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ALLT FOR 
73 de 
SM5HG SM5lE SMSAll SANDARAMATORENSMSDEA SMSDIA 

Mottagare 
Frekvensområde: 143,8-148,2 MC 
1:a MF: 22-26 MC (variabel) 
2:a MF: 2 MC 
Brusfaktor 8,5 dB eller bättre 
Känslighet: 0,5 /lV för 10 dB signal·brus 
Selektivitet : 15 KC vid 6 dB 

SENSATION på 2·METER 

lF uteffekt : 3 W vid mottagning, 15 W som förstärkare 
Spegelfrekvensunderlrycknlng : bättre ön 70 dB 
Strömförbrukning : 117 V AC, 60 W 

Söndare: 

6 V DC, 8,5 A 
12 V DC, 4,5 A 

Frekvensområde : 143,8-148,2 (4 kristaller eller VFO) 
Uteffekt: AM-c :a 8 W vid 50 ohm 

CW-ca 10 W vid 50 ohm 
Ut.lmpedans: 50-72 ohm, obalanserat 
Kristallhållare FT 243. 8 MC kristaller 
Mikrofon: Högimpedans, keramisk 
Strömförbrukning : 117 V AC, 120 W 

6 V DC, 14,5 A 
12 V DC, 7,5 A 

MOTTAGARE HR-10E 
Band: 8G-10 meter, SSB, AM och CW 
7 rör med HF-steg och halv-Iattlce kristall filler, 
S-meter, ANl, Antenntrimmer, kallbrator, BFO, 
AVC till -från. 
Nätanslutning: 220 V, 50 p Is, 50 W 
Pris. byggsats Kronor 74S :
100 KC krlstallkallbralor. HRA-l0·l 
Pris. byggsats Kronor 8S:

MOTTAGARE HR-20 
Band : 80-10 meter 
8 rör med HF-steg. MF kristall filter 
S-meler, ANl, Antenntrimmer, BFO 
Produkt detektor. AVC t ill-f rån 
(För yttre nätaggregat Heathklt HP-10 eller 
HP-20) 
Pris byggsats kronor 1.195:

TRANSCIEVER HW-2D, BYGGSATS KR.1795:

SÄNDARE DX-60E 
Ineffekt : cO 90 W, CW eller Telefoni 
Ul.lmpedans: 50-75 ohm 
Band 8G-10 meter 
Inbyggt lågpassfiller 
Nätanslutning: 220 V, 50 pIs, 225 W 
Pris, byggsats Kronor 780:-. 
VFO. 80-2 meter. HG-la 
Pris. byggsats Kronor 320:

SÄNDARE HX-20 
Ineffekt : c :a 90 W CW, 90 W P.E.P. SSB 
Ut impedans : 50-75 ohm 
Band: 80  10 meter 
Stabilitet : 500 per. under uppvärmning 

100 per. efter uppvärmning 
Komplett med alla kristaller (9 st + krIstallfliter) 
13 rör + 5 dioder 
(För yttre nätaggregat Heathkit HP-10 eller HP-20) 
Pris byggsats kronor 1.79S:

GODA AVBETALNINGSVILLKOR 
Välkommen till vår utställning Rörstrandsg. 37, Stockholm VA, 

öppen Månd.-Fred. 7.30-18.00. Tel. 227822. 

Bröderna Borgströms AB , Motala 1963 
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Som bekant fordras det i många fall, när tappats med illegal sändning i relativt stor om

man söker anställning eller önskar inträda i f.attning. Vad visste de, som rekommenderade 

något sällskap, en rekommendation från någon dessa. två till medlemskap, om deras personliga 

eller några kända och väl renommerade perso- kvalifikationer? Detta är en fråga, som varje 

ner. Så är ju också fallet vid inträde i SSA. Nu ansvarskännande medlem måste ställa sig. 

förekommer nog tyvärr litet då och då, att den Jag tror det är nödvändigt, att vi oftare avbö

som utfärdar ett sådant intyg gör det efter en jer ansökning,ar om rekommendation under 

ganska ytlig kontakt med den sökande. Veder- hänvisning till <8Jtt vi inte tillräckligt känner 

börande förklarar sig ytterst mdiointressere.d, vederbömn-de. Det måste stå. klart för båda 

ser trevlig ut o. s. v. parter, att även den som »skriver på» åtar sig 

Det kan inte hjälpas, att det ibland kan bli en del av ansvaret, en borgen för den sökandes 

bakslag med ett sådant system. Man kan även lojalitet och övriga kvalifikationer. Inträdes

efter ganska lång bekantskap felbedöma andra systemet får inte bli blott och bart en forma

människor. Men en större försiktighet vid ut- Htet. 

färdandet ·av dylika rekommendationer är än

då nödvändig. Nyligen har två medlemmar er- SM5AZO 

http:18.30--20.30
http:10.30-11.30
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AR 88 
Modernisering av 

ReA-mottagaren AR88 

översättning' aven artikel i RSGB Bu"etin 

februari 1962. av E. Paul, G3CUY. 


översatt av SM5BKN. 


En av de mera populära surplusmottagarna 5. Anslut en 0,05 p.F kondensator över S
i dag ä r RCA AR-88, som ju på sistone blivit meterledningarna vid hållaren för första MF
allt lättare tillgänglig på -svenska marknaden. röret. För den, som inte har S-meter i sin mot
Trots att den är utomordentligt välbyggd tagare och iiIlte sett originalritningen på hur 
kvarstår faktum, att den konstruerades för den ursprungligen var tänkt, kan schemat ses 
över tjugo år sedan. Ur modern synpunkt i fig. 1. lJedningarna finns förberedda från le
lämnar den alltså självfallet åtskilligt ·att diga och jordade kontakter på rörhållaren till 
önska. den tomma platsen till höger på panelen. 

Den här artikeln avser att visa, hur egen 6. KoHa isoleringen i A VC-linjen. Kolla allaskaperrla kan förbättras ur amatörsynpunkt. kondensatorer för läckning (C47 och C48!).Somliga av de föreslagna ändringarna är enkla M'inska R47 till 500kohm.och bör inte föranleda nå.gra svårigheter me

da n andra är mera komplicerade och inte bör 7. Kontrollera om motstånden R61 och R62 

utföras, om man inte har erfarenhet av mot finns. Så är inte fallet i tidiga versioner. Då 

tagare. skall ett 2 ohms motstånd inläggas i glödtill 


ledningen till V9 (6H6). Detta reducemr glöd
spänningen till 5.8 V och minskar brummet på 
grund ·av glödtråds-'katod läckning, vilket 'kan 

Enkla modifieringar 

Följande förändringar, som ursprungligen vara störande hos vissa rör. angavs av G. R. Woodville är erukla och bör 

inte medföra några som helst svårigheter att 9. Kontrollera isolationen hos C118, C122. 

utföra, men man måste givetvis vara nog Om den äl' låg så ersätts de med en 0.01 eller 

grann, inte minst med lödanslutningarna. 0.002 fA-F kondensator. 


1. Anslut ett 10 kohms motstånd över R55 
(6.8 kohm) . Detta ökar förstärkningen med 10 SBB mottagning
db vid 29 MHz. 

Mottagaren går i originalskick alldeles ut2. Sätt in en 270 pF kondensator i serie märkt att mottaga SBB"signaler på. För attmed C116 (2700 pF) och anslut en enpolig ytterligare förbättva den kan man öka BFOströmbrytare över 270 pF kondensatorn. Detta signalen. Detta sker enkelt genom att ansluta ger basav-skärning med -3 db vid 400 Hz och en stump kopplingstråd till anoden på V12 ochökar därmed läsbarheten av svaga signaler. placera denna nära gallret på V7. MottagarenFrontpanelen måste borras för strömbrytaren. skall naturligtvis vid SSB-mottagning vara 
3. Om man ansluter kontakt nr 7 på jacken inställd på »MANUAL», men man skall ändå 

J på baksidan (oktalsockeln) till C98 i stället märka, att BFO:n påverk,ar AVC:n och där
för C97 får man 250 V välfiltrerad spänning igenom minskar känsligheten. Detta kan för
till en eventuell förförstärkare eller annan hindras genom att kortsluta R42 (se punkt 4 
yttre apparat. under enkla modifieringar). Det blir dock se

4. Kortslut R42 för att förhindra AVC-på dan inte längre möjligt att tysta mottagaren 
verkan när AVC-omkopplaren står i läge genom att ansluta en negativ förspänning till 
»MANUAL». A VC: n. Fig. 2 visar hur problemet kan lösas. 
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Fig. 1. Original S-meterkoppling. 
Fig. 2. Block eringsanordning. 
Fig. 3. HF-volymkontroll. 

Pol nr 5 på TB2, som ursprungligen är di
versity line ·kan nu användas att ansluta bloc
keringsförspänning till mottagaren från sän
daren via SM-omkopplaren eller vox-reläet. 5. Välj med xyl:s goda minne ut en lämp

Om man så önskar kan en potentiometer an lig kastrull och smält vaxet. Tillåt inte temslutas mellan pW1kt X och jord för att ge möj peraturen att stiga 'alltför mycket över smältlighet att kontrollera blockeringsspänningen punkten.
så att sidton kan höras i mottagaren vid cw. 

6. Löd en kort stump kopplingsträ:d till enOm det skulle uppkomma brum i mottagaren 
anslutning på transformatorn för att ha någotnu, ansluter 'man en 50 I'F kondensator fvån 
att hålla i vid sänkningen i vaxpannan. »Frianslutningen mellan R46 och R43 till jord. 
tera» nu spolen försiktigt tills inga mer bubb
lor ,avgår från den. Låt den sedan svalna. DeFörbättring av M F -spolarna 
gamla kondensatorerna kan anslutas igen men

Förmodli'gen lider de flesta AR-88: or av re bäst är att utbyta dem med silver mica typer.
ducel'·at Q i MF-transformatorerna på grund Sätt nu ihop burken igen och anslut den i mot
av fukt. Om man inte h a r möjlighet att få tagaren .
fram MF-kurvan genom plotning ·kan man än

7. Upprepa proceduren med en burk i taget.då få en uppfattning om läget med nedanstå
Mottagaren måste nu noga trimm'as och 'dående metod: 

skal! man märka en påtaglig förbättring i för
1. Ställ in band 1 och selektivitetsläge 2. stärkning och selektivitet. 
2. Ställ in motlagaren på en frekvens på Om instruktionsbokens trimningsutrustningden lågfrekventa delen av bandet. inte står till förfogande kan MF-stegen trim
3. Ställ noga in en ·stark signal från en sig mas enligt följande:

nalgenerator (eller en rundradiostation, om 
1. Anslut ett '5 V växelströmsinstrumentsignalgenerator inte finns tillgänglig) . över 600 o hms linjens utgång (S-metern är 

4. Kontrollera att alla MF-transformatorer inte så lämplig för ändamålet, då trimningen
är topptrimmade för max utsignal. skall ske med en sv,ag signal) och tillför en 

5. Snedstäm åt båda håll under iakttagan lämplig signal. 
de av S-metern och mittenskalan och försök få 2. Topptrimma alla kärnor för maximal ut
en uppfattning om huruvida kurvan är sym gångssign'al med selektivitetsomkopplaren i 
metrisk eller ej. Om den är osymmetrisk är det läge 2. 
tämligen säkert, 'att någon eller alla transfor 3. Kri-stallfiltret kan trimm-as rätt så bramatorernas Q ligger under normalt. utan svepgenerator och oscilloskop med »cutNya MF-burkar lär finnas att få, men man and try»-metoder, förutsatt att man noga tarkan genom att vax impregnera och därigenom reda på exal<la kristallfrekvensen och har endriva ut fukt ur spolarna avsevårt höja Q  stabil signal (Bc 221) . När man funnit krist-alltroligen till ursprunglig nivå. Gången är 150m frekvensen skall -alla MF-steg trimmas innan
följer: belastningsspolen L34 med tillhörande konden

1. Skaffa ett lämpligt vax. Den engelske satorer justera:s. 
författaren rekommenderar ca 2 kg 'av ett vax 4. I läge 3 på selektivitetsomkopplarenvrd namn Okerin 309. (Se fotnot). skall L33 och T4 trimmas medan signalgene

2. Avlägsna en MF-burk från chassit efter ra1:,orn ruckas fvam och tilllxLka över frekven
att nog'a ha noterat anslutningarna. sen för att få maximum signa:l och dessutom 

3. Tag av skärmburken och löd loss -aHa kurv'an riktig. Man k'an speciellt genom felju 
kondensatorer. stering av T4 få alltför skarp kurva i läge 3. 

4. Förvärm spolen i en vanlig ugn på lag 5. Lägena 4 och 5 justeras sedan med C80 
om temperatur, så att den inte överhettas, un och C81. 
der en % timme. + 
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Fig. 4. Kristall/ilter. 

Korsmodulering 
.A:R-88:an är något känslig för korsmadule

ring. I förfiattarens fall speciellt i övr,e delen 
av 21 MHz-bandet. Experiment med olika HF
rör medför<le inga förbättringar om inte låg
branta rör användes. Detta var inte önskvärt, 
varför en annan utväg fick tillgripas. Orsaken 
befanns bero på två saker: dels metoden att 
tillföra HF-rören AVC, dels avsaknaden av se
parat HF-volym för HF-stegen. 

Följande metod är lite besvärlig men lönar 
sig att genomföl1a. 

1. Avlägsrra C4, C34, R2 och R5 och anslut 
gallren på V1 och V2 direkt till respektive po
ler på omkopplaren. 

2. Lyft upp aHa jordförbin<lningar från 
HF"Spolarna. 

3. För sanunan samtliga nederändar på 
första omgången spolar till en ny AVC-linje 
för V1. 

4. Gör på samma sätt med '<len andra om
gången spolar för V2. 

5. Anslut en 0,001: uF kondensator frän ne
derändan 'aN L12 till 'jord på kortJa.st möjliga 
sätt. På samma sätt med L21. 

u. På liknande sätt 'ansluts 0,01 /.lF konden
satorer för lägimpedans returledning för LS, 
LlO, L19 och L20. 

7. Avlägsna C47 och anslut existerande 
AJVC-linje till att förse endast V1 (via R9) . 

8. Koppla upp tonkontrollen (HF TONE) 
enUgt fig. 3. Denna blir nu HF-volym. 

Observeva altt förbindelsen vid X lätt kan ut
föras genom att lyfta tråden från C117 och 
ansluta den till den närliggande polen. 

