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Aktuellt för radiotekniker
S. W. Amos

TRANSISTORER
Grundläggande principer och kopplingar
Översatt och bearbetad av tekn. dr Charles
M:son Gewertz
Inb. 21:

Boken är avsedd för undervisningen vid tekniska skolor
samt för tekniker och radioamatörer som redan har ele
mentära kunskaper i radioteknik och som utan användning
av högre matematik vill lära sig det viktigaste om tran

UH, INNEHÅLLET

sistorns funktion och användning i olika radiotekniska
sammanhang.

Tonvikten har lagts vid de tekniska tillämpningarna.
Anv ändningen av viktigare formler belyses av genom
räknade numeriska exempel.
Boken finns att köpa hos Er bokhandlare.
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SSA:s styrelse

Distriktsledarna

Ordf. : SMSAZO, Carl Erik T ottie. Mölnavägen l.
L id in gö
3.
Tfn
Slhl m
08· 6605 4S.
Även
SM5AZO/3. I 14. Gävle.
Tfn Gävle 026- l S4 80
(arb.). 026-20020 (boslad).
V. ordf.: SM4GL. Gunnar Eriksson, Box 12, Falun 1.
T rn Falun 023 -114 89.
Sekr.: SMSLN, Ma rtin Höglund, Spann vägen 42/n b,
Bromma. Tf n Slhlm 08-2S 38 99.
Skattmästare: SM5CHH, P all I Gerste l, Herllgvägen
l S/nb . Hägersten. Tfn Slhlm 08-19 32 33.
KansUch ef : SMSKG. Klas-Göran Dahlberg, Kvarn
ha gsgatan 24/2, Vä llin g by. Tfn Sthlm 08-8933 88.
Tekn . sekr.: SMSKV, Olle Ekblom, Forshagagatan
28/2. Farsta. T fn Sthlm 08-64 58 10.
QSL-chel: SMSAIO, Ernfrid As pelin , Klenavägen 97,
Vendelsö. Tfn Sthlm 08-7603 19.
QTC-red . : SMSCRD, Lenn arlh Andersson, Sluregala n
6 A/3 , Slockholm Ö . Tfn Slhlm 08-62 52 18.
Supp] . : SM5ZD. Per-Anders Klnnman, LIevägen 2.
Roslags-Näsby . Tfn Sth lm 08-S8 40 83 .
Snppl.: SMSAXQ, Karl-Erik Andersson, H ärbr evägen
8/2, Trångsund . Tfn Slh lm 08/64 97 02 (bostad.) ,
08-63 10 40/24S (arb.).

DL l SMIAZK, K a rl-Gustav W ei nebrand l , Stucksvä
gen, Fårösund . Tf n Visby 0152-211 40.
DL 2 SM2ALU, Lars-In ge Engström, P arkvägen l .
Bergnäset. T fn Luleå 0920-14072.
DL 3 SM3WB,
Sven Granberg.
Svangalan 4 D,
Ström.bro. Tfn Gävle 026- 298 80, an kn. 2013.
DL 4 SM4KL, Karl-Olto österberg, Box 3S4 A , Älve
näs, Vål berg. Tf n Kar lstad 054-424 39 .
DL 5S SM5BGM, B o Forslund, Gamla Land.vägen
3/5, Danderyd 1. Tfn Sthlm 08 -55 57 65.
DL 5L SMSOW, Kur t Leuchovlus, Nygalan 11/1, Väs

QTC
DX: SM7CKJ/6, Per Bergsi röm , Box 30S2, Karlsborg.
Mobilt : SMSK G, KlaS-Göran D ahlberg, Kvarnhagsga
tan 24/2 , Vällingby.
Rävjakt: SM5BZR, T o rbjörn Jansson, Aprikosgatan
29/4, Vä llingby.
SWL: SM3-3l04, Sven Elfwlng, SOlgårdsgatan IS.
örnsköldsv ik.
UKV: SM5MN. Karl-Erik Nord . Ab bo rrvägen 4, Lin
köping.
SMSFJ,
Bengt Brolin, Taborsberg.vllgen
H,
Norrköping.

Minneslista
SSA:5 kans li, Jönåkersvägen 12, Enskede.
Exp. 10.30- 11.30. Postadr. : SSA, En
Skede 7. Pos tg. 52277. Tfn 08-487277.
QSL-byrån ä ven k vällsöppet 18.30-20.30
sista helgfria torsdagen i varje månad.
SSA-bulletinen gär söndagar kl. 0900 på 80
m (3525 kHz) och kl. 10.00 på. 40 m
(7045 kHz) .

QTC ANNONSPRISER
............
............
.. .. .. ... .. .
.. ... , ......
. . . . . . . . . . ..

t
ORGAN FöR FöRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATORER

terås.

DL 6 SM6BLE, Rudolf Dahlström. Barnhemsgatan 11 ,
Mö lnd al. Tfn Göteborg 03 1 -27 11 20 (bostad)
031-27 OS 18 (arb.).
DL 7 SM7MG. Sven Wiklund, Köpm ansga tan 13, Hö
ganäs. Tfn Häl.lngborg-Höganäs 042-405 22 ( b o
stad). 042-401 97 (a rb.).
R evisor: SM7CKJ/6, Per Bergström, Box 3052, Karls
borg.
Rev lsor.upp!.: SM5-33l3, Birger Carl.tedt, Sand fjärds
gatan 10/9, Johanneshov.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Föreningen Sveriges Sändareamatöre rs m edlemmar kallas härmed till ordinarie års
möte söndagen den 24 mars kl. 10.00 på Hotell MALMEN, Götgatan 49-51, Stockholm.

Funktionäre.

Redaktör och an s varig utgivare:
SM5CRD, Lennart Andersson,
Slllregatan 6 A/3 , Stockholm Ö.

1/1-sida
1/2-sida
1j4-sida
1/8-sida
Bilaga

t

275:
150:
85:
50:
275:

ANNONSAVDELNINGEN
Box 163, Stockholm 1
Postgiro 607072
Tfn SO 00 69

B ulletin
Diplom

SM5BHO
SM5CCE
(W ASM l )
SM7ACB
(A-3S0 och
utländs ka )
S"-'I71D
(WA SM 2)
S MSMN
CUKV)

Mobilt

SM5KG

Reg io n I

SM5ZD

Rävjakt

S115BZR

Tester

SM7ID

UKV

SM5MN

NRAU

Vakant

Priser inld. onts. 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 nålfa stsättning kr. 4:30
med knapp
kr. 4:80
(leveranstid ca 2-3 mån.)
LOGGBLAD FöR TESTER kr. 1:65 p er 20 st.
SSA VÄGGLöPARE 5 färger, 33 x 63 cm.
kr. 6 :40
Sätt in beloppet på postgirokonto 522 77
och skriv beställningen på girotalongen,

FÖRSÄLJNINGSDETALJEN
Enskede 7

D agordning
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Val a v ordföra nde för mötet.
Tillkä nnag ivande a v vid mötet uppgjord röstlängd.
Val av sekreterare för mötet.
Val av 2 personer att jä mte ordföranden justera mötets protokoll. Jus teringsmän
nen skola tillika tjänstgöra som rös träknare.
Frågan om dagordningens godkännande.
Frågan om mötets stadgeenliga utlysning.
Framläggande av styrelse- och kassaberättelse.
Framläggande av r evisionsberätte lse.
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.
Val av styrelse och två styrelsesuppleanter.
Val av revisor och revisorsuppleant.
Tillsättande av valkommitte bestå.ende av minst tre personer, ej tillhörande sty
rels en.
Utseende av disciplinnämnd.
Behandlande av budget för 1963 jämte fastställande av medlemsavgift för 1964.
Förslag av styrelsen angående stadgarnas § 19 jämte följdändring i § 8.
Motion av SM7A,ED ang. extra QTC under augus ti må nad.
Motion av SM5ARQ m . fl. angående val av UK-Iedare.
Plats för nästa å rsmöte.
Verksamheten 1963.
Martin Höglund

sekr.

Samtliga medlemmar uppmanas medföra g ällande medlemskort för år 1963. Inne
havare av fullmakt för annan m edlem skall vid äventyr, att fullmakten ej kommer att
ingå i röstlängden, infinna sig i möteslokalen 30 minuter före mötets början. Fullmakts
utställares namnteckning skall vara bevittnad av TV A personer.
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Från volkommitten
Budgetförslag 1963

Förslag och ""otioner
till års,nötet 1968
Förslag av styrelsen angående stadgarnas
§ 19 jämte förändring av § 8
Paragraf 19 föreslås få följande lydelse:
Förseel.ser och disciplinnämnd.

Medlem, som i sin verksamhet såsom radio
amatör eller föreningsmedlem uppträder på ett
opassande eller eljest för radioamatörrörelsen
eller föreningen menligt sätt, må av styrelsen
tilldelas varning eller för viss tid, högst tolv
månader, fråntagas sitt medlemskap i för
eningen. Om förseelsen är av svårartad beskaf
fenhet eller medlemmen förut blivit föremål
för disciplinär åtgärd må han uteslutas ur för
eningen.
Innan beslut om varning eller suspension
meddelas, skall styrelsen inhämta yttrande
från ifrågavarande medlem samt, därest så
finnes lämpligt, från föreningens disciplin
nämnd. Sådant yttrande skall inhämtas från
nämnden, innan beslut om uteslutning medde
las.
Rätt att påkalla yttrande från disciplin
nämnden i frågor av nu angiven beskaffenhet
tillkommer jämväl föreningsmedlem samt per-

o
T
C

O L D T I M E R S C L UB

OTC-Stockholm anordnar en träff lördagen
den 23 mars 1963 kl. 19.00 å sedvanliga stället,
Röda Valvet, Kornhamnstorg 51, Stockholm.
Avsikten är att bereda uppresta OTC-are till
fälle att kvällen före årsmötet tillbringa några
timmar i trivsam tillvaro med OTC-medlem
marna i Stockholmsområdet.
För att arrangörerna skall kunna veta hur
många platser som erfordras kring bordet vid
middagen utbedes intresserade OTC-are att an
nonsera sin närvaro senast den 15 mars. Ring
eller skriven rad till SM5LN eller SM5WK.
Med OTC-hälscning
SM5LN

08/253899

SM5WK

08/284836

son eller sammanslutning som icke är för
eningsmedlem.
Till yttrande eller avgörande av disciplin
nämnden ma jämväl hänskjutas uppkomna
tvistigheter eller andra frågor, om och i den
mån disciplinnämnden finner frågan lämpligen
kunna behandlas av nämnden.
I sådant fall då uteslutning kan komma i
fråga, och nämnden avstyrker uteslutning,
eller yttrande från nämnden icke kommer sty
relsen tillhanda inom fyra månader från den
dag, då styrelsen hos nämnden begärt yttran
de, skall beslut om uteslutning, för att vara
gällande, godkännas av närmast följande års
möte. Eljest träder beslut, som här avses, ome
delbart i kraft för såvitt icke berörd medlem
inom 30 dagar från delfåendet av sådant be
slut överklagat detsamma. överklagar med
lemmen beslut om uteslutning, skaJl frågan
hänskjutas till nästkommande årsmöte.
Här avsedd nämnd utses å ordinarie årsmöte
samt skall bestå av tre personer, varav en
utses som sammankallande, jämte suppleant.
Av nämndens ordinarie ledamöter bör åtmin
stone en om möjligt äga juridisk sakktmskap.
Nämnden avger årligen berättelse över. sin
verksamhet.
BifaJl till ovanstående förslag medför formell
följdändring av § 8 rörande årsmötet, där
nämndens verksamhetsberättelse skall före
dras.
Ovanstående förslag antogs av årsmötet
1961 men förkastades av il.rsmötet 1962.

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna!!
§ 19, Alt. II
Medlem, som icke betalar föreskriven årsav··
gift, som bryter mot föreningens stadgar, som
i sin radiotrafik icke iakttager ett oklanderligt
uppträdande eller som pil. annat sätt uppenbar
ligen skadar föreningen och dess syften, kan
av styrelsen med enhälligt beslut uteslutas ur
föreningen .
(SSA stadgar av il.r 1945)
Antagande .a v ovanstående förslag medför
följdändring i paragrafer där disciplinnämn
den omnämnes .

Utgifter

QTC .. . . . ......... . . ... . ...... . .. .
QSL .... .... . ... . . ..... . ....... . . .
Löner
. . .......... . .... .. . . . . . . . . .
Region I .............. . . . .. . .. . .. .
Region I: Malmö ............. . . . . .
Distrikten
. . . . ... .. . . ...... . . . . .. .
Arvoden ...... . .... . .. .. ..... .... .
Skatt .. . .. . . . ...... . .. . . ........ . . .
Lokalkostnader ..... ..... .... .
övriga konton .... . .............. .

26.000
9.000
16.300
1.000
2.000
1.400
1.500
2.000
4.000
12.000
75.000

Valkommitten för 1963 års styrelseval får
härmed redovisa resultat et av sina ansträng
ningar. Svårigheterna att få fram kandidater
synes öka år från å r . Inte kanske precis på
grund av vederbörand es ovilja, utan mest för
att man ' anser att uppgifterna är sil. viktiga
att man måste gå in för dem helhjärtat, och
att detta kräver ett rätt stort mått av tid
och arbete.
Till valkommitten har inkommit avsägelser
från sekrete raren SM5LN och ledamoten
SM5CHH. Det har emellertid ansetts värde
fullt at tbe hålla · ~LN som ledamot i styrelsen
(förslagsvis kanslichef). Av praktiska skäl har
äve n vissa andra ommöbleringar föreslagits .

Inkomster

Medelmsavgifter
.... . .. . ....... . . .
Försäljningsdetaljen
.. ..... . .. .
Räntor m. m . . .. .... .

69.000
4.200
2.000
75.000

Motion ang. extra QTC under augusti månad
Under sommarmånaden inträffar en hel del,
som kan vara av intresse för olika kategorier
inom fÖl"eningen. Jag tänker närmast på med
delanden om DX-expeditioner, t ester, läger,
föreningsnytt och liknande, som med nuvaran
de ordning kan komma i QTC först när de är
inaktuella. Därför vore det tacknämligt om
det gick att ordna ett extra QTC för augusti
månad, som endast innehöll nyhetsnotiser och
som kräver minimalt redaktionellt arbete.
Detta QTC kan tryckas på billigare papper och
med billigaste metod och ändå tjäna sitt än
damål.
Arne Nilsson, SM7AED

Ordförande
v. ordförande
sekreterare
tekn. sekr.
redaktör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
r evisor
revisorssuppJ.

omval
»
nyval
omval
»
nyval
»
omval
nyval
»

SM5AZO
SM4GL
SM5CXF
SM5KV
SM5CRD
SM5LN
SM7CKJ/5
SM5AIO
SM5BDS
SM5KG
SM5--3313
vakant

»

DiscipJinnämnden föreslås omvald oföränd
rad: SM6AL, SM5ADK, SM4KL och SM4ASJ
(suppleant).
Gävle den 7 februari 1963.
Valkommitten
SMSWB, SM4KL, SM4CTF

J!älkomn.a
till

Motion angående val av UK-Iedare
Med anledning av att verksamheten på UK
banden ökat väsentligt på senare år (och di
plom o. a. verksamhet tillkommit) föreslås, att
följande nya punkt intas i § 8 SSA:s stadgar:
Val av UK-ledare.

