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Kristallstyrd törsta osc. tör högsta stabilitet. 


1 Kc kalibreringsnoggranhet. 


Färdigbyggd andra osc. och färdigsydd kabelstam samt tryckta plattor för enkel 
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Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

tSSA:s styrelse 	 Distriktsledarna 
Ordf.: SM5AZO, Carl Erik Tottie, MIlInavägen l, DL 1 SMIAZK. Karl-Gustav Welnebrandt. Stucksvä-


Lldingö 3. Tfn Sthlm 08-66 05 45. gen. Färösund. Tfn VIsby 0152-211 40. 
 ORGAN FOR FORENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATORER 
V. 	ordf.: BM4GL. Gunnar Eriksson. Box 12, Falun 1. DL 2 SM2ALU, Lars-Inge Engström, Parkvägen l, 


Tfn Falun 023-114 89. Bergnäset. TCn LUle! 0920-140 72. 

Sekr. : SM5CXF. Bo Hellström, Vl1sby gärd, Vallen- DL 3 SM3WB, Sven Granberg. Svangatan 4 D, 


tuna. Ttn Vallentuna 0762-244 16. Strömsbro. Tfn Gävle 026-29880, ankn. 2013. 

Skattmästare" SM5CK.T. Per Bergström. c/o Llndgre.n, 

SmedsbaCksgatan 4/". Stockholm NO. TCn Sthlm 
08-671516. 

Ka.nsUchef: SM5LN. Martin Höglund, Spannvägen 
42,1nb, Bromma. Tfn Sthlm OS-25 38 99. 

Tekn. sekr.: BM5KV, Olle Ekblom, Forshagagatan 
28/2, Farsta. Tfn Sthlm 08-64 58 10. 

QSL-ahef: SM5AIO, Ernfrid Aspelln, Klenavägen 97, 
Vendelsö_ Tfn Sthlm 08-76 03 19. 

QTC-red.: SM5CRD, Lennarth Andersson, Sturegatan 
6 A/3. Stockholm Ö. TCn Sthlm 08-62 52 18. 

Suppi.: SM5KG. Klas-rnlran Dahlberg. Kvarnhagsga
tan 24/2. Välllngby_ Tfn Sthlm 08-89 33 88_ 

Supp!.: SM5BDS, Lars Forsberg, Vasavägen 75, Ja
kObsberg. Tfn Stäket 0758-326 82. 

QTC 
RedakWr ooh a.nsvarlg utgtvare: 


SM5CRD. Lennart Andersson, 

Sturegatan 6 A/3, Stockholm Ö. 


DX: Vakant. 

Mobilt: SM5KG, Klas-Göran Dahlberg, Kvarnbagsga
tan 24/2, Vällingby. 

Rävjakt: SM5BZR, Torbjörn Jansson, Aprikosgatan 
29/4, Vällingby. 

UKV: SM5MN, Karl-Erik Nord, Abborrvllgen .l, Lin
köping. 
SM5FJ, Bengt Brolln. Taborsbergsvägen H. 
Norrköping. 

JIinneslista 
SSA:s kansli, JÖnå.kersvägen 12, Enskede. 

Exp. 10.30-11.30. Postadr.: SSA, En
skede 7. Postg. 52277. Tfn 08-487277. 

QSL-byrän även kvällsöppet 18.30-20.30 
sista helgfria torsdagen i varje månad. 

SSA-bulletlnen gär lördagar kl. 15.00 på 
3525 kHz CW och söndagar kl. 10.00 
på. 3650 kHz AM. 

QTC ANNONS PRISER 
1/1-sida ... .. . ...... 275:
1/2-sida .. . _ ........ 150:
1/4-sida . _ . . . . . . . . . . 85:
1/8-sida ............ 50:
Bilaga ......... ... 275:

ANNONSAVDELNINGEN 

Box 163, Stockholm 1 


Postgiro 607072 Tfn 50 00 69 


DL 4 SM4KL, Karl-Otto österberg, Box S54 A, A1ve
nils. Väl berg. Tfn Ksrlstad 054-424 39_ 

DL 5S SM5AM Arne Sönnergaard, Smedsbacksgatan 
18, V. Stockholm NO. Tel. 08-60 44 06. 

DL (iL SM50W, Kurt Leuchovlus, Nygatan 11/1, Väs
teräs. TCn Västerä. 021-371 20/429 (arb. ) . 

DL 6 SM6AEN. Lennart Bjureblad. Vadstenagatan 28, 
Göteborg H. Tfn GlJl5 031-53 80 10. 

DL 7 SM7MG, Sven Wiklund, Köpmansgatan 13, BlI
ganäs. Tfn , Hälslngborg-Höganäs 042-405 22 (bo
stad), 042-401 97 ' (arb.). 

Revisor: SM5-3313, Birger Carlstedt, Sandfjärdsgatan 
10/9, Johanneshov. 

Revisorsuppl.: SM6AEN Lennart Bjureblad, Vadstena
gatan 28, Göteborg H. Tfn Gbg 031-53 80 10. 

Funktionärer 
Region l 
Diplom 

SM5ZD 
SM5CCE 
(WASM 1) 
SM7ACB 
(A-350 och 
utll1nd.ka) 
SM7fD 
(WASM 2) 
SM~MN 

Mobilt SM5KG 
Bulletlnred SM5CKJ 
Bulletlnop SM7BAU 

SM5KG 
SM5BL 
SM50V 

Rävjakt SM5BZR 
Tester SM71D 

(OKV) UKV SM5MN 

p ..iser inld. oms. 6,4: % 
MEDLEMSNALAR kr. 3:75 
OTC.NALEN kr. 4:10 
NYA LOGGBOCKER Typ A4 kr. 5:65 

Typ A5 kr. 4:10 
JUBILEUMSMÄRKEN kr. 2:10/200 st. 
POPULÄR AMATORRADIO 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 
PREFIX· OCH ZONATLAS kr_ 6: 
SSA DIPLOMBO!( kr. 13:80 
SSA DEKALKOMANlER kr. 1:-/5 st. 
MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL 

med nå.lfastsättning kr. 4:30 
med knapp kr. 4:80 
(leveranstid ca 2-3 mån.) 

LOGGBLAD FOR TESTER kr. 1:65 per 20 st. 
SSA VÄGGLOPAllE 5 färger, 33 x 63 cm. 

kr. 6:40 
Sätt in beloppet på postgirokonto 5 22 77 

och skriv beställningen pä gtrotalongen. 

FÖRSÄLJNINGSDETALJEN 
En,kede 7 

Försäkring 

av 

mobila 

anläggningar 


Sedan en längre tid har det varit Ö'klart i vil
ken utsträckning och på vilket sätt en mobil 
sän-dareanläggning inbegrips i fordonets för
säkringsvillkor. Frågan har aktualiserats i och 
med att SM5PW efter att ha blivit bestulen på 
sin anläggning rest ersättningsanspråk. För
handlingar med Svenska bilförsäkringsföre
ningen har därefter förts av SM5AM, som lagt 
ned mycken både möda och tid på uppgiften. 

Frågan har nu lösts ·genom ett brev från bil
försäkringsföreningen av den 30 oktober 1963 
med följ;ande innehåll: 

"Radiosändare som tillbehör till bil 

Vi åberopar dagens telefonsamtal med vår 
kamrer Dau. 

Vi hal' noterat att de amatörradiosändare 
som används i bilar tillhöriga medlemmarna i 
Svveriges Sändaramatörer har ett värde av ca 
3.000 kr. 

Med anledning av Er förfrågan får vi nu 
meddela att en radiosändare av här angivet 
slag av oss betraktas som tillbehör till försäk
rad bil och att fordonets kaskoförsäkring gäl
ler för radiosändaren på samma villkor som 
tillämpas för ,andra tillbehör till bilen. 

Vårt beslut tillämpas av följande bolag: Fyl
gia, Göta, Liverpool, Motor Union, National, S
Bolagen, Skandia, Skåne, Svea, Thule. 

Högaktningsfullt : 


SVENSKA BILFöRSÄKRINGS

FöRENINGEN 


G. Dau" 

Vi tackar såväl bilförsäkringsföreningen för 
visad förståelse ,som SM5AM för hans goda in
sats och uppmanar de medlemmar, som even
tuellt har sin försäkring i annat bolag än nå
got av ovan angivna att snarast ta upp frågan 
med bolaget för att reglera försäkringsskyddet 
i den mån så inte tidigare skett. 

AZO 

J U L-T Ä V L I N G l 9 6 3 
Härmed inbjudes traditionsenligt 

till SSA jul-tävlan. 

Tider: Juldagen den 25 dec. 1963 kl. 
0800-1100 SNT. 
Annandagen den 26 dec. 1963 kl. 0700
1000 SNT. 
Trafikmetod : CW. 
Frekvenser: 3,5 och 7 MHz. 
Anrop: CQ SMTEST de ... 
Trafikmeddelande : En siffergrupp och 
en bokstavsgrupp av typen 13579 KAR
LO skall utväxlas. De två första siffror
na är löpande nummer på förbindelsen 
och de tre sista är RST-rapporten. Över
skrider antalet ,QSO 100, utelämnas hun
dratalssiffran. Efter 99 kommer således 
00,01,02 osv. Bokstavsgruppen består av 
fem godtyckligt valda och sammansatta 
bokstäver (ej Å , Ä och Öl som ändras 
för varje QSO. 
Poiingberäkning: Endast en förbindelse 
är tillåten med en och samma station 
per band och tävlingspass. Varje god
känt QSO ger en poäng och dessutom 
erhålles en poäng för varje rätt motta
get tävlingsmeddelande. 
Klassindelning: De tre olika certifikat
klasserna A, B och C tävlar var för sig, 
dvs. särsleiId resultatlista uppgöres för 
vardera klassen. Givetvis QSO-as alla 
tävlingsdeltagare oavsett klassindelning
en. 
Lyssnartest : För SSA lyssnarmedlem
mar utlyses samtidigt lyssnartävling. 
Dessa sk'all anteckna hela tävlingsmed
delandet, band, tid och stationsnamn. En 
poäng erhålles för varje godkänt loggat 
tävlingsmeddelande. 
Testlogg : Helst av SSA edition innehål
lande de vanliga loggutdragen, input, 
RX samt uppgift om deltagares certifi 
katklass skall vara insänd till SSA täv
lingsledare, SM7ID senast den 15 jan. 
1964. 

EN GOD JUL 
och 

ETT GOTT NYTT AR 1964 
tillönskar 

SSA tävlingsledare 
SM71D, Karl O. Frid~n, 
Box 2005, 
KRISTIANSTAD 2. 

http:18.30-20.30
http:10.30-11.30
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NRAU 


Urgent stop NRAU contest 4/5 ja
nuary 1964 same rules stop logs to post
box 898 Oslo not later than 15 february. 

ÅI!ltt Ut:t1n /If) 

PROTOKOLL 

fört vid SSA styrelsesammanträde 
den 3 september 1963. 

Hälsade ordf. de närvarande välkomna och 
förklarade sammanträdet öppnat. 

Redogjordes för SM5MC : s representation 
vid RSGB-Jubiieet, och för uppdagat bedrägeri 
vid certifikatprov. Provledarens lämplighet 
ifrågasattes. 

Beslutades att exekutivkonunitten skall er
hålla QTC gratis, att distriktsbidrag skall utgå 
till DL5L och DL5S, att bidrag tillerkännes 
SM4XA-lägret för lägerkostnader och räv-SM
och NM, samt att avskriva viss materiel. 

Anslogs ur minnesfonden en medlemsavgift 
och dryftades därefter RTTY-frågan. 

Fastställdes priset på försäljningsdetaljens 
HF-potentiometrar till 9: 50 ·kr. och beslutades 
vidare att arvode skulle utgå till fru Erikssons 
semestervikarie. 

Meddelades att telegrafikursen på band fö
relåg färdig. 

Redogjordes för det ekonomiska läget. 

Redogjordes för Reegion I-konferensen och 
rävjakten i Vilna. 

Hänsköts ett ärende till disciplinnämnden 
för yttrande. 

Dryftades frågan om riksomfattande sam
ordning av rävjägare för snabbare inpejling 
av svartsändare. Efterlystes lämplig organisa
tör. 

Beslutades att distriktsledarna skall erhålla 
bulletinens innehåll skriftligen (att försändas 
varannan vecka). 

Föreslogs preliminärt DL-mötet till den 
10/11 1963. 

SM50XF 

SlVI4NE 
Budskapet om Erik Harald Siljedals bort

gång har berört oss djupt. Med honom gick ~n 
verklig och ärlig amatör och vän ur tiden. Min 
första kontakt med - NE var år 1937 och kon
takten har upprätthållits, företrädesvis med 
brev, under åren. Han hade ett rikt mMt :w 
humor och hans brev är glädjekällor. Med sin 
försynta levnadsvisdom har han varit ett gott 
stöd för oss, och arrangörerna av det första 
amatörlägret i Dalarna minns gärna hans för
lösande ord när vi voro tveksamma om vi skul
le våga oss pil. att ordna ett läger med bara ett 
15-tal anmälda deltagare. »Kommer det inga 
andra, så har vi väl ett läger för oss själva» 
var hans råd.' 

Att han även varit en god rådgivare inom 
sin hembygd framgick av de många och vack
ra ord som sades vid hans bår. Han har varit 
ett ankare för Insjöns idrottsförening och det 
framgick också att han där vågat satsa pil. 
större arrangemang inom skid- och oriente
ringssporten. Under flera år var han hem
värnschef och åtnjöt ett gott rykte för sitt 
goda omdöme. Erik Harald var dessutom 
konstnärligt lagd. När han efter sin pensione
ring vid Clas Ohlson & Co fick litet mer tid att 
ägna sig åt denna hobby, började han fram
ställa textilt ryck med motiv frå n gamla dal.l 
målningar. Amatörradion har han berikat med 
QSL-korten för Dala-lägren samt de vinjetter 
vi sett i QTC. Hans kort från det första Stor
sundslägret har av flera in- och utländska 
amatörer fått vitsordet att vara ett av de trev
ligaste kort som komponerats. Hans gubbar 
visar en speciell humor som -NE hade förmå
nen kunna omforma i bild. 

Saknaden efter Erik Harald Siljedal är stor 
och vi minns honom som den gode amatören 
och hedersmannen. 

SM3WB 

SVART LISTA 
SM6-3401 P. A . Bredberg och SM6

3403 1. Sundler har medgivit att de olag
ligen innehaft och nyttjat radiosändare. 

Disciplinnämnden har tillstyrkt, att de 
utesluts ur föreningen. En ledamot av 
nämnden (SM5ADK) har reserverat ISig. 

Styrelsen ,anser i likhet med nämnden, 
att Bredbergs och Sundlers handlings
sätt är helt oförenligt med medlemskap 
i föreningen . På grund därav har styrel
sen vid sammanträde 8 oktober 1963 en
hälligt beslutat att tills vidare utesluta 
Bredberg och Sundler ur föreningen . 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

QUL 

december 

Hej, God Jul, kanske litet tidigt men en af
fär skyltade med julgranspynt redan i oktober, 
och man kan aldrig veta när Ni får tid att läsa 
den här spalten. 

Oktober har varit en fin måna d ur många 
synpunkter, livlig aktivitet på banden och en 
trevlig och lärorik utflykt, först till Enköping 
och därefter till Västerås. I Enköping fick "i 
under sakkunnig ,ledning bese radiostationen 
och övertyga oss om att det verkligen hålls ett 
skarpt öga på alla amatörer och deras trafik
disciplin och fick -SSB-gänget på »80» sig en 
liten påminnelse att inte glömma ge stations
signal inom de föreskrivna 10-minutersinter
vallerna. Gemensam lunch i Enköping varefter 
färd till Västerås, där vi möttes med sprakan
de brasa och ett härligt långbord med kaffe, 
tårta och bullar, gissa om det smakade bra 
med regnet ösande ned utanför, en verkligt 
trevlig dag. Hjärtligt tack Enköpings Radio 
och Västerås Radioklubb. 

Onsdagen den 6 nov. hölls SRA: s traditio
nella höstauktion med rekordanslutning. Ber
til, SM5AZU svängde klubban, som vanligt 
med fina kommentarer till de många fina »pry
lar» som slumpades bort. 

Onsdagen den 11 dec. kl. 19.30 bjuder SRA 
på julträff på Sofia ungdomsgård med alle
handa överraskningar. Alla äro välkomna och 
glöm inte att ta med en julklapp, typ mindre 
från experimentlådan. Då jag fått lov att pUb
licera SRA: s medlemsförteckning och stadgar 
för diplom med tanke på jultesten, säger jag 
tack för den här gången. Alla bidrag emc;>tta
ges med tacksamhet. 

SM5AM DL5's 

Regler för WSRA 
»Worked Stockholms Radio Amatörer» 

Diplomet kan sökas av alla licensierade sändarama
törer. 