När dessa mudifieringar har gjorts skall 
hela HF-delen trimmas enligt instruktionerna. 

Mian kammer att finna, aUkorsrnodulering
ar ha.r reducerats kraftigt även med volym
kontrollerna fullt pådragna, och i speciellt be
svärliga fall kommer lite avdragning av d<en 
nya volyrnJkontrollen att klara situationen. Vi
dare kommer den nya volymkontrollen att visa 
sig vara mycket användbar, då den ju varken 
påverkar 'S-metern eller brusfakt'Orn vid an
vändning. 

eG~vs 
R2 

TIll AVC 

Kristallfilter 
I dessa dagar med överfyllda .a.matörband 

visar 'sig selektiviteten hos många mottagare 
vara bristfällig 'Och AR-88, som allmänt är en 
br.a. mottagare, utgör här 'inget undantag. Vis
serligen har den ett kristallfilter, som speciellt 
i pos. 5 vid första 'anblicken syns ge mycket 
god selektivitet. Med denna typ av filter är 
dock »skirt response» avsevärd och peaken 
oanvändbar för foni. Den idealiska kurvan är 
givetvis rektangulär - en form som man näs
tan kan uppnå med en serie av half-lattice fil
ter. 

Två sektioner ger goda resultat men genom 
att lägga till en tredje ök'ar man kant-selekti
viteten avsevärt och det är det väl värt. Där
emot måste besväret med att använda fyra el
ler flera filter inte anses löna sig. Då man un
der idealkonditioner vill kunna ha en bredare 
kurva, har åtgärder vidtagits för urkoppling 
av filtret. 

Modif.ieringen i det följande kräver sex 
lämpliga kristaller, en liten 455 kHz MF-trans
formator (Ta), två lämpliga ,keramiska om
kopplardäck, en liten 455 kHz MF-spole i burk 
(Tb) och några stycken fasta kondensatorer. 
Schemat Merges i fig. 4. 

Den ursprungliga selektivitetsomkopplarens 
ratt och mekanism används och resultatet 'blir: 
I läge 1: något bredare än i ursprungligt lä

ge 2. 
I läge 2: ett half-l.a.ttice filter mel}'an V5 och 

V6. 
I läge 3: två half-Iattice filter mellan V4 och 

V5 . 
I läge 4 och 5: två. half-lattice filter mellan 

V4 'Och V5 och ett mellan V5 och V6. 
Det är viktigt att den använd.a. omkopplaren 

inte inför några Ikapacitanser över filtret. Re
kommenderade kristaller är FT241A med ka
nalnummer 45 Xl, X3, X5) och 46 (X2, X4, 
X6) men vilka två närliggande 'kanalnummer 
som helst inom MF-transformatorernas' av
stäanningsområde går ·att använda. 

Step-by-step proceduren för ombyggnaden 
blir: 
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1. Tag bort den ursprungliga selektivitets
omkopplaren, kristallen och fasningskonden
satorn C75. 

2. Jorda båda polerna »B» på T7 och T8. 
3. Tag bort C89 från T5 (man måste ta 

bort T5 från chassit för att kunna göra detta) 
och sätt dit Cc, Cd och Ch (Pol C kan använ
das för jordförbindelse) . 

4. Sätt tillbaka omkopplarmekanismen med 
användande av de två nya däcken orienterade 
så, att ledningslängderna blir minimala. 

5. Montera alla sex kristallhållarna så, att 
kristallerna konuner i upprätt läge, när mot
tagaren står på rätt köl. 

6. Montera Ta och Tb enligt fig. 5. 
7. Insätt en liten skärm för att reducera 

kopplingen mellan X5 och Sb. 
8. Koppla enligt fig. 4. Observera att po

lerna »E » på T5 och T6 inte används. Oa och 
Cb är två kapacitanser med samma värde och 
lämpliga att avstämma Ta till 455 kHz. 

9. Sätt in kristallerna och prova mottaga
ren. Den skall fungera i alla 5 omkopplarIä
gena men måste givetvis trimmas om. 