Vi föreslår även att ovanstående punkt till
läm pas fril.n och med detta årsmöte (1963).
SM5ARQ
SM5BLD
SM5CAF
SM4COK
SM5ASX
SM5BIU
SM4CTF
SM4CIV

C. A . Gustafsson
B . Brant
J. A. Lindholm
B. Israelsson
L . O. Ericsson
B. Ericson
G. Jomson
E. Landberg

fl RS1JlÖ 'Jl E T,
Stockhobn
ocl. JJlaltnen.
Som vanligt blir det lunch och
trevlig samvaro i god amatör
anda.
Ni

SOlll

har

kom i god tid!

fullmakter 
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Styrelseberättelse
för arbetsåret 1962
Styrelse, DL och funktionärer
Sedan ars mötet 1962 har styrelsen haft föl
jande sammansättning:
Ordförande
SM5AZO
Vice ordförande
SM4GL
Sekreterare
SM5LN
T ekn. sekreterare: SM5KV
QTC-redaktör
SM5CRD
Ledamöter:
SM5CHH (skattmästare)
SM5KG (kanslichef)
SM5AIO (QSL-chef)
Suppleanter:
SM5ZD
SM5AXQ
Föreningens distriktsledare (DL) har under
äret varit: SM1AZK, SM2ALU, SM3WB,
SM4KL, SM5BGM (DL5S), SM50W (DL5L),
SM6BLE och SM7MG.
Styrelsen har till sig adjungerat följande
funktionärer:
SM5BHO
Bulle timedaktör
SM5BCE
Bulletinoperatör
SM5BZR
Rävjaktsledare
Diplommanager WASM SM5CCE
SM6AMR och
Diplommanager övr.
SM7ACB
Testledare och WASM2 SM7ID
SM5ZD
Region I
SM5MN, SM5FJ
UKV
SM5KG
Mobil
Allmänt
Styrelsen har under året hållit 10 protokoll
förda sammanträden, varav DL och funktio
närer kallats till ett.
Som matrikel över licensierade medlemmar
har använts ToFS E:22, där SSA medlemmar
har utmärkts med ett M. Förteckning över för
eningens lyssnarmedlemmar var införd i QTC
8/9 1962.
Under året har inga förändringar inträffat
ifråga om frekvensområden .
Internationellt sett har styrelsens kontakt
verksamhet fördjupats och förberedelserna för
Reg. I-konferensen i Malmö 1963 har under
a ret tagit fastare form.
Den intensifierade amatörradioverksamheten
äterspeglas j föreningens medlemsantal som
per den 31/12 1962 uppgick till 2.275, därav
1.902 sändare, 303 lyssnare och 70 SL-statio
ner. Under året har föreningens hedersmed
lemmar reducerats till 5. Med Emil Barksten
förlorade SSA den siste av de föreningsmed
lemmar som var med och stiftade föreningen
år 1925.

'S tyrelsen har för avsikt att föreslå oföränd
rad medlemsavgift för år 1964.
Beträffande styrelsens verksamhet under
året hänvisas till vad som bl. a. publicerats i
QTC under rubriken »Nytt från HQ». Tilläg
gas kan att SSA bidragit med material vid en
del utställningar och tillfälliga stationer med
XA-signaler, varvid propaganda gjorts för
verKsamheten. Utomordentligt gott gensvar
har även erhållits å SSA skrivelse till chef
redaktörerna i landets tidningar, vilken riktat
uppmärksamheten å amatörrörelsen med ett
större antal artiklar som resultat.
Kansli
Under året har arbetet på kansliet i slort
sett bedrivits efter de riktlinjer som utformats
under föregående år. Genom den omläggning
av kanslirutinen som införts, har besvärande
arbetstoppar i hög grad kunnat dämpas. Trots
att medlemmarnas önskemål om service växer
med stigande medlemsantal, och därmed även
kansliets expeditions- och bokföringsarbete, är
det glädjande konstatera att kansliet kunnat
möta denna stigande arbetsbelastning.
Genom bokföringsomläggningen har styrel
sen, i och med att numera månadsbokslut
kunnaE göras, varit i stånd att kontinuerligt
följa upp det ekonomiska läget på ett bekvämt
sätt.
Systemet med postförSkottsförsändelser å
medlemsavgiften har liksom tidigare fungerat
utmärkt även under' 1962.
Försäljningsdetaljens omsättning har varit
mycket god. Sålunda har Prefixkartan och Po
pulär Amatörradio under året slutsålts och
upptryckning av nya upplagor är aktuell.
Adressregistrets överförande till kansliet har
visat sig vara till stor fördel. Numera skötes
upptryckningen av adresser, bl. a. till QTC
påsarna, helt av kansliet.
!Samarbetet med Bröderna Borgströms tryc
keri fungerar utmärkt.
Antalet QTC -prenumeranter uppgår till 45.
Som kanslist tjänstgör fru Margareta Berg
ström.
QSL-byrän sorterar liksom tidigare under
kansliet och som QSL-hjälp tjänstgjorde fram
till den 31/4 fröken G. Johnsson, som den 25/4
efterträddes av fru Aino Karisson. Sedan i me
dio av 1962 har tjänsten upprätthållits av fru
1. Eriksson.
'
SM5LN

Rävjakt
Internationellt sett har Sverige hörts av i
två rävjaktssammanhang. Vid EM iAnkaran
i Jugoslavien deltog Gunnar Svensson, Stock
holm. Vid NM i Oslo deltog 12 svenskar. Tore
Nord, SM5BUZ, Motala, blev nordisk mästare
1962.
'SM ordnades i år på ett förtjänstfullt sätt av
Västerås Radioklubb. Svensk mästare 1962
blev Kurt Leuchovius, SM50W, Västerås.
Beträffande den lokala verksamheten tyder
ingenting på, att inte allting löpt i sina gamla
vanliga spår ute i landet.
SM5BZR

Qle
Tidningen har utkommit med elva nummer,
varav ett dubbelnummer, även i år. Många
verkligt goda artikelförfatare har medverkat
att tillsammans med spalredaktörerna göra
å rets 316 sidor läsvärda. Som vanligt visar det
sig svårt att få tag i konstruktions artiklar
speciellt då på enklare sändare och mottagare.
Annonserna visar glädjande nog en stadigt
ökande kurva, vilket får tillskrivas den inar
betning på marknaden som utförts av annons
byrån under de gängna ären.
SM5CRD

Fjärde distriktets verksamhetsberättelse
för år 1962
Antalet medlemmar var vid årets slut 218.
Under april utsände jag 125 ex. aven kom
plett medlemsförteckning över alla sändare
amatörer och lyssnare ordnade efter orter samt
med markeringar för de kontaktmän som fun
nits inom distr. sedan många å r tillbaka. En
del luckor i fråga om antalet SSA-anslutna
kunde tyvärr påvisas. För statistikens skull
framhöll undertecknad nödvändigheten aven
undersökning för hela SM. SM5AIO utredning
ar visar i QTC nr 1, 1963, att vi har en tradi
tion att försvara i 4:e distr.
Av d'i.striktsmöten har hållits två välbesökta,
ett i örebro den 20.5 och ett i Karlstad den
14.10. På den sista platsen var totalt 87 när
varande, varav från andra distrikt ej mindre
än 30, detta belyser närmast bilismens våld
samma utveckling i Sverige. En stor procent
av de bilar som syntes i örebro och Karlstad
var försedda med mobila stationer för 80 och
2 mtr.
Aktivitet en pa. amatör banden har ökat om
jämförelse göres med 1961, alltflera har tydli
gen lärt sig bemästra TVI-problemen, anting
en det nu berott på den egna sändaren eller
kanske rentav att man upptäckt avstängnings
knappen på TV-mottagaren. De bästa 4:orna,
som kommer att publiceras i QTC 1963 under
erövrade »aktivitetsdiplom 350» (80 och 40 m),
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har att emotse priser från distriktskassan. När
det gäller den moderna och fullt tidsenliga ut
vecklingen med I8SB, verkar det, som om vi i
4 :e skulle ligga något efter de övriga distrik
ten i utvecklingen. Jag tycker, det är ganska
få här, som kör med denna ypperliga teknik
gren. Är det inbillning? Här finns det plats
för statistik , Portabla stationer (ej bilburna)
och rävjägare förekommer ytterst sparsamt,
annars finns det god plats i Guds fria natur,
och frisk luft är ju en underbar tillgång.
Aktivitet en pil. UKV. På dessa band finns
det många körklara stationer, detta belyses
bäst av, att vi under våren fördelad e 30 st .
kristaller inom distr. Utfrekvens 145,32 MHz .
Avsikten är dels att få en gemensam kanal där
vi kan träffas och dels att sprida ut aktivi
teten mellan området 145-146. Här i Vä rm
land brukar vi köra A3 på distriktsfrekvensen
varje söndag 10,00. Flera är välkomna! I tis
dagst,esterna har det regelbundna deltagandet
av 4:or varit mycket sparsamt. Varför? På
DL-mötet i Stockholm var vi ense om att re
kommendera testledaren ordna priser även till
de bästa inom varje distrikt, när ett testAr
gått tillända. En sådan åtgärd kommer säl,ert
att stimulera.
QSL-tjänst en hal' under året skötts på ett
föredömligt sätt av SM4AG (och hans moder
inom parentes!). Under 1961 utdelade Folke
22.000 kort, und er 1962 steg siffran till hela
31.800 qsl. Det blir m å nga arbetstimmar.
Kursverksamhet
har inte inrapporterats,
men jag vet att FRO och öSA inom örebro
även under 1962 anordnat telegrafi resp. tek
nikvetande för blivande C-amatörer, Av bild
ningsförbunden har före 3:e året i följd Grums
Vålberg TBV anordnat en telegrafikurs om 40
timmar. Intresset är glädjande stort, och det
borde gå att göra så på flera platser - gärna
i samarbete med något av bildningsförbunden
och närmaste militära myndighet. I den enk
laste formen r äcker det bra med en bandspe
lare samt en rör- eller ännu bättre transistor
summer. Särskilt den yngre generationen har
stort intresse, och här är det verkligen tack
samt att arbeta för en ledare.
SM4UKV-fyren
startade som bekant den
30.6 med en provisorisk sändare om 100 watt
från en rundstrålande antenn med stationsplats
Grängesberg. Ett hängivet och uppoffrande ar
bete nedlägges här av »fyrvaktaren » SM4NK.
Det har ibland varit ganska svårt för h-onom
att beräkna start- och stopptidel' på program
met med hänsyn till TV-tiderna, särskilt då i
samband med »Hylands hörna», Fyrens ton och
frekvens drift har anmärkningsvärt goda pres
tanda om hänsyn tages till sändarens delvis
omoderna uppbyggnad. Teckengivningen är
numera utan anmärkning. Statistik skadar
inte, t. o. m. 31.12 var fyren igång samman
lagt 1.200 timm.a-r , enbart under december 344
sändningstimmar. Strömförbrukningen under
1962 var 450 kWh. F . n. ligger antalet sänd 
ningstimmar pä i medeltal 15 a 16 per dygn .
Jag hoppas, att de som arbetar med projektet

Förening e n Sveriges Sänd .a reamatö1·e1·

64

F ör en i n g en Sv er i g es Sän dar eam a t ör e

på den nya TVI-fria 2-meters sändaren, som
skall kunna gå dygnet runt, samt på d:o sän
daren för 7 dm har lycka och framgång, i sin
goda gärning. Någon gång under 1963 vill vi
gärna höra de två fyrsignalerna från Gränges
berg! En dellyssnarrapporter har anlänt från
h ela ,Skandinavien, varför ett QSL för
SM4UKV planeras. Underhandlingar pågår om
ev. vetenskaplig bearbetning i framtiden av
inkommande lyssnarmtrl uppställt efter lämp
lig mall.
Framfi.dsönsk .a n. Under hösten togs ett bra
initiativ från SSA styrelse, när det gällde att
tillskriva landets chefredaktörer. Uppropet ut
löste på många håll i SM ett omedelbart gen
:'lVar från tidningarna, och så även inom vårt
(listrikl. Man frågade vad amatörradio var och
ville gärna behandla ämnet i artikelform . Dy
lika saker leder till nya medlemmar och vi ha..,.
plats fö)' m (i:n.1la nya.' För att hjälpa dessa kan
de av oss, som hal' ålder och erfarenhet inne'
göra 1' 11 god insats.
Med 73
K . öst m' nm'(!
DL4

äLfjakt

VINST- OCH FÖRLUST KONTO
1/1-31/1 2 1962
D ebet

26.046:85
8.719:65
1.353 :60
3.003:01
15.112 :20
1.887:11
3.578:53
2.278:24
1.875:00
1.500:00
3.985:60
512 :30
1.138 :75
285: 72
71.27fi :1)6

Kl'edit

Försä ljningsdeta ljens konto
Medlemsavgifte rs konto . ..... . .
Diplom konto
. ... ......... .
Region I konto ...
. ... . .. . . . .
Diverse inkomsters konto .
Räntors konl0 .. .. . ....... ..... .

1.968:14
65.379:00
753:76
913 :40
176:00
2.086 :26
71.276:56
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1963

BOl(SLUT 1962

QTC konto
. . .. . . .. . . . . .. . ... .
QSL konto ........... ... . . . .. . . .
Distriktens konto ... . . . . . . . .. . . . .
Porto och telefon konto .... .. .. . .
Löners konto ..... .. ........ . . .. .
Kontorsmaterials konto ....... . .
Lokalkostnaders lwnto . . .. ... . . .
Omkostnaders konto .... ... . .
Egna skatters konto ... . . . . .. . . .
Arvodens konto .. .... . .. . . .... .
Resors konto . ..... ... . .. . .... . . .
Tävlingars konto ... .... .. . ..... .
Avskrivningars konto .. ,
Utgående balans konto: 1962 års
nettovinst

j'

UTGAENDE BALANS KONTO
D ebet

Kassakonto
.... . ..... . ........ .
Postgiro konto ....... .. . . ...... .
Bankers konto . ....... .. .. . .
Reskontrans konto: fordringar . ...
Försäljningsdet. konto : varulager
Koncentra konto
.. ..... . . . .. .
Inventariers konto .. . ... . . .. ... .
Minnesfondens konto: fordran . .. .

204:16
6.633 :45
18.804 :83
320 :00
1.799:24
18.780 :00
1:00
257 :23
46.799:91

Kj'edit

Källskatters konto
Kapital konto ..... . .

958 :00
45.841 :91
46.799:91

HANS ELIAESSONS MINNESFOND

Innestående medel 31/12 1962
Skuld till SSA . . ... ... ....... .. .

2.513:26
257:23
2.256 :03

Eftersom det synes finnas intresse för ett
amatörläger i sommar och förfrågningar kom
mit från SM, Norge och England, ämnar vi
söka anordna ett tredje Dala-Storsundsläger,
andra eller tredje veckan i juli.
Dala-Storsund ligger i hjärtat av Dalarna,
mellan Falun och Borlänge vid sjön Runn.
Förläggningen består av stugor med 2- eller 4
bäddsrum och en stor matsal med plats för ett
par hundra personer. Priset för helinackorde
ring (3 mål mat per dag) har ännu icke kun
nat fastställas, men torde belöpa sig till högst
14 kronor.
På lägren sysslar vi med amatörradio i oli
lta former, rävjakter, t ekniska föredrag , un
derhållning, bad, dans och kamratlig samvaro.
Ett amatörläger anses vara en god förening
av radio- och familjeliv. Om intresse fin
nes kommer vi att ordna ett »rävjägarinter
nat» (med särskilt stärkande mat och mycket
nattsömn), där landets rävjägare skall ges till
fälle att diskutera teknik, jaga och förbereda
sig för större uppgifter.
Vi behöver litet hjälp med vissa exekutiva
uppgifter såsom förläggning, rävjakts- och
UKV-organisatörer, och vi är tacksamma om
det finns några som vill förena lägerlivet med
sådant arbete.
För att lägren inte skall bli alltför slentrian
mäsiga är vi också tacksamma för tips på
nya trevliga saker som vi kan syssla med.
Närmare uppgifter i kommande nummer av
QTC. Sänd gärna förhandsanmälning med syn
punkter på exempelvis tidpunkten för lägret
etc. till
SM3WB, Sven Granberg,

Svangatan 4 D, Strömsbro, tel. 026-298 80
(ankn. 2013) eller
SM4GL, Gunn.a<I· EriTcsson,

Fack 12, Falun (tel. 023-11489)

Rllned.: SM5BZR, Torbjörn Jansson,
AprIkosgatan 21>, 4 tr. , Vällingby.