2 	 TvAvägskontakt med medlemmar av SRA pä alla ama
törband· enligt följande: 

För svenska amatörer, 20 olika medlemmar. 


För europeiska amatöre r (utom SM), 10 olika med

lemmar. 

För utomeurope-iska amatörer, .6 olika medlemmar, 


Kontakt med SM5XA under SRA field day räknas som 

kontakt med 5 olika medlemmar. Endast en k ontakt 

per ä r med SM5XA räknas för diplomet, 


3 	 Kontakterna kan göras pA l elefoni. telegrafi eli er blan
dat. 

Ett eller flera a.malörband k an användas men kors
bandskontakter räknas ej. 

5 	 Alla kontakter må.sle ske från samma adress och 
signal. 

6 	 Endast kontakter efter 1 januari 1960 räknas. 

7 	 Alla kontakter mäste vara verifierade med QSL. 

8 	 Verifikationer i enlighet med paragraf 2 insändes till 
sammans med 5 kronor eller 8 IRC t ill SM5MC, Sten 
Larsson, Sandelsgatan 25. Stcckholm NO, 

Följande SM50r är medlemmar i SRA: 

AM MC AAD AOL BEH BVU 
BL N.\ AAJ AQV BEU CCF. 

CA NC ABA ARU BGB cm., 
CL PL ABM A SL BGM CHA 

CN PV.' ACM ATN BfM CHll 

CO PY ADK AUro; BIS cm 
DO RE ADO AVI( BOH CKT 
DW RM AEU AXQ BOK C QC> 
DX TC AFG AZO BPH CUC 

FQ TR AHD AZS BPI CWG 

GR UR AHK AZU BPZ CXF 
lT US All BAU BTl CXM 
JU UU AKP BAD BTU CZ.~" 

I<N vs AMT BBC BUH CZ~-! 

L E 'AV AMX BCE BVM DYH 
LK WK ANH BCl" BVN 

LN WW 

LZ WY 

MA 7.K 

D L·M Ö T E T 

Den här bilden tog SM5AM under söndags
lunchen. Ivrigt diskuterande syns från vänster: 
SM4GL,SM4KL, SM5BDS,SM5CKJ, SM5CXF 
och SM5KV. 
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ZR SPECIAL 
SKÄRMGALLERJORDAT 
SLUTSTEG 

AV SM6ZR, Arne Warrer, Vedhuggaregatan 6, 

Göteborg S. 
Slutsteget, som nu beskrives, är i princip in

spirerat aven artikel i R. S . G . B. Bulletin, 
april 1963 kallad »The G 2 D A F Linear Am
plifier». Förstärkarkopplingen är även om
nämnd i QTC under »TeknLska notiser», juni 
1963. Den uppmärksamme iakttagaren av kopp

Ingångskretsen utgöres aven passiv g,aller lingsschemat, fig. l kanske frapperas av, att
krets och kräver enligt originalschemat en re de båda skärmgallren är direkt kopplade till
lativt hög ingångsimpedans. chassi. Detta beror på, att jag har önskat få

Min eXciter, som så många :andra, har en en så effektiv avkoppling av s'kärmgallren som
optimal utgångsimpedans på cirka 50-70 möjligt med största möjliga 'stabilitet som
ohm. För att undvika felaktig belastning har följd. Den likriktade skärmgallerspänningens
därför slutstegets ingångsimpedans sänkts till positiva sida går följaktligen till chassi, kato
cirka 60 ohm. Härav följer vissa svårigheter derna är (spänningsmässigt) lyfta från chassi 
att få tillräokligt hög likriktad skärmgaller samt har en spänning under O, som är lika
spänning, men lösningen är att använda sig av med skärmgallerspänningen. Denna varierar
3-dubbling eller 4-dubbling av den inkomman för övrigt i ,takt med talet från O till maxi
de spänningen. mum. Dioderna i skärmgallerreglaget utgöres

Nu kanske någon tycker, att man endast be av EY 81-01'. Glödtrådarna på dessa matas av
höver öka utstyrningen, så enkelt är emeller samma transformator som matar 7094-orna.
tid inte problemet. Man måste nämligen alltid Peakspänningen katod-glödtråd ärbetryggan
tillse att utstyrningen inte ökas därhän att rö de hos EY 81. ' 
rens maximala gallerförlust överskrides. Försök har gjorts av författaren med ger

När det gäller att beräkna den ungefärliga, maniumdioder och snabba kiseldioder som er
erforderliga drivspänningen för max. data, kan sättning för EY 81, men resultatet var dåligt.
man utgå ifrån 'att Vg (RMS) = cirka 50 % Inga av dessa klarar uppgiften, när frekvensen 
av värdet för Vg peak enligt data för klass överstiger 14 MC. (På den svenska marknaden
ABI. finns f. n . FD 100 m. fl. kiseldioder som har

Max. driveffekt är då = Vg(RMS) . Ig(DC). 2 n sek i switch tid men är rel. dyra. -KV).
Den verkliga Vg (RMS) uppmätes på gallren 
med rörvoltmeter. Gallerförlusten beräknas då 
enligt formeln : 

Vg peak . 19 peak där Vg peak=l,4 . Vg(RMS) 
Si D R24 Ig peak=Ig(DC) . 3,14 Rl 

r---~~~~-4~==r-;-~A 

I detta sammanhang bör vidare kommas 
ihåg, att den uteffekt, en tetrod levererar ej är 1?:---311~ ~~o~ I l 
beroende av den effekt man tillför skärmgall  ~ S,D Rl RELAret. Det som eftersträvas med det nu nämnda 
systemet är endast att uppnå en tillräckligt 
hög skärmgallerspänning, så att den önskade rrv=::EZEo§ nR' 

J vox 

~ o B 
anodströmmen kan uppnås, i detta fall 500 ma, 
erukelton. 

Fig.2. 

Si D Sarkes Tarzian M 500 eller liknande.V peak = spänning toppvärde 

V RMS = spänning effektivvärde ZE D Zenerdiod 4 V minsta Zenerström, 20 MA. 


, I l' lUT 

cs 

~on 
CR3 

~ c2°I 

CR, C 16 

en 
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PI FILTER 

Viloströmmen befanns med 2000 V på ano Fig. 1. 
derna vara onödigt hög, varför ett litet galler Glödtransformator 6,3 V 9 A. förspänningsaggregat konstruerades (behövs V l och V 2 RCA 7094.ej vid 1500 V) fig. 2. Detta producerar dels, ge Dioder 3 st. EY 81. nom användning aven Zenerdiod, en reglerad DR 1 2,5 MH HF drossel.spänning av låg impedans, dels även en lämp DR 2, DR 6 l MR HF drossel.lig cut off spänning för stand by. 

DR 3 145 michrohenry 800 MA.Högspänningsaggregatet konstrueras på DR 4, DR 5 luftlindade 0,8 mm emalj 12 mmkonventionellt sätt med så god dynamisk reg diam., 25 mm längd.lering som möjligt. För att erhålla god elek PDR 2 varv 2 mm emalj 15 mm diam., 40 mmtrisk förbindelse mellan P A och högspännings längd.aggregat är det tillrådligt att begagna sig av 
R l och R 2 3 X 150 ohm 2 W ytskiktsmotstånd.en koaxialkabel, vars skärm förbinder de båda 
R 3 cirka 60 ohm 40 W, 2 W ytskiktsmotståndchassierna. I nnerledaren utgör sålunda den serie, parallell.isolerade minusledaren för högspänningen. 
R 430 Kohm 2 W . I övrigt torde alla data framgå av kopplings R 5 l Megohm 1 W.schemat. 
C l 1000 pf 5000 V. Man uppnår med detta slutsteg en synnerli 
C 16 gen stabilt arbetande förstärkare. Verknings
C 17 ..graden är högre än för samma rör i kJ.ass ABl. 
C 2 Vridkondensator 4--400 pf.Tvåtonstesten visar synnerligen ,god linearitet. 
C 3 1000 pf HF typ.Sändarrören kunn'a ej skadas genom bortfall C 4 1500 pf vridkondensator. av någon spänning. 
C 5 10000 pf l KV disk.Graden av TVI är ej större än för klass ABI. C 6 2000 pf l KV disk.Vid tal pendlar anodinstrumentet omkring C 7, C 8, C 9, C 10 2000 pf 500 V disk.250 MA, vilket motsvarar maximalt tillåten ef
C Il, C 12, C H, C 15, C 20, C 21 5000 pf 500 Vfekt. disk.Uppmätta data är följande: 
C 13, C 18, C 19 1000 pf 500 V disk. 

Enkelton Tvåton MI 0-100 MA. 
M 20-200 MA.Anodspänning 2000 V 2000 V M 30-500 MA.Anodström 500 MA 400 MA Pifilter B & W typ 850.Vg1 (RMS) 25 V 22 V 

Ig1 (DC) 140 MA 100 MA 
Fig.2 .Vg2 70 V 60 V 

Ig2 70 MA 40 MA R 15 ohm 10 W. 
R 2 200 Kohm l W. 

Amatörer, som eventuellt önska använda R 3 20 ohm 10 W. 
andra rör, kunna lätt göra detta genom att va R 4 200 ohm 10 W. 
riera ingångsimpedansen (bör dock knappast C l 0,5 microfarad 500 V. 
överskrida 500 ohm) eller antalet dioder C 2 1000 pf 500 V. 
skärmgalleraggregatet. _ C 3 50. microfarad 50 V elektrolyt. 
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w 
UKV-red.: S~lliXN, K.-E. Nord, Abbon-väg. 4, Unkllplng. 

Bltr. red.: SMliFJ, Bengt Brolin, Taborsbergsvägen H, 
Norrkllplng. 

Aktivitetstesten 

Oktober omgängen 

SM4CDO 84 SM5FJ 17 SM5WW 27 
SM5CJF 69 SM4KL 40 SM5DAJ 25 
SM5CPD 63 SM5BFE 38 SM6CJI R 
SM5CNL 62 SM5AQI 34 SM2DXH 5 
SM5BRT 58 SM5CHH 28 SM5AGM 1 

Lyssnare: 

SM6'-3467 46 SM6-3356 21 

SM5--3305 36 


Kommentarer: 

1CDO 	 Har provat duplex 432-141 med 5BSZ några 
gänger. QSO 100% varje gäng. 

5CJF 	 Aktiviteten verkade mycket dällg bäda tlsda· 
garna. Septembers AURORA gav mig UR och 
LA. 

5CPD 	 Däliga conds. Min QRG 144,46. 

4KL 	 Dålig aktivitet. Ryck up per gossar! 

5WW 	 Det var bra aktivitet, men tror den kan bli 
bättre med bara en testomg1l.ng per månad. 

6CJI 	 Kan Du inte ordna bättre konds på testerna? 

Skall försöka med aurora (5FJ!) 


2DXH 	 Den l/lO NIL lconds, den 15/10 bättre men fä 
stn igång. 

6-3467 	 Min första testomgång. QTH 12 km NNO Fal· 
köping. RX 9R- 59 och ELFA·konv. Antenn 
10 el. 

5FJ 	 Den 29/10 och tidigt 30/10 var det en s. k. 
helafton pil. AURORA. Många fick väl nya 
länder dä på 141. Själv lyckades jag fä min 
första DL efter mycket kämpande. LA-statio
nerna var speciellt starka här. 

Mera VXO för 144 

Beträffande den i förra spalten visade VXO :n. scm 
även gå.r under namnet transltron, har l vissa fall (enligt 
QST) ännu bättre resultat nätts, om dämpmotståndet över 
L, ökas frän 3.9 K till 39 K. 

Här nedan visas schema på en transistoriserad YXO. 
Den har som upphovsman ZE6JG och har publicerats i sä 
ansedda tidskrifter som QST (nov. 19.62) och RSGB Bul· 
letin (febr. 1963). 

Den använder en 9 l\Ic xtar och lämplig transistor :tv 
europei sk typ torde vara en alloy diffusion transistor som 
OC 171. Avstämningskondensatorn är en stor och bökig 
sak på 2 x 500 pF. Man torde dock med fördel kunna er
sätta den med en 2 x 200 pF eller mindre, eftersom vi ~r 
intresserade mer av stabilitet än stort avstämnjngsom~ 
råde. 

,Spolen L , består av 80 varv 0,2 mm lackisolerad kGp
partråd pli. 9 mm keramikform. L, lindas på någon liten 
form av trolitui eller keramik med varierbar jämpul ver
kärna och avstäms tillsammans med 100 pF fasta kon
densatorn till xtalsfrekvensen - eller rättare till mitten 
av det frekvensomräde man avser att täcka. Uttag för hf 
är inte inritad men kan med fördel utgöras aven 5 varv3 
Iink ovanpä den kalla änden av L , (änden närmast -12 
V). Trimmern C, används för justering a v VXO: ns av
stämningsområde. 

---......------------r- -1 :1'1 

'70 

1'-- --	

10000 

+ 

ZE6JG uppger att frekvensdriften hos denn a. VXO upp
går till 200 e/s under de första 30 sekur.derna efter start. 
därefter sjunker den till 100 c/s under de följande 5 mi· 
nuterna, varefte r den stabiliserar .sig till ett fåtal perio
der per timlIle. I samtliga fall sker driften åt ~et låg
frel<venta hållet. Om VXO :n inte isoleras från omgivande 
värmekällor (även Obetydliga sådana) måste man räkna 
med betydligt ogynnsammare avdriftsvärden. 

Selektivt LF-filter för rx (endast CW) 

Det är ytterst få VHF-amatörer som kan kosta på sig 
lyxen att ha en Collins 75A4 efter sin konverter. Alla vi 
andra får kompensera. oss bäst vi kan med dubbla kri 
stal1fmer, select-o-ject, FLS·filter eller vad vi kan hitta 
pli.. BC 348, BC 312, R 1155 och liknande är utmärkta 
som lIkonvertermottagare», men det är mycket tröttande 
att tillbringa nägra timmars testpass med hört~le fonern a 
på och beaten tillslagen. Skallen blir s.a.s. genomdränkt 
av den sammanlagda brusvolymen på utgången aven inte 
alltför selektiv r" . 

Emellertid är detta lidande för den goda cw-sakens 
skull helt onödigt eftersom man kan bli av med största 
delen av bruset utan att ens behöva göra ett Ingrepp i rx! 

Det här filtret, r om har högohmig in- oeh utgäng, är 
avsett att placeras mellan hörtelefonerna och rx. I mitt 
fall h ar jag placerat det i en s.k. Eddystone-box med dl
mensoinerna 108 X 57 X 25 mm (Elfa), men man kan na
turligtvis också bygga in det i rx. 

000 
O 

000 u----DI II 
C1 T e2 

IN L 1 	 UT 

Tekniskt sett består filtret aven kortslutnings'krets 
CILl avstämd till 1500 Hz samt en peak·krets C2L2 på 
1000 Hz. Därtil l kommer en selektivitetskontroll. Spola.r· 
na L1 och L2 ä.r identiska och lindade på. Ferroxcube
I<ärna med 25 mm diameter (ta t. ex. typ D25/17,5--11. 
5O-IIIB2 hos Elfa). Du lindar bobinen full med 0,2 mm 
lack isolerad koppartråd; det får Tum 700-900 varv be
roende pli. hur stor omsorg Du lägger ner pä jobbet där
med. Ferroxcube-kärnorna utmärks bl. a. av sin höga 

För eningen Sveriges Sända1"eamaU"·er 

permeabliltet; L1 och L2 lindade på ovan beskrivet sätt 
fär en ind ul(tans av inte mindre än 1,5 Henry med högt 
Q och ett likströmsmotstånd av endast 20 ohm c:a. För 
att Inte förstöra möjligheten att få verkligt Skarpa kret · 
sar, skall Cl och C2 utgöras av styrolkondensatorer 
(Elfa) eller glimmerkondensatorer. Cl skall tforetlslU 
vara på 10.000 pF och C2 på 20.000 pF under förutsätt 
ning, att Du fått till spolarna sä att de häller c:a 1.5 
Henry. I alla händelser måste resonanspunkterna kollas 
med tongenerator och rörvoltmeter (även högohmlgt uni· 
v ersalinstrument går). 

Nägra ord om den potentiometer som används som ~e~ 
lektivitetskontroll. Den skall vara ny och ha kolbana (ta. 
inte nägon gammal raspig junk från skrotIådan). Kolla 
med en ohmeter att den verkligen gå..r ut i ändlägena er ~ 
tersom det inte är så ovanligt, att standardpottar kan 
uppvisa en 100-200 ohm mellan rörliga kontakten och 
vederbörande ändlägeskontakt. 