_ ___ TILLSATT SKÄRM 

~~~ S B
*
SA 

HF I~l« DTA 

Fig. 5 . Kristall/ilteruppbyggnad. 

Trimning 
Allra bäst trimmas filterna med en svepge

nerator och oscilloskop, men följande metod 
ger gott resultat. 

1. Tag bort alla kristaller och ställ selekti
vitetsomkopplaren i läge 4 och bandomkoppla
ren i läge 1. 

2. Tillför gallret på. V4 en 454,6 kHz signal. 
3. Med en lämplig utputmeter trimmas alla 

transformatorer till max. utput. En stark sig
nal fordras från signalgeneratorn <lå det enda 
genomsläppet är genom kristallhållarnas egen
kapacitanser. 

Fotnot. 
OKERIN 309 vax tillverkas a v Astor Bois

selier & Lawrence Ltd, London och represen
teras i Sverige av F: a Elof Hansson, Box 183, 
Göteborg 1. Smältpunkten är en!. uppgift från 
representanten 86/88 o C och priset i dessa små 
kvantiteter 4 ,- - 4.50 krjkg . 

4. Pröva nu små kapacitanser över Ca eller 
Cb under omtrimning av Ta om det är nödvän
digt, tills utputen är så låg som möjligt. 

5. Upprepas med Cc eller Cd. Sätt in kri
stallerna. 

6. Koppla om till selektivitetsläge 2 och ju
stera noga kärnorna i T5 och Tb så att en flaL
toppig kurva erhålles, vilket framgår genom 
att långsamt stämma signalgeneratorn mellan 
450 och 460 kHz. 

7. Koppla om till läge 3 och upprepa med 
T3, T4 och Ta. 

8. Koppla om till läge 1 och trimma T6 till 
max. utput meo signalgeneratorn på 4.54,6 
kHz. 

9. Kontrollera ,alla justeringar så att flat
toppade kurvor erhålles i lägena 2, 3 och 4. 

Observera, att MF-kurvan i ett half-Iattice 
filter beror av Q-värdet i tillhörande spolar, 
speciellt belastningsspolarn·a (T4 'Och Tb). Ori
ginaiburken T4 skall vara någorlunda riktig 
men det kan bli nödvändigt att experimentera 
litet med Tb för bästa resultat. Om de t blir en 
dip i kurvans mitt i läge 2, som inte kan trim
mas bort, är L/C förhållandet i Tb för lågt 
och en annan burk 'skall prövas. Det är önsk
värt att välja Tb så, att den kan avstämmas 
med 100 pF eller mindre, så att kurvan i läge 
2 blir lätt rundad. 

Bran.tare sidor på kurv.a.n kan erhållas ge
nom att använda litet neutralisation över v.a.rje 
HF-kristall. Denna anordning har dook na ck
delen att ge sidolober och rekommenderas där
för inte,speciellt som man knappast skulle 
märka någon förbättring, när alla tre filtren 
är inkopplade. _ 

Radiokonferens 
Den 7 oktober öppnas en konferens, som 

närmast skall syssla med rymdkommunika
tionsproblem, i Geneve. Konferensen kallas 
»Extraordinary AdministI'ative Radio Confe
rence on Space Commuruoatiom> 'Och kommer 
i mycket liten utsträckning att beröra amatör
radiofrågor efter vad som hitintills framkom
mit. Det är endast USA som här vill ha 25 
kHz-bitar av bandet 420-450 MHz tillgäng
liga för styrning av satelliter mm. _ 

Philips har flyttat 
Ett nytt hus har under året skjutit i höjden 

i Stockholm. Det är Philips service och försälj
ningsavdelningar som konunit under gemen
samt tak. Adressen är Lidingövägen 50 och 
där återfinnes bl. a. Svenska AB Philips, AB 
Servex, AB Philips-Sonora och Philips Neon 
AB. Huset ligger vid utfartsvägen till Lidingö 
snett emot Kungl. Tennishallen och S: t Eriks
mässan. _ 

http:4,--4.50
http:kortJa.st
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SAF-4 
SELEKTIVT 
LF-FILTER FÖR CW 

Ur CQ november 1957 av W70XD 
))the CW Man s QRM Eliminator:/> . 

Arti keln översatt och bearbetad 

av SM5LW, SM5MX och SM5UO 


Om du aldrig haft några besvär med QRM och allt är 'klart. Uppkopplingen går fort, för 
på cw-banden, så är detta ing.en artikel för dig. det finns inga HF.-spolar, vridkondensatorer 
Men om du någonsin förgäves försökt läsa en eller annat, som kan vara svårt att montera. 
SV'8.g signal genom en mängd QRM, läs då vi De enda delar som 'använts, är grafitmotstånd 
dare! Bokstäverna SAF betyder ))Selektivt och mica-kondensatorer, vilka så gott som ge
audio-filt~r», och siffran 4 anger, att fyra FL8- nomgående kopplats mellan olika rörhållar
filter används i kaskadkoppling. Den beskriv stift. 
n'a apparaten är ett läbtbyggt och billigt lf  De data, som finns i tabell 1, visar SAF-4 : s 
filter, som gör din rx selektiv. Selektivitetskur selektivitet jämförd med andra högselektiva 
van har en form, som stär den idealiska fyr kopplingars: SAF-4 har mindre bandbredd och 
kantformen mycket nära. Bandbredden vid 6db brantare sidor på kurv'an än något annat sy
är 160 Hz och 60 db med endast 400 Hz. Detta stem i tJabell 1. Det måste emellertid framhål
innebär, att filtret är 20 gånger sä selektivt las 'att de andra systemen, som tas upp i tabell 
som en mottagare med två MF-steg på 455 1, har en förd'el framför SAF-4, och den är de
kHz. Istället för att höra 20 cw-signaler på en l'as förmåga att eliminera audiospegelfrekven
gång, kan man hörn en i taget. Förutom att ser. Då man använder SAF-4, 'kommer man att 
19 'QRM blir ohörbara, försvinner även c: a 95 höra en signal på båda sidor om nollsvävning
% ,av bakgrundsbruset. Mellan 6- och 60 db en, 0'lTl mottagaren ej är försedd med kristall 

nivåerna sjunker signalerna med 'en hastighet filter eller något annat som endast ger en en

av 1 db för var 2 Hz ändring i frelwens, vilket kel signal. 

är mycket bra. Om man vrider 'avstämningen Hjärtat i konstruktionen utgörs av fyra 

över en signal, ,betyder det, att signalen an FL8-1'ilter, vilka använts separat i åtskilliga 

tingen är inom eller utanför passbandet. år för att förbättra selektiviteten v,id cw. FLB


Filtret är uppbyggt av lätt anskaffbara filter har ofta använts vid imped'anser, som ej 
komponenter, och kopplingen innehåller inget givit bästa möjliga resultat. 
onödigt. En annan fördel är, att detta filter 
inte krever några ingrepp i mottagaren. En 
plugg fren filtret ansluter det till mottagarens 
hörtelefonjack, och hörlurarna kan via en an
nan jadk kopplas till SAF-4. Om man vill an Tabell 1. 
vända högta~are, k,an filtret kopplas tillbaka Bandbredd i Hz 
till mQtbagarens egen If-kedja, men det är ej 6 db ned 60 db ned 
nödvändigt. Kristallfilter på 455 kHz 250 10000 

Med tanke på eventuella noviser kan man 11 LC-kretsar med högt 
tillägga, att filtret är ytterst lätt:byggt. Det Q-värde på 50 kHz 350 1300 
finns inget att trimma eller justera, alltså ej Mekaniska cw-filter 800 2500 
något som så småningom behöver trimmas Q-multiplier på 455 kHz 375 15000 
om; det är bara ,att bygga, slå på spänningen SAF-4 160 400 

FÖ1'eningen Sveriges Sändareamatörer 

<: 'U5 
~ oOO~ 

R22 :="'" 

Fig. 1. Kopplingsschema. 

Anslutningar: A - mä"kt »REC». 
B - märkt ))PHONES)). 
C - märkt ))GND». 

Om ett FL8-filter används separat som cw
filter, dämpas s'ignalen c: a 15 db, då den pas
serar genom filtret. Här kompenseras dämp
ningen av förstärkarstegen. för vi behöver ej den lilla förstärkning som 

FL8-filtren gjordes ursprungligen för att 'an den skulle åstadkomma. Förstärkaranoden är 
vändas som hjälp vid mottagning av sign,aler motståndskopplad till katodföljarens galler. 
från radiofyrar. Ovanpå varje enhet finns en Katodföljarensgaller är förkopplat med ett 
omkopplare med tre lägen: range, voice och motstånd, så att signalspänningen vid 1020 
both. I läget range 'släpper FL8-filtret igenom Hz är densamma som den v,id det föregående 
signaler på 1020 Hzoch dämpar andra frek filtret. 
venser. I SAF-4 använder vi bal'a range-Iäget. Det är ej nödvändigt att använda en katod

Om vi ser på schemat, finner vi att varje följare mellan fÖl'stärkartr-ioden och det efter
FLB-enhet följs aven 6SL7. (Europeisk ekvi följande FL8-filtret, men den ger något högre 
valent ECC 35; vi använde oss dock av ECC selektivi!:et för varje filter. Orsaken till detta 
83, dels med tanke på priset, dels för a.tt vi är, att FL8-filtrets ingångsimpedans ändras 
hade några ex. liggande. övers: s anm.) . Detta med frekvensen, tråkigt nog är impedansen 
rör valdes på .grund ·av sin höga förstärk loägre vid 1020 Hz än vid andra frekvenser. Om 
ningsfaktor och låga anodström. Hög för FLB-filtret drivs ,aven spänningSkäUa med hijg 
stärkning är inte nödvändig i förstärkarste inre resistans (t. ex. en 6SL7 :a) kommer det 
gen, men den är att föredra i katodföljarna. att belasta spänningskällan mest på 1020 Hz, 
Den första triodhalvan används 'Som If-för säatt spänningen sjunker, vilket i sin tur 
stärkare, och den andra som katodföljare. Vid medför, att filtrets selektivitet minskar. Mät
katoden finns ingen avkopplingskondensator, ningar visar, att en förlust på 6 db uppstår vid 

resonansfrekvensen, om FLB-filtret matas hög
ohmigt, medan ·en matning vid låg impedans 
ej orsaka.r någon sådan förlust. Katodföljaren 

0 · 0 _ • • • 

o " IT7J~Io4:ri:= 
~ 1/; -

l ~.. 
•• .J.. ...., 
lO ..tI' rJ. 

- ·f 

r l-: II - _. - ~\ 
~~ fY-r ' V · 

~. "• j;.< !in f -
f\ ffi 

>00 o 4000 ttOO uoo 1100 M ,"" ... 

. förstärker något mindre än en gång (0,89 i 
detta fall), men den har låg impedans, och 
detta är skälet till at!: den används. Impedan
sen hos 6SL7-k'atodföljaren i vårt fall är ur:~ 
gefär 1000 ohm. Detta är en betydande för
bättring jämfört med förstärkardelen, som har 

~ 

en ·inre resistans av storleksordningen 100~ 
kohm vid denna 'arbetspunkt. Man skulle kun
na byta kombinationen av förstärkare och :ka
todföljare i dubbelotrioden mot en enkel triod 

~ 

......00 ~ ~lOO -too o toO 2'00 300 400 soo 
med låg resistans, men detta skulle medföra,CYCLES I SEC 
att betydligt större anodström behövdes. 

Fig. 2. dB-Frekvens. + 
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Signalen från det 'sista FLB-filtret är kopp
lad direkt till det sista förstärkarrörets galler 
för att ge full input. Den andra halvan av den
na ECC83 är också kopplad som katodföljare 
för att ge en impedans, som passar för hörte
lefoner. Prov har visat, att en If-spänning på 
0,006 V uppstod över hörtelefonerna, då de an
slöts till förstärkarens anod via en kondensa
tor, men då hörtelefonerna anslöts till katod
följaren uppmättes 0,40 V. Trots att en katod
följare ej har några förstärkande egenskaper, 
kan den här ge en betydande höjning av ut
spänningen (i detta fall en ökning på nära 17 
db) genom att den ger en lämplig impedans. 
Hörtelefonerna, som användes, var högohmiga. 
Signalen hålls på lämplig nivå så att förstär
karstegen ej blir överstyrda. 

Fig. 3. Jämförelse m ell.an SAF4 
och tvd mf-steg. 

Placeringen av komponenterna är ej kritisk 
så när som på att utgången av varje steg bör 
isoler·as från föregående steg, så att koppling 
genom strökapacitanser undviks. Kondensa
torn på 1 mfd vid anoden på katodföljaren har 
två funktioner. För det första jordar den If 
från anoden, för det andra ser den till att ing
en if kommer till nälaggregatet. Då signalen 
från en förstärkaranod gått igenom motstån
det på 497 k, kan den ta två vägar: den kan 
gå till jord 'antingen via lOOk-motståndet och 
filterkondensatorerna i nätaggregatet, eller 
också gå genom avkopplingskondensatorn vid 
katodföljarensanod till jord. Impeuansen för 
en kondensator på 1 mfd vid '1000 Hz är c:a 
160 ohm, och då detta är mycket mindre än 
resistansen i det förra fallet, kommer nästan 
all If (99,84 %) att gå via avkopplingskonden
satorn till jord. Om så ej varit fallet, d.v.s. att 
en stor If-spänning hade kommit till nätaggre
gatet, hade detta resulterat i en minskning a v 
selektiviteten, samtidigt som man kanske fått 
besvär med återkoppling. 

Sl kopplar filtret in och ur. Förstärkningen 
i stegen har justerats så, att signalspänningen 
på resonansfrekvensen är densamma näl' fil 
tret är in- eler urkopplat. Om man kopplar in 
filtret på en QRM-fri signal på 1020 Hz blir 
den enda skillnaden den, att bakgrundsnoiset 
minskar markant. Om beattonen är något 
hundratal perioder över eller under det ma
giska talet 1020 Hz, så kommer den att för

svinna, då filtret kopplas in. Om man vill höra 
signalen igen, är det bara att ställa beateen på 
1020 Hz. 

Om signalstyrkan på resonansfrekvensen 
ändras då man ställer Sl i ett annat läge, kan 
man utjämna denna skillnad genom att ändra 
värdet på R20. Om man ökar resistansen till 
tar signalen och vice versa. 

Om du en gång hört hur ett SAF-4-filter för