För nå gra rävspalter sedan lovades, att en
transistorrävsax skulle beskrivas i januari
numret av Radio och Television. Tyvärr kunde
man inte lita på ryktena alltför mycket. Men
någon gång under vårens lopp ska artikeln
komma, har det lovats. Så vänta och se boys.
För övrigt tycks inte rävjagandet ha kom
mit loss för säsongen ännu. I Stockholm plane
ras närmast en skldjakt någon gång mot slutet
av februari. Hoppas kunna berätta om den i
nästa nummer.
Det vore kul att höra lite om rävjagandet
runt om i landet. Skriv gärna några rader!
Om SM vet vi för närvarande (2 februari)
ingenting. Hoppas att veta mera i nästa räv
spalt.
PS
I Stockholm
kommer en »svartsändarjakb> att äga rum
söndagen den 10 mars 1963. »Svartsändarem>
SM5BZR/5 kommer att vara i gång kl. 9.00
till 14.00 på 80 m CW, vanlig amatörtrafik.
QTH blir någonstans inom Storstockholm.
Jakten är inte någon tävling, utan är främst
avsedd som övning i infångandet av svartsän
dare. Om radiotrafik som avslöjar att jakt på
går, avlyssnar av svartsändaren, avbryter den
na sin trafik.

För att vi skall veta hur många som jagar
oss, vill vi ha föranmälan om deltagande på
söndagsmorgonen kl. 8.00-10.00 till tel.
485370 (SM5CBD). Svartsändaren slår igen
när samtliga föranmälda hittat fram, eller se
nast kl. 14.00.
Eftersnack hos svartsändaren.
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Fig .2

EN

8

HEMBYGGD
SUPER

Idealiskt komplement till Din kristall
konverter med direkt ingång på 80
metersbandet samt avsedd för SSB,
CW och' eventuellt AM .

Av SM5BUO Ake Backman
Ibsengatan 44, Bromma

Denna mottagare är ett gott komplement till
den i QTC nr 12/62 beskrivna excitern för SSB
och har visat sig fungera mycket tillfredsstäl
lande. Den är avsedd att användas på olika
band i kombination med konvertrar och är
bl. a. försedd med:
a) en omkopplingsbar kristalloscillator för
skifte mellan övre och undre sidbandet.
b) ett filter med en bandbredd av ungefär
3 kHz.
c) ett CW-filter med en bandbredd av 100
Hz.
d) en S-meter som också lämpar sig för CW.
e) både produktdetektor och vanlig LF-de
tektor.

Fil}. l

Första steget
I första steget, som är av konventionell typ,
används röret 6AM6/EF91. För att komma
ifrån trackingproblemet avstäms HF-steget
och lokaloscillatorn var för sig, vilket för övrigt
också tillämpas i en del nya fabriksbyggda
mottagare . Nackdelen är förstås att man får
en extra ratt att sköta, men eftersom amatör
banden är ganska smala, behöver man bara
då och då variera gangkondensatorn, som är
på 2 X 150 pF. Spolarna L 1 och L 2 har samma
induktans. Frekvensområdet är 3--4 MHz. Till
punkt A kan under sändnings perioderna en
negativ spänning anslutas för strypning av rö
ret i första steget i samband med konvertern.

Lokaloscillatorn
För att få lokaloscillatorn så stabil som möj
ligt valdes här i stället för blandarrörets triod
del ett separat rör, nämligen pentoden
6AM6fEF91. L 3 är lindad på en 30 mm kera
misk spolform med 1 mm koppartråd och 1
mm avstånd mellan varven. Antal varv är 15
och uttaget görs vid 2 eller 3 varv från botten.
Blandarsteg nr 1
Anod och styrgaller i trioddelen ansluts till
katoden. Kretsen i övrigt talar för sig själv.
Mellanfrekvenssteget
I MF-steget används fyra 456 kHz MF-trans
formatorer av fabrikat Philips, vilka parvis är
kopplade med en kondensator på 1,8 pF. Nega
tiva förspänningen till MF-röret, som är ett
EF89, kan ändras med en linjär poentiometer
på 100 kf? Motståndet på 5,6 kf? till jord tjä
nar till att ställa in den ordinarie arbetspunk
ten på cirka -2 V.
Obs! MF-transformatorerna är avstämda till
461 kHz.

hos signalen från första MF-steget. Naturligt
vis kan första mellanfrekvensen ändras några
tiotal kHz om detta visar sig lämpligare med
avseende på tillgängliga kristaller.

Blandarsteg nr 2
Här används äter ett ECH81, vars trioddel
kortsluts som förut. Blandarrörets katodmot
ständ är avkopplat med en elektrolytkonden
sator på 8 r,F och en polyesterkondensator på
0,1 pF, då elektrolytkondensatorn ger ett visst
mått av självinduktans. Anodkretsen är kraf
tigt dämpad och avstämd till 50 kHz. L 4 ut
görs av Philips ferroxcubekärna D36/22N typ
K3 000 84, på vilken lindas cirka 120 varv
litztråd (30 X O,07). Kärnan har ett luftgap på
cirka 1 mm och får med det angivna varv
talet en induktans av omkring 5 mH.

27kil

~1#-++250V

Audio -

Amplif"~r

IlOka

Kristalloscillatorerna
De tillgängliga kristallerna hade grundfre
kvensen 411,1 resp. 511,1 kHz. Genom att kopp
la om anodspänningen till endera av rörhal
vorna får man ± 50 kHz efter andra blandar
röret och kan säledes välja mellan övre och
undre sidbandet. Förutom vid SSB kan man
ocksä begagna denna metod då man är störd
vid AM-mottagning. Skillnaden mellan kristall
frekvenserna här måste vara minst lika med
dubbla den andra mellanfrekvensenen som an
vänds och de bör iigg'a så symmetriskt som
möjligt med hänsyn till den höga frekvensen

+ 250"v

ng.'

S-metern
F.g. Jb

F"}. Jo

Här används ett ECC81 som katodföljare
med katodkretsen avstämd till 50 kHz (35
mH, 300 pF). Denna frekvens är emellertid
inte kritisk. Signalen demoduleras aven OA81
och tillförs instrumentet. Ena halvan av ECC81
tjänstgör vid CW och AM, den andra vid SSB.

Broad .ho,,,'rl Jlf.c/:. {Jdb down}.

Lågfrekvensförstärkaren

drlrelor

~

~

s

~

- 'OV

I LF-förstärkaren används triodpentoden
ECL82 som tillförs signalen frän AM-demodu
latorn eller produktdetektorn via S2 B . Paral
lellt över utgängstransformatorns sekundär
lindning ligger ett motstånd på 100 ...Q för kon
stant belastning vid omkoppling från hörtele
fon till högtalare. Negativ återkoppling tillförs
triodhalvans katod via motståndet på 120 kQ.
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Bredkanalsfiltret
Bredkanalsfiltret utgörs av fyra Philips fer
rocubekärnor D36{22N, alla med samma lind
ningsdata som L 4 , De är dämpade med ett
motstånd pä 68 kQ och överkritiskt kopplade
med en kondensator pä 100 pF,
Resultatet är ett filter med omkring 3 kHz
mellan -3 dB-punkterna och omkring 7 kHz
mellan ---40 dB-punkterna, vilket betyder en
avsevärd branthet på kurvans sidor, P'.mkter
na för - 3 dB ligger vid 50,4 kHz och 52,8 kHz,
så en signal på 50 kHz blir undertryckt cirka
10 dB.
Dämpmotstå ndet över sista spolen har ute
lämnats eftersom LF-detektorn med halva sin
impedans, 75 k...Q, tjänstgör som ett dämpmot
stånd.
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Med omkopplaren S2 i läge CW bortkopplas
anodspänningen till EF85 i bredbandsfiltret så
att endast smalkanalsfiltret fungerar.
Smalkanalsfiltret
Smalkanalsfiltret är konstruerat på samma
sätt som bredkanalsfiltret med undantag av
att spolarna inte är dämpade. På grund av
kretsarnas höga Q-värde kommer därför - 3
dB-punkterna att ligga cirka 100 Hz frän var
andra och kurvan fär en utomordentligt brant
lutning. (Bandbredd 1 kHz vid - 35 dB och 2
kHz vid -50 dB) .
Detektorerna
För demoduleringen används både en pro
duktdetektor och en AM-detektor. Med hjälp
av omkopplaren S2 (4-pol., 4-vägs) är det en
kelt att koppla över frän CW till SSB och till
AM.
I stället för 1{2 EB91 i AM-demodulatorn
kan en germaniumdiod .a nvändas ex. OA85
m. fl.
Produktdetektorn, som innehåller 2 X ECC82,
är av välkänd typ och behöver ej närmare be
skrivning.
Beatoscillatorn
Även beatoscillatorn är försedd med en fer
roxcubekärna typ D36{22N med 120 varv (0,4
mm emaljerad tråd), resp. 30 varv för åter
kopplingsspolen. Med en vridkondensator på
100 pF erhälles ett omräde på cirka 1 kHz.

w

ORV-red.: SM5MN, K . -E. Nord. Abborrväg. " Linköping.
Bltr. r ed.: SM5FJ, Bengt Brolin, Taborsbergsvl1gen H,
Norrköping.

Aktivitetstesten
Januartomgången

SM5LE
SM7ZN
SM5FJ
SM4COK
SM5US/5
SM5DIC
SM6PU
SM5JA
SM4KL
SM5CAX
SM5CJF
SM5CMJ
SM5AII
SM5AEZ
SM5BEI
SM5HG
SM5AGM
SM4CDO

154
141
101
98
95
79
79
78
75
74

70
67
62
62
61
46
45
42

J{Ofilmcntarer:
5LE
QRG 144,29 och 144,66. Snart QRV 432,
4COK Nytt QTH: Felllngsbro c:a 25 km OSO örebro,
Min (örsta test. QRG 144.12 och 144 ,72, 6 watt.
5DIC
Fram till kl 2200 bra condx, därefter dällgt.
4KL
Skönt med de nya reglerna!
Har sett någonstans hur man anger sin avlyss
5CJF
ning av bandet efter ett C Q, men kan ej Il.lerflnna
förkortningarna för CW?
Jag tror det var HED för High End Down och
5F'J
LE\] for Low End Up? Eventuellt bara HE och
LE. Börjar man på mitten kan ju CU resp. CD
tänkas.
5CMJ Ny QRG 144,04, Hörde 7ZN 599.
5AII
5LE och jag kör var sIn test från Tumba, Min
QRG 144 ,39, 145,38 mobilt 144,90.
QTH Barkarby, QRG 144,28, Hörde 3AST, 7ZN
5BEI
och 1 CNM.
Nu
QRV Igen på 144,10.
4CDO
5CZQ
Jag finner insändningsförfarandet av loggar något
dunkelt. Båda tisdagarnas loggar skall väl Insän
das, den ena som check logg?
Riktigt anmärkt, Kjell. VI kämpar ju om äran,
5FJ
varför jag anser checkloggar onödiga, Event. fusk
eller oavsiktliga fel går att aVSlöja ändå. Ingen
vet ju vilken logg som motstn sänder In! Dess
utom kan full lcoll ej göras ändå då mä nga (t. ex,
utländska stns) aldrig sbnder check logg. Dessa
QSO räknas ändå.
6CNX Körde mina första SM S-or under testen. Sten har
även skickat en bra beskri vn ing på s, k, C Q
maskin , Om du är Intresserad skriv tlll S. Hamn
st cd t , österlånggatan 64, Trollhättan. Kanske nä
got fö r QTC OXO ,
7DRB Mina 10 watt fIck två fina DX, Ny 10 el beam,
3CFW QRG 144, 88, Hörde 5AEZ, 3AST, 5BTQ, 5LZ,
5AII, 5CAT, 5CPD och OH0RJ,
7DLC Min första aktlvi tetstest, QRG 144 , 45, QTH Vi
ken, abt 20 km norr Hälsingborg.
6CZV QRG 144 , 62, Fick -5BSZ första SM5:a.

AKTIVITETSTESTEN
1962
9

tester
1. SM7ZN

2, SM5BDQ
3. SM5BSZ
4 . SM5LE
5, SM6PF
6. SM5FJ
7. SM5LZ
8, SM5AEZ
9, SM6PU
10, SM5CJF
11. SM5TC

1589
1366
1338
1 230
1052
1031
967
948
812
732
726

12,
13,
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

SM4KL
SMICUI
SM5BEI
SM7YO
SM5CHH
SMICNM
SM6CJI
SM5AGM
SM6CSO
SMIBT

648
599
582
507
483
456
414
321
304
197

SM5CZQ
SM6CSY
SM5CPD
SM5BFE
SM6CNX
SM1CNM
SM4PG
SM7DRB
SM5CHV
SM3CFW
SM7DLC
SM6 CZV
SM3AST
SlvI6CJI
SM4CYY
SM3LS
SL5ZQ
SM1BT

40
39
38
34
32
30
30
25
25
22
20
18
16
13
12
9
8
2

Bltr. spaltred:s kommentar:
Här har endast medtagits de som kört 9 tester, övriga
98 deltagare kan väl komma senare, om så behövs,
A v dessa har 43 sänt log!; endast en gån!;.
Herr Pettersson gjorde det Igen! Han s sjätte seger I
aktivilelsleslen. Bravo! Striden om andrapla tsen var härd
mellan -5BDQ och -5BSZ. Thord vann dock med knapp

Lyssnare
SM5-3305

64

åren.

Lyssnare:
SM5-3305
Antal testdeltagare 11 9, Lyss nare 4,

845

margInal.
C -amatörerna uppma nas sända In sammand rag av sina

resultat för 1962 tlllsa.mm ans med en försäkran om att
vederbörande Inte Innehaft högre certifikat än C, Detta
för alt kwma avgöra tävl1ngen om C-amalörrenas sllver
tallrik ,so.m nu innehas av -5LZ .