Filtret har tillverkats I nägra ex. här i Linköping samt 
underkastats la!;)oralorieprov varvid bl. a. selektivltets ~ 
kurvor plottats. Med max. sele l<tl\' itet (potten korts luten) 
uppmättes 

10 db 65 Hz 
20 db 280 Hz 
30 db 460 H" 
36 db 760 Hz (den punkt där 1500 Hz spärren 
40 db = 1340 Hz bottnar, därefter växer band
40 db =1340 Hz bredden hastigt) 
50 db =2400 Hz 

Av oyanstående framgår. att flItret knappast kan an
vändas i sitt selektivaste läge, om motstationen sände.r 
fortare än c:a 50-takt eftersom tecknen vid högre hasti~· 
het ågr ihOP till ett sprött pinglande. Men dels sänds det 
inte så fort på 141 del s kan var och en med potten ställa 
in den selel<tlvitet han vill ha. 

Skulle någon långvågsbroder läsa det hä.r. rekommen
deras han att använda filtret vid djupdykningar i qrm· 
soppan på 7 och 14 Mc cw. 

EDR VHF-test aug. 1963 
Ett eftermäle 

. Resultatlistan i QTC nr 11 hoppas jag att vi I fort 
sättningen kan betrakta som ett kuriosum . Det ä.r mig 
veterligt första gången i VHF-sammanhang, som man 
strukit samtliga qso, vilka inte varit verifierade med täv· 
IIngs- eller checklogg. Och detta h ar gjorts utan att det 
meddelades I inbjudan. 

Vilka skälen vari t till detta tillvägagångssätt är höljt 
i dunkel , men misstanken, att OZ härigenom räddade 
förstaplatsen, ligger nära. till hands, Konstateras kan 
emellertid, att resultatlistan inte ger rättvisa åt presta· 
tlonerna på 2 m·bandet utan är en gedigen Skrivbordspro
dukt•. S~{7AED Arne NUsson. 

Från annat håll erfares att ett antal SM7 :or i en skri 
velse till EDR styrelse hemställt att resultatlistan ogiltig
förklaras och att ny granskning verkställes. (MN). 

Tester anordnade av U K7 och 2 m-klubben 
Frän vännen Egon, -7BOR, kommer följande sam· 

manställning: 

VHF-tester 
Under dcember månad 1963 anordnar 2-m-klubben och 

UK7 följande tester: 
r. Från lördagen den 7/12 kl. 2100 GMT till söndagen 

den 8/12 kl. 0800 GMT på 432 Mc. Loggarna sändes se
nast den 23/12-63 till 

OZ4UB Bjarne U1dum 

Hammelstrupvej 7 II 

l(öpenhamn SV 


II. Jultest på 144 Mc söndagen den 29/12 kl. 0800,· 
1100 GMT . Loggarna sändas senast den 7/1-64 till 

SM7BE Ake LIndvall 
Trastvägen 9 
Lund 

För båda testerna gäller I övrigt: 
Alla licensierade amatörer i Danmark. Norge. Finlar.d 

och Sverige kunna deltaga i testerna. Kontakter med sta 
tioner u t anför dessa länder fär tillgodoräknas, men dessa 
stationer kunna icke själva deltaga I tlivlingen. 

Varje station kontaktas en gång l varje test. 
'SamtlIga tillåtna vågtyper enligt respektive länders 

amatörbestä.mmelser får användas. 
Under varje QSO skall koder av typen 599015 GP26c 

utväxlas. 

Koden belyder att motstatIonen hörs RST 599, att det 
är avsändarens QSO nr 15 och att positionen är GP260 
enligt Q·RA-Iocator. Pos itionsuppgiften är absolut nödv!1n
dig. 

Poängberäkning : 1 poäng per km. 
T est-QTH får ej skiftas under testens lopp. I loggen 

skall klart angivas eget test·QTH och dess pOSItion en 
ligt QRA-Iocator. 

Testloggen skall innehälla följande kolumner från vän· 
ster till höger: Datum. Tid, Band, Motstation, Avsänd 
kod, Mottagen kod, Djstans i km samt en tom kol umn 
för testkommltt~n s anteckningar. QSO som saknar nå~on 
av dessa uppgifter godlcännes ej. Loggen skall utskrivas 
på standard loggblad för tester eller maskinskrivas på 
A4-format. 

Till slut sammanräl(nas poängsumman och loggen un 
dertecknas av operateor med namn och adress. 

UK7 lestkommltW. 

Under 1964 arranger a r 2- m-klubben och UIe7 gemen
samt följande tester : 
Marstest på 144 Mc den 7/3 kl. 200()-{)200 GMT och den 

8/3 kl. 0500-0900 GMT 
Field Day på 144 Mc den 13/6 kl. 0800-1200 GMT och den 

14/6 kl. 0700-1100 GMT 
Julitest på 144 och 432 Mc, som I<öras under samma ti 

der men redovisas som skilda tester på skilda loggar. TI 
derna äro: 

den 4/7 kl. 0800-0200 GMT och 
den 5/7 kl. 0500-1200 GMT 

Decembertest pä 432 Mc den 5/12 kl. 2100 GMT - den 
6/12 kl. 0800 GMT. 

Jultest på 144 Mc den 27/12 kl. 0800- 1100 GMT. 

WASM 144 
FÖljande t vå I<ämpar ha r fullgjort sitt mandomsprov 

och gratuleras å det hjärtligaste. Båda har Insänt god
Itänd verifikation med qsl. 

SM5CPD den 29.10 1963 kl. 2159 SNT 
SM4CDO den 30.10 1963 kl. 0012 GMT 

Den som förmenar sig ha erövrat WASM 144 före doosa 
båda men än!)u inte anmäl t saken skall inom en vecka ef
ter det detta nr av QTC distribuerats ha gjort sådan an
mälan till -MN. 

-4CDO ha r sän t sina 3:- kr. (textningsavgiften rör 
diplomet) direkt till SSA postgirokonto. Det tycker jag 
är en bra lösning, som vi kan ta och tillämpa 1 forto'ätt · 
ningen. SkriV . W-ASM 144. pä talongen. Även -5CPD 
har betalat direkt till SSA. T acl" 

SP6RT vill ha sked med SM på 144 
SM5BGK tackas för följande qsp: 
»Vid QSO med SP6RT på rätt "ida av 30 mc/s (40 m) 

omtalar denne att han vill ha SM QSO på 144. 
Hans adress är Box 31, WROCLAW, 1, och hans engel

ska är UFB. QRG 144, 170 Mc/s. 
Akti va WROCLAW·statloner är: SP6RT, 6eT, 6LB, 

-6XA, 6ZG. 
Bert vIII någon skriver och ordnar sked! Han har 200 

w och Beam ..» 

OH1SM vill ha sked med SM på 432 
Vår gamle bekanting Tlmo skriver : 
»Jag är ivrigt igång på 144 Mhz och ville nu fä brev· 

kontakt med en svensk amatör som kör bå.de 2 m samt 
70 cm. Jag har nämligen just nyligen fMt I ordning min 
nya RX för 70 cm och vilie gärna pröva crossband- QSO 
2 m /70 cm. Convertern för 70 cm är 6CW4-1N21 samt 
i XTAL·stegen 6J6-6J6. Antennen är 70 cm J-beam 14 
db först. 

Vidare ville jag veta mellan vilka frekvenser SM-sta 
tioner brukar köra 70 cm så att jag kunde skaffa lämp· 
lig krIstall för RX :n. Under byggnad är 70 cm tripplar 
och PA som skall bil QQE02/5--QQE02/5 outP. 5w. 

I Finland är nu bara OH2NM samt OH3PP Igång på 
70 cm, men det skall bli fler. BI. a. är OH3TH snart flir· 
dig liksom jag själv. 

SJm sagt, vilka äro de 70 cm-amatörer zorn är iågng 
på östkusten i Sverige och vilka äro deras frekvenser? 
Vem är intresserad att få ett QSO med mig på 70 cm. 
M i n QRG på 2 m är -141, 28 inp 200 w och på 70 cm 
skall det bli 3 X 144,28 mhz 10 w .• 

Med bästa hälsningar OH1SlvI . 
Adress: Tjmo Ekko Porl, Keskusauklo B 49, Finland. 

PS Jag kan köra 80 m AM ock så. 

En God Helg 
önskar -FJ och - MN. • 

http:testomg1l.ng
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Två meter l(onverter 
MED 

NUVISTORER 

Efter ReA Ham Tips W20KO. 

översatt från »Norsk Amatörradio» 1/1963 

av SM4KL. 

I den här konvertern (fig. 1) 'används tetro vara av koppar eller mässing. Med undantag 
den 7587 som blandarrör. Då röret har stor av HF-röret bör alla jordförbindelser göras till 
blandningsbranthet och belastar lokaloscillato dessa stift. På hållaren till HF-röret tillverkas 
ren mycket litet, får man ut en relativt hög en liten skärm (se fig. 4) aven bit tunn kcp
och stabilsignalspänning. Som HF-förstärkare par- eller mässingplåt, vilken lödes till stiften 
och övertonsoscillator används trioden 6CW4. 8 och 10 på hållaren och vidare till chassit. 
HF-steget är neutraliserat med induktansen Den här konvertern är beräknad för en ut
L 8. (För närmare · detaljer hänvisas till QST gångsfrekvens på 26 till 30 MHz. Om man 
9/60) . 	 Strömförbrukning är 110 volt, 25 mA önskar en 'lägre ut-frekvens, behöver man bara 
och 6.3 volt, 410 mA. skifta ·kristall och utgångsspolar. En kristall 

Med undantag av HF-spolen är alla spolar på 43.3 MHz passar t. ex. till en utfrekvens på
i'indalde på formar med kärna. Detta underlät 14 till 	18 MHz (i SM behövs endast 2 MHz). 
tar avstämningen. Hålen i monteringsplattan I detta fall lindas utgångsspolen L 4 med ca 
som syns i fig. 2 för spolformen CTC-PLST 22 varv medan däremot oscillatorspolen förblir 
eller liknande, och de äro placerade så att åter oförändrad. 
koppling undvikes. Oscillatorn är kopplad till Trimningen är ganska 	enkel, men man börblandarsteget med en tråd som går från gal använda en griddippa samt en mottagare medleränden på blandarspolen till ett icke använt S-meter. Om man har tillgång till svepgeneralödöra på anodänden av oscillatorspolen, någon tor och brusgenera tor, erhåller man naturligtkoppling utöver detta behövs inte. Då rörhål vis större noggrannheten. Använd först gridlarna äro mycket små behöver '<le endast pres dippan och placera alla spolar till rätt fr esas ned i de upptagna 	hålen på chassit. När 

.kvens: L 1, L 2 och L 3 till 146 (här i SM ärhålen borrats, gör man med en fil två hack (se 
det nog klokt att trimma till i närheten av 145,fig. 3), så att rörhållarna passar väl. Två av 

stiften i rörhållaren böjas iH sidan och lödas L 4 till 28 MHz, L 6 till 40 MHz och L 7 till 118 
fast i chassit, som av denna 'anledning bör MHz. 

I" 	 _jIANTENNA)

l' ., 	 1)/

I 	 POWER PlUG DIA. GRTSTAL .. 	 ~SOGKE/D #32 +l6Xco~"NC l ~2+ + 4+ .!.."OIA , 

(OUTPUT\. v, + ~.~. + rO . 
IA 

STANoorf +""20 +.O'A . ~ , " IN5ULATOR L7 
HOL ' ro. .. O'A . + + 	 • .. 

LEAO  ------ C.+.,:~ e, o \ P " " 
" 

-------+0 "20 20 Yl" V, + +~ DIA. + LJ lO! 

l4- L~ '~)8 ""- SEE 'IG.' 
C.+ _____________________ Fig.2. 
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Spolar
le e) e, 

L4~ L 1: 5 varv 'Ii" 0 1.3 mm blank koppartråd, 
lindningsavstånd en tråddiameter, uttag 
2 v. upp eller för bästa brusförhållan'<le. 

L 2: 	 4 varv 14," 0 0.5 mm CuE tätlindad på 
spolform med HF-kärna. 

L 3: 	 Samma som L 2. 
., L 4: 	 11 varv %" 0 0.5 mm CuE tätlindad på 

spolform med HF-kärna. 

L 5: 3 varv isolerad tråd, tätlindad link. 

L 6: 	 5 varv %" 0 0.5 mm CuE tätlindad på 
'Spolform med HF-kärna. 

L 7: 	 7 varv 'Ii" 0 0.5 mm CuE tätlindad på 
spolform med HF-kärna. 

L 8: 	 25 varv 0,3 mm CuE lindat på 1 MQ lh 
5/16" lång justeras för neutralisering 

L-~~~ __~__~__~~__~. GNO (se text). 

Fig.l. 

Tag- in en signal på ca 145 MHz och trimma 
Komponentlista: L 2 till max. utslag på S-metern, Gör om det

C1: 0,5--5 pF rör-trimmer samma på 147 MHz och trirruna L 3. Sök upp 
C2, C3, C11, C12, C14, C15, C16: 500 pF en signal mitt på bandet och trimma L 1 och 
C4, C17: 3,3 pF C 1. Här är det ett svagt utpräglat max. HF
C5: 2,2 pF steget neutraliseras bäst genom att man kopp
C6, C7, C8, C9: 500 pF lar loss glödstr,ömsledningen, L 8 bör göras 
C10, C13: 40 pF med några varv extra från början, och spolen 
J1, J2: KDax jack typ BNC justeras nu genom att ett varv tas av åt gång
R1: 47 kQ en tills man får min. genomgång aven stark 
R2 : 6800Q signal, när de andra rören brukas som vanligt. 
R3 : 68Q Trimningen är inte kritisk. "* 
R4 : 18kQ 
R5 : 470Q 
R6 : 27 Q 
R7: 100 kQ 

Luftlindade spolar med 8 a. 10 m 0 av 
1 mm tråd »spejsade» till rätt resonansI nästa moment tillkopplas antenn och hu

vudmottagare samt kr,afttillförsel, spänningen frekvens är säkerligen något bättre än 
får inte överskrida 125 volt på anoden. Vid d:o spolar med HF-kärna, vilken däm
jämförelse med tabell 1 kan man kontrollera par någote. För skandinaviska förhål
om kopplingen är riktig (man kan tillåtas landen bör kretsarna trimma:s till följan± 20 % avvikelse från tabellens värden). Om 
det nu finns signaler på 2-metersbandet och de frekvenser: L 1 = 144.7 ä. 144.8 Mhz, 
kopplingen är riktigt gjord, skall man kunna L 2 till ungefär 144.3 Mhz och L 3 till 
höra dem i mottagaren. Om >icke, bör först os ungefär 145.5 Mhz. Anodspolen L 2 är 
cillatorn kontrolleras genom att ta ur kristal  mera 	kritisk än gallerspolen L 3. Enlen. Med denna uttagen skall bakgrundsbruset 
i mottagaren reduceras, En liten efterjusteling amatör (Oslo) som nyligen byggt denna 
av L 6 kan bli nödvän'<lig, för att få oscillato konv. hade svårigheter att få övertons
ren att svänga. L 7 bör trimmas till max, os kristallen (original) att svänga, inställ 
cillator-ou tpu t. ningen var kritisk men väl trimmad gick 

konvertern utmärkt. Jag tror att V 3 
Tabell 1 med ifördel utbytes mot dubbeltrioden 
Spänningar i volt mätta mot jord: 12AT7, varvid exempelvis en 7 Mc sur
Från V 1 V 2 V 3 plus-kristall kan användas (MF 4--6).
Anod 65 103 50 Detta blir billigare och säkrare.Skärmgaller 50 
Styrgaller O O O SM4KL 
Katod O ~ 0,7 O 
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Den här konvertern är egentligen beräknad 
till att mottaga svaga signaler, om starka sig
naler uppträder har den lätt för att bli över
styrd. För att undvika detta kan m.a.n göra ett 
par sm1\. förändringar. Fig. 5 visar HF-steget 
och TIlan ser där, att det är inla.gt AVC, dess
utom har det första !'Öret (shal"p-cutoff») bytts 
ut mot ett6DS4 (»semiremote») . Rören har 
samma sockelkoppling. 

AVC fås från den mottagare, som konver
tern arbetar samman med. Då det inte blir nå
gon egentlig AVC-spänning förrän en n1\.gor
lunda stark signal kommer in, kommer kon
vertern att ha full känslighet för svaga signa
ler. Det behövs i 'Övrigt bara små förändring
ar : ett motst1\.nd och tv1\. kondensator har till 
fogats. R 8 och C 17 äro placerade s1\. nära in
teill R 1 som möjligt, medan C 18 är kopplad 
direkt p1\.. 

Det är lätt att finna var i mottagaren man 
skall ta ut AVC-spänningen, om man har ett 
schema att gå efter. Spänningen varierar van
ligtvis mellan noll och minus 8-10 volt. Man 
bör ·emellertid uppmärksamma, att enkla kom

S M 5 L-M Ö T E T 
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NYKÖPING 

Nyköpings Radio Amatörer och 
Sändare Amatörer hade inbjudit 
meeting söndagen den 13 oktober 1963. Sam
ling skedde vid AB Atomenergis forsknings
station i Studsvik där man skulle göra ett stu
diebesök . Vädret blev det sämsta tänkbara 
med regn och rusk. Trots detta och konkurrens 
från andra DL-möten blev uppslutningen re
kordartad. Ca 75 personer från både det egna 
och ,.andra distrikt räknades in. 