vandlar en besvärlig QRM-situation till ett 
»solid copy QSO», kommer du sedan att vara 
hel t frälst för det. 

Provexemplaret byggdes pli ett normchassi 
frlin Elfa. _ 

älfjakt 
Rävred.: 	SlIlIiBZR, TorbJllrn JanS.OD, 

AprlkosgataD 29, " tr., VlUlIngby. 

RESULTAT FRÄN EM I RÄVJAKT 

80 m, IndlvldueUt (30 doltagare) : 

1. Georgl Rumja ntsev , UA1DZ 38.22 
2. Boris 	 Ma gnusek. Tjeckos!. 39.07 
3. VIIJam Frolov, Sovjet 	 41.25 
4. Stefan Dunev, Bulga rien 	 43 .00 
5. Isjtvan Patotjkal, Ungern .......•.. ... 43. 04 


43 .056 . Hans 	 Keller, DDR 

19. Alf Lindgren, SM5IQ . . . . . . .. . .. . . 63.10 
25. Gunnar Svensson, Sverige ........•. 98. 10 

27 . Helmuth Kropp, Osterrlke ... . . .. . .. ... • .. 115.20 


80 m , lag : 
1. Sovjet . . . . . .. . .. ....• . . . . 79.47 
2. Tjeckos lovakien . . . ... .... . . 92.21 
3. Jugos lavien . . ...... . . . 105.30 
4. DDR . ... . . ..... . ... ..• .. 134.18 
5. Ungern .. .. ... . ..... ..... . . . . . . .. . . 135. 14 
.6 . Polen .. . , .... . . • . . ' ... . . . 156.00 
7. Sverige . . . .. .. . . •.... .. . .... ...... .. . . . 161. 20 

8. Rumänien .. ..... . ..... . ... .... . 171 . 13 
9. Bulgarien 	 196.25 

2 m, IndlvldueUt (26 delt..sare): 

1. Gretjlchln , Sovjet. 
2. Frolov, Sovjet . 
3. Rumjantsev, Sovjet . 

2 m, Jag: 

1. Sovjet. 2. Tjeckoslovakien . 3 . Jugoslavien . -
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HeItransistoriserad 
konverter-erratum 

Tryckfelsnisse var ovanligt flitig i min arti 
kel i nr 8-9. 

Första delen av komponentlistan skall val'a 
som följer: 

C1 5.6 pF ker. rör Philips C304 
GH/L5E6. 

C2, C8 	 2-6 pF ker. trimrner ELFA 
Q2110. (Stettner 10S-TriKo 
06216 D20). 

C11 	 4-20 pF ker. trimrner ELFA 
Q2111. (Stettner 10S-TriKo 
06 4/20 D20). 

C3, C7, C12 1500 pF ker. skiv (ELFA 
Q250). 

C5 utgår när link ej användes. 
I texten under fig. 1 skall stå: »C16 S'kall 

vara på 27 pF istället fÖl' 10 pF». Eftersom 
komponentnumren endast återfinnes på sam
manställningsfotot fig. 3 bör ookså nämnas, 
att C16 är kondensatorn mellan kristallen och 
L6 i principschemat fig. 1. Schemats trimmer 
2-6 pF mellan triplerns kollektor och jord 
(C 11 i komp.-listan) har ändrats till 4- 20 
pF valigenom kretsen trimmas säkrare. 

Dessutom har i plincipschemat ·angetts två 
värden för avkopplingen i HF-stegets (2N 
1742) emitter. Det rätta värdet är 1500 pF, ej 
1.5 pF. 

Används 4F 139 i HF-steget, bör motstån
den R1, R2 och R3 ändra'> till 9k . 4.5k och 
1.5k respektive, i likhet med BSZ's beskrivning 
i samma nummer. 

Om någon skulle undra varför L1 ej finns 
med i beskrivningen, bör kanske nämnas att 
om lin", monteras på antennspolen får linken 
heta L1. Det tycks dock inte vara någon för
del att ·använda link, varför 'denna slopats i be
skrivningen. LA8ZF 

H.iälp till hjälp 
Vill du ge dina mindre lyckligt lottade 

kamrater ett 'handtag? 

Vid SSA årsmöte 1955 instiftades, till minne 
av SM5WL, en fond kallad Hans Eliaessons 
minnesfond. Denna fond sk'all hjälpa dem som 
av någon anledning lider av så svåra handikap 
att ekonomiska svårigh~ter lägger hinder ivä
gen för utövande ·av vår hobby eller medlem
skap i föreningen . 

Genom minnesfonden hoppas vi kunna ge 
ett handtag till dem som verkligen behöver 
det, men fonden behöver bli större. 

En fond kan inte bli större utan bidrag. Vi 
brukar ju kunna skänka betydande belopp tiill 
alla möjliga in- och utländska hjälpändamål. 
Låt oss nu öka vår egen hjälpfond. Det är ba
ra att sätta in en slant, stor som liten lika väl
kommen, på postgiro 52277, SSA, Enskede 7. 
Skriv »Minnesfonden» på talongen. 

SILENT KEY 


Den 22 april i år avled vår gode vän SM4RZ, 
överingenjör Ove Mogensen, Falun, i en å.lder 
av 70 år och därmed gick en mycket märklig 
man ur tiden. 

Redan för 40 år sedan, år 1923, tog han ini
tiativet till bildandet av Falu Radioklubb och 
under de följande 15 åren var han den, i alla 
av,seenden, drivande l<raften bakom dess om
fattande verksamhet. Framför allt var han 
klubbens tekniske ledare och han byggde egen
händigt samtliga de rundradiosändare, som 
klubben ägde och drev. I sin bostad inrättade 
han såväl sändarrum som studio och i den ·sto
ra trädgården utanför restes två st. 60 mtr. 
höga trämaster för antennen. När försökssänd
ningarna startade, givetvis med egna program, 
skedde detta innan dåvaamde Kungl. Telegraf
styreisen hade någon sändare klar att börj'a 
sina sändningar med. Ove kan alltså med fullt 
fog betraktas som landets verklige rundradio
pionjär. 

Falu Radioklubb fick stationssignalen 
SMZK, vilken i början användes i =band 
med sändningarna. Så småningom blev det hell 
enkelt »Falu Rundradio» och man börja de 
samarbeta med Telegrafstyreisen om distribu
tion av riksprogrammet. En större sändare 
byggdes också och under en följd av år hade 
Ove den starkaste sändaren i landet, nämligen 
en hel kW. En mängd lyssnarrapporter ström
made in från hela Europa och dessutom frän 
Oanada och USA. 

I samband med att den nya rundradiosända
ren >i Borlänge togs i bruk år 1939 lades verk
samheten ned vid Falu Rundradio. För sina in
satser tilldelades Ove bl. a. en »hedersamaJtör
signal», SM4RZ. Han v·ar nämligen i flera av
seenden en äkta radioamatör fast inte i den be
tydelsen vi vanligen avser och han 'använde 
sig aldrig av våra amatörband. Däremot var 
han en experimenterande amatör och han var 
alltid öppen för nya ideer och konstruktioner. 

Med Ove förlorade Falu Radioklubb sin 
mångårige ordförande och teknikerpionjär och 
vi, de enskilda medlemmarna, en sällsynt gä.st
fri. hjälpsam och trofast vän. 

Vi önska Ove må vila i frid! 
Falu Radioklubb /SM4GL 
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Transatlantiska försök på 144 Mc 	 östtyska 144 Mc-stns Halvledarheteckningar
Även i är görs fÖr<lök mellan Irland och USA. Irlän· En generalinventering av aktiva DM-stns på 144 har 

darna har fått tillstånd till 1 kW och skeden päbörjades gjorts i augusti detta år och via SM7 ASN har anhållits Från Philips rör- och komponentavdelning7 september samt är planerade alt fortsätta de följande om publicering. Förteckningen har gjorts av DM2AWD 

veckorna. 14 Mc används som hjälpband. Vidare info och är tämligen diger. Jag har dock tillåtit mig att stry har vi fått ett meddelande om halvledarbe

uppges komma i ARRL:s Il)'hetsbulletlner. ka de stns, för vilka frekvens och övriga uppgifter sak teckningar. 


nas. DM2 är privata stns, DM3- och DM4 klubbstns. Sista Halvledarna indelas i tvä huvudgrupper medbokstaven I DM statIonssignaler anger distriktet enligt
Klubban nedanstående: olika sammansättning av beteckningen: 

Vid Region I konferens i Mal mö överlämnade -MN A - Rostock I - 1. Typer .avsedda för Radio-TV och liknande 
till ordföranden i VHF·kommltt~n . DL3FM, den i spalten B - Schwerln I - Erfurt användningsområden betecknas med 2 bok
tidigare omnämnda ordförandeklubban frä.n de svenska C -- Neubrandenburg J - Gera 
VHF-amatörerna. Klubban , som skall gä i arv mellan D - Potsdam K -- Suhl stäver och 3 siffror (ex. AA 119). 
de ordföranden vilka kan bli utsedda i kommltt~n (hit· E - Frankfurt L - Dresden 2. Professionella typer betecknas med 3 bok
tills har DL3FM suttit sedan starten 1956 ), är utförd F - Cottbus M - Dresden stäver och 2 siffror (ex. AAY 21). 

Vi 
ebenholtz' samt har ett si1verband med inskriptionen r. -- Magdeburg N - Karl-Marx-Stadt 

CHAIRMAN REGION I P.V.H.F.C. H - Halle O - Berlin O Första bokstaven anger typen av halvledar
from material.

The Swedish V.H.F. Amateurs 	 CaU QRA QRG QTH 
Leverantör har varit hovjuvelerare Sam. Pettersson AB, A. germanium. 

Linköping och klubban har kostat kr. 70:- jämte gra DM 2 ATA FO 69 e 144,800 KUhlungsborn B. kisel. 
vyr kr. 11: lO, t<ltalt a lltså kr. 81 :10, v ilket vid leveran 2 BGB FN 28 f 144,301 	 SchwerinjMeckl. R. material för fotokonduktiva celler och Hall 
sen den 7.6.19.63 förskotterades av -MN. 2BFB FN 28 f 145,200 SchwerinfMeckl. 

Som framgätt av tidigare notis I spalten inbjuds de 3m FN 58 d 145,000 GrabowjMeckl. generatorer. 
svenska VHF-hamsen, sändar- och lyssnaramatörer, att 3 LB FN 28 f 145,092 Schwerin.jMeckl. O Andra bokstaven anger typen av halvle
genom Insättande av kr. 1:- på pOSlgirokonto 52277. 2 BLB FN 28 f 14 5, 093 SchwerlnjMeckl . 
SSA, Enskede 7, backa upp den svenska gåvan till vår 2 AWD GM 59 f 114,130 Zeesen nr Berlin dare:UKV-red.:' SM~MN, K.-E. Nord. Abhorrväg. 4. Unkllplnlt. 

!lllr. "d.: SM6FJ. Ilengt Brolin. Taborsbergsvägeo 14" internationella 	 kommltt~. På talongen skall stå >K lub 2 AKD GM 70 h 144,372 Kolberg nr Berlin A, dioder (inkl. variabla kapacitansdioder,
Norrköpin!:'. ban». 	 2 AEF HL 04 a 144.100 Grossräschen men exkl. tunneldioder, fotodioder, effektSlutligen en redovisning av hittills influtna bidrag: 2 AFF HL 04 a 141.100 Cottbus 

5UU Hugo Gruen 5:-	 likriktare och zenerdioder).2 AJF HL 12 a 145,900 Cottbus 
5BVQ Björn Bergst röm 1:- 3 SF HL 12 e 145,350 Guben C. transistorer för lågfrekvensförstärkning
6CNX Sten Hamns tedt 	 1:  3 KF HL 04 a 144,000 ForstJLausltz exkl. effekttransistorer *) .5CZQ Kjell 	Fredriksson ... .. . .• . . . . . . ... . 1: Aktivitetstesten 	 3 YF HL 24 h 144 ,024 Sedlltz 
7DH K. Jonsson 1 :-	 D. effekUransistorer för lägfrekvensförstärk3 IF GM 41 d 144,140 Genthin 

AugustJomgången: 7AUH B. Wallgren 1:-	 ning.2 ASG FM 78 b 144,080 Magdeburg 
SM5WW 30 6CBQ A. Josefsson 	 1:SM5BSZ 194 	 2 ANG FL 38 g 144,476 Mansfeld/Harz E. tunneldioder. 
SM5JA 25 5BIS Sten Lindgren 1:- 2 AQH 


SM5CJF 121 SM2AFY 25 2 BHH FL 40 b 144,628 PetersbergjHalle 

SM5LE 181 	 FL 40 b 144,720 Halle/Saale

Eftersom det finn s åtminstone ett par hundra VHF F. transistorer för högfrekvensförstärkning 
SM6CYZ 118 SM5CHH 23 ama törer i SM. skulle insamlingen teoretiskt kunna in 2 BTH FL 40 b 145,546 PetersbergjHalle (exkl. effekttransistorer *).

bringa mer än 81 :10. I så fall skulle överskottet förslagsSM7BTT 73 SM5DWF 22 	 4 SH FK 07 e 114,060 Bad Berka L. effekttransistorer för högfrekvensförstärkvis gå till något allmännyttigt som t. ex. SM4 UKV . Men 


SM5AII 70 SM3AST 17 mera därom senare. + 70 cm ning. 

SM4CDO 69 SM4CEZ 15 2 ADJ FK 29 e 144,600 Neustadt P. fotokänslig komponent. 

SM5FJ 64 SM6CJI 10 Engelska fyrar 	 2 BBJ Fl< 28 b 144, 020 Pössneck R. kontroll- och switchkomponent med genom

SM5BFE 72 SM5CZQ 19 	 4 BI FK 28 144,493 Pössneck 

SM4KL 66 SM5AGM 9 	 3 DJ GK 01 e 144,140 Gera 
3 Signal Qth Qrg SlI.nd.	 brottskaI'akteristik (exkl. komponenter ·avSM5BRT 63 SM4SN 	 Ant. 3 IJ GK 01 e 144,056 Sonneberg/ThUr.

slag rlkto,
SM5CPD 54 2 ABK FK 46 144,740 Brotterode/ThUr. effekttyp *). 


Lyssnare Al Nordost
SM5AQI 48 GB3CTC Redrulh , eornw. 144,10 	 2 AJK FK 13 a 144 ,026 Brotterode/ThUr. S . switchtrtlnsistorer (exkl. effekttransisto
SM2DXH 44 SM5-330582 GB3vHF Wrotham. Kent 144,50 Al Nordväst 	 2 ATK FK 13 a 141,500 Sonneberg/ThUr. rer *).
SM2CKR 43 Check-logg från GB3GEC Hammersmith, 3 MK Fl< 46 d 144,000 Dresden 
SM2DWH 41 SM5KG/1 London 431,5 Al Ost 2 AKL GL 79 d VFX Dresden T. kontroll- och lSWitchkomponent av effekttyp 
SMICNM 41 SM6APB Vid BBC frekvenskont roll av GB3VHF den 23.7 och 2 ARL GL 79 d 144 .200 Dresden med genombrottskarakteristik (tyristorer,

6.8 var avvikelsen 400 respektive 1290 perioder. I bäda 	 2 AXL GL 79 141,150 Dresden styrda likriktare).fallen över den nominella frekvensen. 2 BEL GL 79 144,520 Dresden 
l(ommenta..rer: 2 BGL GL 79 d 144.300 Dresden U. switchtransistorer av effekttyp. 

5BSZ Inga lokal-QRM denna gang, dessutom hyfsa· Esb på 144 2 BJL GL79 144,550 Dresden Y. effektlikrik,tare. 


2 BML GL79 d 144,340 Dresdende conds. 	 Z. zenerdioder.Det skulle vara till hjälp för många, om de som rertan 	 2 BQL GL 79 d 145,170 Dresden5CJF 	 Vore Intressant få. veta hur stor del av po
är Igång och de som håller pä att komma Igång på esb 	 2 BUL GL 79 d 141.720 NIederkunnersdorf ·0 Tredje bokstaven och serienummer:ängsumman SOlll plockas på. 432? 
ville Iä.mna in tips och synpunl<.ter. Det behöver nu int~ + 70 cm 


på detta smultronställe. Hoppas jag kommer 