I

nästa

nr lite

statistik

om

aktlvitetstesten

genom

CIt,

F Ö 1" e n i n g e n S v e l' i g e s S ä n d a r e a m a t ö l' e r
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Region I VHF-test 1961
AF 139 som hf-steg på 432 Mc
S~17BAE

är nu avdömd av den svensita juryn med -7Bg som
ordf. Gener a lprotol<ollet är under utsändande och kom
mer i tillämpliga delar i nästa nummer.

skriver:

»Hur under en månads tid labbat
139 i en uppställning som hf-steg för
jag erhällit är närmast förbluffande.
avsevärt bätlre än gängse rörtyper
samt nuvistorerna.

med transistorn AF
70 cm. Det resultat
Denna transistor är
sasom EC SS, 117A

I

Samtidigt har -7BZX, Sven, pro vat den pil. 144 Mc.
AF 139 förbättrar hans 417A-konverters brustal med 0.5
dB . H a n har även byggt en heltransis toriserad 144 lYle
Iwn v erter enligt följande uppstlillning: AF 139 1. hr. AF
114 , 2. hf, AF 114 bland . samt tvä AF 114 i osc.-kedjan.
Denna konverter är bältre än hans med 417 A både mät
och hörbarhelsmässigL

L
I
I

1000 I
GENOM
FORING

Så t iII beskrivningen av mitl 70 cm hL - steg. Någol
särs kilt att peka p å finns där inte, följer man schemat
sa. fungerar den oxa omgå.~nde. En salt mäste dock fram
hö.llas: transistorer är ytterst känsliga för AC. Jorda där

för lödkolven (y tterligare ett lips vid lransislorlödningar:
använd helst inte en 220 V lödkOlv utan en 6 V löd
penna ansluten till 6,3 V med. ena benet jordat. Tran
sjstorCha ssit fnr inte vara anslutet till batteri eller nägon
apparal i shacket. -MN).
Kontrollera a lt Inte hf från sändaren l<ommer in i hf
steget. Använd koaxrelä (ör antennomskiftningen, Om inte
redan Dill Iikril<teri för rx och tx är jord a t , sa gör
det omgående, Förutom att det räddar transistorn sa
k a n det oxo rädda livhanken I andra sammanhang. ,)

Sp'F
RORTRIMMER

SKÄRM:

12 k
+ 9V

I

I

J..

3~UT

DR = '1 vaTV, 6 mm diameter.
L = 60 mm lång, 2 mm tjock. Kollektol·tapp
ning 10 mm från ÖVl'e änden. Utgilngs
tappning 15 mm frdn jordänden.

Region l-konferensen i Malmö
denna sommar kastar red an sin Skugga framför sig, som
det brukar heta. Dagordningen för VHF-kommitt~n dis
kuteras för nän·arande. Den som h a r nagon fråga av
internationell räckvidd inom VHF-omrädet bör före den
15 mars h a sänt den till -]\.fN.
Tillåt mig l det sammanhanget göra bröderna ett
förslag. Ska vi samla till en klubba åt ordföranden i
Region I VHF-kommitte? För sådär 50-75 kr I.. an d(>t
bli en gedigen pjäs med silverband, där det k a n stA
på. engelska något om a tt de svens!<a VHF-am a törerna
sk linkt klubban till ordföranden.
Som gammal föreningsmännisl<a och deltagare i l<onfe
renserna I St resa 1956, B ad Godesberg 1953 och i FOII(
s tone 1960 får jag erkänn a , att det retat mig att se en
o rd fö r ande i en internationell kommitte silla och dutta
med en blyertspenna eller en tändsticl{sas k vid stadfäs
tande av viktiga beslut. En klubba har länge behövts.

CQ-maskin
~ ',J

-,v

Alla län körda på 144 Mc!

Debatthörnan
»Det verkar som om aktiviteten är betydligt sämre på
CW -testerna än På. foni-testerna. Orsaken till detta torde
vara att alternativ ~ segrade vid den separata omröst
ningen. Följden av detta har blivit all manga inte anser
sig behöva QRV på CW-lesterna, med dålig a ktivitet
som resultat. Det är särskilt trå.kigt för G~m som verk
ligen gär in häri för att samla poäng pil. CW-testerna .
(Däribland icke jag, åtminstone inte med nuvarande reg
ler men gärna när det blir en ändring, HL) Antag, aU
SM5XYZ pil. en foni-lest fär 80 poäng sam l att han pil.
eV./-testen efter 5 timm.:.rs l<ämpande vid nyckeln bara
kommer upp I 79 poäng! 5 timmars slit alldeles för
gäves! (Åtminstone ur poängsynpunkt.) Det k a n inte an
ses korrekt att den slimsta testen inte ger några poäng
(alltid CW-leslenil. Så vitt jag vel är vår aktivitetstest
den enda tesl ,uppdelad I perioder, där inte varje QSO
ger nägon form av poängutdelning. Enligl min äsil,t
kan något av fÖljande för sl a g lösa problemet:
1. Man räknar ihop den sammanlagda poängsumman
för C \\'- och FonL-testerna (precIs som i alternativ 1).

2.

Man räknar CW-testerna för sig.. och foni-testerna

för sig och korar lvä segrare vid ärets slut. Detla är det
bästa förSlaget tycker Jag, eftersom ingen behöver känna
sig tvungen att vara QRV på. CW-testerna, vilket han i
praktiken blir genom förSlag 1. Dessutom finns det aktiva
2-metershams som aldrig ltirt sig CW, vilka genom för
slag l kommer i ett däligt läge. Om nagon Invänder all
silvertallrikarna inte ri!cker till för två. segrare är jag
säker på atl CW-segraren läter sig nöja med blotla äran.
Huvudsaken är ju att aktiviteten öl<as, Om SM5FJ jn te
har tid att räkna ihop poängen för bägge testerna er
bjuder jag mig gärna atl hopräkna ex. CW-testerna.

3. lvlan återgår till de gamla reglerna med en test per
månad, alltsä en föga aktivitelsfrämjande åtgärd, men
eftersom många bara vill ha en test per månad, sA. är
det ju ändå en jösning, Testen bör dock sluta vid mid
natt.
Lät oss alltså hoppas all en lösning kommer till ständ.
så. att nuvarande förhåll an de inte få.r fortsätta längre
samt flytta gärna upp ovanför H5! >
8~I5AGM

Onekligen raskt marscherai OM. Red an efler en må
nad beredd att SPOla ner de nya reglerna ! Vad anser
övriga tävlingsdeltagare?

'"

I

k

SM5BSZ, Leif. meddelar, att han den 2.2.63 kl 1135
SNT klarade denna utomordentliga prestation och nu för
bereder insändande av qsl som verifikation. Hjärtliga
gratulationer frän hela UKV-gänget!
Intresset för en högre valör av WASM 144 är anna rs
minimalt från läsekretsens sida, Summa ett brev har
inströmmat med anledning av blänkaren i spalten här
omsistens, Det htirrör frän -5TC , och Arne skriver bl.a.:
»Hörde av -BSZ atl del var däligt med förslag till etl
ev, utökat tvåmetersdiplom. Dä frågan nu har blivit mer
eller mindre a kut må.ste något hända på den fronten. Jag
har lvä förslag all komma med. Det ena förslaget ligger
i Din frågeställning redan. Varför Inte ta den normala
diplomblanketten och förgy lla kanterna pil. den? Det är
en både b i llig och rationell lösning på problemet. Annars
åtager jag mig gärna att försöka framlaga ett dIplom
formulär. Till della måste jag i sil. fall fä direktiv för
vad det fär kosta, ev . synpunkter på. utseendet m. m.
Jag har en del känningar bland fOlk som skulle kunna
hitta på nå.got motiv men i tr yckeri branschen har jag
dåligt med förbindelser. Det blir säkert Ingen större rush
pa diplomet den närmaste tiden, men i framtiden kan det
kanske bli aktuellt med det. Del är så pass svärt att
köra ihop att det inte motiverar någon större upplaga,
Egentligen borde det vara klart till årsmötet men det
kans!<e är att forcera frå.gan i alltför hög grad. Person
ligen är jag nog mer för den första id~n då det snart
antagligen blir aktuellt med ett WASM 432, och dä är
man där igen.
Annars gär allt sin gilla gäng här j stan, det blir nya
stationer qrv varenda d a g nästan. Och på 432 har det
börj at röra pil. sig för vilken gäng I ordningen vet jag
inte. AN H, ARU och DBQ hell qrv och sedan finns del
en del andra, LZ Lex. har inte fält upp någon anl på
det nya qthet . J ag kommer snart oxo och kommer ev,
vara qrv från Ann , län Z på. 432 i slutet av april.»

RELÄ

~~

PAPPSKIVA

~MOTOR
"'OTSTANO~S_15 'lARV

oen

MIN

.~

QSL
INFORMATION

F'otomotstdnd, t. ex . Claes Olsson
T1J,21
3:75.

a

SM6CNX, Sten , i Trullhättan har lämnat följande be
skrivning aven automatisit teckengi va re . Han har fålt.
tipset av -6PU och som motor an vä nder han en 220 V
grammofonmotor som körs på 127 V för erhållande av
l äm plig hastighet.
Observera bestämmelserna i B :53,
7. fl, lredje styC
I<et som säger, att all bllnd sändning är förbjuden. Såvitt
jag förstår, är det dock inte fråga om blindsändning, om
man låter en teckengivare sända en l ä mplig följd CQ
med stationsidentifiering åtföljd av lyssning precis som
vid handslagning. Skulle jag ha fel pil. den punl(ten, ber
jag den som vet bättre besked att korrigera mig.

SM7 Malmö
Jag fick för ganska länge sen ett mycket trevligt brev
frän trion -7CCZ, Rolf, -7CBZ Christer och -7CJZ
Ulf. Episteln viiinade om ver](lIgt UKV -intresse och jag
hade tänkt göra ett citat därur för spalten, men varje
gång har en mängd akluellt stoff stått i kö. Under
tiden har innehållet i brevet naturligtvis hunnit bli in
aktuellt , men jag vill i alla fall passa på att. säga ett
grattis till den goda starten pil. 144. Och om SM5 :orna
vill lyssna noga på 114,5 och 144,7 finns det utsikter all.
fä konlakt med malmöpägarna.

Brusfaktorn för nuvistortypen 8058 (RCA)
-5CXF, Bosse, ber med anledning a v en mängd tele
fon förfrågningar meddela, att RCA anger följande brus
faktor för 805S som hf-steg i g all erjordad uppställning:
6,5 dB vid 450 Mc
9,5 »
»
700 nic
12,2»
» 1200 Mc

DL6/SM6BLE

/"",\Foro-.

-'--==.
PH

V LAMPA

SM6-MÖTE
Söndagen den 17 mars avhålles vårens
distriktsmeeting i Göteborg.
Kl. 10.00, rest. Sankt Eriks Källare,
Torggatan 25 (norvästra hörnet av Gus
tav Adolfs torg).
Parkering: Gustav Adolfs torg.
Program:
QSL-verksamheten.
Kontaktmän inom distriktet.
DL-val 1963, namnförslag.
Antenne1', SSA: S tekn. sekr. SM5KV
ger OSS tips och synpunkter.
Mat serveras till ett pris av 11:
kronor.
Diskussioner och personliga kontak
ter.
Med detta program kan vi rälma med
stor tillslutning. Du som brukar föran
mäla Dig sänder in Din anmälan senast
den 11 mars. Vi kan då få en lokal som
fyller behovet och mat som fyller skro
vet. Sänd den till mig eller ring.
Välkommen.

SSA skandinaviska VHF-test
gär av stapeln 11-12 maj i år.
Glöm inte bort UK7 marstest och
testen. Se förra numret av QTC!

jugoslaviska april

•

På grund av att det förekommer en del pi
rater av qsl-kort att döma, vill jag härmed
uppmana både amatörer och lyssnare att på
QSL-kort till SMjSL-stationer skriva namnet
på operatorn och QTH. Massor hör också fel på
callet och då blir detta en hjälp för mig att
hitta rätte ägaren. Jag har nämligen en för
teckning över alla orter i Sverige där det finns
amatörer, som är medlemmar i SSA .
Jag vill samtidigt göra alla uppmärksamma,
speciellt de nya amatörerna, på en sak. Har
Du QSO med en station är det föga troligt att
Du får QSL nästa dag utan vanligast om nå
gon månad eller ibland efter flera år. Obs! att
det inte är QSL-mottagarens fel om Du inte
får några kort en månad. Nästa månad får Du
kanske desto fler.
När Du skickar QSL via SSA, är vi på QSL
byrån oerhört tacksamma när korten är sorte
rade prefixvis men mycket ledsna när dom
kommer osorterade. Dom flesta har läst min
vädjan tidigare, men ännu är det ej hundra
procentigt.
/AIO
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Eritrea. Eritrea har införlivats med Ethio
pien (se QTC 2/63) och ARRL har nu slopat
landet från DXCC-listan. QSO med Eritrea
efter den 13 november 1962 räknas alltså som
Ethiopien (endast prefixet ET3 används nu
mera) .

SP-DX
CONTEST 1963

Sudan. ST2AR. Eric, meddelar via SM6UG
att han saknar Halland för W ASM-2. Han är
QR V så gott som dagligen omkring 16z på
14025 CW. På söndagar kan man finna honom
på 3,5 CW 2200z.
Thailand. Trots att HS f. n. befinner sig på
»förbjudna listan» har en ny station kommit
igång, nämligen HS3PD .
DX-red.: SM7Cl,J/6,
Box 3052, ]{arlsborg.

Per Bergström.

Sikikm. HL9KH, Don, planerar en expedi
tion till Sikkim, AC3, under våren. Det är myc
l,et troligt att det blir redan i mars.
Mongolia. Zon 23 är lätt att nå f. n. tack
vare flitig aktivitet från JT1AG och JT1KAA
på 14 CW.

Channel Islands. ARRL har uppdelat CG i
två DXCC-länder: Jersey Island och Guernsey
Island med underlydande öar Alderney, Sark,
Herm m . fl.). Detta gäller retroaktivt från
krigsslutet men QSL får ej insändas före 1/5
1963. I ARRL's bulletin ges ingen motivering
till beslutet, men det är uppenbart att det be
ror på den självbestämmanderätt de bägge
öarna har. <D en styrande församlingen på Jer
sey har sitt säte i St. Helier och huvudstaden
på Guernsey är st. Peter Port. Det officiella
språket på Jersey är franska; på Guernsey
engelska. - På SSB är GC2AAO QRV från
Jersey och GC3LXK från Guernsey.

Cocos-Keeling. ZS6LM, Peter, har ett
gånger kört som VK9ZS. Han är anställd
ett sydafrikanskt flygbolag och passar på
köra från Cocos-Keeling när han kommer
tjänsten.

par
vid
att
dit

Älvsnabben. SL8AYlMM är QRV för SM
QSO dagligen på 7010 CW. De lyssnar efter
anrop 0000-0005z, ropar själv CQ SM 0005
0010, lyssnar igen 5 min. etc. fram till 0030 då
de, om QSO ej erhållits, övergår till 14020 och
upprepar proceduren till 0045z. Fonifrekvenser
är 14220 och 21120 AM (de kör dock även CW
ibland på dessa QRG).
_

Isle of Man. Cambridge University Wireless
Society kommer även i är att göra en SSB
expedition till Isle of Man med calJet GD6UW.
Datum: 29- 31 mars.

W4BPD-expedition. Den 9/2 kom Gus till
Juan de Nova, en liten ö mellan 5R8 och CR7.
Därifrån skulle han köra med signalen
FR7ZC/J, och sedan fortsätta till Europa Is
land och Tromelin 1. I SSA bulle meddelas se
naste nytt om Gus varje söndag.

I
i:\

Endast kontakter med polska stationer räk
nas, och dessa kommer att använda anropet
»CQTEST». övriga använder »CQ SP».
Samma station får endast kontaktas en gång
per band i CW- resp. fone-delen av testen. An
vända band 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.
Kontrollnummer: RST + QSO nr med bör
jan 001, i fon e-delen : RS -I- QSO nr med bör
jan 001.
Varje kontakt med SP-station ger 1 poäng.
Multiplier för callarea SP1-SP9 separat
för varje band. Maximum - 45.
Poängberäkning: Summan av kontakterna
på alla band X summan av callarea-multiplier
ger slutpoängen.
För lyssnare gäller att båda stationernas an
rop måste loggas och minst ett kontrollnum
mer.

A med ej flera än 5 deltagare: endast seg
raren.
B med ej flera än 10 deltagare: de två
bästa.