Programmet 	började i Atomenergis förnäm
liga hörsal där Klas, SM5AQB, hälsade väl
kommen på arrangörernas vägnar. Därefter 
fick man en allmän orientering om företagets 
verksamhet, lokaliteter etc. ytterligare infor
mation erhölls genom den s. k. »Studsviksfil 
men». Detta visade sig ganska nyttigt efter
som det annars skulle ha varit svårt att tillgo
dogöra sig alla intryck från de imponerande 
anläggningarna. 

Rundvandringen företogs i två grupper sor~l. 
leddes av Atomenergis ciceroner, ingenjörerna 
Lennart Reuterfalk och Mauritz Höijertz 
(ex-BKB) . Genom ett specialarrangemang 
fick besökarna tillfälle att bese den väldiga 
forskningsreaktorn R2 på mycket nära håll. 
För att komma in i reaktorhallen blev man 
tvungen att trä plastöverdrag över skorna och 
passera genom en luftsluss. Plastöverdragen 
för att hindra spridning av radioaktiva par
tiklar och luftslussen eftersom det råder över
tryck inne i reaktorhallen. Den elektroniska 
apparatur, som fanns i kontrollrummet, verka
de tagen direkt ur ett science fictionmagasin. 

En annan sevärdhet var van de Graafgenc
ratorn, god för 6 MeV och som används till 
neutronforskning. På sektionen för str1\.lskydd 
och instrumentering besågs och provades 
kroppsaktivitetsmätaren »Hugo». I den ena 
besöksgruppen fick SM5CDJ från Norrköping 
papper på att hans kropps mängd radioaktivi
tet var fullt normal. Rundvandringen tog ca 2 
timmar och avslutades med besök på bibliote
ket där det finns litteratur på de flesta språk, i . 
även ryska. Bland »facklitteraturen» mä rktes 
OQ och QST .. . 

Ater i hörsalen hölls mötesförhandlingar. 
DL, SM50W, fick i uppdrag ,att framföra ett 
antal önskemål och förfrågningar till SSA. En 
viss krrtik riktades direkt till distriktsledarna, 

'Studsviks 
till SM5L

Red . Bengt Fröiander, SM7BN L, 
Västerlånggatan 21 B, Eksjö. 

F ö r att lätta CKJ: s arbetsbörda har jag 
»övertagit» denna 'spalt och hoppas att kunna 
göra den s1\. aktuell som det är möjligt. De ak
tuellaste nyheterna kommer ju i lördagsbullen, 
missa inte den, Av tekniska skäl m 1\.ste nyhe
terna i denna spalt .tyvärr bli ca 1 mån. gamla, 
däråt är inget att göra. 

Condsen är för närvarande mycket dåliga, 
men kortvariga öppningar har noterats spe
ciellt mot VKjZL pä 14 Mhz 1400- 1600z och 
mote USA 1600--1900z. 21 Mhz sporadiskt vid 

att SM4, SM5 Soch SM5L samtidigt anordnade 
distriktsmöten. Genom att så mycket folk från 
distriktet hade mött upp fick distriktsledaren 
ett utmärkt tillfälle att få synpunkter från de 
närvarande. Synpunkter fanns men någon rik
tig debattstämning ville ej infinna sig. 

Det kan vara av intresse att n ä mna att alla 
närvarande utom två hade lyssnat på fonibul
len åtminstone någon gång och det stora fler
talet lyssnar regelbundet. CW-bullen däremot 
tycktes inte locka alls . Endast ett par brukade 
lyssna på den. För att ingen skulle gå miste 
om dagens bulle hade -BL med sig en stencil 
upplaga som delades ut. 

Vid det här laget var alla ganska hungriga 
varför en <Ulsenlig bilkaravan, i vilken ingick 
ett tiotal 2- och 80-meters mobilstationer, star
tade mot Nyköping med Stenbrogården som 
mål. Där väntade ett dignande smörgåsbord. 
Ett par rum hade reserverats för eftersnacket. 
Eftersom arrangörerna aldrig vågat drömma 
om så många mötesdeltagare blev det ganska 
trångt. Elfa visade radioprylar och den nya 
transistorkonvertern för 144 mc tilldrog sig ett 
stort intresse. Nyköpingsamatörerna delade ut 
sin tidning »Break-Im> samt ordnade lotteri 
med QRO-irafo och 304TL som första vinst. 
SM5UX, Eskilstuna, tog hem högvinsten och 
såg tämligen belåten ut. 

1100-1200z. 7 Mhz från mörkrets inbrott till 
omkring midnatt, men 'där är qrmen så sv1\.ra 
att det är svårt att genomföra ett qso. Rappor
ter om dxconds på 3,5 Mhz saknas. 

South Sandwich Islands: VP8HF kommer att 
köra 40 cw i f ebruari- -mars 1964. Exp. startar 
från England 1 dec. och kör då 14 cw med cal
let VP8HFjMM. 

Sikkim : AC3PT Gus, skall montera upp sta
tionen i mitten av nov. qSY'ar sedan till f . n . 
okänd ort men å tervänder omkring 1 dec. för 
ca 3 veckors trafik. 

Heard Island: Om möjligt kommer VK0VK 
att stanna dä r omkring 1 jan. på sin väg till 
baka -till Australien. 

Marion Island: ZS2MI fortsätter sin aktivi
tet fredagar och lördagar p1\. 7005 khz 0500z 
och p1\. 14085 khz 1115z. 

East Malaysia: VS4RS nu på 14 cw men har 
snart sin SSB-rig färdig. 

Togo: VE3BSB, Barry kommer att vara där 
ca 4 mån. från 1 nov. Freq 14120 SSB. QSL via 
VE3AXC. 

Lord Howe Island: VK2?? W5LAK beräk
nas komma igång därifrån under 'senare delen 
av nov. med S-line. 

Swaziland: ZS7 ?? ZE3JO och ZE3JJ 'Skall 
i början av dec. köra cw och am därifrån. 

Franz Josets 	land: UA1KED igång igen på 
14050 omkring 2000z. 

Gough Island: ZD9AM Rob. Johnson QRV 
fram till april -sänder QSL när han kommer 
hem igen. A'dress : Box 197, Benoni, Transvaal, 
South Africa. 

Liberia: E18AF Gunnar ex ET3AF aktiv på 
14 cw 17-1800z. 
QSL mm. 

QSL till VP2VS, PJ5MF och VP2KT som går 
via VE6TP adr.: 12907- 136 Ave. Edmonton, 
Alta, Canada, måste åtföljas av adresserat ku
vert och en IRC för QSL i retur. Tider i GMT. 

TL8SW har inga QSL ännu, tryckeritrubbel. 
Det kan vara klokt att skicka ett kort till Syd 
som han kan fylla i. Adress: Syd Wagoner, BP 
302 Bangui, Central African Republik. 

Dxpeditionen 	till Tobago VP4 har inställts 
på grund av att öns flesta byggnader inkl. ho
tell förstörts av orkanen Flora. 

Mery Dxmas pil Er. .. 
LYSSNA 	PÅ 


BULLEN 

MED 

NYHETEN 

NÄR 


munikationsmottagare har en fast negativ 	 genom att man efterlyste bättre samordning Nästa DL5L-meeting bestämdes till Arboga. DEN ÄR NY! 
förspänning på gallren i HF- och MF-stegen. 	 mellan dem för att undvika kollisioner i stil 

med vad som hände samma söndag, nämligen -CZQ'. 

http:motst1\.nd
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9V 

av 

Lågfrekvent Q-multiplier Bandspridningstips 

Ett 
nätaggregat 

Av SM3APR, Nils-Olof Carlin, 


Dag Hammarskjölds väg E 320, LU N D. 


Alla ni som någon gång känt er manade att 
uttala kötteder över utslitna transistorbatte
r1er bör till fullo kunna uppskatta glädjen av 
att äga ett bra nätaggregat för lågspänning. 
Det här beskrivna nätaggregatet uppfyller al 
la rimliga krav man kan ställa på ett sådant, 
såsom konstant spänning oberoende av belast
ningen, utmärkt brumfrihet, låg inre impedans 
och stort maximalt strömuttag. 

På grund av för klena dioder och dito nät
transformator har jag inte kunnat pröva ag
gregatet för mer än en ampere men med kraf
tigare sådana bör man utan att stressa aggre
gatet få ut två ampere och gott det. 

Schemat, i all sin enkelhet framgår av figu
ren. Nättransformatorn och dioderna (kisel-) 
dimensioneras för önskad ström, likriktar
kopplingen kan vara vanlig tvåvägs (enklast 
och bäst om man har nättrafo med två se
kundärlindningar) eller brygga. R1 är till för 
att skona dioderna från den strömstöt som 
blir när nätaggregatet ,slås på. Lämpligt värde 
för 2 A är 1 ohm, 4 watt och för '1 A 2 ohm, 2 
watt. 

Spänningsregleringen sker genom att bas
spänningen hos OC26 hälls konstant på 9 V 
med hjälp av zenerdioden OAZ227. R2 är på 
47 ohm, 1 watt för 2 A och 100 ohm, 1 watt 
för 1 A. En zenerdiod är i princip en vanlig 
kiseldiod på vilken det läggs en spänning i 
backriktningen. Vid en viss väldefinierad 
spänning bryter potentialbarriären samman 
.och . dioden börjar leda. Spänningsfallet är se-

Om Du har en rx så vill Du säkert ha ut 
ännu lite mera av den, både vad odet gäller se
lektivitet och känslighet. Man blir ju som be
kant aldrig nöjd. 

Det finns många typer av selektiva LF-för
stärka re, en del är komplicerade och fordrar 
inbyggnad på ett separat chassi. Men alla kan
ske inte imponeras aven massa extra »bur
kar» i shacket utan vill kunna bygga in sina 
modifieringar direkt i redan befintliga appal'8.

DC 26 

~ T + 

dan praktiskt taget 'konstant oberoende 
strömmen, helt analogt med ett glimstabilisa
torrör. OAZ227 har en spänl1ing av 9,1 V 
(± 5 %) (vid 20 mA) och tål 1,5 W ulan kyl
plåt, men i samma serie zenerdioder finns ty
per med spänningar frän 5,6 till 12 V. 

Mitt diodexemplar häller c: a 8,7 V, och nät
aggregatet ger 8,5 V vid tomgång och 8,2 V 
vid c: a 1 A belastning. Jag har inte kunnat 
upptäcka något 'Som helst brum, och jag gis
sar att brumspänningen är av storleksord
ningen millivolt eller rentav mindre, alltsii 
fullständigt betydelselös. 

Nätaggregatet kan t. ex. byggas upp på en 
träplatta, och transistorn och zenerdioden 
monteras på varsin kylplät av aluminium. 
Lödöglan på dioden kopplas till transistorns 
bas och skruven till plus. Tänk också på att 
inte koppla med för klen träd. Lycka till med 
bygget! _ 

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! 

ter. 

t 
I lFo--j~")O:" 

IN 

OR'vom. 

1000 

t--<==>-r-\~ j 

IM 
R 

Llr{.(11M i11M LIN 

?S KI 

LI N ·PEAK'"I<ONT;tOLL 

Den selektiva LF-förstärkaren i ovanstående 
schema lämpar sig utmärkt just att bygga in 
i de flesta mottagare. Det enda som behöver 
göras är att ändra pä mottagarens lågfre
kvensdel. Värdena i schemat stämmer hra även 
för andra rörkombinationer. Är slutröret av 
mindre brant typ (t. ex. 6V6, 42 m. fl.) får 
man minska R några hundra kiloohm. 

Vid första anblick av schemat tycker ma:1 
kanske att det liknar en vanlig motkopplad 
LF-förstärkare med ett komplicerat motkopp
lingsnät, men sekundär- och primärledningar
na på utgångstrafon är skiftade, så det blir 
återkoppling istället. Principen är densamma 
som användes i »NF-selector» i RX 57 och 
RX 60. 

1 
Handhavandet är i stort sett detsamma som 

vid en ordinär MF Q-multiplier. »Peak»-för
stärkningen på den ,avstämda frekvensen är 
ca +30 dB, över hela arbetsområdet 100-5000 
Hz. 

fl Det enda som kan tyckas vara komplicerat 
är de två 1 M-pottarna som skall vara ganga
de, men dessa torde ,inte var,a så svåra att få 
tag på. 

-5ASX 

för HRO & TeS 

Det enklaste sättet att ordna bandspridning 

för 21 lYIc-bandet på de äldre HRO-mottagarna 

(HRO-Sr, HRO-M, HRO-MX, HRO-5 m. fL) är 

att offra en originalbandspridningsspole för 28 

Mc-bandet. Kopplas en fast kondensator på 47 

pF parallellt med och 'direkt över varje spole i 

10-meterskasetten, sjunker bandspridningsom

'rådet till att täcka 21 ,0-21,6 Mc. För att er

hålla bästa stabilitet måste kondensatorerna 

vara temperaturokänsliga och bäst är att an 

vända NPO-typ (NPO = negativ-positiv-noll, 

d,v.s.kondensatorerna förändrar ej värde vid 

uppvärmning) t. ex . fabrikat Eire. Kretsarna 

måste givetvis noga trimmas efter ingreppet. 

Justera först oscillatortrimmern för täckning 

av hela bandet och trimma sedan övriga kret

sar för maximalt brus eller signalstyrka från 

en svag amatörstation. 

Vill man ha bättre bandspl'idning på motta

gare typ TCS (man får avstå. från en del av 

det ursprungliga frekvensområdet) för banden 

80 och 40 m, kan kondensatorer kopplas i serie 

med vridkondensatorn för att reducera dess 

»omfång» (ma'C- till mill-kapacitet) och paral

lellt med kretsen för att flytta ner det - ge

nom den tidigare operationen - nya frekvens

området till att täcka 80- och 40-metersban

den. Bandspridningen på 80 m blir ypperlig 

(ungefär 3,3-3,9 Mc) och på 40 m bra mycket 

bättre än i originalskick. I serie med varje sek

tion av vridkondensatorn (från stator till ke

ramisk genomföring) inlägges 120 pf och från 

varje genomföring 139 pf (100+39 pf) till 

jord. Skalan måste givetvis omkalibreras. Det 

ur stabilitetssynpunkt bästa är att använda 

NPO-kondensatorer och var man får tag i så

dana rariteter.. . Kanske inte värt att säga 

mer, då kommer det väl en räkning från an

nonsbyrån i stället för honorar från -CRD. 

-exF' 
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Oplacerade QSL 

Station Datum M. 	 Vågtyp Opr. SM- TEST 
dlstr. 

DU7SV 24.11.62 Al o o 

GC2FZC 12.2.61* ) "7 Al 5 vran 
GD3FTQ{A 13.4.63 N Al R 
IS1ME 15.10.62 14 A3 Kurt, Gbg 4! : Redaktion: Box 78, Gävle 
JA1BYM 29.6.63 Al 5 
JA3APL 18.3.62 n" A3 5 
.TA3APL 7.5.63 21 Al (; 

JT1AB 25.11.59 ~ Al 6 Under ovanstående rubrik ämnar vi i Gävle 
K1HTV 20.2.63 14 A3 :; 
K3BYY 23 .2.63 14 Al 5 i fortsättningen söka få liv i den slumrande 
K6EVR 24.2.63 14 	 Al 5 arten av amatörradio som kallas contests. Det
K8ITH 18.1.62 14 Al 5 

KH6DVF 24.5.63 14 SSB Eddie 5 är avsikten att rapportera nya tester, att er

KL7BR 16.5.63 N Al ·1 
KP4WD 11.9.56 14 Al 6 inra om gamla återkommande och att even
KR6AK 11.11.58 2t 	 Al 7 tuellt kommentera de som varit.
LX3AA 21.7.63 N 	 Al o 
LX3DX 20.7.62 35 Al :; Så raskt över till aktuella tester för decem

LX3DX 22. 7.62 7 A l ii 

OX3UD 26.1.63 7 A l ber. 

PY1CBW 17.5.63 21 	 Al George , Gbg 

il QK DX CW 7--8 dec. Då inga ändringar
PY1NBP 27.8.59 14 Al 

P YZBBO 22.7.62 14 Al :; äro kända hänvisar vi till QTC 1962 nr 12 :300. 