Hittills plockar endast SBSZ och 5LE, 5AII 	 Som ovan angivits bestär den löpande numvara en hel konstruktionsarti kel utan kan mycket väl 2 CFL HL74 144,644 Dresden 

vara smä.tips bäde om sänt som gått bra och sänt som + 70 cm reringen av typer för Radio och TV Ibruk av 3 oxo -SFJ. 
SBFE/4 QTH på tester är Språk torpet c:a 10 km väst inte velat funka. Helst kopplingsschema med komponent 3 ML GL 79 e 144,406 Dresden siffror och för professionella typer av 1 bok

värden utsatta (pse inte kopior av utländska schemor, 3 XL GL79 VFX DresdenArboga. 	 stav och 2 siffror. Rladio- och TV-typerna har- MN stAr redan till knäna I sädana). 	 + 70 cm4CDO 	 AF139 i HF-steget gär FB, QRG 141,18. An· 
tenn 52 el. önskar sked med DX-stn. Hur klara r Du exempelvis QQE 06/40 som linjär för 3 JL GL 79 b 145,500 LöbaU/Sachsen serienurruner från 100-999. De professionella 

1KL Medelgoda conds. Ingen aktivitet från närlig typerna har serienummer frän A 10 till Z 99. stärkare på 144? Detta förträffliga rör. som går lugnt 3 ZL HL 74 144.600 Rossendorf 
och snällt I klass C, kan i klass AB1 bjuda på nog så 4 DL GL 80 145,360 Dresdengande stationer. Som vanligt QRT för TVr, För närvarande används serierna Z 10-Z 99vädliga turer. Eller för att citera vännen -FJ: det kan 4 LL GL78a 144,530 Leipzig
sr!. 
ibland vara som att hälla en bengalisk tiger I rumpan. 40L GL 80 g 144,530 Leipzig och Y 10-Y 99.
5BRT 	 Fyren SM4UKV är till mycket god hjälp un


der testern a och hörs bra i Nyköping även O Äldre europeiska beteckningar:
2 ACM GL 53 g 114,960 Collmberg 
3 BM GL S3 144.660 LeiPzigunder sämsta tänkbara conds. Polsk VHF-test 3 SM GL 53 144.010 GelenaU/Erzgeb. De äldre beteckningarna består aven bok

Tyvärr var längpratarnas klubb representera d Den tjugonde SP9-testen på 144·146 Mc går I tva. om 3 WM GL 56 144,720 MIttweida stavskombination och löpande numrering. 
2DXH 	 Den 6/S var en kul UKV-kväll för oss I norr. 

och blockerade en del poängplocknIng. gångar: 	 2 ARN GL 53 144,720 Falkenstein OC transistorer.13 ok t. 1963 kl 1800-2100 GMT(Regler för OHA finnes I QTC - SFJ). 2 BPN GK OS b 144.006 Lichtenstein 
2CKR Hörde OHISM, OH2NM och OH6PT men NIL KN 144,010 Berlin14 okt. 1963 k1.l80Q-2400 GMT 3 GK 42 b OA dioder. 

Anrop är CQ SP9 och koden är R ST + löpnr + QRA Lo 2 AEO GK 14 144.050 Berlin OCP fototransistorer.SM5. 
cator. Tävlingen öppen för fasta, portabla och mobila 	 2 AFO GM 38 a 144,400 Berlin2CWH 	 Min debuttest. Roligt a tt BD·länet börjar hö' OAP fotodioder.stns samt lyssnaramatörer. 1 poäng per km. Motstationen 	 2 AlO GM 48 d 114,470 Berlinras också. 

1CNM SMIAVR är QRV på 144,12 och SM1CUH på kan köras en gäng under vardera perioden. Tävlingslog 2 CFO GM 48 b 144,360 BerHn OAZ zenerdioder. 

145,22. 
 gar sänds före 	30 okt. 1963 till 2 BWO GM 48 144,040 Berlin .) En komponent anses vara. av effekUyp om dess ter

PZK Division in Katcwice, 3 BO GM 48 c 144.160 BerlinSCHH Nästa test frän milt nya QTH I Tullinge. miska resistans mellan kristall och kåpa är lika med 
1SN Haller pä ock prövar bandet med 18 walt och Katowice l , P.O. Box 346 	 3 UO GM 48 d 141,444 Berlin 

eller mindre än 15° CfW.Poland 	 3 WO GM 48 144,590 BerlinE88CC samt 10 el. yagl. Min QRG 144.90. 

http:7.6.19.63
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ilJllilTÖBINSTBlJJIIENT 


Gamla, garvade amatörer behöver inte 
päminnas om nyttan av att inneha en 
viss instrumentutrustning. För de pä se
nare tid ganska talrika nykomlingarna 
ska vi göra en liten genomgäng av de 
vanligaste typerna av instrument, som 
en amatör kan behöv'a. Denna gäng ska 
vi koncentrera oss pä tre typer: univer
salinstrumentet, rörvoltmetern och grid
dip-metern . 

Universalinstrumentet 

Mänga typer och fabrikat, billiga och dyra 
finns. Vi ska här sammanfatta nägra lämpliga 
egenskaper, som bör finnas hos det universal
instrument en amatör tänker köpa: 
1) 	Kiänslighet. 20000 ohm/volt har i en del år 

varit ett standardvärde, och det räcker gott 
för normalt amatörbruk, varför det fär 
duga (känsligare instrument är i allmän
het avsevärt dyrare). 

2) 	 Bra mätomräden, d.v.s. för amatörbruk 
lämpliga sådana. 
Exempelvis: 
0-10 volt till 0-1000 volt, bäde lik- och 
växelspänning. 
O-50 eller 0-100 flA likström samt ytter
ligare strömmätningsomräden ätminstone 
upp till 500 mA likström. 
Motständsmätning, ätminstone upp till 5 
megohm, gärna mer. 

3) 	Priset. Dä ovan specificerade egenskaper 
finns hos instrument i prisklassen 60-100 
kr. kan man lämpligen spara ytterligare 
tillgängliga kontanter för investering 

Av SM4CTF, Gunnar Jonsson, 
Postfack 6, FRöVI. 

Rörvoltmetern 

Rörvoltmetern har, generellt sett, den be
hagliga egenskapen, jämfört med 'andra in
strumenttyper för spänningsmätning, att den 
belastar den krets man mäter pä ytterst obe
tydligt. 

En amatör, som kan bygga en sändare (vil
l,en sort som helst) kan ocksä bygga en rör
voltmeter. För att klarlägga uppbyggnaden av 
ett sädant instrument äterger vi ett schema 
(något modifierat och utökat) som under en 
läng följd av är funnits i :i-The Radio Ama
teur's Handbook». Det talar i stort sett för sig 
själv. Det enda man särskilt bör ta. hänsyn 
till, förutom vanliga sunda konstruktionshän
syn, är att instrumentet byggs in i en ordent
lig plätläda, sä att eventuellt förekommande 
högfrekvens inte ställer till några konstighe
ter med mätresultaten. I fig. 2 visas en variant 
pä rörvoltmeterkopplingen som endast fordrar 
en triod, men i övrigt liknar den vanliga ty
pen. I fig. 3 visas ett schema på en mätkropp 
för högfrekvens. 

Grid-dip-metern 

Ett av amatörens ' allra mest användbara 
hjälpmedel är grid-dip-metern (vem uppfin
ner ett svenskt namn på företeelsen?). Dess 
användningsomräden är många, nägra ska 
nämnas här: 

TL 

~ 
Rll JER3 ~~ 

R12R7R4 

R9 R10RS 

R13 

Föreningen Sveriges Sändal'eamatörer 

1) mätning av kretsars resonansfrekvens. 

2) som absorptionsvägmeter. 

3) för mätning av kapacitans (med hjälp av 


normalinduktans) . 
4) för mätning av induktans (med hjälp av 

normalkapacitans) . 
5) för mätning av kristallers frekvens. 
6) för undersökning av kristallers aktivitet 

(även övertonsd:o). 

7) som trimgenerator. 


Ett vanligt schema på en enkel grip-dip-me
ter finns i fig. 4. Denna oscillatorkoppling ha!' 
bl. a. den fördelen, att spolarna endast behöver 
ha två stift. Viktiga punkter vid byggande är: 

t 

( 1) en stadig låda för hela instrumentet (där


emot är det inte så nödvändigt att forma

tet till varje pris skall vara sä litet som 

möjligt, det är lättare att bygga funktions
duglighet, om man har någorlunda sväng
rum för lödkolv och fingrar. 

2) 	 lagom stor kondensator. För kortvågsom
råden är en kondensator på 2 X 100 till 
2 X 70 pF lagom, men vill man komma upp 
på UK bör kondensatorn hålla sig omkring 
2X15 pF. 

3) 	 stabil uppbyggnad och korta ledningar i 
hf-delen av instrumentet. 

R6 

Rl' 
R17 

XL I C11 

Fig. 2 . Yariant av rörvoltmeterkoppling. 

Alla komponentvärden lika som i fig . 1. 


Fig . 4. Grid-dip-meter.Nytillkommet RH = 250 k, 5 W. 
Ca 2XI00 pF- L I spolal' för de oli

2X15 pF ka banden 
C7 100 - 500 pF L 2 10 H 

Fig. 1. Rörvoltmeter. Cs 100 - 500 pF R I6 25 kohm 
C l 2000 pF glimmm' R 4 130 kohm Cg 8 uF R 17 22 kohm 
C2 2000 pF glimmer Ro 66 kohm CIO 8 uF T I konvertertrans
C3 16 uF R 1 2 Mohm Cn 10000 pF fonnator 

16 uF 	 2 Mohm CR3 kise/.diod 1000 Y x) 1 mA instrumentC4 R 7 
CR kiseldiod, 1000 Y Ra 10 kohm varia-
L filterdrossel c:a belt 

10 H, 20-30 mA Ro 2500 ohm 
M 0,5 mA instrument RIO 2500 ohm 
R I 8 Mohm, plac. i RH 25 kohm 

mätkroppen R 12 25 kohm 
R 2 2,34 Mohm R 13 20 kohm I nr 9/ 1957 och 1/1958 finns en mycket bra 
R 3 464 kohm T konvertertrans- artikelserie av SM5AQV om grid-dip-meterns 

formator 	 användning. Beträffande övriga här nämnda 
instrumenttyper finns en hel del tips och väg
ledning i kapitlet »Measurements» i alla se
nare årgångar av »The Radio Amatcur's

Med ovanstdende värden pti R I-R5 Handbook». 
fds följande mätomrdden: Ja, om ovanstående rader kan inspirera till 

O - 10 volt några nya instrumentbyggen är det bra som 
O - 50 volt motvikt till alla färdigköpta pytsar som åter
O - 250 volt finns på s. k. amatörers bord. Låt oss uppfin

cs RIS 

HF~I ICRz=Jvr 
Fig. 3. HF-mätkropp. 

C5 10000 pF. 

CR2 1 N 34 eller liknande. 

R 15 10,9 Mohm. 


m 
l2 

CR3 rl"rr1~."~~1I[ 
± 

Fig. 1. 	 O - 500 volt na ett nytt slagord: »Bygg och tänk själv!» • 
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OSCAR III 
Den tredje amatörsatelliten är snart färdig 

att tas i bruk och har sedan den 10 oktober 
1962 varit i flitigt bruk placerad i toppen av 
en 30-fots mast. 

Oscar I och Oscar II har som bekant varit 
försedda med en sändare med vars hjälp man 
kunnat bestämma läge, temperatur mm. Oscar 
III däremot skall ta emot ett 50-kHz brett om
räde av 2-meterbarrdet och ätersända det mot
tagna pä en annan 'del ·av samma band. Mot
tagardelen täcker omrädet: 144,075- 144,125 
MHz och sändardelen omrädet ,145,875
145,925 MHz. 

För att kunna beskriva den simultana över
föringen är det enklast att ta ett exempel. An
tag att Oscar III plockar upp en signal pä 
144,105 MHz, nära mitten av mottagarens 
passband (se figur 1). Signa len passerar först 
ett filter (M) som har till uppgift att dämpa 
sändarens signal med 70 dB och 'sedan genom 
en hf-föl'stärlro.re (A). Därefter blandas signa
len ner till första mellanfrekvensen i blanda ren 
(B) och blir 30,005 MHz. Detta sker med hjälp 
av xtalsoscillator och blandare (C) s om gene
rerar frekvensen 114,100. En bredban'dsför
stärkare (D) driver en andra bla ndare (E) 
där oscillatorfrekvensen 27 MHz (F) ger 
frekvensen 3,005 MHz till andra mf-förstärka
ren (G) som har ett passband pä 50 kHz och 
därmed är bandbredden bestämd. 

Fig. l . 

Nu börjar uppblandningen i tt'edje blanda
ren (H) med hjälp av oscillatorfrekvensen 
148,900 MHz (J) och linjära förstärkare 
(K, L ) tar hand om den resulterande frekven
sen '145,895 MHz och skickar den ut till an
tennen. 

Signalensom sänds är aUtsä en exakt ko
pia av den mottagna med undantag för den 
frekvensinvertering som äger rum. Följaktli 
gen blir en mottagen övre sidbands-signal 
äterutsänd som en undre sidbands-signal. En 
kontrollmottagare som kan ta emot order 
frän m a rken (P) skall kunna koppla appara
turen av och pä, men det är givetvis meningen 
att satelliten största delen av dygnet skall 
vara i drift. 

Oscar I lyfte och gav världen den för
sta amatörsatelliten den 12 december 
1961 klockan 2041 GMT. Sändarens 
frekvens 144,983 MHz och med effekten 
100 mW. 

Oscar II startade frän uppskjutnings
platsen klockan 0032 GMT den 2 juni 
1962. Sändarens 100 mW lät höra sig pä 
frekvensen 145,000 MHz. 

Den första sändaren var utrustad med 
kvicksilverbaHerier som sä smäningom 
tog slut. Oscar III kommer att utrustas 
med ett system solbatterier som skall ge 
satelliten obegränsad sändningstid. Ef
fektförbrukning ungefär 5 watt plus den 
effekt som. fö rbrukas av spärsändaren. 

En spärsändare pä 30 milliwatt är planerad 
att ingä i Oscar III och kommer att ha frek
vensen 145,850 MHz. Spärsändaren arbetar 
oberoende av om den övriga 'apparaturen är 
igäng eller ej. 

ORD 

Sett 
Enligt ett meddelande som inströmmat till 

redaktionen lä r det fortfarande vara tillätet 
att jaga räv m ed rävsax. 

Kosmos 

Regler tör diplomet »Kosmos » 


Diplomet , KOSMOS» har i nstiftats av sovjetunionens 
radiosportfederalion för att celeb rera den första rym d · 
flygningen i världen av kosm onauten J A Gagarin . 

»KOSMOS:» har tre klasser. 
Diplomet utdelas endast åt UKV- amatörer f ör tvåvägs· 

förbindelser på 144-146 MHz-bandet och r eglerna äro 
följande: 

Diplom av törsta klass: 
30 tvåvägskontakte r med olika radiostationer i 15 län· 

der (territorier) och av dessa sk all in te ,mindre än 10 
vara med olika rysl{a r adioama törer i 5 av sovjetunionens 
länder (territorier). 

Diplom av andra klass: 
20 tvävägskontakter med olika radiostation er i 10 län

der och av dessa mInst 6 med olIka rYSka r adioamatörer 
i 3 av sovje tun ionens länder (territorier). 

