
TRANSISTORER 

_ germanium-transistorer är i 
första hand konstruerade för in
dustriella och militära utrustningar, 
där man ställer högsta krav på livs
längd, funktionssäkerhet och lag
ringsbeständighet. LM Ericssons in
dustritransistorer genomgår fullstän
diga kvalitetsprov enligt MIL-före
skrifterna . 
För kvalificerad industriell- och mili
tär användning: 
2N524 2N525 2N526 2N527 2N526 MIL 

_ !~~~~~Et1c~~I gång
er snabbare än vanliga reläer, er
fordrar ingen kontakt justering och 
har vid normal belastning en livs
längd av flera hundra miljoner ar
betsoperationer. 
Dess okänslighet för damm, fukt, 
korrosiva gaser och slipade ämnen 
möjliggör underhållsfria reläutrust
ningar och signalgivare även på 
mycket utsatta platser. 
Kontaktmanövrering sker med elek
t.romagnet eller permanentmagnet 
eller med en kombination av dessa 
båda. 

BREDBANDSRÖR 
!!IiI serie av moderna bred
bandsrör omfattar nu typerna : 416B, 
5842/ 417 A, 5e47J404A, 7150 och 7721 / 
D3a . Samtliga dessa rör har LM 
Ericssons kända ramgallerkonstruk
tion. Katodmaterialets extremt låga 
halt av kisel och magnesium ger 
ma x imal livslängd, varaktigt lågt 
gränsskiktsmotstånd samt långvarig 
frihet från isolationsfel. 

Begär våra broschYler, som inne
håller fullständiga uppgifter och 

datasammanställningar 
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Omslaget 
Det här glinget ger er DX-bullen varje Illrdag kloc

kan 1500 SNT. Operatören (sltta.llde) är SMflBAU och 
s tllcndc från vänste r syns S:M5BCE (see.op . ), ,SM5BDS 
(se .op. ) oell SM. f>CKJ ( red.). 

När bullens efterHinglade signaler strömmar lit 
(ive r l·andel pi 352;) CW , sA ä.r det resultatet av ett 
prydligt tcamwork med Per -CKJ I nätets mitt. 

~'Iaterialet som sänds är dels det som går I SÖt1

dagsbullen. dels färska nyheter som kommit under 
I redagen och lördagen, så 'Sent som minuterna före 
bulletinsä.ndnlngen. 

Många kända svenska stoTfräsare på DX-bande:n 
medverkar med nyheter till bullen. bland :mdra åter
finnes SM5BAU. SM5KV. SM5BLA. SMGCO, SM7 ACB 
och S;V15CCE. L yssna a11tsil. pil. DX-buJl~n, det kan 
löna sig. 

QTC 
Två plus två är fyra 

I QST, oktober 1963, fanns införd en 
artikel med ovanstående rubrik (»Two 
plus two equals four») av A. Prose Wal
ker, W0DCA, W4CXA. Artikeln har 
tilldragit sig stor uppmärksamhet och 
har helt eller delvis avtryckts i ett fler
tal amawrorgan. För att synpunkterna i 
artikeln skiall komma även SM-amatö
rerna till del, återges den nedan i nå.got 
förkortat skick. Artikeln kommer seder
mera att kommenderas av SM5ZD mot 
bakgrunden av dennes långvariga erfa
renheter från amatör och våglängds
konferenser. 

SM5AZO 

De flesta amatörer tänker inte så mycket på 
VIad som kan komma att hända med våra fre
kvenser -i en till synes avlägsen framtid. Men 
förluster av frekvenser skulle innebära en 
svår motgång, inte bara psykologisk utan även 
praktisk-ekonomisk, bland annat m h t vad vi 
investerat i våra sta:ioner. 

Ändamålet med denna artikel är .inte att 
»mäla fan på väggen» utan att 'klargöra nöd
vändigheten av att hela amatörvärlden enas 
om ett gemensamt program och driver det. 
Syftet skall vara att slå vakt om våra band. 
För att var och en skall förstå detta bättre, är 
det nog nödvändigt att närmare förklara hur 
våglängdskonferenser går till och hur inter
naJtionella konventioner över huvud taget upp
rättas. 