önskar diapositiv 24X36 i Kodacrome eller
motsvarande föreställande svenska amatörsta
tioner. REF håller just på att färdigställa ett
bildarkiv och blir mycket tacksamma om någ
ra bilder från SM kan ingå.
Eventuella innehavare av lämpliga bilder
kan kontakta SM5AZO som gärna vidarebe
fordrar bidragen.
_

1963
Datum: CW: 30 mars 1400-31 mars 21.00.

Foni: 20 april 1400-21 april 2100.
RSTfRS samt QSO-num
mer. Franska stationer ger även numret på
sin DPF-provins (ex. 579056/3 ).
Multiplikator: 1 för varje kontaktad DPF
provins eller DUF-Iand utom F eller FC för
varje band.
Poäng: 3 poäng för varje QSO. Den sam
manlagda poängsumman multipliceras med
det totala antalet multiplikatorpoäng och ger
slutpoängen.
Logg,a r insändes till REF BP 42- 01, Paris
R. P .
Franska stationer sänder dessutom sitt de
partementsnummer efter sin signal för att
hjälpa oss med DDFM-diplomet.
Testmeddelande:

,

Endast en sändare med samma anropssignal
får användas.

Diplom kommer att utdelas i båda sektio
nerna.

REF

COUPE DE REF

Den polska DX-testen avhålles den 6 april
med start kl. 20.00 GMT med CW-delen som
avslutas den 7 april kl. 20 .00 GMT. Telefoni
delen går den 20 april med start kl. 20.00 GMT
och avslutas den 21 april kl. 20.00.

Individuella och multi-operator stationer täv
lar separat i båda sektionerna (CW resp. fone
delen) .

Sierra Leone. 9L1GM är QRV ett par gånger
per vecka på 14040/050 CW 16-18z. Adress :
G. Mc Cavish, Hqtrs, Royal Sierra Leone Mil.
Forces, Freetown. - 9L1RO är igång på 14,3
SSB vanligen 10-12z.
Ascension Island. Den 25/1 kom W5SWX
igång med signalen ZDBSW från Ascension,
där han skar stanna en längre tid. Han kör
dagligen från 19z på 14330/ 350 8SB med en
rhombic mot USA; han är tyvärr mest in
tresserad av att köra W-stns.
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C flera än 10 del tagare: de tre bästa.
,Separata loggar för varje sektion för varje
band skola vara tävlingskommitten tillhanda
senast den 30 juni 1963 under adress:
Polsld Zwiazelc Kl'6tkojalowc6w

P.O. Box 320
Warszawa
Poland
/LN

OPLA(JERADE
QSL
KZ5MQ
10. 8. 1961
opr. Nils
4X4MJ
19.11.1961
MHz
ZEIAE
2.3.1962
VU2J A
29. 3.1962
PY7Kl
19. 4.1962
7 MHz
KZ5MQ
11. 8.1962
7 MHz
W2CXM
15. 9.1962
ZS4MG
16. 9.1962
WN4GVE
17.10.1962
UA9FA
24.11.1962
W1BIH
24.11.1962
W7DIS
24 ..n.1962
UM8KAB
28.11.1962
Speciellt SM6-statIoner bl)r k olla sina loggar denna
gå.ngen. Har Du haft qso med nagon av dessa stationer
och saknar qsl kan Du höra av DiS till mig snarast.
OBS! En må.nad efter publiceringen gar överblivna QSL
i retur.
/AIO
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I SMPtankar
PORTABELTESTEN 1963

ÄLVSNABBEN
SL8AY
Sol och värme har personalen på HMS
Älvsnabben kunnat njuta av medan vi andra
puls.a t omkring i snön hemma i SM.

!

SL8A y har under hela resan funnits på
banden även om förbindelserna hem inte varit
så många på grund av dåliga konditioner. Då
sjövakten inte lägger hinder i vägen är SL8AY
QRV varje natt 2400 GMT för Sverige.
»0000-05 lyssnar vi efter SM på 7010.
05-10 ropar vi SM på 7010.
10-15 lyssnar vi igen osv.
Om detta inte hjälper - även om 40 meter
nog är lämpligast - fortsätter vi på 20.
0030-35 lyssnar vi efter SM på 14020,
35-40 ropar vi SM på 14020
0045 går vi QRT om vi inte fått QSO. »
144 har körts sedan Engelska kanalen men
om några QSO har körts har inte meddelats
ännu. På kortvågsbanden har bland mycket
annat hörtss W , K, VE, PY, ZSl, 9N1, 9G1,
HS och EL.

Den 19 dece?nbe?' var en stor dag. Ekvatorn
passerades och det traditionella besöket av
Kung Neptun ?ned hov var en av höjdpunkter
na. Dop förrättades enligt alla konstens reg
ler och här är sista fasen efter sotningen.

Sändaren är marinens 200-wattare med in
puten 350 watt. Mottagare finns det två Gene
ral Electric för kortvåg och en Eddystone för
UKV. Antenner som används för amatörtra
fik är en 8 m vertikalantenn för sändaren, en
longwire för mottagning och en GP för UKV.
De här rapporterna grundar sig på ett brev
från vår fru Bergströms, på SSA kansli, son,
544 Lars Bergström, som är med på Älvsnab
bens kryssning den här gången.
_

'l'i
LOGGBLAD
för TESTER
20 st. för endast 1 :65

Försäljningsdetaljen

CjcutuLecut!

Västerås Radioklubb, som firar sitt 20
årsjubileum lördagen den 2 mars. Ni vet
väl att klubben regelbundet utger tid
ningen QRZ.
Grattis!
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är inte långt avlägsen, så varför vänta till da
garna före med iordningställande av de grejor
som skall tagas i bruk? Du som t ä nker köra
ute i naturen, antingen från bilen eller från
ett i naturen upprättat QTH behöver i alla
händelser en god antenn. Bara en i ett träd
uppkastad antennstump är nog inte det bästa
valet, varför vi vid förra å rets test använde
en speciell »portabelantenn», bestående aven
G5RV samt två stycken enkom för dylika till
fällen, tillverkade master. Det är inte alltid
det finns träd i närheten av stationsplatsen ,
och träden är väl det viktigaste. Platsen för
stationen kommer sedan i andra hand. Med
våra portabelmaster väljer vi i stället ett till
talande QTH, och reser sedan antennen om det
så inte finns ett träd i synhåll. Ett »tilltalan
de QTH» innebär en hel del.
l) Med tanke på distriktsmultiplier söker
man sig helst till ett granndistrikt, som f. ö.
ligger bra till för att täcka hela SM (detta se
nare gäller väl bara oss i Mellansverige).
2) Leta rätt på ett naturvänligt QTH. Detta
kan ta halva dagen i anspråk. Dra dig från
huvudvägarna, in på småvägar, sondera ter
rängen, titta även uppåt ibland så Du inte
hamnar under eller vid en kraftledning el. likn.
Titta också på omkringliggande vegetation
med tanke på eldfaran om lägereld skall an
vändas (vi hade - 5 grader förr året på vår
övningstest en månad innan 'SMP-testen !)
TALA MED MARKÄGAREN om lov att slå
upp lägerplats. Många är avogt inställda mot
s . k. kampare som bara kommer och slår läger
utan tillstånd. Förklara ingående ändamålet
med övningen, visa grejorna etc. »Hatet» vän
des sedan till enbart välvilligt inställande i de
flesta fall.
3) Vatten måste finnas i närheten, antingen
bäck eller sjö, huvudsaken är att vattnet går
att använda till tvätt och disk. Sjö är väl att
föredra för dem som vill fiska.
Av punkterna 2 och 3 framgår väl tydligt
att övningen omspänner hela två dagar
som ej är mycket tilltaget för en väl organise
rad portabeltest. Två man klarar det hela, men
med tanke på söndagens hets i testen där en
sitter vid stationen, och en loggar etc. bör en
»boy» finnas till hands för kaffekokning, mat
lagning m. fl. göromål, och som hjälpreda i öv
rigt.
Med två eller flera man kan rekognosce
ringen enl. punkt 2 ske per radio (2 m handie
talkie). Detta fann vi vara mycket bekvämt
och tidsbesparande förra året.

När QTH är bestämt, upprätta lägret med
tanke på bekvämlighet och trevnad. Ta med
i bilen ett, gärna två tält: ett användes som
sovtält, ett som mattält och bilen som sta
tionsrum om det som nu i vårt fall är »familje
bussen». Med ett sådant arrangemang kan alla
grejor förbli på plats hela tiden. »Portabelt
två rum 'och kök. » Håll allt snyggt och städat
hela tiden, då det formligen kryllar av urinvå
nare runt stationen.
Portabeltesten går bara några timmar varje
år med ett års mellanrum. Gör den då på en
gång till en trevlig field-day-weekend där lör
dagen ägnas åt upprättande av läger, DX-kör
ning, fiske, lägereld etc. annat trevligt. Då blir
allt är välorganiserat för söndagens kamp.
Med ovanstående i tankarna kan Du när
som helst börja planera litet och vara väl för
beredd. Denna artikel är bara menad som en
liten tankeställare, men Du som är verkligt
intresserad, kan i ett kommande nummer av
QTC läsa en mer detaljerad beskrivning kring
portabeltestens organisering, ingenting får
lämnas åt slumpen om det hela skall klaffa.
SM5BGB/Rolf

SM5BNJ/H.a:ns
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Tryckt i offsetförfarande.
Svensk text.
Regler för 1DO-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.
Omsorgsfullt disponerad för systematisk
diplomjakt.
lika värdefull för nybörjaren som för .old
timern-o
Beställ redan idag ditt exemplar.
OBS!

Priset är endast Kr. 13: 80
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MIKROFONFÖRSTÄRKARE
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SSA styrelsesammanträde den 14 dec. 1962
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I VILKEN KANTON?
HB9QA har sänt den här tabellen till QTC
via SM5CBD, List.an äj' färsk daterad de
cember 1962 - och till god hjälp vid dipZom
jakt.

Ovanstående koppling är lämplig att använ
das som mikrofonförstärkare med en ingängs
impedans av 50 ohm, dvs. lämplig för en dy
namisk mikrofon.
Förstärkaren arbetar inom frekvensområdet
35-10000 Hz, med en förstärkning av 900 ggr
eller ungefär 60 dB.

flrst letter ~ calJ. ~ 1.8iiCIIshDeOes- RufUfche"5
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g . C BS :!! D Tt IH
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~
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., fGIH
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- LU VD - GR IH
- .;. - IH BS fR BE GE fR · - BE
VD fR VO fR IH TI
TI fR VO IH IH SI
BS lH BE BE - BE
HE BE GR BS SE AG
- - IH BE VD TG
BE LU AG fR GE IH
IH - - BE SG VO
- -VO GR IH IH
- BE AG - GE GE
IH BE - .. LU IH
GE FR GE IH - IH
-BS IG IH SS GE
BE - IH GE - GE
- BE IH BE LU IH as BS GE BE FR
TI fR fR BS - IH
SO BE - _ S6 GE
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BE TI - IH IH
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BS IH IH TI vs
BE IH IH lH lH
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BE IH IH - IH ME IH VS IH - IH NE BE
GE LU SG IH LU
IH - BE · - BE
IG BE IH TG AG
AG - IH IH BE
BE - - IH BS - BS IH HE
GE NE BS - VD
LU IH BE - BE
LU IH HE 6R VD
LU BE - .,. SG
- - .,. VD IG
- SI IH IH VD
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- - BS BE - .- lH ZH - - lH -TI SS TI
BE VO BE BE BE SO·  -lH .BE AG GE BE lH lH lH BE
IH BE BE IH NEBE IH IH BE NE TG IH IH VO VDlH IS
ve BE IH ·  AG - IH BE ME- BE n BE IH BE LU GR
- BE - TI lH IH GE GE IH BE BS Ni AG IH NI BE VD
BE BE SG SI lH ME IH SG S6 IH IH IH TI AG BE IH GE
IH NE IH IH IH BE iII . - GL IH IH IH GL BS - BE BE
BE IH GE - IH BE VD VD IH SG IH VO .TG VO IH ..
TI TG - - la - BE fR BE IH IH VO lH BE BE LU IH
- TI BS TI - Gr- AG AG lH IH - BS ZH LU SG IH lH
- - GE TI fR BS IH lH VO SO lH TG .. GE LU LU VO
BS - BE .BE fR IH BE SE BS AG BE GE lH SO VD HW
LU IH GE TI BE IH TG IH SG AG _ BE fR BE BE GE
.. HE GE GE ME BE ;.. - BE -. TG - IH BS AR IH BE
VD BE LU SG IH IH BE IH BE IH - IH IH SG SG LU .
GE -GE LU VO LU ss IH BE IH IH': BE FR IH IH GE
- -B$ VD SO BE SO BS IH lH IH BE BS LUIH BELU
AS fR LU IH AG AG - SG AnlH BS SG - SG - SH
- ME BE TG VO. FR SO IH AG IH IH IG VD AG - BE
TI LU VO GR - IH SG IH VD BS iH IH SH BS IH AG
BE IG ~s BEIH SGBE SO IH LU BS TI .lH VO BE VD
IH AG - lH IH iH LU IH BS IH BE .lH - LU BE BE
TG BE VD IH ME TI !lE BE NE fR IH AG L.UBE TI BE aE
BE - BE VS .,. ·IH - BE fR IH IH IHZH BE fR TI
AG BE IH .,. GE IH IH IH - BE GR GL SG fR SS BE
IH GR sil BS AG NE IH SG SO IH IH LU LU IH BE IH
- eSVD SS IH - VO IH ME IH FR GR _ LU IH AD

Godkändes och justerades protokollet av den
18 nov. 1962 efter en smärre justering.
Beslöts att ett distriktsbidrag skulle utgå.
för ett distriktsmeeting i 8M2.
Meddelade ordf. att med anledning av SSA
rundskrivelse en hel del tidningar visat intres
se för amatörradio och haft reportage inne .
Två tidningar i Sydsverige, Arbetet och Syd
svenska Dagbladet snällposten hade emellertid
även därefter använt ordet »radioamatör» i
felaktigt sammanhang. Tidningarna har till
skrivits änyo.
En motion från SM7AED ang. QTC hade in
kommit.
Meddelade sekr. att div. skrivelser hade er
hållits med anl. av Reg. I-konferensen. 
Från DL7 hade erhållits kompletterande upp
gifter för distriktsrapporten. - :Skrivelse från
KATF hade tillställts SSA f. v. b. medlemmar
na, gällande förfrågan om viss radiomateriel.
_ REF hade tillställt föreningen skrivelser
rörande dels detaljuppgifter om Cap a l'Ouest,
dels om SSB. - Vidare omtalades att 160-me
tersbandet har öppnats för amatörerna i Fin
land, samt att QTC för år 1963 hade beställts
efter sedvanligt anbudsförfarande. - Vid an
budstidens utgång hade 5 st anbud å 'SSA fri
märksmakulatur inkommit.
Julhälsningar hade anlänt från YU, DL,
SARL, DBA, DARC och 'SM5MC, f. n. i Eng
land.