Diplom av tredje klass : 
5 tvåvägskontakter med olika radiostationer i 5 länder 

( terr itorier) och av dessa skall minst 2 vara med r ysk a 
radioamatörer i 2 a v sovje tun ionens länder ( terr itorIer). 

På sovjetiskt omräde räknas som länder ( territorier) 
a lla unionsrepublikerna sam t UAI. UA3. UA4. UA6, UAn 
l iksom också var je oblast i Fjärran östern och Sibirien . 
Då dessa inte ä r o aktuella för SM :s del ha dessa ej 
medtagits här. 

A11a r adiokontakter enligt ovan och som verifi erats med 
QSL efter den 12 april 1961 räknas och m an k an fa 
. KOSMOS> för antingen helt CW eller hel t FONE ell er 
blandat CW/Fone. 

QSL och ansökningar sändas till Centra l Radio C lu». 
Box 118 Moscow , USSR och avgiften ä r lO IRC :s. 

Med hälsningar 
UR2DZ/SM5WI 

För e ningen Sverig es Sändar e amatörer 

SM7 möte 
Genom välvilligt tillmötesgäende frän 

Ljungbyamatörerna fick 7: e distriktet lokali 
serat och bestämt mötesplats till pensionat 
Hägern pä Bolmsö. Stället lär enligt sägen ha 
va rit tillhäll för vikingar och nog kunde man 
fä en vision av väldiga gästabud, när ma.n säg 
vilken levnadsglädje som redan pä lördag-s
kvällen utvecklades av pensionatets gäster. D e 
senare säg med undran pä hur SM7BPO och 
SM7CNA uppriggade CNA :s station i en an
nex byggn'ad. Pä lördagskvällen ,kom ocksä 
SM5CXF med fru, varför allt var klart 'att 
släppa fram söndagens gäster, cirka 70 perso
ner frän praktiskt taget hela distriktet. Efter 
en kort inledning, där det klart uttalades ön
skemålet att nästa gäng 7: e distriktet fär ärs
möte, detta skulle förläggu.s till Jönköping, 
blev ordet fritt. En debatt om distriktets ut
sträckning och dess representation lockade 
mänga talare likasä sättet pä vilket DL väljs. 
Inskjutet före lunchen kom sä SM5CXF : s fö
redrag om antenner päbyggt med en demon
strateion av föredragshällarens »slicer», en se
lektivitetsökande mottagartillsats. Föredraget 
framfördes med stort intresse och inlevelse och 
vi hade gärna hört mera om inte maten hade 
väntate. Den följande lunchen skulle varit värd 
ett specialreportage och motiverar att beteck
na Hägern, som en vit fläck pä k'artan. Efter 
prisutdelning, demonstrationer och privata 
surplusförsäljningar var deltagarna mogna för 
äterfärd i olika riktningar. 

Värdet av mötet var att vi fick möjlighet att 
räkas frän hela distriktet och det har redan 
uttalats önskemäl om en upprepning. För 
DL:s del blev det en mängd uppska ttade per
sonkontakter och personuppgifter. 

Ett speciellt tack till BPO och CNA utan 
vars assistans mötet ej kommit till ständ. 
Dessutom tacka vi föredragshällare, utställare 
(Heathkit och Viceroy) samt donatorer 
SM7BPO och Tele Mats. 

SM7MG 

QUL 
i oktober sn5 

Hej Igen. tacl< för senast vill jag börja.Il\;Cd. efle~ den , 
verkl igt trevliga fle ldd ayen på Lida. A~er en fulltr lHf för 
SR/\.:s järngä~g , redan på lördagsmorgonen full fart med 
2 ssb r iggar och 1 2· m.-rlgg till glädje för alla SRA-dl
plom jagande hams. I nt r esset för diplomet har verk ligen 
rakat I höjden efte r ändring av reglerna, 25 polnts, där
av 5 f ör SM5XA och 1 för va r je körd medlem. Kör, räk
na och sk icka i n till SM5MC, som lov ar diplom ti ll jul. 
och v il ket diplom. 

Det märks att det börjar bli höst . långa härliga mörka 
l<vällar m ed m aSSOr av aktivi tet. På 80 väntas stor DX
Intensitet , ett och annat har i skrivande stund redan 
hört s. På 40 har det dykt upp förutom ett flertal rara 
CW DX, E uropeis k a ssb stn. 20 mtr har för det mesta 
varit bra . På 15 har det vari t f ina öppningar m ot syd
amerika på I<vällarn a . 10 mtr lär öppna upp men då det 
råder nil aktivitet föreslär jag lokala qso'n, bandet är 
t yst oeh fint j ämfört med 80 . 

ZSlAB. Barney, har var it i sta' n, han överlämnade sina 
bUsta 73 från ZS st n och påminde om The golden Ci ty 
award = 25 körda ZS6 st n, stor aktivite t räder med myc
ket goda signalst yrkor vid 17.00 gmt. Barney berättade 
om en japansk KWM 2 kopia till haLvt pris, som sku lle 
komma I höst, vad den heter? Jo KWM 2 förstås. 

Söndagen den 13.10 ä r ett besök på Enköplngs Radio 
planerat. Avresa äge r rum kl. 08.00. samling och avfärd 
sker utanför stadsbi'blioteket, hörnet av S'veavägen och 
Odengat an . Efter rundvandring på Enköpingsradlon sub
scriberad lunch, därefter avfä r d till V ästerä.s och V äster
ås Radioklubb där vännen P lte -EY tar emot med kaffe 
och bjuder på trevligt samkväm. Deltagaranta let är av 
televerket maximerat till 20 st. varför de (ör sta 20 till 
F ru Bergst röm, onsdagen den 9.10 k l. 09.30 per te lef on 
anm älda kom mer med , Fyra bilar ä r o m ycket önsk värt 
för transporten, gärna med mobil riggar , så kan smA trev
liga qso' n äga rum under resan. 

I förra num ret av QTC skrev jag om - PW, Arnes, be
kymme r med att få. sin stulna mobil r igg ersa tt. Delta har 
nu ordnats upp, inte beroende på någon större g i vm ild 
het a v försäk ring.holaget. utan där för att Ame vid ett 
tidigare till f älle få tt ersättning på samma försäkr ings
brev. Pit min cegäran om ett sk riftlig t ställningstagande 
till denna t yp av ersättning bad försäkr ingsbolaget att få 
å terkomma då d e ä r o I und erhandlingar med andra för 
säkringsbOlag om ett gemensamt för farin gssätt. Det med
delades emellertid a tt In.t ällnlngen va r positiv . Däremot 
erhöll j ag skriftl igt besked att mJn hemförsäkring täcker 
skador uppkomna aven nedblåst antenn därest Inte dessa 
skador läckes av någon annan försäkri ng. Finnes Ingen 
hemförsä·kring k an en speciell ansvari ghet s försäk ring ta
gas för 12:-. 

Som alltid tacksam för tips om QRV, tekniska experl
ment m .m. 

73 de SlllGAM/DU's 

SM5 SM5 SM5 SM5 SM5 S·M5 SM5 SM5 .SM5 

P d den stora bilden syns 
SM7MG (t.h.) tillsammans med 
( /T.V.) SM7BAO, SM70WT och 
SM7BFO. 

Den lilla bilden visar SM60XF 
t berättartagen. 

http:hf-f�l'st�rlro.re
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~ 
SlEMENS 

Tre skäl talar för 
Siemens telekomponenter 
Stort urval ur ett brett upplagt sortiment ger konstruktören 
möjlighet till en fördelaktig lösning av varje komponent
problem. Siemens lämnar även god hjälp genom utförliga 
dimensionerings- och monteringsanvisningar. 

Tillförlitligheten hos Siemens telekomponenter höjer den 
totala driftsäkerheten hos utrustningen. Siemens telekom
ponenter har därför särskilt använts vid svårare driftför
hållanden. 

Priset. Trots det stora sortimentet och den höga kvaliteten 
kan Siemens tack vare en ytterst rationell tillverkning er
bjuda mycket fördelaktiga priser. 

~"&B-===~~ ~ 
'!S'IöOTJ 

För närmare upplysningar kontakta vår avd. TK. Tel. Stock
holm 229640, 0101229680. Tillv. Siemens & Halske AG. 

TK/61234 

SVENSKA SlEMENS AB 
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SlEMENS
Ur vårt 
tillverknings
program 

Schi11tungenKONDENSATORER mit Halblelterbauelementen 
Papperskondensatorer 
Metallpapperskondensatorer 
Styroflex-MKL-FKH-MKH
kondensatorer 
Keramikkondensatorer 
Elektrolytkondensatorer 300 sidor 

halvledare
fERRITER teknikSTÖRNINGSSKYDD 
Ferritmateriel Siemens nya handbok "Schaltungen mit Halb
Störningsskydd leiterbauelementen" är ett ovärderligt uppslags

verk för alla som arbetar med halvledare. Den 
innehåller 200 kopplingselement från alla om
råden av halvledaretekniken, och till varje exem

HALVLEDARE pel finns beräkningsanvisningar och förklarande 
Dioder, germanium och kisel text, så alt Ni själv kan anpassa kopplingarna 
Transistorer till likartade uppgifter. 
Fotoelement och dioder 
Termistorer Boken kostar 17:- och säljes genom bl. a. följande 

grossister:Hallgeneratorer 

EH :s Handels & Agenturfirma, 

Västerås tel. 021 /328 87 

Electra AB, Kalmar tel. 0480/124 18ELEKTRONRÖR 
AB Mårtensson & Co, Karlstad tel. 054/553 80Selen- och kisellikriktare 

Rör för radio och TV Neutron Elektronik AB, Göteborg tel. 031 / 136297 
Långlivsrör 

Ram a AB, Hälsingborg tel. 042/ 13000Speciella HF-rör 
Sändarrör Telekomponenter, linköping tel. 013/34660 
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TEKNISKA 

NOTISER 

Redaktion: SM7ACB, SM7SY, SM5CKJ 

LF-steg med transistor 	 Transistorprovare 
Om man har en låg utgångsspänning från För att visa hur enkel transistorprovare kan 

detektorn i sin mottagare 'kan man med fördel göras, återges här ,schemat för Heathkit IT-10. 
använda -en koppling som används i CoHins Funktionerna för de tre skjutomkopplarna är 
51-SI. Genom att en transistor 'används som följande : 
första LF-steg undviker man brum och mikro SI upp : mätning av viloström l eo. 
foni. S1 ned: strömförstärkningsfaktorn fl. 


S2 upp : stor basström Ib som medför stor 

+1.(.0 V 

250J,l 	

kollektorström. 
22K 6,8K S2 	 ned: liten basström Ib som medför liten 

kollektorström. 

T' 
33K 22K 


10000 
 Sa 	 upp: PNP-transistorer och dioder i pass
riktning.

1/2 EC C 83 
Sa ned: NPN-transistorer och dioder 

..spärriktning. 
Dioder ansluts mellan C och E med katoden 

5000' 2,7K mot C. (OZ okt. 1962). 
2,2 K 50" 

Fig.l. 

Den använda RCA-transistorn 2N647 av 
NPN-typ kan utan vidare ersättas med en 
PNP-transistor om polariteten på matning..s
spänningen och elektrolytkondensatorerna 
vänds. 

Kol kornsm ikrofon Fig.3. 
För att slippa mikrofontransformator när 

man använder en kolkornsmikrofon -kan man 
utnyttja följande förstärkarkoppling. (Funk
schau nr 23)1961, s 595) . Brusspärr 

Följande enkla brusspärr (squelch), lämplig 
för inbyggning i de flesta mottagare, har kon
struerats av W0WOM. 

50000 	 Då ingen negativ AVC-spänning finns i mot[{f
f-> 

2'00 51< ELLER MER tagaren verkar transistorn som en kortslut

I<OLMrK ',5 v ning för LF-spänningen, beroende på att en li


ten varierbar positiv spänning ligger på basen. 

Fig.2. När denna spänning motverkas av den nega-
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tiva AVC-spänningen blir transistorn en hög 
impedans över LF-signalen och den senare kan LAGPASSFILTER 50 OHM
alltså passera. Motståndet B.4 isolerar motta Pass band 0-30 MHz 
garens AVC-system och dess värde måste pro lP 4780, 80 dB dömpn. vid 47 MHz 1000 W 
v-as ut. W0WOM säger att det rätta värdet Pris 95:

LP 4745, 45 dB dämpn . vid 47 MHz 200 Wligger mellan 22 k och flera megohm. Vilken Pris 52:
LF-bransistor som helst kan användas. ( CQ 
april 1961). GLÖDDROSSEi. 

fö r galleijordade linjära slutsteg upp till 1000 W. 
Bifilärlindad pö ferritkärna . 

Pris 58:00 
Prospekt sändes gratis på begäran 

l 
IN-l 

10000 

lN3 4 1M 

2N 16SA 

t\ 
lOOK 10003 

C 
'C:VI R4 

". 
1.70K 

-+ 5K 

SELTRON TELEINDUSTRI 
Egnahemsvägen 15 Spånga

LF UT 

Fig·4 · Amatörradioförteckningen 
Att Telestyrelsen inte kunnat distribuera 

matrikeln förrän nu beror på att tryckningen
Störbegränsare i halvledarversion blivit kraftigt försenad. Förteckningen som 

I »Tekniska notiser» i QTC 5, 1962, beskrevs sådan har legat klar sedan flera månader. 
en ny störbegränsare med mycket goda egen
skaper. Denna notis skall ge kopplingen i halv
ledarutförande. Problemet blir i detta fall att 
finna en diod med tillräckligt högt motstånd i 
backriktningen. I originalartikeln i 73 Maga
zine, Sept. 1962, anger författaren att kisel
dioden 1N497 med backströmmen 0,25 fiA vid 
50 V, kan användas. En billig·are lösning ges SSB AM cw 
dock, nämligen att utnyttja emitter-bas-dioden Helt renoverade sändare och mottagare ga·
i en transistor. Schemat visar NPN-trallsistorn ranterade som nya. Priserna Ink/. frakt och 

försäkring . 
SÄNDARE 

2N170 (General Electric), men en jämförlig 
PNP-transistor kan användas om bas- och 

Il. F. Johnson
emitteranslutningarna kastas om. Invander 8(1...10 m; 100 W SSB, CW 

25 W AM .. .. ..............................$ SfS 
Hammariund 
HXSO 8(1...10 m; 50 W SSB CW 12 W AM . . $ 595 
HX530 8(1...10 m; 100 W SSB CW - 25 W AM $ 675 
Halllcrafters 
HT37 80-10 ' m; 7(1...100 W SSB, CW - 17 

~AVC UT 

o,l~ -25 W AM .................................. $ 480 
HT32B 8(1...10 m; 100 W SSB, CW - 25 W AM S 688 
COllINS - 32S3, KWM2 
MOTTAGARE 
Halllcrafter. 
SX101A BO-lO M $ 585t--1-t--f--~~-<>oJORD SX111 8(1...10 M $211 
SX115 8(1...10 M $ 570 