P Y2CEZ 17.8.62 14 	 SSB SL3 
PY4 AP 6.9.,62 Al 3 OBS. att endast 12 timmar får medräknas för 
PY50F 19.2.62 " 7 A l 5 poäng.
P Y7AGY 8.5.62*) 14 Al 5 
SV1AA 20.2.63 A3 S Virginia Party 14-16 dec. Detaljer ej kända 
TF2WHY 10.7.63 	 Al Leif 5 " 
UA9GC 28.3.63 " 7 Al !\ men endast QSO med Virginia hams räknas 
UA9TM 5.2.63 7 Al 5 och f. Ö. torde väl samma linje följas somUA9TM 18.4. 63 7 Al 5 
UA9XU 1.4.63 Al Sven 5 andra states QSO partys, d. v. s. QSO mult. 
UA9KQA 1.10.58 Al" 	 5 
UAOKQA 24.11.62 n" Al ;, med antal körda conntres. 
UA9KYB 18.3.63 14 Al 5 80 m Activity Contest 	CW 21-22/12 1200
UA9KEC 21.1. 63 14 Al 
UA9KTE 18.2.63 11 Al 5 GMT-1200GMT (24 tim). Den går för 3:e 
UA9KTE 29 .11..62 	 Al 8! ! 
UA9KTG 12.1.63 "~ Al 5 året, men är tämligen okänd för SM. 
UA9KDL 23.7.62 14 A3 Poäng: Europeiska QSO=l p, DX=3 p. MedUA0EH 1.12.61 14 SSB 

UD6AM 19.1.61 7 Al W/k, VE och VK räknas som separata länder. 

UF6KPA 24.11.62 14 	 Al 5 
UH8BO 27.7.62 14 Al Gunnar eget land räknas ej kontakter men call areas i 
UH8BO 25.8.62 14 Al 

:; 10 bonuspoäng varje komplett W AC. SlutpoUH8BO 8.7.63 14 	 Al 
:;UJ8AH 19.3.63 14 	 A l äng=QSO Xantal länder. Loggar till 'G3IRM,

UJ8KAA 10.5.61 14 Al 2 

UL7CH 12.4.63 14 Al 5 Peter Lumb, 10 Lake Ave, Bury St Edmunds, 


Suffolk, UK. 12/ 1 1964 är dead-line. 
Om en mänad kommer ytterligare 50 oplacerade QSL att 

publiceras. överblivna QSL i ovanstående förteckning re
turneras när QTC nr 1{1964 utkommer. 

SM5AIO 

MULTIBANDANTENN 
I byggsats (hambanden 80-10 m) komplett med 15 
m feeder (lågförlustIg stege) och instruktion . Spänn· 
v idd c:a 35 m . MIttmatad. 27:ilO kr. (Längre feeder 
mot extra kostnad ). 
Inom kort väntas följande byggsatser finnas klara 
för leverans: 
Antennfllter passande ovanstående multibandantenn. 
Z-matchfUtcr (SOO W) enl. QTC 1963 nT & s . 178. 
Sändare 10 W för 80 & 40 mbanden ( tel egrafI) 
Sändare 40 W för 80 - 10 mbanden ( telegran) 

RX-Topp-lIstorna nr 10 &, 11 

utkom nyligen offererande bl. a. 

Drake- 2B, HQ-180, HQ-170, HQ-H5, HQ- 12H, 

HRO-60, HRO--MX, S-107, Heath "Seneca" , KW. 

VIceroy. HX-500, Viking "Ranger" . 

Ny ak tuell lista Inom kort. Även prIsUsta nr 6 klar 

för dIstribution till d~n som vill ha. 

Tager fabrIksbyggda mottagare och sändare till för

säljning. 


BO HELLSTRÖM, SM5CXF, Vallenluna. 0762·24416 

I fjol vann DJ1PN på 2700 p. Nr 8 och ende 
SM var SM3TW på ·885. 

SM5BLA 
med i Top Ten-listan 
för CQ SSB DX Con test 

Med 193280 poäng och i gott sällskap hittar vi SMfiBLA 
pä sjätte plats i CQ:s T op Ten-lista för SSB·testen 1962, 
den sjunde 1 ordningen. 

Top Ten 
DL3LL 334110 SM5BLA 193280 
HL9KH 313728 UA3CR 186048 
GB3RAF 232140 UA1KBW 177282 
W2VCZ 223080 K3UDX 167162 
UA2AW 21721'8 UB5WF 1,617flS 

SM 

SL6BH A 34182 SM5BOU 14 56784 
SM5CBI A 25730 SM7AIA H 23142 
SM5BLA 14 193280 SM7ACB H 12288 
SM6SA 14 11404S 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

S CQ-TESTEN 1962 

A 
Resultat 
cw 

C 
SM5BLA 
SM3TW 
SM5CEU 

A 
A 
A 

317,580 
65,436 
53.710 

SM2CXU 
SM5BFR 
SM5BOH 

A 
A 
A 

247 
230 
216 

resultat SM5CCE 
SMaCJK 

A 
A 

52,895 
25,812 

SM5KV 
SM5AHW 

21 
14 

12,810 
17.215 

SMSBDY A 22,487 SM3CNN 14 11,128 
SM5CZK A 18 ,040 SM5AlO 14 5630 
SM6APH A 16,683 SM5BEU 14 5565 

TIO I TOPP 
SM2ALU 
SM5DUB 
SM6DED 

A 
A 
A 

15,946 
15,180 
13,9"0 

SMSBEl 
SM1CXE 
SM6CDO 

H 
14 
14 

3600 
2325 
2250 

SM5BRS A 12,960 SM5CXF 7 10,560 
CW FON! SM6ARH A 12,267 SL2CU 7 5952 

1. SM5BFE 

2. OH1TN 
113.033 

107.000 
1. OH5SM 

2. LA8WF 
21.006 

15.518 

SM6CAW 
SMf>CON 
SM5CMG 

A 
A 
A 

11. 6t6 
9240 
8122 

SM7DRB 
SMIlBWQ 
SM5CCT 

7 
7 
7 

5005 
3904 
3277 

3. OH2BZ 94.50'J 3. OH2A 7 .878 SM5UQ A 695R SM5ARQ 7 2581 
4.0H2EW 

5. OH5TK 

80.934 

76 . 194 
4. OH2BT 
5 . OH2AA 

5 .487 
4.76S 

SM5AJR 
SM7TV 
SM5AWF 

A 
A 
A 

6528 
5H5 
393" 

SM5LW 
SM4CLR 
SM5BTX 

7 
7 
7 

1250 
52S 
300 

6. OH3NS 73.21a 6. OH2KL 4.712 SM5AFE A 3000 SM4DRD 7 182 

7. OH1NK 

8 . SM3TW 

68.121 

67.200 

7. SM50V 

S. OH1SH 

4.676 

4.592 

SM5CAK 
SM5BBC 
SM7MS 

A 
A 
A 

1740 
R28 
23R 

SM5MX 
SM6JY 

3.5 
3.5 

33" ·\ 
266 

9. SM3CAE 63.418 9. SM3EP 4.440 
10. OH8QD 62.520 10. SM5FJ 4.231 ew MutU 01'. Multi Tx 

SM5CZQ 143, 262 524 51 138 
(SM5CZQ, SM5ARR ) 

SM SM5BAU 106,240 480 3& 130 
(SM5BAU, 5BCE, 5BDS,6AVW. 7LV)ew 

SL2ZA 56,134 376 31 96 
1. SM5BFE 113.033 36. SM5CZK 2.85~ SL5AB 46,746 248 37 89 
2. SM3TW 67.200 37. SM3CUS 2.58, SM7WT 10,150 77 23 447
3. SM3CAE 63.41.~ 38. SM5BEI 2.42~ (SM7WT, SM7CJZ)
4. SM5CCE 61.800 39. St.-I4ATA 2.23." 
5. SMf>CAK 50.S~2 40. SM6ALA 2.18,\ 
6. SMSCEU 46.73g 41. SM5ARQ 2.18(: ew lIlutII Op. JIIult.l Tx 
7 . SM3BVN 37.200 42. SM7BUE 2.11(, 

SL6BH 179,473 918 46 123 8. SM5ARR 32.757 43. SL6ZK l. 90" 
9. SM3BBA 30.016 14. SM7DRB 1.84' 

10. SM5CZD 24.S57 45. SM3CCI 1.511' 
l ' ONI11. SM6CMU 24.2·19 4&. SM5CMP 1.407 

12. SM7ID 23.985 47. SM2CXU 1.351' SM3BIZ A 84,075 SM5ANH 14 23,236 
13. SM7AUO 19.292 48. SM5BFR 1.16', SM2ALU A 10,611 SM5BGB 14 85n 
14. SM6CJK 19.13:> 49. SM4DRD 1.H1 SM5CAK A 10,502 SM5BOU 14 56·10 
15 . SM7,UA 17.805 50. SM6CMR 8~', SM7AIA A 4646 SM3CNN 14 2987 
16. SM5AIO 13 .050 51. SM5BKM 7~" SM5CEU A 384~ SM6AOQ 14 2160 
17. SM.6APH 12.520 52. SM5AA y 74~ SM7CRW A 171t SM7ACB H 1.632 
18. SM6BDM 12 .11'8 53. SM5ACQ 5~" SMSBDS A 117R SM5KV 14 189 
19. SM5BEU 11.040 54. SM5TA 410 SM5BFR A 225 SM5BKM 14 182 
20. SM6AOQ 9.79~ 55. SM7EH 3Ph SM5CZQ A 144 SM3AZI 3.8 1653 
21. SL5CX 8.76f. 56. SM6BWM 270 SM5BFE 21 4551 SM5BPJ 3.S 1100 
22. SM3CBR 8.4:;6 57. SM3DXG 210 SM5BLA 14 69,721 
23. SM5KV 8.190 58. SM7AVD 17fl 
24. SM6BVQ 7.53a 	 59. SM5AFE HO 
25. SM5BDS 7.420 	 .60. .SM4AJL 51\ ew ]\Iutu Op. Multi Tx 
26. 	 SM5AQI 6.880 61. SM5RH Z SM5AZU 19,552 Hl 30 64 

ehecl<loggar: SM3CJD 27. SM5AOE 6.496 	 SM5AZU, SM5ATN, SM5BGM) 
28. SM3EP 6.043 5UU - 5BHW - 5UO - SL5AB 9982 129 17 45
29. SM6DED 5.887 5LW -7TQ. 	 (SM5ACQ, SM5CZK, SM5TY, SM6CQU)
30. SM5CON 5.642 

SL6BH 91231. SL1CF 5.513 	 ew MULTI 22 10 14 
32. SM5BXA 4.617 	 (SM6AMD, SM6GKU)

l. SM5BDY 85. 140
33. SM2CDW 4.020 2. SM6VR 79.387 
34. SM5BFJ 3.875 3. SL2ZA 55.110 
35. SM2RI 3.519 4. SL3Z0 33.350 ALL ASIAN DX CONTEST 1962 

Resultat 
SM 

SIll 
FONI SM5CCE A 1159 	 SM3BZL 7 4 
l. SM50V 4.676 11. SM5CZQ 193 SM5CAK A 1121 SM5CZQ 14 1207 
2. SM3EP 4.440 12. SM5AQI 112 SM5BBA A 1007 SM3TW 14 637 
3. SM5FJ 4.234 12. SM7ID 112 SM5BFE A 950 SM5BIC H 500 
4. SM7AIA 3.888 13. SM5BKM 54 SM5ARR A 192 SM5BDY H 310 
5. 'SM5CAK 3.456 14. BM5AAY S SM5AQI A 56 SM3BNV 14 248 
6. SM5BHW 2.640 SM3BCZ A 5 '1 	 SM6CJK H 225 
7. SL6AL '2.432 eheckloggar: SM3CJD 	 SM3BYJ H 176 
8. SM5CZD 1.827 SM5AIO - SM5AOE SM6CMU 7 55 SM6BDM 14 163 
9. 'SM5CEU 812 SM5AZU - SM6ARH SM3CBR 7 40 SM5KV 14 12G 

10. SM5CHA 708 SM7ACB. SM7BUE 7 9 SM5TA 21 2 

http:24.11.62
http:24.11.62
http:11.11.58
http:25.11.59
http:15.10.62
http:24.11.62
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Ordet fritt 
om QSL 

Förste insändare till denna spalt blev'SM4XL i Söpnar
by, som har skrivit ett sex sidor längt brev. 

»Viktiga saker har framhållits i QTC 7-1954 sid. 169 
i ett referat från ett SM4-möte i Falun. Där uttalades 
bl. a.: 

att formatet borde ansluta sig till »standardformab
serien, säsom exempelvis postverkets brevkort, 

att i anropssignalerna bokstaven I absolut inte fär skri 
vas med »krok» nedtill, enär den dä lätt läses som J, 

att skrift med kulspetspenna bör avskaffas pä QSL-kor
ten, enär den bleknar alltför snabbt. 

Beträffande Iyssnar-QSL finns ocksa en del synpunkter. 
S1l.lunda stär i QTC 2-1948 sid. 8-9 en eriillan OJTl att vi 
inte skall nonchalera lyssnare i vad gäller rätt och vet
tigt avfattade QSL. En del enkla regler för rapporterna 
finns i OTC 3-1948 sid. 8. Kortens format behandlas i 
QTC 9-1949 sid. 180. Rapportering med omdöme och ur
skiljning önskas enligt QTC 9-1949 sid. 193. Upplysningar 
om QSL (för både sändare och lyssnare) och vad de skall 
innehälla läses i QTC 6-1950 sid. 160. 

Hur man skriver sin lyssnarrapport fär man veta i 
QTC 8-1950 sid. 198. Slutligen uttalas nilgra ord om rap
porteringen i QTC 5-1951 sid. 110. I samtliga nu nämnda 
QTC-artlklar sl{ull SSA:5 adress docl\: numera va,ra. En
sl{ede 7 och ej Stockholm 4; adressen ,Stockholm 8 upp
hörde sommaren 1950 och adressen Stockholm 4 upphörde 
sommaren 1960; varför fär man då kort med ",Stockholm 
8» är 1963 ? ! ? 

Man blir f. ö. förvånad, när folk inte kan skilja på 
QTH och postboxadress, att döma av avlyssnade QSO. Av 
»minneslistan» framgår ju, att SSA:s QTH är Jönäkers
vägen 12, Enskede, men postadressen är SSA, (postbox) 
Enskede 7. Varför skall man då envisas med att sam
manblanda dessa till bastard-adressen »Jönäkersvägen 12, 
Enskede 7?» Tag ett tydligare exempel, så förstår man 
bättre: vi har ju ibland t. ex. vid anmälningar om unlic., 
anledning att tillskriva telestyrelsens radiobyrä. Dess 
adress är, när det gäller post: telestyrelsen, radiobyrå.n, 
Stockholm 16. Vill man i stället ha QTH, är det: telesty
relsen, radiobyrän, Brunkebergstorg 2, Stockholm C. Allt 
så: inga gator eller torg på Stockholm 16, ty där finns 
endast postboxar! Och inga postboxar på 'Stockholm C, ty 
där finns endast »brevbäring». Sammanblanda. Icke dessa 
till bastard-adressen )Brunkebergstorg 2, Stockholm 16», 
ty det är rent slarv! 

Av de ovan nämnda QTC 1948-1951 finns de för lyss
naramalörerna aktuella sakerna inarbetade i ett cirkulär, 
varav jag nu bifogar exemplar till QSL-byrän. Nå.gra in
tresserade har tidigare fätt stora antal oeh l sIn tur dls
trIbuera.t dessa; denna sistnämnda dIstribution tar jag 
icke ansvar för, när ja,g en gång lämnat dc-Jl Ifrån ml~ 
till de Lntresserade, vilket härmed IJäpekas på förekom
men anledning. 

En del QSL-korts-tryckare vet tydligen inte, hur en an
ropssignal skall trycl{as eller skrivas! En anropssignal är 
ett odelbart helt begrepp i skrift, alldeles som vid tele
graferIng, och skall ·därför stå som ett enda ord och Icke 
med mellanrum eller bindestreck. Avslutningen »73» pä 
QSL-lwrten misshandlas ocksäofta. Då 73 betyder bäsh, 
hälsnLnga,r, är det fel att skriva »best 73» eller »73' s~ 
(dubbelt flertal) eller »best 73' s» (ordet »bästa» skall ej 
dubbleras). Hur är det med QSL:ens rad för RST? Det 
bör vara RSTM, så att M-rapport förmodulerin g filr 
plats. Avskaffa vidare allt QSL-tryck om »läsbarhet QSA. 
styrka QRK». På ett QSL skall I amatörradio enda.st RST 
(M) -systemet användas. När det gäller QSL-tryck av 
adresser, som innehåller de nationella bokstäverna Å Ä ö 
(O), mäste man tänka sig för - enl. QTC 2-1951 sid 3? 
Gäller det ortsnamn för adressering bör man Je!{e använ
da AA, AE, OE utan a,ntlngen A, Ä, ö eller A. A, O och 
i ett QSO sänder man endast A, A, O. Exempelv;is Oxelö
sund bör äterges som Oxelösund eller Oxelosund på QSL, 
och i QSO med utlandet sänder man endast Oxelosund ; 
men man fär aldrig skriva eller sända »Oxeloesund"" ty 
det blir ju ett e 1 stället för s efter det andra o :et och 
därmed förvirring för utlänningar. 