GÄVLE KORTV AGSAMATORER
har möten på »Maxim», Murengatan
1-3, första måndagen i varje månad kl.
19.30. Gästande amatörer är hjärtliga
välkomna. QSL-kort till Gävleamatörer
na kan sändas under adress: Fack 78,
Gävle l.
SM3WB
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Meddelades att som tilltänkta platser för
den ryska rävjakten 1963 hade nämnts inte
bara Leningrad utan även Riga eller ev. Usch
gorod i Karpato-Ukraina.
Diskuterades REF skrivelse ang. uppdelning
av banden med avseende på utrymmet för SSB
och andra trafiksätt. Ansågs att frågan borde
tas upp i A-dministrativa kommitten å R eg . I
mötet i Malmö. Beslöts att AZO handlägger
frågan .
Behandlades frå gan om arvoden för diplom
manager. Beslöts arvode för WASM-man,
SM5CCE. Diplom man. för övriga diplom har
1962 delats av SM6AMR och SM7 ACB. Arvo
det beslöts fördelas i proportion av tiden för
postens uppehållande.
Beslöts enl. DL rekommendation vid DL
mötet att en traktamentsersättning för delta
gande i DL-mötet skulle utgå till deltagare bo
satta inom orten för mötet, allt i enlighet med
de statliga traktamentsbestämmelserna.
Togs frågan upp om fördelning av ersätt
ning till QSL-distributörerna. Fastställdes att
utgå enl. av AIO uppgjord lista.
Presenterade CHH kurvorna för de olika
kontona, vilka kommenterades.
Genomgicks rekommendationerna från DL
mötet .
»Traffic Dep.» i QTC, Bilaga i QTC för med
lemsvärvning, Uppföljning av tester, Bearbet
ning av reglerna för portabeltesten och Utfär
dande av resorder. Rekommendationerna kom
mer att följas upp.
Förslaget om ett ev. träningsläger i stor
sund för rävjä gare behandlades och uppdrogs
åt GL att i samarbete med arrangörerna av
8torsundslägret bevaka detta förslag.
Uppdrogs åt GL att undersöka om ev. någon
i SM4 kan åta sig att ta fram supplement till
di plom boken.
Modernisering av populär Amatörradio i ny
utgåva undersökes.
Frågan om stadgarnas § 19 diskuterades.
Diskuterades frågan om slutsteg till bulle
tinsändaren DX 40. Under hand meddelades att
bulletinred. avsagt sig sitt uppdrag. Beslöts att
ny red för bulletinen efterlyses samt att DX 40
sändaren återställes till SSA. Frågan om ev.
slutsteg förklarades vilande.
Meddelades att den materiel som don erats
till SSA av fru Parmfeldt hade av KV upp
märkts och prissatts. Beslöts att en julgåva
med ett tack från föreningen personligen över
lämnas åt fru Parmfeldt.
Den ev. försäljning av ett mindre antal mot
tagare som kommit till föreningens kännedom
hade undersökts och resulterat i förtursrätt för
SSA att inköpa mottagarna. Något beslut
föreligger änriu ej . KV befullmäktigades att
handlägga och slutföra ärendet.
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Orienterade ZD om Reg. I-konferensen i Mal
mö 1963. Han meddelade bl. a. 1) REF har
överklagat beslut om att engelska skulle vara
konferensspråk. Simultantolkning måste över
vägas. Erbjudande föreligger om biträde med
sådan tolkning jämte erforderlig apparatur
från danska studentorganisationen. Kostnaden
bli r dock betydande. 2) Utredning pågår och
besked avvaktas om lämpliga representativa
personers engagemang, att någon sådan ev.
kunde öppna konferensen. 3) SAS har erbjudit
sig att leverera en mapp att utsändas i sam
band med övriga uppgifter till konferensdelta
garna. Kommer att senare sändas ut frän
SSA.
4) Uppropet om medhjälpare till konferensen
har f . n. inte lett till något resultat, varför
frågan är aktuell. Därför föreslogs att å nästa
sammanträde tillsätta en arbetsgrupp.
5) Nålar till konferensdeltagarna utredes.
Påtalades ett inträffat fall av dålig kundser
vice å annonsbyrån . Vidare meddelades alt
lrycJ{eriet omtalat att annonser från vissa fir
mor' i sista stund sändes direkt till Motala och
ej via annonsbyrån. Ärendet undersökes. Vi
dare hade till kansliet inkommit förfrågan om
lämpligt fÖrfaringssätt vid ev. ansökan om
tillstånd att begag na sin sändare i de nordiska
länderna. En lyssnare hade även väckt förslag
ang. tryckning av Sverigekartor att utges av
SSA.
Meddelade AIO att medlemsfacken å QSL
byrån genomgå.tts och städats ur. Notis infö
res i QTC om kvarliggande kort. Med början
i QTC 1/63 kommer distriktskartor att införas.
Listan på DX-QSL utan korrekta mottagare
adresser har resulterat i att en del sådana
lwrt kunnat distribueras.
Invaldes medlemmar i Old Timers Club.
Beslöts att medlemsavgiften för 1963 gratis
skulle tilldelas en f. d. sändareamatör. Med
lemsavgiften utgår ur minnesfonden.
Informerade CHH om ev. inköp av ett parti
transformatorer
för
försäljningsdetaljen.
Skriftligt anbud har ingivits men beslut före
ligger ännu ej i frågan. Bemyndigades AZO,
LN och CHH att handlägga och avsluta ären
det.
Togs frågan upp om iakttagna trafikförse
elser från en namngiven station.
Beslöts att prenumerationer av föreningens
exemplar av CQ och QST bevakas av resp. in
tressenter.
AvslutningsviS tackade ordf. CTF för hans
intresse för valkommittens uppgifter, vilket
kommit honom att resa hit för att personligen
träffa styrelsens medlemmar.
Ordf. tackade föreningens kanslist och sty
relsens medlemmar för det gångna året samt
framförde ett varmt tack till familjen KV för
visad gästfrihet vid kvällenss sammanträde
och uttalade en önskan om God Jul, varefter
mötet avslöts.
/LN
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En nyckel som tystnat
Transistol"iserad
6-9 V

Q-multiplier

för
8,2 k

LF
För den som inte har vare sig kristallfilter
eller Q-multiplier i sin mottagare, kan en en
kel Q-multiplier för LF många gånger vara
likvärdig. Med den här lilla saken kan man
sortera ut CW-stationer t. o. m. på 40 m.
I princip är det en LF-oscillator som arbetar
på svängningsgränsen, och dess bandbredd är
ungefär 5 Hz vid 1000 Hz. Bandbredden varie
ras med potentiometern, och dess frekvens be
stämmes av Cl' ISom riktvärde kan nämnas att
jag lindade 2X500 V 0,1 mm på Philips ferrox
cube oK3 000 45 och hade en kondensator på
0,33 jlF. Genom ~att taga ett annat värde på
C l kan Du nog taga vad som finnes i junk
boxen.

SM5DOG, ex-SM5-2119

Stig Holmström lämnade oss för alltid lörda
gen den andra februari, efter en mycket lång
tids sjukdom. Stig led av mycket strängt hjärt
fel , vilket började ge sig tillkänna redan 1936.
De senaste åren var han helt oförmögen till
arbete, men trots många svåra stunder hade
han alltid förmågan att hålla humöret uppe.
Han lade ner allt sitt intresse i familjen och
sitt livs hobby, amatörradion. Hans lyssnarlid
omspänner hela 26 år, men den riktiga gnistan
kom väl 1948 då vi genom en anställning blev
arbetskamrater och de bästa vänner. ' Hans
största svårighet med hobbyn var telegrafiun
dervisningen då. hans sjukdom ej tillät denna
press. Det hela resulterade i att vi, hans när
maste vänner, rekommenderade honom till ett
certifikat per dispens, vilket han efter en lång
väntan erhöll den elfte januari i år. Jag vill
gärna citera hans egna ord på hans första
QSL:
»Första dagen som licensierad amatör, en
härlig och spännande dag i mitt liv. Och Du
som hjälpt mig till detta, min bäste vän och
kamrat inom amatörgänget över hela världen!
Tack Rolf för all hjälp, min högsta dröm är
uppfylld !»
Jag saknar ord att uttryck.a den sorg vi,
hans vänner, känner. Hans stämma har tyst
nat, men vi kommer alltid att minnas den.
Hans stora intresse av omvärlden, aldrig svi
kande humör samt underbara personlighet
gjorde alltid ett stort intryck på oss alla.
Vi deltager alla i hans familjs djupa sorg.
Tack,Stig, för alla år av vänskap, Du kom
mer alltid att bli i ljust minne bevarad. Far
väl!
Rolf öhrström, SM5BGB

SM5UR
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RADIO och TELEVISION

TeleStyrelsen söker gymnasie- eller insti rutsingenjörer till sin radio
byrå i Stockholm.
Efter viss tids praktisk utbildning vid några radioanläggningar kom
mer arbetsuppgifterna arr omfatta antingen centrala drifts- och un
derhållsfrågor för television och kommunikationsradio eller plane
ring och anläggning av mikrovågslänkar samt skilda slag av radio
stationer. Arbetet medför resor i viss omfattning.

Ring byrådirektö1' Kars tell, tfn 236040 ankn. 149 eller b)'råingen
jör Berntsson ankn. 213 för närmare upplysningar eller sänd Er
ansökan med meritförteckning, betygsavskrifter samt uppgift om
löneanspråk och tidigaste tillträdesdag till
KUNGL. TELESTYRELSEN
Anställningsavdelningen
Stockholm 16
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Regler
1.

TEKNISK PERSONAL
fÖl'

RUNDRADIODISTRIBUTION
Televerket söker personal för distributionstekniska arbetsuppgifter
inom ljudradio och television.
Fordringar: Examen från tekniskt gymnasium, tekniskt institut eller
annan teknisk utbildning jämte praktik inom radioområdet.
Erforderlig specialutbildning erhålles inom televerket. Kunskaper i
engelska och tyska språken är önskvärda.

Ring byråingenjör Görling, tfn 08 j 23 60 40, ankn. 536 för närmare
upplysningar eller sänd Er ansökan med betygsavskrifter samt uppgift
om löneanspråk till
KUNGL. TELESTYRELSEN
Anställningsavdelningen
Stockholm 16

•

hallicraliers
SX·117
Ny mottagare för amatörbanden med möjlighet att täcka valda delar av områ
det mellan 85 KC-30 Mc. Kristallstyrd första och tredje oscillator. Uttag
från VFOfinnes . Variabel selektivitet i 3 steg. Produktdetektor för SSB/ CW,
separat detektor för AM .
Pris 2.475:- exkl. oms.
Specialbroschyr sändes mot begäran

Firma Johan Lagercrantz
VÄRTAVÄGEN 57

9.

RYSKA

~

- . STOCKHOLM No

Tel. 08/630790
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Tider (GMT)

4/5 kl. 2100-5/5 kl. 2100.
För tävlingen godkännes 12 timmars oav
brutet arbete, som inplaceras under dygnet en
ligt deltag arens val och s kall an ges i tävlings
loggen.
,Anm. Loggen skall omfatta alla tider, under
vilka den t ä vlande deltagit i testen.
2. Band
Samtliga band m ellan 3,!) och 30 MHz.
3 , Kontrollnummer
Vid kontakt utväxlar tävlingsdeltag arna en
sexsiffrig kontrollgrupp bestående av RST och
förbind elsens löpande numm er (t. ex . 599001) .
4.

Ski ljed om

En internationell jury, bestående av repre
sentanter för de d eltaagnde länderna och för
Centrala radioklubben i Moskva, tjänstgör
som skiljedomare. Tid och plats för skilje
domskonferensen blir i Moskva i augusti 1963.
10. L oggar
Loggar enligt nedanstående formulär insän
das senast 15/5 1963 till skiljedomskollegiet
under a dress :
Chief Judg ing Board
P .O . Box 88
Mosco w , USSR
Loggar skall göras upp för v arje band för
sin oberoende a v antal poäng.

Contestlog
from a partic ipant of th e International Con
test of Shortwave Radioamateurs held on May
4- 5196:l.
Call sign
Country
Full name : ., . . . '

T estanrop

Allmänt anrop under tävlingen : CQM.
,Endast en kontakt per station och band fä r
rä knas.
Kontakter m ed närligg ande stationer ( i sam
ma ort ) får ej räknas.
5. Poängberäkni ng
Varje genomförd förbindel se ger en poäng.
D et totala antalet poäng, som tävlingsdeltaga
r e samlat, multipliceras med antalet länder
med vilka han ha ft förbindelse.
Om vid kontroll av nummer eller anropssig
nal hos motstationen finnes en felaktighet,
även om det blott är en enda, tillg odoräknas
förbind elsen icke.
6. Fastställande av ordni ngsföljd
Ordningsföljden fastställes mellan de indivi
duella operatörerna och koll ektivstationernas
lag i varje land för sig.
'Segrarna utses bland de deltagare, som an
vänt aHa eller några band, del!, separat för
3,5 MHz för högsta uppnådda poäng.
7 . Pris er
S egrarna i varje land för sig erhåll er :
a) För individuella resultat :
1 :a pris : Diplom av l :a klass och minnes
m edalj .
2:a- 3:e pris : Diplom av 2:a klass jämte
minnesmedalj.
4:e- 5: e pris: Diplom av 3:e klass jä mte
minnesmedalj.
b ) För kollektivstationernas lag motsvaran
de, dock att varje deltag are erhåHer minnes
, medalj.
8. De deltagare, som haft förbind else m ed
100 olika ryska kortvågsamatörer, 10 radio
amatördistrikt eller 15 sovjetrepubliker erhål
le r diplomen W100U, R10R respektive R15R.
De som haft kontakt med amatörer i 150 län
der erhåHer dimplomet R150S . Dessa diplom
utd elas m ed ledning av testloggarna och QSL
behöver ej insändas.
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Föreningen

Sveriges Sändareamatörer
Föreningen

!(arta över

Sveriges

QSL - orter inom 4:e distriktet
Skala: 1 : 2 500 000

SSB
Förteckning över orter och QSL.
mottagare inom 4:e distriktet
100
401
402
103
404
405
406
407
408
101l
110
111
412
413
114

•

•

.

•

415

••

••

•
• ,

•

o

•O

'I

•

•

,
v

O

••

•

•

•
•
•
Volbergo Kgr/sjod
•

••

o
•

O

•

116
.J17
118
.J19
120
421
122
123
424
4.25

126
128
-129
130
-131
432
433
431
135
136
137
138
139

HO

•
•

•

•

•

•

•

•

.,"-o/u'1

!t.
•• oI3or.'Onge

,
•

• '.

,•

Hl

•
•

•

142
143
H4
415
146
-117
448

419
450
451
152
453
·154

-155
156
157

•

458

.Teckenförklaring
, Antalet medlemmar Inom fjärde dIstriktet är 217.
Om du bor i eller i närheten av nägon av dessa. orter.

kan

Du !wntakta ved.erbörande . ang, QSL. Adresserna
finns i televerkets matrikel samt för Jyssnarmedlemmar
I)a I QTC nr 8-9/1962,
.
Förteckning över orter och QSL-mottagure inom tredje
tlistriktet kommer i nä.sta nummer.

O

•
•

Mindre än 5 medlemmar
5-15 medlemmar
16- 25 medlemmar
Mer än 25 medlemmar

Sändareamatörer

160
161
162
163
161
·165
166
,\67
16S
16~

470
171
172
-173
174
175
J76

. .....

örebro
Arvlka
Tolita

, _

... .

0' - . •• •. • •• • ••••

Askersund

,_

0'0

•

•

••••••••••

....

0.0.

Aspa Bruk ...... .. . ... - . ... . .. .
BJurs:!.s
Säldebräten
.. " .. ...... .. , 
Borlänge
Charlottenberg
Degerfors
••

-

•••••••

'

o

o

-

o

••••••••

0.0.

Falun

Griingesberg
... . .. ... .. .
Laxä
Hammar . . ........
Hällefors
..........
Insjön
Karlskoga
.... . ....... ... .. .. ..
Karlstad
Kristinehamn

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

Djura . . . . . . . . . .
LImedsfor sen
Lindesberg .

Ludvika
Lundsberg
.iVIalung

.

