget i amerikansk tjänst som signal
officer.
Inom vida kretsar blev -QU känd som test
vinnare och konstruktör av SM5QU-supern som
presenterades 1937 i Populär Radio och använ
des än i dag.

QSL-kort kommer att sändas till alla som
hade kontakt med oss under utställningsdagar
na, och vi hoppas få återkomma från flera ut
ställningar så småningom.
73 de Ålands Radioamatörer
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Write WOADN

ORGANS & ELECTRONICS
Box 117, Lockport, lJllnols.

Vrldomkoplpare i minialyrutförande.
AH 50 1 gang 1 polig 12 vägs 1 :95 nto
AH 52 1 gan g 2 polig 6 vägs 1 :95 oto
AH 54 1 gang 3 polig 4 vägs 1 :9~ nto
AH 56 1 gang 4 polig 3 vägs 1 :95 nto
Ströms tällare 2 polig 2 vägs med noll
ställning. Vipparm med dropp. Tål
hög belas tning.
Best.nr AH 24
2:50 nto
TRANSISTORER OCH DIODER
Surplus
AS 25 TF 65 (rM-orange) . 2:75.nto
AS 26 TF (30 V)
8:50 nto
AS 30 TransIstor fabr. Tele
funken ................... 2:50 nto
AS 30 Transistor typ OD 604 7:50 nto
AS 100 Germaniumdiod ... -:80 nto
GLIMMERKONDENSATORER 5000
volt test. fabr. TCC
AQ 20 300 pF 39x23X6 mm 1:- nto
AQ 22 0,01 JLF 39X23x6 mm 1:- nto
AT 26
LABGEAR sändardrossel In
dukt. 3 mH 350 mA· 4 ohm 5:- nto
AB 10 Dynamis k mikrofon med stativ
frekvensområde 60-12000 Hz.
Impedans: 50 Kohm .......... 55:
AB 20 Amatörens allroundmikrofon - .
god ljudkvalitet väl avpassat fre
k v ensområde för sändarstationer: 70
5000 Hz. Impedans : 500 Kohm 34 :50
Kontakta vår orderavdelning eller be
sök vår komponentbutik.

ELFA~& ~tbtt,413
HoUilndarg. 9 A, STHLM 3. Box 3075
Tel. 240 2S0
Postgiro 25 1215

USA.
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