ISlutligen önskar jag uttala min stora belåtenhet över 
dig, SM5AIO, i vad gäller QSL-tjänsten och dess handha
vande. Det jag hört från vissa häll om att du skulle 

vara »alltför nitisk» tycker jag är mycket dumt sagt och 
helt enkelt uppenbart nonsens. QSL-tjänsten är så bety
delsefull, att man helt enkelt inte kan vara »alltför ni 
tisk» - vi har ju haft en väJbehövl1g rationaliseTing av 
dess expeditionsarbete 1949-1950, dä all onödig statistik 
m. m. trots mycket gnäll borttogs ur SSA, och sedan 
dess har det väl varit bra. Nästa stora förbättring kom 
nägra är senii.re, då QSL-tjänsten decentrallseTades trots 
en del gnatande, och då fick man L ex, stor bättring i 
försändelseorganisationen, Du kan lugnt leda dessa cen
traler »uppifrån», obekymrad om dumma anklagelser från 
avundsjukt häll. 

Hälsningar SWlC Baecl;;ström. 

SM4XL. 

Ja, det var inget litet brev jag fick att bes·,·ara. I QTC 
nr 11-1963 skrev jag ju förstås att var och en fick skriva 
till »Ordet fritt om QSL», Fack, Ensl{ede 7, men helsr. 
kortfattat; det förrädiska ordet helst skulle· jag ha ute
lämnat. 

Ang. formatet på QSL-kort beslöts vid Region I-konfe
rensen i Malmö .,i juni detta ilr att QSL-kort skall hälla 
minimimätten 9 X 14 och maximimätten 10,5 X 15 cm. Se 
QTC nr 7-1963. 

Bokstaven I är det mänga som slarvar med, speciellt 
pä QSL irån Finland är det svårt att avgöra om dom 
menar I eller J. 

Kulspetspennans vara eller icke v,ara, det är frågan. 
För min egen del håller jag mig till kulspetspennor; jag 
har sett mänga gamla QSL skrivna med kUlspetspenna 
och det syns faktiskt vad det stär. Men det finns en del 
amatörer som skriver oläsligt, och då hjälper varken 
bläck eller kulspetspenna. Skriv ätminstone signalen fUllt 
tydligt. (Hoppas de båda SM5-orna läser detta). 

Ang. QTH och postboxadress sä har Du alldeles rätt. 
Finns det fack eller postbox, skall det användas, i annat 
fall gatuadressen, 

Lyssnaramatörerna har nu också fått en påminnelse att 
det int.e duger att skriva QSL precis hur so.m helst. 

I fräga om utseendet av anropssignaler på QSL-kort är 
det av största vikt att den <syns tydligt. En del QSL filr 
man vända och vrida flera gänger innan man till sist upp
täcker signalen med minsta möjliga stil. Det är fel. Bok
stäverna ska synas omedelbart vid påseendet av kortet. 

Tack för päpekande om best 73; det ska jag i fortsätt 
ningen undvika. Utlänningarna, som sänder till 'oss sven
skar »best 73», kommer kanske att haja till när sven
skarna plötsligt slopar »best». Jag har även nu fätt lära 
mig att mitt QTH heter VENDELSO och inte VEN
DELSOE. Skönt att slippa en prick. 

Slutligen vill jag tacka för Dina Jovord. Det är inte sä 
besvärligt att sköta den här sysslan om alla gör som dom 
ska, d.v,s. sorterar sina QSL prefixvis innan dom skicka::; 
till SSA för vidarebefordran, inte skriver och kladdar ph 
obehöriga QSL o.s. v. Jag vill framhillla ett par amatörer, 
som verkligen kan konsten att sortera sina QSL. SM7CPI 
och JSM5DZH är ett par bland flera hundra som har visat 
prov på detta. Jag hoppas slippa publicera nägon som ~j 

kan sortera sina egna QSL, Det finns en och annan, men 
det är ett fåtal. 

Ang. oplacerade QSL har Du-XL fullständigt missupp
fattat mjg, De QSL som jag publicerar är felaktiga av 
en eller annan anledning. Det kan fattas en bokstav eller 
tva bokstäver kan vara oml{astade el. dyl. Du har skickat 
mig en förteekning pä QSO Du haft de dagar, som stär 
angivna under rubr. Oplacerade QSL, Det är onÖdigt ar
bete Sune. Vad Du och alla andra, som är intresserade, 
skall göra, är att titta i loggen om nägon haft QSO med 
nämnda ,DX-station nämnda dag, I så fall, skriv till mig 
och meddela rst, dä ,kan jag direkt aNgöra vem som ska 
ha QSL-kortet. Att Du haft kontakt med ·SM3, 4 och Ii 
angår egentligen Inte mig. Eller hur? 

ISkriv till »Ordet fritt OJll QSL» Fack, Enskede 7, om 
ni har nägot att frilga om elier tala om, men kortfattat. 
Annars publiceras det inte, 

73/Ernfrld 

SM5AIO 

P. S. 

Vill man skicka brev till telestyrelsen ang. unlic., och 
att ärendet ska behandlas snabbt, är rätt adr.· Telesty
relsen, Radiobyriln, Art 1,C 728, Fack, Farsta 1. Är ären
det mindre brädskande kan det skickas till: Telestyrelsen. 
Radiobyrån, Box 16065, Stockholm 16. Telegramadr. : Ra
diobyrän, Sthlm. Telex: 1290 (Gent!. STH). 

D. S. 
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BÖCKER 

BYGG 

Antenner, antennförstärkare, blandarsteg, 
hf-oscillatorsteg, selektivite, kristallfilber, Q
förstärkare, mekaniska filter, störningsbe
gränsare, bandspelaruttag, brusspärr, kristall
kalibrator, trimning och verktyg är några av 
kapitelrubikerna som möter läsaren när han 
bläddrar i boken Bygg själv för bättre dx. Bo
kensom ingår i T-eknik för Allas handboksse
rie är hållen i en stil som lägger tonvikten på 
det praktiska arbetet och nästan alla kapitlen 
i boken leder fram till -en färdig apparat eller 
del för komplett-ering och förbättring "aV be
fintlig apparatur. 

Många av beskrivningarna är utförliga och 
synnerligen lärorika. Speciellt som nybörjar
bok kan den varmt rekommenderas och även 
om den inte vänder sig just till sändaramatö
rer så är det inget som hindrar att {lessa ock
så kan hitta något för sin station i boken. 

Bygg själv för bättre DX 

Mauritz Lundqvist 

TfA Handbok nr 25 

Pris 12:50 

STEREO 

En trevlig populär-praktisk 'in~roduktion i 
stereoteknikens djungler ger Kjell Jeppssons 
övensättning "aV den tyska boken Kleines Ste
reo-Praktikum. Även om undertecknad 'anser 
att en verkligt högklassig förstärkare slår ut 
allt vad som hitintills ges i stereoväg så är det 
inget som hindrar att man gärna läser den här 
boken som verkligen på ett enkelt och lättfatt
ligtsätt reder ut begreppen. 

Beskrivningarna av olika i marknaden fÖl'e
kommande stereoapparatur har fått -ett för 
stort utrymme på bekostnad av bland annat 
översikten om hur stereoöverföring på e n ra
diokanalordnas. Just denna form av överfö
ring är aktuell och kommer om en nära fram
tid att vara utbyggd i Europa. Framförallt är 
det tyskarna som är intresserade och flel'a bra 
konstruktioner finns i produktion, men än sil 
länge rör det sig mest om export till Amerika. 
Många roliga saker får man dock lära sig i 
den här boken och den som inte studerat elek
troakustik blir säkert förvånad över att toner 
under 300 Hz inte är riktningsberoende på 
samma sätt som diskanten. 

Stereohandboken 


F?'itz Kulme/Karl Tetzner 


Nordisk RotogravYl-

Pris 11:

ELLÄRA 

Ellära för telereparatörer är en nyligen ut
kommen bok som ansluter sig till den Imrs
plan som är fastställd av Kungl. överstyrelsen 
för Yrkesutbildning och följs av landets yrkes
skolor. 

Boken är alltså främst avsedd som komple
ment till lärarens framställning och Laboratio
ner, men efter en noggrann genomläsning kan 
man konstatera att den även kan användas för 
självstudier eller som kursbok för en studie
cirkel i amatörradioklubbregi. 

Spänning, strömstyrka och resistans bildar 
inledningen och över ohms 'lag visardiagram 
och kretsar kommer man fram till transforma
torer, motorer och mätinstrument. 210 övnings
uppgifter med svar avslutar boken. Givetvis 
kan man inte hitta några praktiska byggbe
skrivningar, men det har ju inte heller varit 
meningen. 

Ellära för telereparatörer 
Wahls tröm/Li.ndskog 

Svenska Bokförlaget Norstedts 

Pris 18:50 

SSB AM cw 

Helt renoverade sändare och mottagare ga
ranterade som nya. Priserna Ink I. frakt och 
försäkring. 
SÄNDARE 
1:_ F. Johnson 
Invader 8()-10 m; 100 W SS B, CW 
25W AM •..•.•...•••.•...•.••......•.•.... $ 595 
Hammariund 
HX50 80-10 m; 50 W SSB CW 12 W AM •. $ 395 
HX500 8()-10 m; 100 W SSB CW - 25 W AM $ 675 
HalllcraHers 
HT37 8()-10 m; 7()-100 W SSB, CW - 17 
-25 W AM .••..•..........••...••.........•. $ 480 
HT32B 8()-10 m; 100 W SSB, CW - 25 W AM $ 688 
COLLINS - 32S3, KWM2 
MOTTAGARE 
Halllcrafters 
SXlOlA SR150 8()-10 M S 385 
SXlll SR160 8()-10 M S 281 
SXl15 HT41 8()-10 M S 570 
SXl17 HT45 8()-10 M $ 567 
Hammariund 
Ha 170A 160- 6 M $ 565 
Drake 
28 TR3 8()-10 M $ 262 
Colllns 
75A4 16()-10 M S 607 
75S3 
CDR - Ham - M - bearnar 120v "IIer 24Ov. 

Telrex o Hy-Gain beamarna. 

Skriv om Information pö nya och renoverade 
sändare och mottagare och hur lött det ör att 
köpa frön oss. 
VÄRLDEN-VID Skriv till W9ADN 

ORGANS & ELECTRONICS 
Box 117, Lockport, 1111noll, USA 

http:senii.re
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7/1-12/1 : A capulco. 


20/1-25/1 : San Fmnsisco. 


7/2- 10/2 : Galapagos Islands. 


22/2-28/2: New Orleans. 


14/3-17/3: Ponta Delgada. 


26/3: Ankomst Göteborg (lagom till MUCK) . 


Fyra amatörer finns ombord, SM4CET Jan, 
SM5BOH Christer, SM6CUK Lars och SM7CIR 
Rune. Den kvartetten g.aranterar hög 'aktivitet 
från SL8AY, som preliminärt kommer att dy
ka upp på 

7005 kG CW 


14040 kc CW 


14140 kc Foni 


Det är inte otänkbart, att stationen också 
blir QRV på 3,5, 21 och 144 Mc. 

SL3AY 

SISTA 

MINUTEN 

NYTT 

Än håller sig gamla Älvsnabben flytande, 
och om allt går enligt planerna skall det i vin
ter bli en långresa enligt följande program: 

14/11 : Avgång från Karlskrona. 


28/11-2/12: Ännu ej f'a'Stställd hamn i Afrika. 


16/12-20/12: Caracas. 


23/12-28/12: Cartagena (vilken jul, hi). 


KJJl 2000 SIDEBilND 
TBilNSCEIJ1EB 

Beställ Nu. Ni har den till JUL 
Ring eller Skriv 

Vi sänder Broschyr 

Pris kr. 3.185:- inkl. likriktare 
exkl. oms 

TELE • MAHTS 
Långvinkelsgatan 180 - Hälsingborg - Tel. 28662 

o MECHANICAL FILTER PRO· 
VIDES PASSBAND FOR SSB 

• NO EXTERNAL ANTENNA 
SWITCHING REQUIRED 

• INDEPENDENT TRANSMIT & 
RECEIVER FREQUENCIES OR 
TRUE TRANSCEIVER OPE· 
RATION 

• 90 WATT P.E.P. ROVIDES 
. EFFECTlVE MOBILE POWER 
WHILST NOT OVER TAXING 
THE CAR BATTERY 

o 12 VOLT D.C. TRANSISTOR 
POWER SUPPLY 

• 6 BAND OPERATION 

• CRYSTAL CONTROLLED RE· 
CEIVER 1st MIXER 

• OUTPUT IMPEDANCE AD· 
JUSTABLE 

• SIDE·TONE MONITOR FOR 
CW 

• MATCHING A.C. POWER 
SUPPLY WITH BUILT IN 
SPEAKER 

• EASY TO INSTALL IN A 
VEHICLE FOR MOBILE OPE· 
RATION 

• LlGHTWEIGHT, ATTRACTI· 
VE, ROBUST, EFFICIENT 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

HÖSTTRÄFFEN 

I 

LUDVIKA 

Söndagen den 13 oktober var det åter dags för fj ärde 

dist riktet s höstträff, denna gång i Ludvlkas Folkets Hus. 

Vi kunde räkna in cirka 45 deltagare, däribland gläd 

jande nog även en del frä.n granndistrikten. D ock uteblev 

i stort sett den väntade mobilin vasionen på lördag, så. vä.r 

check-in-man , SM4KM, hade som enda jobb a tt lotsa in 

Heathkitgänget till 'Stadshotellet. Men han fick me·r att 

göra på sö ndagen. 

Från mötesförhandlingarna, som leddes av - KL, kan 

följande saxas : 

SM5KV rapporterade om SSA:s verksamhet och fram· 

höll bl. a. svilrigheterna att fä hundraprocentig anslutning 

av de svenska amatörerna. Framtidsuts ikterna för vär:!. 

amalörband är inte odelat ljusa. UtveCklingSländerna har 

I regel mycket liten förstäelse för amatörrad io. SSA efter

lyser översättare till tekniska a rt iklar i utländska Ud· 

skrifter, speciellt gäller detta mera ovanliga språk. 

Mötet k onstaterade att fonlbulletIncn blivit mycket po· 

p ulär och hörbarheten är god i SM4. 

SM4UKV, för tillfä llet med qth Kilsbergen. har irrite

rat en del på grund av d efek t teckengivning. -KL fram
h öll att detta givetvis är trilkigt men huvudsaken är' väl 

att det ägr ut en signal som trots sina b rister är använd

bar som trim- och pejlsignaI, Eftersom al lt arbete med 

stationen sker pä fritid med frivilliga krafter kan man 

inte forcera fram tel<nlskt perfekta lösni ngar. 

Sedan majmötet h ar två amat örer i SM4 lämnat oss för 

alltid: SM4BBZ och SM4RZ. Deras minne hyllades med en 

QS L- kort 
AFFÄRS 
INDUSTRI 
REKLAM TRYCK 

SM7APO 

STRANDBERGS tryckeri 
Forserum Tel. 0380/20440 

tyst lninut. Till -·BBZ:s ef t erträ.da r e i valberedningskom

mitt~n valdes -CXK. 

Slutligen rekommendel'ades alt nästa möte förläggs till 

Borlänge, som enligt en av - KL uppgjord statistih: ald

rig haft ä ran och nöjet a t t stå som värd för ett sådant 

arrangemang. Minnesgoda Oldboys, däribland referenten, 

e rinrade s ig dock att det faktiskt varit ett /Ileeting där, 

innan -KL blev ,DL. Det är m ed andra ord så länge se

dan att elet får anses förhistoriskt. 

Efter lunchpaus fil ljd e sil SM5KV:s mycket intressan t a 

föredrag om hembygge av ssb-sändare. H an redogjorde 

för de två huvudmetoderna att generera en 5sb-signaJ: 

fasnlngs- och fiJtermctoden. Vidare beskrev h an en fas 

nlngsexciter lämpad för hembygge. Deltagarna fick kopp

lingsschema på denna och dessutom demonstrerades den 
i prototyp. 

-KL gav även en del tips om modernisering av gamla 

mottagare för a t t förbättra ssb-mottagning. Hans rekom

mendationer I~an sam,manfattas l fem punkter: 

1. 	 Förbättrad ave. 

2. 	 B ä ttre första hf-steg. 

3. 	 Stabil l okal osci llator. 

4. 	 Kristallstyrd b eat oscil lator. 

5. 	 Förbättrad mellanfrekvensselektivitet (Q-mul
tiplier). 

Champion Radio hade i anslutning till mötet ordnat en 
representativ utställning av Heathkit byggsa tser. Speciellt 

intresse tilld r og sig den nya enbandstransce-ivern för 80... 
metersbandet, HW-12. 