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

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

Ekshärad
Morgärdshammar
Orsa

Sk a ttkiirr
Skoghall
Sunne

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

Säffle ...... . ......
SälJ inge ...
StälJberg
Söderbärke
Nusnäs

VIkersvik
Välberg
Amotfors
Grycl,sbo

.. ... . ........
....... ...
........ .... .
... ... ..
' "

' "

••••

••

•

••

•••

0

. ... ... . ..

Nyhammar

Fors haga .. ...... .. .....
Gustafs
Djuräs
Sägmyra
... . ..........
Leksand
Dala-Järna .... . .. .. .. ........ . ..
Hagfors ..
. . . . . .. . .
Grythyttan
... .. . .. .... .. .......
Bjälverud
. . . .. .. .. .
Molkom
. .... ,
Päl sboda .. ' " . ,
Krylbo ..
östa nsjö
Filipstad
Slliansnäs
. . . .. .. ..
Dala Husby
Kumla
... . ........ .
Mockfjiird
Näs ..
. .... .. ... . ... ...
Hallsberg .. . ..... " " .... . . . .. ..
Korsnäs
Rll.gsvcden . . . . . . . . . . .
Atorp

.

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

.

V ansbro
Hjorlk var n
Frövi

Felllngsbro
Rättvik

. . . . . . . . . . . .. .. . .
Råda ....
.. . .. ... ...
Lesjöfors
. . . . . . . .. . . ...
Närkes Kvarntorp
...........
VlkarbYIl
Rot
......... .. .. .. ..... .

Jössefors

SM1AG
S1HCIP
SM4CKX
SM4UJ
SM4 A NF
SM4BEC
SM4ABS
SM4AZJ
SM4IM
SM4AWG
SM4CHM
SM4AMM
SM4CIH
SM4AYN
S.M4LB
SM4KF
SM1AMJ
SM4ASZ
SM4PG
SM4BEL
SM4AZ
SM1BDX
SM4KZ
SM1BTF
SM4BWL
SM1AEQ
SM4ANS
S~4KW

SM1ALK
SM1BQI
SM4BDD
SM4 ASJ
SM4EB
SM4IJ
SM4AWC
SM4CEZ
SM4AZD
SM4KL
SM4CE
SM4BJX
SM4AEE
SM4CFL
SM4CGM
SM4CUJ
SM4CUQ
SM4CKM
SM4CYO
S~14A. PD

SM4CJU
SM1 AY D
SM4CJX
SM4CXL
S;V14UW
SM4QK
SM4IE
SM1-2181
SM4-2825
SM4AJL
SM4-3223
SM4-3231
SM1BJF
SM4-3272
SM4-3297
SM4-3318
SM4-3322
SM4CG
SM4CTF
S~HCIV

SM4DJA
SM4DMB
SM4DCE
SM4SQ
SM4BVJ
SM4-3340
SM4DIG

AM

83

cw

Helt renoverade sändare och mottagare ga
ranterade som nya. Priserna inkl. frakt och
försäkring.
SÄNDARE
1:_ F_ 'ohnson
Invander 80-10 m; 100 W SS B, CW 
25 W AM
" " .. " " " , .. " " " " . . " " " " ,8 595
Hammartund
HX50 80-10 m; 50 W SSB CW 12 W AM " 8 395
HX500 80-10 m; 100 W SSB CW - 25 W AM S 675
Hallleralters
HT37 80-10 m; 70-100 W SSB, CW - 17
-25 W AM ... ,."" "", .. " .. " " " " " ... , S 480
HT32B 80-10 m ; 100 W SSB, CW - 25 W AM S 688
COLLINS - 32S3, KWM2
MOTTAGARE
Hallicraflers
SX101A
80-10 M
S 585
SX111
80-10 M
S 281
SX115
80-10 M
S 570
S 367
SX117
80-10 M
Hammariund
Ha 170A
160- 6 M
S 363
Drake
2B
80-10 M
S 262
Collins
75A4
160-10 M
S 607
75S3
CDR - Ham - M - beamar 120v eller 240v ,
TELREX - de bästa beamarna,
Skriv om information pli nya och renoverade
sändare och mottagare och hur lätt det är att
köpa från oss .
VÄRLDEN-VtD
Skriv tIIt W9ADN

ORGANS & ELECTRONICS
Box 117. Lockporl. illinois. USA

SM2·MÖTE
Den 9/12 1962 samlades i Piteå ett 30-tal
amatörer från Umeå i söder tilI Luleå i norr
till ett informationsmöte i ämnet SSB. - 2BHX
inledde det hela med att tala om effektförhål~
landet för AM, CW och SSB, samt visade hur
man på ett snabbt och billigt sätt skulle kom
ma igång på 'SSB,
--2AYE hade tagit med sig sin nya SSB
TX HX-IO som han med hjälp .av -2CQC
examinerade.
-2AKA med god assistans av -2AQQ bjöd
sedan paTcaffe med massor av bröd och några
glasstårtor som hade skänkts aven firma i
staden,
För dem som ville köra stod det en rig
till förfogande med en mycket imponerande
antennanläggning bland annat olika kombina
tioner av V-beamar samt en rombic och en ro
terbar beam för 21 MHz,
Åtskilliga amatörbyggda grejor av mycket
hög klass visades alltifrån elbuggar till fjärr
manövrerade sändare. Många firmor hade väl
villigt ställt material till förfogande bland and
ra Lagercrantz, Reis Radio och -5CXF.
Till sist får vi rikta ett hjärtligt tack till
Piteåamatörerna för ett trevlig upplagt möte
som vi får hoppas inte blir blir det sista.
. -2.0ZT
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Adress- och signalförändringar
SM5GR

NYA BÖCKER
Jeppson, Kjell: Pmktisk transistor
teknik. Stockholm 1962. Nordisk Ro
togravyr. 176 sidor. Pris: 22:- kj·.

Region I-mötet i Malmö
i början på juni kommer av allt att döma att
bli välbesökt. Har du möjlighet så anslå någon
eller några dagar till att träffa amatörer från
när och fjärran. Utställning, amatörstation
och utflykter står på programmet.

Praktisk transistorteknik, som ingår i serien
tillämpad elektronik, är en handbok som på ett
lättfattligt sätt redogör för transistorns karak
teristiska egenskaper och dess praktiska an
vändning.
Boken, som i första hand vänder sig till den
praktiskt intr~sserade teknikern och amatören,
förutsätter inga djupare matematiska kunska
per. Ett stort antal kopplingar av förstärkare,
oscillatorer, olika steg i mottagare, enklare
switchkopplingar,
likspänningsomvandlare
m. m. analyseras. 'Dessutom lämnas en hel del
tips för egna experiment.
Praktisk transistorteknik, som är den första
i sitt slag på svenska språket, lämpar sig ut
märkt för de amatörer som vill fördjupa sina
kunskaper i ämnel.
fLN

Tala med Tord SM5BDQ
om amatörprylar 
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SM4QA
SM5Z0
SM2AYE
SM5APJ

GLOB YFO
Slabilitel 100 Hz

SM4AKK

Mals

SM5AHO

Kvarnsveden.
Bo Lörstedt, Riddarplatsen 21, 2 tr., Jakobs
berg.

SM1AAQ
SM6BWD
SM6BXE
SM3BZI

HamnpJan

Per den l

SM5ASB
SM5AGC
SM5ASC

SM5A.JF
SM2AUF
SM4AHG
SM6AFH
SM7AIH
SM6ALJ

Nyll pris, nello .................... Kr. 1.890:

Per Olov Carlsson, Brunskogsbacken 43 ,
2 tr., Farsta
Dag
Andersson,
Orvar Odds v. 51,
Stockholm K
Sven Blixt, Pärkspelsvägen 6, Enskede
Sven-Olof Isaksson, Upplandsgatan 85,
Stockholm V A
. .. .. .. .. ..
Peter Landgren, Oxundavägen 31 E,
Upplands Väs by
. .. .. .. .. .. ..
Nils-Göran Lundquist, PI 5328, Norrtälje
Sven-Bertil Nordin, Fältjägaregatan 18,
V~n~
.................
Nils Olsson, Box 126, Furudal .
Thomas Schell, FSSJF 14, Halmstad "
Lars Sten kil , Grönegatan 26, Lund
Bengt Thorbjörnsson , FSS/ F 14 , Halm

RME-ANTENNFORST.
DB 23. 30 dB förstärkning
365:
Betalningsvillkor och kompletta tek·
~iska beskrivningar sändes på be.
gäran.

ELFA~& ~ibtt,41}
HolIClndarg_ 9 A, Sthlm 3, Box 3075
Tel.: 240280, Postgiro 2512 IS

SM3AEY
SM4BVC
SM5BRV
SM6DTH
SM7DUH
SM3DVH
SM2DWH
SM2DXH
SM5DYH

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

C
B
B

-----------------------------

Köpes
•
SSB-.E XClTER, t. ex. 20 A samt ett 500 Walls
PA, t. ex. Viking Cour!er. SM5RK, ~l. Lundqvist.
FrödIngsv. 13. Södertälje l.
•
Command mott. BC 455 el. BC 454.
Svar till
SM3APR/7, Nils Olof Carlin, Warholms v. 6 B, Lund.
•

Alla årgångar av

1958.

Endast

fel fria

SMöBZ, J. Björl"

tidningen CQ Magazine
exemplar

kan

komma

Säljes
• R1155 i gott sl,lck säljes. Pris 225 kr. SM3CUS ,
Lars-Erik Brandt, Staketgatan 22, Gävle,
•

150 w AM, CW 2 m tx I rackmodell med frost

lackerad panel.

19 tum,

med

2 st. Instrument. Rör:

OA2, ECC88, 5763, QQE03/12, 5894 (06/40), ECL82
(rörnyckL), EF86, 6CG7, 2X807.
Anodskärmgaller
modulation med UTC multimatch trafo. 3 st. LM re
läer [ör AM-CW och sänd.-mott. samt koax-relä för
ant.

Fjädergrupper fria för blockering av konverter

o. dyl. Ingen BCI eller TVI. Säljes till högstbjud .
PI-filter, fabr. B & W , tAl 100 w alla lIkströmsband,
samt 2 st keramiska kond. och l st 6146. Kr. 45 :- .
Power-tube TB 2,G/ 300 input 500 W. 16 element, 8
över 8 slot beam för 144 Mc. Som ny 80:-. SM5ASL.
BUly
Palmståhl,
Roslagsgntan
38,
Stblm.
Tfn
08/31 0831.
•
HI-Fl-anläggning ([örst. + FM-tlllsats + högt.
anlllggn.) 145 :-. 2 st 813, nya, I org.-kartonger.
60:- (för bägge). BILRADIO, komplett. 35:-. Mkt
billigt p. g. a. studier. H8Jls Hansson, FranUliLs,
Ål<arp.

B

•
144 ~lHz-konvcrter (typ ELFAI) m. E88CC 50:-.
10 W tx (CO-PA.) 30:- . Restpartier. SM5BVQ, Bjöm
Bergström, S: t Erll{sgatan 61, Stocl{holm lC

C
C
C

•
NY A
st. 10 %.
6 :75, OC
4 :70, OC
72, 2-0C

KISELDIODER 750 mA 400 PIV 3 :70, 20
1N34 l: 50, 1N35 4 :-. Transistorer: AF 102
26 10 :10, 2 OC 26 20 :20, OC 44, OC 45
70, OC 71 3 :35, OC 72, OC 74 4 :05, 2-0C
74 8:10, OC 614 4:70, OC 615 5:40. Silver

C

mica,

A

Roger Hallqvist, Gylle skola, Tunabro
Rolf Keyser , Ringvägen 25, Västerhaninge
Lars Lander , KällegArdsvägen 53.
Skövde
.. . .. . . ....
Bo Runert, Kanalgatan 11 B , Eslöv
Sven Andersson, önevägen 1, Frösön. . .
Jan-Eril{ Hellsvik, PI 455, Hörnefors
Arne Lundström, Box 5168 A, Väster
hlske
Gunnar StAhl, Framnäsbacken 3, 3 tr.,

C

lamphälIare m. m . Rek v . prospekt. SM7BBY,
hultsgatan l B. Trelleborg. Tfn 0410/116 06.
SM7CVX , Box 39 , SI,egrle. Tfn 0410/303 64.

Björn Häggiund,

........ .

Säfflegatan 4,

Farsta

[öre

ifråga.

Skogslycl,egatan 66, Llnl,öplng 7.

B
B
B

Bertil Persson, VinkeltAet 14 A, Sunds

~~

SM5DZH

Rlpll.

~I

~~

.. . Kr. 1,330:

febr. 1963
Klass

,..- '

Denna annonsspalt är öppen tör radioamatörer. 110m I
denna sin egenskap riktar slit till andra radioamatörer_
AnnODSprlS 1 kr per grupp om 42 bokstäver, sittror
eUer teoken, dock lJI.l:st 3 kr. Icke SSA-medlemmar
dubbel taxa, Text ocb Ukvld Insändas var för sig Ull
kansliet före den II I mi\naden före Införandet. Annon
sörens anropsslcnal skall utsättas l annonsen. ~nbart
postbox godtas således ej 80m adress. För kommersieU
annons gäller QTC ordinarIe annonsprIser (se omsla~
Itet. andra sida) _ I tveksamma fall förbebi\lIer slit red.
rätt att avgöra, om annons ska.U anses som konuner

3.

Lennart Ranebäck, Abylundsgatan 4, Lin
köping.
SM6BFL
Sven Nissrno, Box 6 Axvall.
SM5BAM
Stig Johansson, Fresta, Box 513, Upplands
Vllsby.
SM6BAP
Ove Alf, Växelmyntsgatan 63, Göteborg V.
SM5BFW Claes Ekwall, Hlllsingegatan 9, l tr. Ö. g.,
Stockholm VA.
SM7BLY
Bertil Ignell, Slllgvägen 14, Tranäs.
SM5CQE
Robert Presto, Pettersbergsgatan 26,
tr.,
Västeräs.
SM6CZE
Lars-Göran Pettersson, Oxdragaregatan -l D,
Mölndal.
SM7CBJ
Lars-Eric Swan, Skolgatan 5, c/o L. Carlsson.
Markaryd.
SM7CPL
Bengt Höjer, Akaregatan 14 , Hässleholm.
SM5CDR
Tage Meijer, Klarbärsga tan 3 A , Linköping.
SM5DXB
Rolf SpAngberg, Rägsvedsvägen 74, 2 tr.,
Bandhagen :J.
SM6DRF
Görgen Grännö, PrästgArden, Habo .
SM6-2892 Ingvar Lund, Godvädersgatan 40, 2 tr., Göte
borg H.
SM5ABE/7 Peter Landgren, Fack 217, Eksjö.
SL5ZG
Vaxholms FRO-krets, Drottning Krlstinas v.
24 C, Kretsch. B. Axellng, Norrtälje.
SL4ZH
Borlänge FRO-avd. Göte Ahsberg, Box 4305,

SM5VF

_.o~__ C? ~ ,

SM5BDQ
SM5CBI
SM5CLW

Telerep,

Visby.
Torsten Stälhandske, Smedjegatan 28, Karls
borg.
Artur St~n, Järnvllgsstatlonen , Mölnlycke.
Walter Cedervall, Lugnviksvägen 83, öster

Nya signaler

DRAKE 2 B MOTTAGARE
Slor mottagare i litet formal.

SM5AOL
SM5ARU
SM5MT

Karlsson,

13.

sund.

SM5ABE

73 de
SM5AY
SM5AKI
SM5ANG

Yngve

Kvarnforsgatan

SM5BUJ

Kr. 685:

"%","-'.