SXl17 8(1...10 M $ 567 

L-~____~~~c: oLF UT Hammariund 
Ha 170A 160- 6 M $ 565

Fig.5. Drake 
2B 80-10 M $ 262 
Colllns 
7SA4 16(1...10 M $ 607 
75S3I versionen med en rördiod var ingångsim
CDR - Ham - M - beamar 120v aller 240v.pedansen i efterföljande LF-steg kritisk. Detta TELREX - de bösta beamarna. 

har eliminerats i den här kopplingen genom att Skriv om information pö nya och renoverade 
en konstant belastning på 1 Mohm lagts in sändare och mottagare och hur löll det ör all 

köpa frön oss.över utgången. Ett annat 1 Mohm-motstånd 
VÄRLDEN-VID Skrly till W9ADNi serie med utgången isolerar störbegränsarens 


utgång från nästa steg. Seriemotståndet ger 
 ORGANS & ELECTRONICS 
en dämpning av LF-signalen med 6 dB, vilket 

Box 117. Lockporl. 1111noll. USAinte innebär någon allvarlig nackdel. _ 
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SURPLUS 
Arm~ns 2 wattst&tlon, sända re, mottagare, 3.7-6.5 

Mc telegrafi eller telefoni. glödspänning 4.8 voll. anod 

spänning 180 volt, med schema .65: 

Armens 15 wattsmUon, sändare, mottagare. 3-5 Mc 
telegrafi eler teJefoni, glödsptlnnlng 9 vol t, anod spän
ning 300 volt, negativsplinning .65 volt. med schema 

65:-. 

Armens 25 wattsta.tton. stindare, mott a gare, sändare 
2,5--5 Mc, mottagare 1,3-6,5 Mc. med omformare 6 
eler 12 volt. med schema 75:

Mottagare, m]36--43, frekven s 1,3-6,5 Mc. glödspän
ning 4,8 volt, anodspänning 126 volt 46:

l\[otta.gare, rn/40, frekvens 1,3- 6,5 Mc, med omfor

mare 12 volt. . . . . . . 60:-

Aga.-BaIUc: flygpejlmottagare, 150- 1500 Kc, 12 rör 
med omformare 28 volt. 95:-

HeIlskrivare, fabrikat Siemens. för 12 volt likspän
nIng ....... ..... . .......... . . . . .. 75:-

RE1I-ll~§ 

Omformare. 12 volt likspänning in, 400 volt likspän
ning vid 150 mA ut .. .. .. .. .. .. ... 23:
Omformare, 24 volt !ikspännlng In, 250 volt !ikspän
ning vid 50 mA ut ..... 15:

l\(orse skrlvare, fabrikat Hug!n, 220 volt växe lspän
ning ...... .. .... 55:-

Rendl>: SlgnaJgcnerator. 100-155 Mc 75:-

Nlf" ackumulatorer, 2,4 volt. 13 Amp. 10 :
Verktygsväskor av läder ... 3: 
Hörlurar 120 Ohm 10 :
Hörlurar med m ikrofon, Imp. 225 Ohm 26:

Tra.nsformalorer, 220-127 volt prim, 24 volt, 10 VA 
sek. ......... 10:
l\Iorsen)'cklar, Arm~ns 15:-

FIUtlelefoner 26:-

Potentlometrar, diverse värden, från 50 Ohm till 2 

Meg, Ohm, l watt 2:- styck 
RS 242, RE 084-A 415 , RES 094-A 442, RES 094 
spec-B 442, ID5GP, ID7G , IF5G, EK 2, EL 3, EL 5. 

1:- stYCk 

R.A][))lIO 
Barnhusgatan 2, STOCKHOLM. Telefon: 215921. PostgIrokonto 154334 

Adress- och signaländringal' 

SM5FX 
SM2NJ 

SM3NX 
SMI0Y/5 

SM6PA 
SM5PE 
SM5PY 
SM5VV 

SM6ABE 

SM5AlF 

SM5AIG 

SM5AFH 
SM5ALL 

SM6AMN 

SM6ABQ 

SM5AKS 
SN5BTA 
SM7BDB 
SM7BIC 

SM3BEI 

Den 11 sept. 1963 
Tore Ralner. Storängsvägen 5 C. Akersberga. 

Hans Nyström, Hantverkaregatan 15 B , Lyck

sele . 

Nils Nyström. LOkattvägen 23, Gävle. 

Lars Nordgren. Palmbladsvägen 2, StockhOlm 

K. 

Folke Thor, Vadbacka, Älvängen. 

Per öhnell , Box 955, StockhOlm l. 

Nils Olof Theve, Sångarevägen 25, Sollentuna. 

O. H. Flyhammar, HoIbergsgatan 115, 2 tr .. 

Bromma. 

Peter Landgren , Vasagatan 36, tr. C/ O Jo
hansson, Göteborg C. 

Gunnar Johansson , Adalagatan 4 B , 4 tr., 

Linköping. 

Ingemar Myhrberg, Ulrlcehamnsvligen 42, Jo

hanneshov. 

Thomas Schell. Avd . 7 , F 16. Uppsala. 

Erik Andersson. Ormängsgatan 47 A, tr. , 

Vällingby. 

Gerth Björklund, Decembergatan 47, Göte
borg N. 

Erik Mattsson, Floragatan 5, c/o Jern. Göte

borg C, 

Bertil Lindgren. Abborrvägen 15, Linköping. 

Bengt Aronsson , Stallonsgatan l A, Arboga. 

Bertil Persson , SkOigatan 9 C, HlIssleholm. 

Lennart Michaelsson, Vlistanväg 55 A, 2 tr., 

Malmö SV, 

Lennart Norberg, Swedish RPO Office. Fer

ranti Ltd . Shadowmoss Road, \Vythenshawe , 
Manchester 22, England. 

SM7BLJ: MM Lars GlInnar örne. MS Marie
holm , Red. AB Timex, Box 7084, 
Göteborg f . v. b. 

SM7BEM Lars G. Astander, 'Rlksbygge 2 B. Torsås. 
SM5BBO Einar Ericsson, O<jenvägen 18 . Märsta. 
SM5BOQ Lars -Erik Nordluryd, Ringvägen 14, 5 tr.. 

Kungsängen. 
SM2BPT Ru ne Andersson. PI 187. Klemensnäs. 
SM5BKV Ake Dackfelt, Fregattvägen 6, l tr., Clo A. 

G. Johnson, Näsbypark. 

SM3BYV HAkan ösllund. Sländgatan 10, Strömsbro. 
SM7BKZ Stig Nilsson, Officersmässen, F 17, KalIInge 

17. 
SM6CSC Ingemar Johansson, GIbraltargatan 82. Rum 

99, Göteborg S. 
SM5CHH Paul Gerstel, Parkhemsvägen 82, Tullinge. 
SM5CMH Göran LundelI, AIgatan 4, Solna 2. 
SM2CJJ/5 Bengt Winroth, Uppfartsvägen 10, 4 tr ., c/o 

Ribbensted~ Solna. 
SM2CXM Lars-Erik Berglund, Storgatan 74, Skellefteå. 
SM7CKT Rolf Ranvert, Flemminggatan 10, Hälsi'ngborg. 
SMGCPX Rolf Lagerlöf, GIbraltargatan 94, Rum 286, 

Göteborg S. 
SM5DFC Kjell Olsson, Rydsgatan l, LinköPing. 
SM7DQC östen Magnusson, S:t Paullgatan 3, Jönkö

Ping. 
SM5DIF Stig Johnsson, Porse-Geetsväg 15, CIO Karl s 

son, Katrlnehofm. 
SM7DKG BerlII Holmgren, Odonvidegatan 7 E . Hohög. 
SM5DZG Stig Kristiansson, Bergsgränd 11 D, 2 tr., Ar

boga. 
SM7DLJ Kjell Helgesson, Rörsjögatan 10. Malmö C. 
8M5--3410 (eX-ARS) Arne Andersson, Vasavägen 48, 

Mjölby. 
SM5--3437 (ex-CGT) Torbjörn .Jern. S:t Eriksgatan 103. 

5 tr. c'o Melln, 8tockholm VA. 
SM6-3451/5 (exAUI) Bertil Lundblad, Älv

kvarnsvägen 24 D, Bälsta. 
SM5--3452 (ex-ARY) Per-Eric Holm, Fågelgatan 12, 

Mjölby. 
SM6-3453 (ex-BXJ) Sven Anzelius, TOl vskillingsgatan 12 

C, Göteborg V. 
SM5--3454 (ex- BDL) Rune Flykt, Tallvägen 20, Sollen

tun a . 
SM6-3155 (ex-BEX) Gösta Johansson, Pålsbo, Box 564. 

Sandhull. 
SM5--3456 (ex-CED) Bo Cedwall, HermelinstIgen 24, 

Bromma. 
SM5--3457 (ex-CPH) Hugo Svensson, Ö. Ekuddsgatan 15, 

Vaxholm. 
SM5--3458 (ex-DBA) Lennart Svensson , Råsundavägen 

100, Solna. 
NamnändrIng: 

SM6CRZ Göran Andersson, Wennerbergsvä
gen 14 A, LIdköping har antagit släktnamnet 
Drackner. 
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Kommande! 

KV 2000 Transceiver 
KW 2000 transcelver har konstruerats för a tt fyl
la de anspråk, 80m stäns på en mobil sändare/ 
mottagare. Konstruktionen är lätt och robust: 
chassle, panel och hölje av aluminium. I SSB-ge
neratorn, som är a v mtertyp, användes ett 2, l kc 
mekaniskt !ilter. Särskild omsorg har lagts ner 
på kretsarnas elektriska ocb mekaniska stabilitet. 

Mera om KW 2000: 
Möjllgtlet att välja sidband. 

Talstyrd break-In (fullständig c w break-In). 

L ikriktare (separat) med Inbyggd högtalare . 

Transisto risera d enhet (6 eller 12 volt) vid mo

bilt bruk. 

VarIabel antennavstämning. 

Instrument pä panelen kopplas automatiskt om 
från S-meterfunkt ion t!!J PA-anodströmsfu nkl!on . 

90 watt P.E.P.; 75 watt cw. 

SIdbandsundertryckning 60 dB. 

Röret 7360 som balanserad modulator. 

Inbyggt antennrelä. 

InställnIngsnoggrannhet pA. s kalan 0,5 kc . 

Storlek: längd 33,75 cm X höjd 14 cm X djup 23,75 

cm. 


Priset ej fashutlIt, 
Mer om K.W. 2000 nästa nr av QTC. 

TElE·MAHTS 
Långvinkelsgatan 180 - Tel. 28662 

HÄLSINGBORG 

Nya medlemmar 
Den 11 sept, 1963 

SM5ACN Kjell Fornstedt, Slussvägen 12, Sala. 

SM7BLP L'ennart Nilsson, RoslIns väg 20 B, Malmö V. 

SM7CFF Bengt Johansson, Järnåkravägen 17 A, Lund. 

SMICUH Per-Ola Nor~n, Adelsgatan 32, Visby. 

SM4CAN Kent Svensson , Box 852, Fröv!. 

SM5CPN Mats Brusaeus, Malexandersvägen 13, Box~ 


holm. 
SM7DNG Börje Karl<son, VInkelgatan 15, Eksjö. 
SM7DDI Helge Ohlsson, Uddeholmsgatan 29 E, Mal

mö S. 
SM2DHI Carl-Gustaf SjöIIn. Fack 31, Burträsk. 
SM6DOI Staffan Börjesson. Hammarö 10, Kungsbacka. 
SM7DEJ Rolf Akerberg, V:a Bernadottesgatan 20, Mal

mö SV. 
SM2-3438 Valter Hedens tröm , Box 360, Klemensnäs. 
SM4-3439 Johnny Karlsson, Box 706, Degerfo rs. 
SM6-3440 Lennarth Nordh, Box 840, Sandhult. 
SM5--344 l Lennart Dahlström, Lanhagsgatan 7, Norrkö

ping. 
SM7-3442 Rune Ringsgård, PrästgA.rden, Bellö. 
SM6-3443 Gunnar Toresson. Box 630, Sandhult. 
SM5--3444 Tore Bergström, Frlllofsvägen 11, Djursholm. 
SM2-3445 Lars Franz~n, Kallaxvägen 15 B , c/o Lund

berg, Bergnäsel. 
8M5--3446 Lars-Owe WIrdahl, Segeltorpsvägen 42, Älvsjö. 
SM3--3447 Ralph Kårhammar, Hammarstrand. 
SM4--3448 Vidar CandiKa. Box 269, Sågmyra. 
SM3-3449 Bo Nilsson, Bäckvägen 38, Bollnäs. 
SM5--3450 Per Ewlng, Pettersbergsvägen 36, Hägersten . 

•hallicraliers 
SX·117 


Ny mottagare för amatörbanden med möjlighet att täcka valda delar av områ

det mellan 85 KC-3D Mc. Kristallstyrd första och tredje oscillator. Uttag 

från VFO finnes. 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 -. STOCKHOLM No Tel. 08/63 07 90 
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SPECIALERBJUDANDE 

Diod OA81 -:70 Transistor OC45 3: 


Rör E88CC fabr. Siemens 11 :90 Bandkabel 300 fl 35:-/100 m 


Elektronrör standardtyper Spolstommar 
Riktpris Vårt pris 

5: 2 :85 7X 19 slätform. plast -:20 

6: 3:65 7X 23 -:25 

7 4:  8X 31 -:25 

8: 4:60 15X 31 6 kammar' " -:35 

9: 5:20 20X 38 4 ker. -:80 

11 6:30 36X 42 8 2: 

14: 8:  38X 85 6 12:

17: 9:75 62X125 8 15:

20: 11 :50 Järnkärna till plaststomm. -:25 

Elektronrör specialtyper DELTA

Riktpris -20 Ofo Box 208S 

Standardkomponenter i lager 	 lJNKCPING 2 

Vi hoppas, att som vanligt några amatörDISTRIKTSTRÄFF 
vänliga radiofirmor kommer och utställer. Ob
servera, att i detta fall skall anmälan görasi Ludvika den 13 oktober 1963 till DL4 i god tid. 

Domus rest. kommer att transportera lun
Gänget i Ludvika inbjuder oss och närlig chen till Folkets Hus. Det är därför absolut 

gande distrikt till en stimulerande lördag och nödvändigt, att anmälan om deltagande på
söndag. Möteslokalen är Folkets Hus B-sal, mötet och lunch göres snarast till SM4KZ,
där vi samlas den 13.10 kl. 11.00 och bekanta lng. C. Elg, Vindelgatan 29, Ludvika. Anmälan 
oss med varandra vid en kopp ·kaffe. Mötes kan även ske per telefon efter kl. 18.00 till 
förhandlingar följer därefter mellan kl. 11.35 SM4KZ bostad 0240/11591. Sista dagen för 
-12.40. Lunchen intages omedelbart därefter anm. är 10.10! 
i samma byggnad. Priset för smör, ost, sill, 
varmrätt och kaffe ligger på omkring 9 : 50 Vi räknar även med, att många kommer att 
kronor. Från kl. 14.00 pratar vår tekniske resa redan på. lördagen, och att de tar sina da~ 
sekr. SM5KV över ämnet: »SSB-hembyggen». mer med. Blir det tillräckligt många, så går vi 
Han kommer även att demonstrera ett för SM ut på. lördagskvällen och äter en bit mat till 
lämpligt hembygge enligt phasprincipen. Vi sammans - men utan program. Tillgången på 
avslutar dagen med den sedvanliga auktionen hotellrum är begränsad, SM4KZ kan ev. ordna 
där prylar »bytes» efter behag. Observera : af några, men kom ihåg att anmälan är bindan
färerna går smidigare, om den som har något de! 
att sälja klistrar en prislapp och signal på fö »Västerbergslagens Sändareamatörer» och 
remålet. DL4 hälsar alla välkomna till en trevlig lördag 

SM4KM har lovat att »prata in» ev. mobila och söndag! 
stationer på 80 m samt på. 2 mtr med frekven
sen 144.8. Följande tider är han QRV: Lördag 

Med 73den 12.10 mellan 14.00-18.00 (SNT) och sön

dag fm. 08.30-11.30. DL!" Karl lJsterberg 
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S M 5 L-M Ö T E 

Nyköpings Radioamatörer och Studsviks SAF-4 
Sändareamatörer inbjuder till höstmöte sön
dagen den 13 oktober 1963. Vi 	 har de FL8- filter Du behöver för att bygga 

SAF-4 - »the CW Man's QRM Eliminatop>. 

station iStudsvik, huvudingå.ngen, kl. 0945
1000 där -5MH, -5TK och 5AQB möter. 

Samling vid AB Atomenergis Forsknings

Write: S . E . G. SALES CO LTD, 
Goda parkeringsmöjligheter finnes. 4117 West Jefferson Blvd, 
Efter inskrivning i besöksliggare samt ut

Los Angeles 16,delning ·av callbrickor gemensam förflyttning 
<till Hörsalen. California - USA. 
Följande händer sedan: 
1. 	Visning av Studsviksfilmen. 
2. 	 Distriktsmeeting SM5L. Kontaktmän: 
3. 	Visning av Studsviksanläggningarna. För Nyköpings Radioamatörer: SM5DBY 

Bl. a. visar -MH elektroniklab. samt ges Evert Källander, tel. 0155/171 70 arb., bost. 
tillfälle till besök vid klubbstationen. 16720. 

4. 	 :Samling för gemensam avfärd till Stenbro För Studsviks Sändareamatörer: SM5TK 