AuktIonen blev en ganska matt tillställning med fä pry 

lar till salu och ringa köplUSt. En tillfällighet, eller är 

det ssb-planer som gör gamla am-grejor mindre begär
Iiga7 

·Så var det dags a tt bege sig hem, var och en till , sitt, 

I höstmörkret och det regn som str ilat hela dagen. Får se 

hur många som kommit igå ng på ssb när v i ses igen en 
gang i maj 1964. 

Carl E. ElS' 

SM4KZ 

AF102 5:95 kr 
AF139 28 :00 kr 
OC615 4:15 kr 

Sa.ts Om 4 s t . enl. ovan (2 st. OC615) till konvertern 
QTC 8-9 1963 endast 35 :- kr. Kristall 35 Mc 24 :75 
kr, 38,667Mc 26:75 kr. 

p R I S L I S T A nr 6 
under utarbet ande och såndes gratis pil begäran. Be
t ydlig t utökat varusortiment: 
TranSistorer (drygt 600 t yper prissa tta) . 
lladlorör (de flesta förekommande). 
I{rlstaller (Europas största sortimen t ). 
Kondensatorer, motstånd, trans f ormatorer, spolar, rör
hållare och andra komponenter. 

REALISATIONSLAGER 
Eimac 7203/4CX250B Shure mikro f oner 

Allt fabriksnytt och In!:'en a.ndrasorterlng 

BO HELLSTRUM 
SM5CXF 


Tel. 0762-24416 Vallentuna 
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SM3CHS Roger Zettergren. Färgerigatan 6, Strömsbro. Nya signalerAdress- och signaländringal' SM5CDZ Roolaid Stein. Guldsmedsvågen 3. Enskede 1 . 
. SM3DZF Helge Broman. .Ringvägen 3. Timrå.. 
Sil13DEH Nils Söderman, VHlavägen .11 . Härnösand . 

1"'r d"1I il / Il 196:1 SM7DGJ Stig Andersson. Postläda 11:>6. Fjäll<inge. r er den l ,' U 1963 
SM7-3290 Gunnar Lingström, Brevlö.da 158 A. Vinslöv. Klass 

SM5FY Nils Sjöberg, Knektvägen 1, Kungsängen. SM6-3387 Rustan Johansson , Box 850, Mölnlycke. SM7DAK Christer Johnsson. Prostgatan 28, Hörby C 
SM5LQ Jan Andersson, c/o Thunberg, Munkhagsgatan SM4-3469 (ex -AFU) Nils Roland Ring, Humleväge:l 16 

SM5DDK Leif Pettersson, BlommenbergsvägenB, Falun.68, Linköping. 186, Hägersten ... CSM5-3473 (ex-BXU) Sune Maxe, Enspännargatan 53, 2 

SM5AQB Klas Eriksson, Svan vägen 6, Nyköping. 
SM2LS Gunnar Ahlbom, Brandgatan 3 A, Älvsbyn. 

tr., Vällingby. SM5DGK. Einar Malm, Skärmarbrinksvägen 8, 
SM3ANI Karl Onblad, Gärdesgatan 90 A, Sollefteil.. Namnbyte: SM7COS Erland Larsson , Borgeby 17, Flädie, . Enskede . . . . . . . . . . . . . . . . . B 
SM;6APJ Göte Wiktorsson, 3:e div. F 7, Såtenäs. har antagit släktnamnet Beirup. SM4DHK 'Sten Jernberg, Skolgatan 6 A, Hagfors C 
,SM4ALK Ingemar Norrman, Stenhagsgatan 10 A, 3 tr .. SM5DIK Bo G1anell, Tjärhovsgatan 10, 1 tr. ,Karlstad 2. Stockholm SO ....... B 
S1.16ALM Hans O. Malmst.n, F 6, Karlsborg. 

SM5DDK Leif Pettersson, Blommenbergsvägen 186, Hä SM6WK Ulf Brunnegärd, Lärarbostäderna, Floby ASM5AWO Gert Karlsson, TrolIbäcksvågen 47, Trollbäc
gersten. SM5DKK Jan Arvesen, Granvägen 31, Nyköping Aken. Nya medlemmar SM6DEK Ragnar Ohlson, Postläda 3480, Lindome.SM6AVY Hagne Carlsson, Storgatan 42, Mellerud. SM7DLK L ars Göran Carlsson, Norra InfartsgaSM5DIK Bo Glanell, Tjärhovsgatan 10, 1 tr., StockSM3BBAf5 Karl-Einar Sjödin, Domus 439, Körsbärsvägen tan 55 A, Landskrona . . . . . . . . .. Bholm SO.1, Stockholm O. Per den lljll 1963 SM5-3464 Rolf Ekelund, Dag Hammarskjölds v. 2S1, S~17DMI< Bengt Montån, KObjersvägen 10 C, Lund CSM7BOA Sten von Friesen, Per Henrik Lings väg 15. 
Uppsala 9. SM6DOK Jan Rosen, Blidvädersgatan 50. Göte-Lund. 

SM6-3465 (OE3 RK ) Rudi Raidl, Box 79 , Hjo.SM7TT uilå Jönsson, Sveagatan 66, Malmö. borg H ........... B
SM2BPE Nils Grahn, Residensgatan 32 A, Luleå. SM7-3466 Sven Eoström, SÖdra gatan. Torekov.SM4BVC Einar Hallqvist, Box 208. B orlänge.
SM5BNO Roald Gustafsson, Lundbygatan 22, Södertälje. S1.16-34.67 ]{enth Johansson, Hovmansgården , Box 18. S;l15DPK Bengt Sjöberg, Sköndalsvtl.gen 197, FarSM7BX D Tore Wrangborg, Jakobsbergsgatan 3, Ystad.
SM7BZO Stig Carlsson, Saiviegången S, Oxie. Valtorp. sta CSM5BPK Allan Gut, Ringen 46, Stocksund.
SM5BCR/6 Stig Björkman, UKJFM·S. F 14, Halmstad . SM7-;1468 Clacs-Göran Lindblad, Kronobergsgatan 23,SM5CSD Lars-Börje Lundquist. Scheelegatan 8, Köping. S~17DQK (ex-3226) Ingemar -Svensson, Box 65,SM3CLA Karl-Olof Elmsjö, Rönnvägen 18 H, Gävle. Karlsk rona 4.SMr,CXD Tore Pilebro. P yrolavågen 26, 7 tr" Lidingö 3. Skurup CSM5CKJ Per Bergström, c/o Lindgren, Smedsbacksga SM6- 3470 Jan-Olof Corsman, Hållskriftsgatan 2 D, GöSM6CQN Lars-Erik Dahlberg, Norra GubbeTo~tan 14,

tan 4, 5 tr. , Stockholm NO. teborg H . S!<17DRK Sven Da\'idsson, Frillestad, Paarp A 

S-"16CHK Per-Olof Bäckman , c/o Nilsson, Hagbergsgatan SM6DJH Olof Holmstrand, FridkulIagat. 9. Göteborg S. 
Göteborg O. 

SM5-3471 Georg Gustavsson, Fredsgatan 4, Uppsala. SM5DSI< Hans Ellström, Thaliavägen 6, Bromma B 
23, Göteborg 20. SM7DBI Birgit Nilsson, Nygatan 96 B, Trelleborg. SM3-3172 Per-Arne Asp, Roseniundsgatan 21 e, Sköns SM5DTK Karl Hedman, Box 406". Fagersta 2 B 

SM5CDL Hans·Göran Westerberg, Bergsundsslrand 19. berg.SM5DM I Christer ·Skoglund, Storgatan 6. 7 tr., Linkö
ping. SM5-3474 Bertil Ahlin, Ängkärrsgatan 3, Solna. SN17DUK J a rl Johansson. Mariebogatan 27 B, c/o 

SM6DWI Ove Johansson. Ringgatan 41, Kungsba.cka. 
1 tr . , Stockholm SV. 

SM6-3!75 Lennart Haglund , Box 379, Mullsjö. J ohansson, Jönköping A
SM5CUL Gunnel Hillbom-Hov, Odalsgatan 6, Lilleström. SM3-3476 Rune Grundström, Box 123, Björna.SM5DKJ Bernt-Olof Knutsson, Sör-Sylta, MunktoTp. SM3DVK Jan-Erik Nilsson, Bryggarvägen 2, Eds-Norge. SM3-3477 Urban Axell , Storgatan 51, 2 tr., Härnösand.SM5DRJ Sten Byrde, Johan Printz väg 22, Johanneshov . 

~ ........... . ................. B
SM2-347S Rolf Hedenström, Box 1720, Kåge.

FrÖlunda. Trollh!lttan. 


SM6CQM Gordon Magnusson, Stenkastgatan 8, 3 tr. , V. SM6DVJ Kenneth Svantesson, Drottninggata n 58 B, 
SL5-ZY Linköpings FRO-avd., Adalagatan 4 B, Stnch SM7DWK Gunnel Spegel, Kurirgatan 14 B, Häl-

G. Johansson, Linköping. Singborg .......................... A 


med den nya 440 SL från 

e 1--1 '-'~ =: 
mikrofonen för sändaramatören 
• Skär skarpt under 300 och över 3000 Hz - minimalt 

"spiatter", icke önskat sidband reduceras. 

• Eliminerandet a v resonanstoppar tillåter högre medel· 
effekt - tonfrekvensbandet tränger bättre igenom. 

• Frekvenskurvans form ger superb läslighet - natur· 
lig röst. 

• KrångeIfri magnetsystemkonstruktion - hög utspän. 
ning - 52,5 dB - ovanligt tålig - inga problem 
med fuktighet. 

MODELL 440 SL Komplett med "Grip-to-Talk"-strömbrytare, 
bordstativ och tvåledare skärmad kabel (7 lot). Mikrolonkontak
ten ekvivalent med Amphenol MC 3M. Kan användas både till 
automatisk och manuell inkoppling av sändaren. 
MODELL 440. Lägre pris, men med samma enastående upptag
ningskarakteristik som 440SL. Skärmad enkelledare (7 lot). Utan 
stativ, strömbrytare, mikrolonkontakt. 

MU~ROFONER, HIGH FI~E.t.lTY OCH 
E(E'KTRON'ISKA KOMPONENTER 

A87K. Ombyggnadssats, alt användas med 440SL lör alt erhålla 
bästa flexibilitet mellan automatisk och manuell omkoppling. 

För ,.ärrriare upplysningsr vind Er, till: SONIC AB 
Slånbär.vägen 2, Danderyd, Tel. 55 24 00 

NYTT och SURPLUS 

SURPLUSlIlATERlAL DIODER 
Ann~ns 25 walt.statlon bestående av: S!lndare, motta BYZ 10. 800 v. PIV. -6 A ............. .. .. 17:60 


BYZ 11, 600 v. PIV. 6 A .. .. . ..... . ..... . 13:60
gare, antennav.stämnlngsenhet samt omformardel för 
BYZ 12. 400 v. PJV, 6 A ..... .... .. ... .. .. 8:80 
BYZ 13. 200 v. PIV, 6 A ..... . 6:40 

6 eller 12 volt. Mottagaren !lr en 4-rörs s uper med 
frekvensområdet 1,3-6,1 Mc uppdelat pa. 4 band. 

BYZ 14. 200 v. PIV, 40 A ... . ... . . . , ..... . 40:Sändarens frekvensomra.de 2,5--5 Mc uppdelat på 4 
OA 31. 85 v. PIV, 3,5 A .... .. . .. .. .. ...... . 16:band, Stationen är avsedd för telegrafi eller telefoni. 

Sändare och mottagare är försedda med kontrollln SÄNDARRöR 
stcument. Pris komplett med omformare och schema QQV 03-10=QQE 03/12 ... ... .. , . . , .... 21:60 
80:-. QQV 03-20 A=QQE 03/20 ... , ....... 76:

QQV 04-15=QQE 04/20 .. " .... . .... ....... 116:-
HelIskrivare, teleprinter med kont roll remsa. Såv!ll 
QQV 06-40 A=QQE 06/40 .. •.... . .•......... 92:skrivmaskin som lInjeförstärkare avsedda för 12 volt 
QQV 07-40=829 B ...... , .......... 112:-
Ilkspånnlng. Pris komplett med kablar ...... 210:-. 
QV 06-20 = 6146 .. . ..... 24:-

Relilstatlv Innehållande 47 st 24 volts telefon reläer 
TRANSISTORER 

I originalförpackning. Best. nr SV-93. Pris - 45:
samt ett antal kondensatorer . Stativen är fabriksnya 

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

Reläsats, monterat pa. chassle, bestående av Slemens 2N 174 21:60
1 mA polariserat relä I plastka.pa, sockel till detta, AF 102, HF, 220 Mc 6: 
4-pollgt växelströmsrel!l med ställbart luftgap, I pIast AF 118, HF, 220 Mc ... 7:20
kåpa 55 volt 50 per. 2 st transformatorer för matning, AF 106, HF, 220 Mc 7:20
diodbrygga, selenlIkriktare samt 10 watts potentiome
ter. Best.nr SV-96, Pris kronor .. .... , ... .. .. M:- LIJ{RII{TARRöR 

GZ30=5Z 4 GT 6: 
Relä m, bimetall och v!lrmesllnga (för fördröJning) 12 :;Z 34=5 AR 4 ..... 6: 
vol t. Best. nr SV-95. Pris ...... .... . ......... 4:  RG 3--250 A=866 A 12 :80 
Motsta.ndssats innehållande 50 st /Dotstånd, nya. BesL- FöRSTÄRI{ARRöRnr SV 129 ........... . .. ........ ,.. . . .. .. . .. 3:75 
 EF50 8: 
Kondensat<lTsats Innehållande 50 st nya kondensatorer. EL 34 9:60 
BesLnr SV 130 .............................. 2:25 
Handm1lU'otelefon LME med tangent, Best, nr SP249 

11:95 
Selelnllkrlktare, halvvåg 250 volt 300 mA- Best.nr SVENSKA DELTRON AB
S? 107 .................. , ................ ,. . 4 :25 

SelenUkriktare, heIva.g 250 volt 100 mA, enhålsmon- Valhallavägen 67, Stockholm O 
tage. Best.nr SP-96 ........................ .. 4:/10 Tel. 08/3,1 57 05, 31 01 113 

http:mA-Best.nr
http:plastka.pa
http:frekvensomra.de
http:S1.16-34.67
http:Brevl�.da
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H A ~I· annonser 
Denna annons.palt I1r öppen för radioamatörer. 80m I 
denna sin el'enskap riktar Sil' tiO andra radioamatörer. 
AnnODSprlS l kr per KruPP om 4:2 bokstäver, siffror 
eDer tecken, dock 1111's' 3 kr. Icke BBA-medlemmar 
dubbel taxa. Text och Ok"ld Inallndas var för sil' till 
kansOe& före den 1\ I mänaden före Införandet. Annon
.örens anropsslpal skall utsättas I annon.en. Enbart 
postbox I'odlas sAledes ej som adr..... För kommersiell 
annons &'IlOer QTO ordinarie annonsprl.er (se omsla
I'eto andra sida). I tveksamma faD förbebåller .11' red. 
ratt att avgöra, om annons ska.ll anses som kommer
sleD. 

Bytes 
• Professionell FILMKAMERA. Paillard-Bolex H8 
(dubbel-ätta f1>r max. 30 meter spolar) med ett vid
vinkelpanoramastativ, irisbländare, eine-fader, ex
poneringsmätare, avstandsmätare, 2 st. trå.dutlösare, 
filter m.m., original ltiderkoffert, bytes mot Fabriks
byggd SÄNDARE för amatÖl'banden. SM5AYG, K. E. 
Lindgren. Mjölby. Tfn 127 Il. 

Köpes 
• Ett eller flera HRO spolsystem tYl' J 50----100 kc 
eller ev. typ H 100----200 kc . Skriv eller ring. Ange 
pris. SM2ASG. Amt R. Bohman, SofIehemsv. 61, 
Umeå 2. Tfn 235 25. 
• Elbug, kommersiellt byggd. helst Hallicrafters, dock 
ej transistoriserad . SlII7BKZ, Oflmäss~.. 7 17, I{al
Unge 17. 

• Tx, Dx 40, Dx 60 eller likn a nde. B. Slotte, öst 
marllSgatan 44, Fa",ta. Tfn 08/64 58 21. 

ItI"tlon.a l 

~ 

20 . 40 . 80 Meter TRANSCEIVER 

Säljes 
• Telerex beam typ TC-8S. En fyraelements tri-band 
beam som täl mer än 1 kw HF och aJlt slags väder. 
(Har motstätt Vindstyrka pä 37 m/sek.). Högsta swr 
är pä 10 meter 1,8-1 och pä 20 meter 1,4--1. Säljes 
komplett med Telerex baluntransformator för endast 
550:- kronor. SM7BI{Z, Offrnilssen F 17, J{alllnge 17. 

• Bugg, billigt. B. Slotte, östmarksgatan 44, Farsta. 
Tfn 08/64 68 21. 