Fabr. P & H Electronics

Karl-Gösta Forss~n, Parkvllgen, Uddeholm.
C. A. Schlelmann-Jensen, Ekbacksvägen 33,
Danderyd 2.
Folke Andersson, Kanalgatan 41, Ö. g.,
Skellefteä 1.
Göte Wiktorsson, Sjödalstorget l,
tr.,
Huddinge.
Johansson,

H A M • annonser

Sollen

Domnarvet.

. '

KOMMANDE NYTT
800 W PEP
Linjärl slulsleg i byggs als

41,

• .~_

<

:1',Of', ,. , '

Per den 5 febr. 1963
Sven-Robert Ahlin, Strandvägen
tuna L

rullblock

&

högsp.-kond., antennisol.,

signal

Hög

A

C
C
B
B
C

B
A

•
Knlght-KJt trafIkmottagare, fullt färdig med S
meter och kristallkal. I skick som ny. S. Albertsson ,
WIeselgrenspI. 25, Göteborg, Tfn 23 59 70,

+

+

•
RX
TX för 144 Mc
mik 50 :-. TX 209/8
Marconi alla band komPI. med omform. för 24, 127,
220 DC även för 220 AC 150:-. RX AR-3 ltompl.
utan kApa 127 AC 150:-. SM3CTW/5, C, Carlsson,
Svnrllösav, 83. c/o Lindell, Älvsjö, Tfn 47 20 67 efter
1<1, 17.
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•
Rea-grejor ännu osålda: 50 W Ukr. 80:-. 130
W nlHtr&fo + dr., fabr.nytt, 105:-, rör motsv. 06/40,
prova t , 40 :-, fabr. ny 15 ro am. teleskopmast, 180 :_,
BC-RX ' 20~12 ni + 'FM , 350:-.
Frakt tIIlk.
S~17COS, H.-E. Larsson, B-by 17, Fllld1e.

•
Elfas 10 W sändare för 2 m I fb skick till högst
bj. över 120 kr. SlIl6CNX, Sten Hamnstedt, österlll.ng
gatan 64 , Trollhättan . Tfn 0520/12073 efter kl. 16.

SM6EQ
SM5NS
SM5ARS
SM2CQB
SM5CRT

•
RX BC-312-l\I, i fb skick. 10 rör. 1,5-18 Mc. 1
nylackerad låda. säljes för c:a 450:- .
Sl\f2ALT,
K.-E. Lundgren, Ängsvägen 27, Umeå.
•
BE~{-ROTOR komp. m. Indikator. 127/220 V.
Kr. 250:-. SM5RK. M. Lundqvist·, Frödingsv. 13,
Södertälje 1. Tfn 361S 38.

SM6DXF
SM3DZF
SM5DZG
SM5DAH

& trimningsanvisn ing bif. Kr. 25:-. Upplysn ingar
mot porto. 100:- kr. fraktfritt! Skriv redan I dag!
Erik Snibb, Box 36, Lilla Edet.

•
Snyggt ex. av RlI56 med Inbyggd IIkriktare. och
S-meter. Pris: 250:-. SM6CKS, Stur e Gusta.fsson,
Klarvlidersg. 13/111, Göteborg H.
•
BC-312 I gott skick m. högtalare och nätaggre
gat sliljes för 300 :-. Skriven rad till SM7BClIl/5,
C. G. Bjärle, OK, Jo' 20. Uppsala.

SM3DEH
SM5DHH

Per den 5 febr . 1963
Lennart Wiveson, Box 7008, Halmstad 7.
Erik Svedhelm . Skärblackavägen 32. Enskede.
Arne Andersson. Vasavägen 48. Mjölby.
Häkan [sakson. Parkgatan 24. Luleä 1.
Jan Halld~n, Norrängsvägen l. c/o Larsson,
Huddinge.
John Larsson. Läda 1698, Forsa.
Per Hyberg, Grönstensvägen 13. Uppsala.
Jan Parsby, STRIS/ F 2. Viggbyholm.
Bengt Knutsson. StIckIinge. Köping.
Lars Göransson, Koisvagatan l A. Köping.
Bengt Hellander, Ekuddsvägen 1. 5 tr., Nacka.
Ja n Englund. Nygatan 35 A. c/o ThoreII. Fal 
kenberg.
Ann Louise SelMn. Villa Tunet. Fjärås.
Helge Broman, Ringvägen 3, c/o Jönsson.
Tlmrå.
Stig Kristiansson. Prästgatan lO, Arboga.
Lars 'Göran Lantz, Frodegatan 15 A. 2 tr. ,
Uppsala.
Nils Söderman. ArtIllerigatan 6, östersund.
Bengt Eklöf, Finn Malmgrens väg 23 . 2 tr.•
JohanneShov.

SM5DKH
SM6DTH
SM6-3376
SM2-3377
SM6-3378
SM5-3379
SM7-3380
SM2-3381
S?v17-3382
SM5-3383
S~f5-3384

SlI5-3385
SM3-3386
S;\[6-3387
SM5-3388
SM7-3389

Jan-Olof Grahn. LIdköpingsvägen 19, Johan
neshov.
Lars Lander. Källegårdsvägen 53, Skövde.
Roland Borg. PI. 237, Hällekis.
Per-Olov Jernström. S3, 3 plut. l komp .• Bo
den 19.
Gordon Magnusson. Vegagatan 15. Göte
borg SV.
Bengt Ståhl, Bäckvägen 93, 2 tr., Hägersten.
Thomas Andersson, Farmgatan 7, Ängelholm.
Lennart Rönnqvlst. Triangelvägen 6 A.
Kiruna 2.
Rolf Wichers. Kämpagatan 22. Hälsingborg.
Kurt Roos·Hellbom. Brådstupsvägen 1.
Hägersten.
(W3YVH) Kenneth BarroII. Nynäsvägen 340,
2 tr.. Enskede.
(LA8ZF) Björn Odell, Turebergsvägen 15.
Sollentuna 1.
Olov JUlin, Fleminggatan 35 A. Gävle.
Rustan Johansson. Box 54 3, Landvetter.
Leif Pettersson, Fågelbovägen 18. Nyköping.
Per-Olof Lundgren. Döderhultsvägen 2.
Oskarshamn.

SM5-3390 Kent Funkqulst.

Petrejusvägen

26.

nb.. Jo

hanneshov.

•
VmING RANGER Tx. komplett med Inbyggd
PTT. B&W TR-switch. adapter för DSB. x-tal mike.
HaUlcrafters. SX 100, SSB och general coverage rx.
Frekvensmeter
BC 221.
Allt
I
ufb
kondition.
S~f5AZU, 08/52 16 52.
•
BLIVANDE C-A)fATöRER! Sätt In 3:- på giro
43 29 46 sä fär Du ett häfte med allt Du måste veta
till teoriprovet. Dessutom: Q-fÖrkortn.. telegrafltr!!
nfng m. m. Skriv "kompendiet"

På. talongen . 73 de

Bo Jönsson. SM7TI, Sveagatan 66. l\(alrnö SV.

•

A..'IATöRSÄNDARE.

komponenter

fullt

Laboratorlebyggd

jämförbar m.

av

kommersiell

bästa
station

både utseendemässigt o. betro prestanda. Högsta till
lätna effekt på lO, 15, 20, 40 O. 80 m. banden. Dess
utom 160 W. pä 2 m. (144 Mcl. ExcIter m. CoUlns
Vl'O. Rackutförande pä hjul 51,5X40X150 cm. i tvä
distrkreta grä nyanser. För AM. FM o. CW. Kan
ombyggas till SSB. Utrustad m. V ARIAC o. fullstän
dig Instrumentering. Enastäende goda resullat. myc
ket litet begagnad o. I skick som ny säljes på gr.
av utrymmesskäl till seriös amatör, förening el. IIkn .
Pris ca 6.000 :-. Ev. långsam betalning el. byte mot
bil, foto- ener annan utrustnJng. Svar till SM5R1\(,
Boktryckare Olof FrId man , BIIIoIl chegata.n 18, Stock
bolm. Tel. 08/60 01 18. 61 18 18 elle r kont. 23 13 00 .
QTC nr 3/1960, gärna hel årgång. QQE06/40 I FE
•
kond., B.B. RX, heltäckande. SM6CQV. I . LIndström.
Grönahögsv. 77. Ulricehamn. Tin 0321/119 74 efter 18.

Svel'iges

Sända1' e amatörer

87

Nya medlemmar

SM3DAA
SM5DCC
SM5DVC
SM5DCD
SM5DOD
SM5DPE
SM6DVG

•
TV -och RADIOJWMPONENTER utförsäljes bil
IIgt! Rör & -hållare. likriktare. el.lyter, pot.metrar.
m. m. minst 70 % rabatt . Philips minifack + 230 :
kr. rör, endast kr. 50:-,
Sats om 50:·- kr. rör Kr. 10:-. Sats om 50 st. mot
stånd kr. 3 :-. Sats om 50 st. kondensatorer 5 :_.
Sats om 50 st. finsäkrlngar 3 :-. Sats om 50 skal
lampor 5:-, Sats om div. material, såsom rattar,
tråd. kabel m. m .• m. m. 10:- . Allt är nytt och hän
rör från nylIgen avvecklad serviceverkstad. Di\'. beg.
Instrument säljes även. ObetydIlgt beg. bilradIokon
verter för lO, 15. 20. 31 . 40 och 80 mtrs band. Koppl,

Föreningen

SM5-3391 Jan Eklund, Ejdervägen 57, 2 tr.. Farsta 2.

•
Traf.-mott. CR 100/5 12 r. sup. 60 kc-30 Mc.
Krlsl.-filt. I 5 lägen A VC S-met. går fb. säljes eller
bytes mot bandsp. el. 20 m beam. Tel. HudlksvaU
20076 efter 1<1. 17.00. SM3AOC .

RX H ..lI1crafter SX-llO. x-filter, S-meter. 0.55
•
33 Mc. bands pr. pä amatörbanden. l ufb skick för
c :a 900 kr. Pga studier. P. I. LInden , A. Rydellusv. 9,
LUlld. Tfn 190 14.

•
RX HnJllcrafters SX-140 end. amatörband om
byggd för 220 volt. samt ett extra MF-steg + 40 Mc
band finnes oxo. Q-multipl. medföljer. Pris 450 :_.
SM3CVD, B. QVlck, Tfn Sllnds"all 193 20 ert. 18.30.
•
1 st. HaIlIcrafter S-8G med spartransf.. sep. S
meter. kristallkalibrator och hörtel., 475:-. 1 st.
anodtrnnsf.. prim. 220 V. sek. 2X3000 V. 400 mA.
100:-. 1 st. ny löd pistol, Engel. 25 :- . Sven G.
Björklund. LövAs, Gln.va.

Behöver

Du
En

Ny
Loggbok?
Stort eller litet format
A4 AS

HAM-annonser
skall insändas till SSA Kansli, Enskede 7.
Pengarna Insättes pä postgiro

SSA Försäljningsdetalj

S 22 77

Enskede 7

SURPLUSMATERIAL
Res ponser Unite. en synnerligen effektiv VFO-molla
gara för frekvensomr!ldet 150-170 Mc. Ett steg HF.
oscillator och blandare. 5 steg MF samt diod utgång.
Excl. nätaggregat. Mätt: 320 X280X180 mm Kr. 85:
Prefonnance Unlt, Innehållande bl. a. nätaggregat till
ovanstående apparat för 220 volt 50 per. Måll: 260 X
220 X240 mm ......... ..........
Kr. 39:Sammankoppllngsschema för ovanstående två appara

ter bifogas.
TV, FM generator EP 61G B:
Detta är en universaJgenerator beslående av praktiskt
laget tre Instrument i ett: svepgenerator, markgene
ratar och horisontal basgenerator. Densamma är spe 
ciellt utvecklad [ör TV -servIce.
Svep: Frekvensomräde 2-50 Mc för MF. 88-110 Mc
för FM. 50-88 och 170-230 Mc för 8 TV-kanaler.
Markgenerator: Frekvensområde 4- 240 Mc I 4 om
råden.
Frekvenskalibrering ±1 %. Kristall styrd generator:
1-10 Mc ...
Netto 396:
Ovanstäende

apparat är

fabriksny samt levereras

I

originalförpackning.
~("ttagare SLR-H, frekvensomräde 530 KC-1.6 Mc
samt 5.55-15,6 Mc uppdelat pä 3-band. l HF-steg.
excl. högtalare, nätaggregat rör 115 volt 60 per. Mått:
Kr 260:
440 X515X310 mm
Mottagare HQ-129-X, Hammariund I mycket gott
skick med högtalare
Kr. 795 :
Sändare/M:ottagare APN-l för 420 Mc bandet. Denna
apparat är en höjdmätare för flyg med frekvensom
rådet 318-462 Mc. Exemplaren är I synnerligen gott
skick samt levereras komplett med rör. omformare
och schema
Kr. 3~:Antenner till ovanstäende apparat .... .. Kr. 8:-/st
HöJdvlsartnstrumcnt för APN-1, 270· visarutslag.
6.5 mA .... .... .. ..... .. ..... ............ Kr. 14:50
Motorola FM/UK-s!!ndare med frekvensområdet 152
162 Mc. Kan lätt ändras till 2-metersbandel. [nnehål
ler oscillator 7 C 7, modulator med 2 st 7 A 8.
48-dubbllng I 3 st 7 C 5 oCh l st 2 E 26. PA-steg
med 2 st 2 E 26 I push-pull. Vidare Ingår tillsats för

växling mellan tvä närliggande frekvenser (med plats
för tvä kristaller) och roterande omformare för 12
volt. Antennutgång med trlmkond. 50-72 ohms koax
ialanslutnlng. Sändaren som ursprungligen är en ame

rikansk polIsradiostatIon för mobilt bruk. apparaten
är mycket stabilt uppbyggd och har ytlermätl: 230 x
230X370 mm. Pri s med omformare och rör Kr. 165:
Motorola Fhl/UK-mottagare tili ovanstående sändare.
I samma gedigna utförande och med inbyggd vibra
toromformare för 12 volt. Rörbestyckning : 4 st 6 AK
5, l st 7 H 7. 7 st 7 C 7. l st 7 F 7. 2 st 7 A 7
samt l st 7 C 5. Mätl: samma som för sändaren
Kr. 286:
Vid köp av såväl sändare som mottagare medföljer
kontrolltillsals

monterad

i

19" panel samt original

antenner.
Sii ndare~lottagar e

BC-1267. radarenhet med frekven s
område 154-168 Mc. Innehällande 1 KW pulsoscllla
tor och 13-rörs super med 2-HF samt 5 MF steg
samt 10 mA lestlnstrument. Pris ioel. 20 rör och
schema. .. ..
J{r. 145:
Nll.taggregat RA-105. Prim: 117 volt växel . Sek: 290
volt 30 mA, 415 v. 100 mA, 545 volt 100 mA. 2400
volt mA . -1500 v. 10 mA, -110 v. 35 mA. 6.3 v. 12 A,
6,3 V. 11 A. Rörbestyckning: 3 st 5 U 1, 3 st 2 X 2.
1 st 6 X 5. Detta nätaggregat passar till ovanstilende
sändare/mottagare. Komplett med rör.... lir. 7(';:
12 11 Bashöglala.rc, fabriksnya ............. . Kr. 60:
Fabriksnya polentiomelrar med kolbana säväl logarit
miska

som

den ...

IInjä.ra

lagerföres

.... .. .. ..

samtliga

vär

Kr. 2:70

SVENSKA DELTRON AB
Valhallavägen 67, Stockholm O
Tel. 345705