gården i Nyköping för kaffe eller the och Kurt Franzen, tel. 0155/800 00/534 arb., 
smörgå.s samt eftersnack. Mat kan även er 19331 bost. 
hållas. SM5BXT Carl Jönemalm, tel. 0155/800 00/450 
Lotteri med bl. a. QRO-trafo och 304 TL som arb., 19247 bost. 

vinster. Nyköpings Radioaamtörer och Studsviks 
Klubbstationen i Studsvik är QRV för mobil Sändareamatörer 

DL5L SM50W Kurt Leuchovius.trafik frå.n kl. 0900 på. 80 m . AM. Opr. 
SM5AMF. 73 de Kurt 

tala med tord sm5bdq om MOSLEY ANTENNER 
TA36 beam fllr 10, 15 och 

NYHET 20 m . Max 1 KW AM. FlIr
stärkningen är _9 dB. 

Prts 8911 :

TRANSISTORKONVERTERN TA33 
max. 

tre element 
l KW AM. 

beam 
8 dB 

tör 
för

beskriven nr 8/9 stärkning. 
TA33 Jr I stort 

Prts 680:
sett samma 

Nu i lager - i byggsats Kr. 130:-. data som TA33 men för max. 

Byggsatsen innehäller en PC-platta och samtliga 
komponenter exkl. batteri. HF-steg med AF 139. 
Passande »minibox~ K 166 Kr. 6:-. 

300 W AM. Prts 480:
TA31 Jr beslår av dlpolen I 
TA33 Jr. Prts 140:
TA-31-32 Jr kompletteringssals 
bestående a v ett reflektorele
ment och bom. Prts 210:
TA32-33 Jr kompletterIngssats 
bestående aven direktorelement 
och bom. Prl. 180:
VS vertikalantenn för lO, 15, 
20, 40 och 80 m. Max. l KW 
AM. Max.böjd 13.3 m. 

Prts 821l: 
V -4-6 vertikalantenn för lO, 15, 
20 ocb 40 M. Max. l KW AM. 
Höjd 6 m. Prts 2011:
V -3 vertIkalantenn för lO, 15 
och 20 m. Max. 1 KW AM. 
Höjd 3,5 m. Pris 168:

V-4-6 V-S 
V-3 Jr likn a nde 
för max. 300 W 

typ V-3 
AM. 

men 

Prts 135:

Mosley "
Monterin
av alumi

gsdetaljer 
nium. E

TRAP·M korrosionssäkra. 
av rostfritt stål, isolatorer av polysteren och elemen

nastående prestanda och kvalitet kännetecknar dessa 

ASTER" antenner är 100 % rost· och ELFAt 

antenner. 73 de Elfa Radio gang. RADIO & TELEVISION AB 

HOLLANDARGATAN 9 A BOX 3075 
STOCKHOLM 3 TELEFON 08 / 240280 

. 

http:08.30-11.30
http:14.00-18.00
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DAM • annonser 
Dl!IIlIIa annonsspalt Ilr Ilppen fllr radloa.ma.Ulrer. oom I 
denna oln elrenokap riktar ollr tm andra radIoamaUIrer. 
Annonsprlo 1 kr per IrflIPP om 4Z bokstAver. olffror 
eUer teeken. dock I1llr.t 3 kr. Icke SSA-medlemmar 
dubbel taxa. Ten och likvid Inallndaa var för III' tID 
kaIl.Uet fllre den II I månaden fil re InfIIrandet. Annon
IOren. anrop••IPlal .kaU utolttao I annonsen. Enbart 
po8tboJ: CDdt.. oAlede. ej oom adr.,... FIIr kommenlflll 
annon. "aller QTC ordinarie annonlprlser (se omsla.. 
Ireta andra lida). I tveksamma fall förboblUler .11' red.rA" att aVI'Ora, om annona ,ka.l.l anses 10m kommer
siell. 

Säljes 
• SX-28. Halllcrafters stllrsta RX 1940-45. Ej sur
plus. 550 kc - 42 Mc. 15 rör. 2 HF-steg med S-ger. 
Xtal-fIIter. nolce-limlter. Till hllgstbj. omkr. 600 :-. 
SM7AML. Tore Hammarström, Arabygatan 26, Växjö. 
TfD 0.470/13128 efte.. kl. 18. 

• KW-SLUTSTEG, TVI-fritt. 2 X 813 GG. PI-flIter. 
Inb. lIkrikt. Snygg fasettlack.-Iåda 35X 30 X 50. Text 
på vit botten. Sälj. för matrl.-kostn. eller b ytes till 
fIlmkam .. benslndrlv.-elverk.• bra RX. SM3ATX T. 
ögren, Skolgatan 2, östersund. 063/21811. 

• NYA KlSELDIODER 750 mA 400 PIV 3:50. 20 st. 
10 %. 1N34 1:40. lN35 3:75. Translstoorr: AF 102 
6:-, OC 26 9:-. 2-0C 26 18:-, OC 44 . OC 45 4:20. 
OC 70, OC 71 3 :-. OC 72, OC 74 3 :60. 2---0C 72, 
2-OC 74 7 :20. OC 614 4 :20, OC 615 4 :80. Kondensa.
torer, transformatorer m.m. AGA TV/Radio. Rekv. 
Prospekt! SM7BBY, A. Olsson, Thujagatan 15. Vln
trle. Tfn 040/116366. S1II7CDX, B. Sjöstedt, Box 39, 
Skegrle. Tfn 0410/30364. 

• R 11G5 rx I fo. skick med stab. rör, prod .det., S
meter och NL. 18,5--3,0 Mc och 1500-75 Kc I två 
resp. tre band. Ca 240 :-. S1I173382, R. Wlchers, 
Kämpagatan 22, Hälsingborg. Tfn 042/18868. 

• Allformator In 12/110/220 volt, ut 250 70 mA, 450 
100 mA, 6,3 5A, kronor 100 :-. ExcIter 80/20 mtr. 
högfrekvent x-tal filter, 6146 kronor 200 :-. Kraft 
aggregat 1500 volt 350 mA, nättrafo defekt, Innehäl
ler bl. a. 2 st. 866A ekv. kapsl. drossel 8H 350 mA 
50 fl oljekond. 8/LF 2 kv. kronor 100 :-, frakt tillkom
mer. S1II6BRH, Persväg 12 B, Sävedaien. Tfn 
031/260790. 

• SX 111, Rx i fb. skick. 3,5--29,7. Goda betalnings
villkor. Ring 0155/27344 etter 17.00. S1I1SBLA, Sigge 
Persson, STIGTOMTA. 

• Rx 20--28 111Hz BC 603-D utan rör - omf. Ej. om
byggd för nätdrift. Tx AN/DMQ 2 ombyggd fIlr 2 mtr 
med tro modulator, med rör. Använd c:a 5 timmar. 
Tx Elfas XllO. 2 mtr. Ej mod .. c:a 10 w. Med rör. 
Vox Globe Electronice typ: VOX 10 NY. Allt säljes 
tll högstbjuda.nde. Skriftliga svar till: SM5CHV, Olle 
K1hlman, Säbygatan 13 C, Västerås. 

• COLI.INS KWSI 1000 \V pep SSB, CW. AM . 5500:-. 
COLUNS 75A4, 3500:-. SIIJ5FA, L. Stookman, Ba.
nergatan 81, Stockholm. Tfn 08/67 55 59 efter kl. 19. 

• llammarlund HQ 110 E i skick som ny. Dubbelsuper 
12 rör, 6, 10, 15, 20, 40, 80 och 160 m banden, Q-mul
tipler, 100 kHz krlstallkallbrator mm. mm. Till högst
bjudande över 1600:- (kostat över 2100:-). SM5KG, 
KIa.s-Göra.n Dahlberg. Tfo 08/89 33 88. 

• Heath HX-20 med kraftaggregat säljes på grund av 
studier. SM5BBP. Tfn 08/509443 efter kl. 18.00. 

• SX 111 I fb skick, högstbjudande, tr3.IU!f. 2 X 900 V 
300 mA 50 :-. PA '5 X 811 500 W. CW o. SSB inkl. sep. 
IIkr. 1000N 500 mA 300 :-. SMGBFR, C. Svärd, Hå
go., Uppsala. 018,/611 86. 

• Nc 109 i ufb skick. 4 band, 540 kHz-40 MHz. Am/ 
cw/SSB. Sep. bandspr.skala för 10, 15, 20, 40 och 80 
m. Inb. störn.begränsare och S-meter. 6-läges selektl 
vltetsomkoppl. från 5,2 kHz till 200 Hz. 220 V nät. 
PriS 750 :-. SM3ATG, L.-E. Edln, c/o Forslund, Tu
legatan 43, Härnösand. 

• TX EICO modell 720---90 W till högstbjudande, dock 
lägst 30().:- . SlIIGBLL, Olle Bolander, Herr Steos väg 
37 a, Äh'sjö. Tfn 08/47 19 69. 

• 2 m konverter Inbyggd i hammariackerad låda. 
75:-. 2 m TX QQE 06/40 och 04/20, ej färdIgtrIm
mad. 150:-. J;tF 24. 25:-. 25 watts TX med lIkrik
taraggregat, 75:-. Philips bilradio med stora KV
konvertern. 75:-. SM7AVO/6, L. TjUmebrant, Järn
vägsgatan 10 B, Halmstad. 

• TX: ART 13 Collins. 2---18 mc. I pa:t 813, anod 
mod. med 811, komp!. nätaggr. för 115 V. C:a 500:-. 
RX: B 46. 1.4- 15 mc. 11 rör, 'kristallflIter, In.kl. 
nätaggr. o. högt. 75:-. Förstärkare, fabr. Gösta 
Bäckström, 20 w. 30 :-, mymex mikrofon 20 :_. 
Oscilloskop ID_B/APN 4, nytt. 50:-. SMIlARR, O. 
Llndqulst, Regering.vägen. 23, Nyköping. 2. Tfn 
0155/ 125 02. 

• Trafo 2 X 800V/0, 5A + drossel. Pris 100 :-. Trala 
6,3V/l,4A, 6,3V/0,9A, 2X3,15V/8A. Pris 10:-. Elbug 
6.3V AC. Pris 70:-. 4 st. EL 34 använda men fb. 
Pris 20 :-. SM7CXH, Ingvar Jau.bsson, Hemvärnsvä
gen 3 B, Åsumtorp. 

• Amatörmotta.ga.re, MInimitter 44jII, dubbelsuper för 
amatörbanden m. Q-multlpller (inbyggd) m. fl. fines
ser. S1II4CTF, Gunnar Jonsson, Fack 6, Frövi. Tfn 
0581/30.2 44. 

• TX Gelosa vfo 6146 helt inbyggd, plfllter, alla band 
125:-. Likriktare 600 V 150 mA. 6,3 V. 80:-. 
Skärmgallermodulntor (BWG) 25:-. RX Halllcrafters 
S20R alla band. S9 :er. bandspridningsskala. omkopp
lingsbar för förek. spänningar. inb. högtalare, I gott 
skick, 150:-. 8M~CTT, Gösta Larsson. Löjtnantsg. 
15. Borlänge. Tfn 0243.'167 38 efter 16.30. 

• HALLICRAFTER SX-96. Fb kondition . DUbbelsuper 
för SSB-CW-AM. Inbyggd 500 kc krlstallkalibrator, 
900 :-. SlI17BOZ, Anders Rosengren, Tunnblndareg. 1, 
Malmö SV. Tfn 040/511 93. 

LÄS OM SM5 

STU DI EBESöKET PÄ (sid. 257) 

ENKöPINGS RADIO 13 OKTOBER 

DLSS ORDNAR OCH DU FÄR KOMMA! 

En HAMANNONS 
är billig och ' ger resultat! 

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

En hamannons i QTC 

populärare än någonsin! 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

NYKÖPINGS RADIO 

AMATÖRER 


Möten hålles som vanligt första. ons
dagen och tredje tisdagen varje månad 
i klubblokalen, Hemgärdsvägen 17, 1 tro 
ned. För utsocknes besökare, som alltid 
är välkomna., kan nämnas att lokalen 
ligger mycket nära södra infarten till 
Nyköping från E4: an. 

W ADM Contest 1963 
TId: 	5 okt. 2100 GMT-6 okt. 2100 GMT. 

Endast cw. 
Tt'lStJneddelande är som va.nllgt sex siffror (.rst + löpand p. 
nummer. Anrop är CQDM. Tre poäng per QSO. Den tota
la poängen fAs av summan av aHa. poäng mUltipliCerat 
med antalet körda distrikt. 

Sista bokstaven i statIonssignalen anger distriktet 
(DM2ABB = schwerln). 
Distrikt: H = Halle 
A = Rostock I = Erfurt 
B = Schwerin J = Gera 
C = Neubrandenburg K ~ Suhl 
D = Potsdam L = Dresden 
E = Frankfurt/Oder M = Leipzig 
F = Cottbus N = Karl-Marx-Stadt 
G = Magdeburg O = Berlin 

Loggarna skall vederbörligen undertecknade sändas in 
senast den 15 november 1963 under adress: 

RadIoklubb der DDR -DlIl-Contestburo, 
Berlin NO 55, Post Box 30. 

.GGEN 
När d~t gäller träplugg, begär alltid V
PLUGG, så får Ni den bästa pluggen 
för effektiv proppning. Välkänd och om
tyckt sedan många år tillbaka. V-plug
gen är tillverkad av ett segt och elas
tiskt träslag, som ger V-pluggen be
tryggande hållfasthet och som gör den 
lätt att arbeta med. 

VP-borrar äro tillverkade av det rätta 
kvalitetsstålet och ha den rätta härd
ningen. Ni får en skarp, snabb och var
aktig borr då Ni använder VP-borrar. 

V-PLUGGEN AB 
BRAHEGATAN 6 - STOCKHOLM 

Telefoner 61 31 80, 624438 

NYTT och SURPLUS 

SURPLUSlIlATERIAL 

Armens 25 wattsstatIon bestående av: Sändare, motta

gare, antennavstämningsenhet samt omformardel för 
6 eller 12 volt. Mottagaren är en 4-rörs super med· 
frekvensområdet 1,3-6.1 Mc uppdelat på 4 band. 
Sändarens frekvensområde 2.5--5 Mc uppdelat på 4 
band. Stationen är avsedd för telegrafi eller telefoni. 
Sändare och mottagare är försedda med kontrollin 
st:-ument. Pris komplett med omformare och schema 
80:-. 

HelIskrIvare, teleprinter med kontrollremsa. Såväl 

skrivmaskin som Hnjeförstärkare avsedda för 12 volt 

likspänning. Pris komplett med kablar . ... .. 210 :-. 

Relästatlv Innehållande 47 st 24 volts telefonreläer 

samt ett antal kondensatorer. Stativen är fabriksnya 

I originalförpaCkning. Best. nr SV-93. PriS - 411:

Reläsats , monterat på chassle, bestående av Slemens 

1 mA. polariserat relä I plastkåpa, sockel till detta. 

4-pollgt växelströmsrelä med ställbart luftgap, i pIast

kåpa 55 volt 50 per. 2 st transformatorer för matning, 

diOdbrygga, selenlIkriktare samt 10 wa tts potentiome

ter. Best.nr SV-96. Pris kronor. .. .. 113:

Relä m. bimetall och värmeslinga (för fördröjning) 12 

volt. Best. nr SV-95. Pris .................... 4: 
Motståndssats Innehållande 50 st motstånd, nya. Best. 
nr SV 129 ... ......... ...... ................ 3:7G 


Kondensatorsats innehållande 50 st nya kondensatorer. 
Best. nr SV 130 ....... ..... ....... . .......... 2 :25 

HandmIkrotelefon LME med tangent. Best. nr SP249 


5:93 

Selelollkrlkt....e, halvvåg 250 volt 300 mA . Best.nr 
SP 107 ........ ........ ...... .. ............. . 4:2G 
Selenllkrlklare, helvåg 250 volt 100 mA, enhålsmon
tage. Best.nr SP-96 ........ .... .............. 4:GO 

DIODER 
BYZ 10. 800 v. PIV. 6 A ....... .. ... ...... .. 17:60 

BYZ 11, 600 v. PIV. 6 A ...... .. .. .... .. .. .. 13:60 

BYZ 12. 400 v. PIV, 6 A ............... .. 8:80 

BYZ 13. 200 v. PIV, 6 A . 6:40 . 
BYZ 14. 200 v. PIV, 40 A .... .. .... ... .. . 40:
OA 31. 85 v. PIV, 3,5 A .... . 16:-

SII.NDARRöR 
QQV 03-10=QQE 03/12 ... 21:60 
QQV 03-20 A=QQE 03/20 .......... 76:
QQV 04-15=QQE 04/20 ............. 116:
QQV 06·40 A=QQE 06/40 ......... ... ..... 92:
QQV 07-40=829 B ....... . ... . 112:
QV 06-20=6146 . 24:

TRANSISTORER 
2N 255=OC 30 .......... . . . . . . . . . .. . .. . 9: 
2N 441 ..... . .. . . . . 9:60 

2N 174 ... . ..... , ..... . .. . . 21 :60 

AF 102, HF, 220 Mc ....•... . .. • .... 6: 
AF 118, HF, 220 Mc . . . ......... . 7:20 

AF 106, HF, 220 Mc ... . ... . • . . . .. .... 7:20 


LII{RIKTARRöR 
GZ 30 = 5 Z 4 GT .. . . ... . .. . . . . 6 :
:;Z34=5AR4..... .. ....... .. . 6: 
RG 3-250 A=866 A .... . .. .... .. . . . .. . . .... . 12 :80 


FöRSTII.RKARRöR 
EF50 ..... ...... .. ... 8: 
EL 34 ........ .......... .. ... . . . . .... . ...... . 9:60 


SVENSKA DELTRON AB 

Valhallavägen 67, Stockholm O 

Tel. 08/34 57 05, 31 01 113 

http:Amat�rmotta.ga.re