.2 M-konverter, MF; 3-5 MHz InkJ. likr., 50:-. 2 M 
Beam 4 över 4, 40:-. AM-transcelver, 50 w, 2-R 
MHz typ WS 19, 175:-. Bug, Vibroplex LightIng De 
Luxe, 95:- . 2 W Br Ink!. batt. och ant.. 45:-. 
.Frekvensmeter, typ No 10 Ink!. likr ., 125 :-. lItobU
konv., alla. band, transistor, 125 :- . Mobil TX, AM, 
25 W, alla band , vfo, inkl. vibr. omf., 200:-. Mobil 

Ant. 2,7 m längd med 80 och 20 m spOlar, 50 :-. 
RX, hembyggd dubbelsuper, 16 Tör, ngt def., 175:-. 
Ring SM5KY, Per Wåland. Tfn 08/36 21 17 efter kl. 
18.00. 

• Mottagare' HQ-140-KAE, säljes billigt pä grund av 
studier. Svar till SM3CZS, C. Nylander, östbyg. 10, 
Kramfors. Tfn 114 75. 

OBSERVERA 
• 	 En hamannons publiceras Inte förrän betalning 

Inllutlt pA postglro ;; 22 77. 

• 	 Sänd alltid hamannonsen direkt till SSA kanslI. 

• 	 Skriv tydligt och använd endast vedertagna 
förkortningar som ej kan misstolkas . 

NCX-3 

200 watt SSB . 180 watt CW . 100 watt AM 

Pris 2.795:- exkl. oms 

Nät eller kraftaggregat 117 resp. 12 V 700:

Specialbroschyr sändes mot begäran 

Firma Johan Lagercrantz 
GARDSVÄGEN 10 B SOLNA Tel. 08/830790 

FÖ1'eningen Sveriges 

• 2 M-Mobll.tn, TX 10 W PA QQVOS-10, Conv. 6 
CW4. Nätaggr. , Rotor och Coax-kabe!. SM5CWA, Ak. 
Glelsner, Ekstlgen 9 , Solna. Tfn 010j27 21 40 efter 
kl. 18.00. 

• Förnämligt QTH! Mindre villa, centr. bel. l mil 
från Lund, stora ek.utr., garage, stor tomt. Utrn. 
ant. an!. kan Ingä. SlIt7COS Erland Belrup, Borgeby 
17, Fliidle. 

• Akkord Motorette - västtysk rese- och bilradio av 
ärets mod. RiktpriS 388 :-, mitt pris 252:-. Ink!. 
batteri. Bilkassett 50:- (rpr 80:-). MV, LV, 
FM, 13 halvledare. FM-automatik, 1,8 W uteff. i bil. 
I grä plast; end. 57 mm tjock. Bilmont. tillbehör. 
./. 20 %. Perfekt julklapp - 'h års gar., 8 dagars 
returrätt. SlIt7COS Erland Belrull, Borgeby 17, Flädle. 
• Komplett TX i rack på hjul. Input 150/120 x cw o, . 
phone AM. Variabla ton o. mod.kontv. Geloso VFO, 
kr. 500:-. RX Hallicrafters 'Sky Champion 550 kc
43 Mc, kr. 225:-. SM5BWB, C. Lundbeck, Sand· 
hamnsgat. 3, Stockholm NO. 

• Mottagare "]\(U{ROHE1.'" kristallstyrd dubbelsuper 
för amatörbanden. NÄTAGGREGAT: 400 V/150 m A 
250, V/80 mA, 150 V stab., 6,3 V 3 resp. 5 Amp. 
ELFACONVERTER 2 m, 28 MHz MF. Kompakt 2 M
TX, 15 W, lämplig drivsteg till 432 MHz. HF-STEG 
432 MHz med svänglinje och EC 88. ANTENN FIL
TER med 150 W B o. W·spolar 10----80 m. Ri~g Len
nart Skytt, Sl\I5ARU, Tfn 240 280 kl. 9-18. 
el P.g.a. flyttning säljes NC 46, 8 rör , 0.5- 30 Mc 
uppdel. pä 4 band . 230:-. SCR-522 (BG-- 624 + 
BG-- 625) 100--156 Mc m . schema o. mod. an v . för 
opr. pä 144. 115:-. TU5B 40 :-. RF26 35:-. SM5LQ. 
Tfn 013/321 30 mellan 17.30--19.30. Fråga efter Ing. 
Andersson. 

• Philips rörvoltmeter, typ GM100 i skick som ny. 
Säljes till högstbjudande. dock ej under kr. 180 :-. 
SM5XW, Göran Eriksson, Svetsa.rvägen 25, 5 tr., Kal
häll. Tfn 0758/515 96 mellan Id. 19-21.30. 
• HRO MOTTAGARE I bra "kick med samtliga sPQI
system och inbyggd kristallita!. 500 KHz samt likrik
tare i snygg läda (plac. under mott.) med Heatkits 
Q-multa. Ombyggd i l:a och 2:a HF till 6BA6, säljes 
till högstbjUdande. Mottagaren SPUTNIK SPECIAL 
Crek. 10-60 MHz, kostar ny 345 :-, säljes för 100:-. 
SM4CSK. Tfn 01912 22 51. 
• Lo!:,gböcker gamla typen nytryck begr. antal a 4 :50. 
10 \V TX-xtal 80 o. 40 m inb. nätaggr. antfilt o. 
antistr. 18 X·14 X 14 cm. 75:- med reservrör. Apparat
lada H 16 X B 30 X D 39 cm i blå hammariack med 
inb. chassi, 25:-. 2 st. 832 A a 7 :-. 4 st. QV04/7 
100·%iga ä 3:-. Ker vridkond 5 gang X 450· pf, 12:-. 
Högta!. Il" 812 8 :-. Sl\I5ASX, L. Ericson, österled 
15 A, Arboga. Tfn 0589/134 37. 
• 	 RX BC 1147A sälj. t. högstbj. över 450:-. 1.5--
30.5 MHz. SM7J{J. ·Tfn 0370/14760 el . 14368 e. 18.00. 
• HQ 170 Exportmodell 220 volt. I skick som ny, bil 
ligt vid snar affär. Ring CLH H. WI·ngdcn, 0300 11966 
• QRP. Slutsteg LA 1, garanteraS i uCb. skick, en
dast 525: - . SM5BVU, Richard Stonn, Meteorvii.gen 
44, Täby. 
• TELEGR!\.FITRANSMITTER med c:a 20 st. 7" rul
lar remsa, blandad trän. text. Fabr. SNTS/220 V, samt 
vrldtrafo. Säljes till högst bjud. eller bytes mot Lelca
utrustn., trfc.mot. Hermodstil1godohav. K. Nilsson. 

Tfn 0410163 01. 

O SX 10lA obetyd!. använd: I högform! 2.400 :- . 

MINfPHASE SSB-I';XCITER SB7M oanvänd; ej trim

mad , 1.000:-. MfNfPHASE V7l1f SUPER VFO oan
vänd, Inbyggd i Leistnerlada. Stabilite.t : 2 ppm pil. 
14 .Mc/s, 400 :-. 3 st.· stabiliserade likriktare typ 
OL'TRONIX LSE-300. Ger vardera: 250-300 V (va
riabelt) 300 mA, 3 X 6,3 V 2 A. Regulation: ± 350 rn 
V för ± 10 % nätsp. var., 250 m V för belastn.ändr. 
frän 0----300 mA. Ripple: 3 m V T.m.s. fabriks pris 
450 :-. Aggregaten iir sä gott som använda och hop
monterade till en enhet. Tillsammans med SB7M och 
V7M fäs en högeffektiv SSB-stn! Mitt priS: 1.000:-. 
Styckförsäljning kan tänkas: 350 o-Ist. DX40 med 
nytt slutrör, inbyggd störningsfri, ljudlös fläkt. ( Dun
kermotOI" av kondensatortyp ä. c:a 100:-) . l hög
form: 500 :-. Koaxialrelä DK 60----G2C med 6 ,3 V 
AC -spole, sä gott som nytt: 80:-. (l handeln llS :- ). 
Samtliga prIser kan diskuteras. SM5AEG, Ake Ny
berg, Beckomborga.v. 5, Studenthemolet Tempus, rum 
2312, Bromma.. Tfn 08/37 66 76, säkrast onsdag, fre
dag efter 18.00. 

Sändareamatörer 

ERBJUDANDE 
till SSA-medlemmar 

OCH 

till nedsatt pris. 

RADIO och TELEVISION kostar för 

helör 30:- (ink/. oms.). Förutsatt 

att minst 10 % av SSA:s medlem

mar prenumererar pö tidskriften 

för Ni den emellertid för nedsatt 

pris, kr. 25:50 (ink/. oms.). Sänd 

idag in nedanstöende kupong 

till SSA, Enskede 7. 

RADIO OCH TELEVISION 
- radiotidskrift i europeisk topp
klass. 

Till SSA, Enskede 7. 

Undertecknad prenumererar här

med pö tidskriften RADIO och 

TELEVISION 1964 till det nedsatta 

priset av kr. 25,50 (ink/. oms.). 

Prenumerationsavgiften för ut

tagas mot postförskott i sam

band med att första numret skic

kas. 

Namn: 

Anropssignal: 

Adress: 

Postadress: 

http:19-21.30
http:17.30--19.30
http:M-Mobll.tn
http:annonsprl.er
http:annon.en
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QTC 1963
GOD 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

JUL 
ÅRGÅNG 35 


önskar 

STYRELSE 

KANSLI 
n:on'ferenser Olm Ulverse 

och 
Region l-konferensen 8-9 207 Amatörinstrument 
 10 254 


REDAKTION RSGB 50 år 8-9 210 Antennomkopplare 
 6 178 

Räv EM .............. . .. . ..... . .... . . 6 158 Buggmanipulator 
 37 

Räv NM och SM ..... . ... . .... . . . . . . 8-9 220 CQ-maskin 
 3 71 


• MoHagare Gr.losn G 412 14, endasl provkörd (cirl<a 

40 timmar), n1i.got reducerat pris. Ring 021CJ.j121 2 .~ 
efter 1<1. 1R.OO. I'M4HR, A, Brrgma.n. StIgfInnarg. 2 IS. 
Lud,·lkn.. 

• TX : Heathkit DX-100 i uCb sk ick 180 W cw 150 W 

fonl SO- lO m; 88B-adapter: Heathkit SB-10, helt ny . 

nx: Funke RX-60 dubbelsuper i ufb skicl, SO--10 m. 

AUTOTRAFO: 220-110 V, 750V A. Allt säljes till 

högstbjudande. SM6ADY, A. Wlberg, GÖdestn<ls\'. l, 

Varberg. 


• Elbuggar .",~ volt, nya 6146, 29:- . Div. pryla.r. 

Lista mot porto. iiOi6CMR, L. Bryvik, Rådmans!:;. 12 

C, Skövde. 


• QTC till salu. Argflngarna 1959-62, helt kompletta. 
S1\16BiUC, Anders Dahlgren, So~bänksgatan 45, Göte
borg SV. 

• SX-7l, dubbelsup., 750: - . ))X20 50 VI TX, 300:-. 

144 Mc konv. 6CW4-E88CC MF 4-6 Mc, 120:-. 

Säljes p.g.a. längre lids militärtjänst. S~[7DnB, Asp. 

J. Svensson, Sörbo, Osliarshalnn. 

• SXlll i Cb skick. högstbj., t r·ansf. 2 X 900 V, 300 

mA, 50 :-, mikro Astotic D-104 m. stativ , 75: - . 

S)15BFR, C. Sv:lrd, Hllga., Uppsala. Tfn 018/611 86 

efter 19.30. 


• NY A KISELDIODER 750 mA 400 PIV 3 :50. 20 st. 

10 %. 1N34 1 :40, 1N35 3:75. Translsl<>rer: AF 102 

6:--, OC 26 9:-, 2-0C 26 18:-, OC 11, OC ·15 4:20. 

OC 70, OC 71 3 :-. OC 72. OC 74 3 :60. 2--OC 72. 

2-0C 74 7 :20. OC G14 4 :20. OC ,,15 4 :80. ){ondensa

torer, t.ransformatorer m.m. AGA TV/Radio. Rekv. 

Prospekt! SM7BBY , A. Olsson , Thujl4:stan 16. Vln

trle. Tfn 040/563 66. SM7CDX, B. Sjöstedt, Box 39. 

Skegrle. Tfn 0410/303 64. 


LA 400 C 

Portabeltesten 5 130 CW-summer 
 2 15 

Transtrands lägret 11 274 Enkelt oscilloskop ............. . . .. . . . 2 36 


Halvledarbeteckningar .... • ... . •.. . . 
 10 253 


Harpkstoden 
 10 

SIllIdare Kiseldiodernas användning ..... 7 190 


Lyssnarmedlemmarna l 8SA . 
 8-9 221
Antlknll.ppenhet 8-9 232 

Mikrofonförstärkare ........ . 
 3 76
DiodmultIplikator för 2 7 196
TALA MED TORD-SM5BDQ Oln P&H-enheter Mobilförsllkring ......... . .. . . . 
 12 295
Gasbony III ......................... . 165 

Nuvistorn ........ .. •. .. . ...... .. 
 5 126 


typ med triodkopplade pentoder. Detta kopp

LA-400C lineär förstärkare är av gallerjordad NycklIng vid break-in .....•......... 96 


Nätaggregat ... • .... • .... ... . ... . .. . .. 12 300
Slutsteg ................. . ........... . 12 298

Iingssätt är lämpligt för en kompakt förstär Oscar III .......... • .......... . .. . ... 10 256
88B tranceiver 6 160 

lämpligt drivsteg lämnar denna förstärkare en 

kare fÖ'r medelhöga effekter. Tillsammans med 

Parasitmätning 11 291 

signal av hög kvalitet vare sig den används 


Två. meter sändare 11 278 

SAF 4 
 10 248
YXO för 144 ............ ... ..... . ..•. . 11 2S5 

Olika ulgångsimpedanser kan anpassas medelst 
för ISSB. AM eller CW. 

Tillsats för oscilloskopmätning 

Pi-filter i ulgångskretsen. Den lågimpediva 
12 300 2 42 


Trimning av UKV-motlagare 4 104 

ingä.ngskrelsen är oavstämd. Detta 'förenklar 

TR VOX 9 

tre rat nätaggregat med helvågs kvicksllver

användning på olika frekvenser. Ett väl fj]· 

~Iottagare TVI-filter 11 280 

llkril,tarrör är inbyggt. Endast högkvalitativa 

komponenter. 
 AR88 ............ . .. . ....... . ..•.. 10 244 


Dl-1 
 Colllns S-line 2 38 

TEI{NISI{A DATA 
 Drake 2B ... . . . . 5 138 


Effektkapacitet: ~fä tlnstrunlCIl t: 

Pris: 
LA 400C ... .... ..... . 1330:- (Byggsats) En hem byggd super 3 66 
 Teiullska notiser

Lineär Alv,[ Indikerar HF-spän DI-l (DIstorsionsInd.) 795!- (~Iont.) 
Gasbony Il 24
200 walt D.C. (230 ning på ingängssi TT-l (Tvll-tonsosc.) 160:- (~[ont.) 


watt con troll ed carrier) dan. anodslröm och 
 Nr 6 KristalloscillatorerHF-steg för 144 8-9 217 

Single Sideband 800 walt PEP input HF-ström ut. 
 Lågfrekvenskompressor73 de HF-steg för 432 3 70 


Rörbcstyclmlng: 

CW . FM.PM 400 watt D. C. Input 

S~I5AY SM5AOL S~15BDQ Linjär förstärkareQ-multiplier för If 3 79 

2 - typ 816


DrivIng: SM5AlU Sl\f5ARU SM5CBI 
S)[5ANG SM5MT SM5CLW LInjär sAgtandsgenerator12 307
Single SIdeband Vpp till 60 watt output 4 - typ 1625 


Lineä r AM Upp till 15 watt output (modifierade) eller Selektivt If-filter 12 300
CW. FM. PM Upp till 30 watt output t yp 837 

Ingllngslmredans: 50- 70 ohm Störningsbegränsare 2 35 Nr 10 LF-steg med transistorer 

Utgångsimpedans: 50--70 ohm 
Dlstorslonsllrod: 3:0--37 dB 34 KolkornsllllkrofonförstärkareDimensioner: TR-konverter 2
ELFA5:e-47 dB 241 x 387 X 279 mm 
 TR-konverter för 2 8-9 212 TR-provare
Frel<vcnsomrfide: SO t.o.m. 10 meter VII,t: 25 kg RADIO & TELEVISION AB 

2 m konverter 9 Brusspärr

I' & H Vi.MNAR ETT ARS GAUA~Tl PA ,\LLA J;:OMPONENTER OCH RöR HOLLANDARGATAN 9 A. BOX 3075 


STOCKHOLM 3. TELEFON 08 /240280 302 Störbegränsare
2 m konverter 12 