Problemet berör alla våra band, men torde 
v·am mest hotande för 80-, 40- och 20-mb. Vi
dare har vi egentligen inte så lång tid på oss 
att verka. Det går nämligen inte Ii en hand
vändning att ge en korrekt uppfattning om 
vad amatörradio är till människor, som har 
ringa eBer ingen aning om detta. Och det är 
åtskilliga sådana, särskilt från 'de många nya 
länderna, 'Som kommer att vara med och be
stämma, när väglängderna skall omfördelas 
nästa gång. 

Våglängdsfördeln ing 
Som bekant bestäms våglängdsfördelningell 

genom internationella överenskommelser. Det 
är ITU (The International Telecommunica
tions Union), som behandl'ar sådana problem. 
ITU sorterar under FN. Dess föregångare 
grundades för nästan 100 år sedan och då för 
att säkerställa nödvändig samordning av tråd
förbindelserna. Självfallet var det ännu ange
lägnare, när radion lwm till, att genom inter
nationella överenskommelser undvika kaos i 
etern. 

Det f:inns två internationella tekniska rådgi
vande kommitteer för ITU. Den ena, CCIR, 
sysslar med mdio och dess förslag ligger till 
grund för ITU: s arbete med våglängdsfördel
ning. Före 1959 behandlades området 10 kHz 
-10000 MHz. Därefter vidgades verksamheten 
att omf-atta även området upp till 40000 MHz. 

Många sitter med både i CCIR och vid ITU
konferenserna. CCIR lägger i första hand tek
niska synpunkter på frekvensernas utnyttjan
de. Även om det inte är klart, att varje rekom
mendation från CCIR skulle av ITU tas in i 
våglängdsfördelningsplanen eller mdioregle
mentet, så är det klart, att kommitten utövoar 
ett mycket stort inflytande. CClR spelar också 
en viktig roll som ett forum för kontinuerligt 
utbyte av rön och åsikter, vilket påskyndar ett 
gemensamt utnyttjande av utvecklingsresultat 
under fortlöpande samordning. 

Vid en ITU-konferens arbetar en kommitte 
enbart med våglängdsfrågor. Den bildar i sin 
tur underkommitteer. Dessas förslag prövas 
först i den stora kommitten, innan de före
läggs plenarförsamlingen för att, efter erfor
derlig diskussion, antas eller förk!astas. 

Varje land har en röst 

Omkring 100 länder deltar, vart oeh ett med 
en röst, oavsett hur stort eller litet landet är, 
hur många radiostationer det har eller hur 
många amatörer, som finns där. Det är klart, 
att ett land l,an utöva ett större inflytande än 
ett -annat, men när det kommer till omröstning 
är det obestridligen endast rösternas matema
tiska värden som räknas. 50 röster mot och 49 . 
för är ofrånkomligen ett nederlag. '* 
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Den tid år förbi, när ett land kunde lämna 
konferensbordet och gå skin egen väg, om det 
<inte fick sin vilja fram. Vare sig vi gillar det 
eller ej, så är amatörradions fortbeständ be
roende av dessa röstetal. De kan ändl'a våra 
frekvensband. Vi måste alltså kunna räkna in 
ett tillräckligt antal röster till förmån för 
amatörradio. 

Vad som kanske betyder lika mycket som 
röstsiffrorna, är innehållet i de förslag, som 
medlemsstaterna lägger fram för ITU. Varje 
lands officiella myndigheter (för vår del tele
verket) föreslår de förändringar, de önskar 
genomföra, innan konferensen öppnas. Om 
dessa nationella försidog gynnar amatörradion, 
är halva spelet troligen vunnet. Gör de inte 
det, måste vi försöka få dem ändrade eller för
!{astade under konferensens gång, vilket kan 
vara svårt. 

En internationell överenskommelse måste i 
allt väsentligt följas. Tänk -exempelvis, hur 20
mb skulle låta, uppfyllt av 100 kW RTTY
sändare med 15 db-antenner! Att få in sådana 
tiHfälligt, som nu, är illa nog. Lägg sedan till 
ytterlig>are 250 kW rundradiOS'tationer med 18 
db~antenner och man förstår lätt, att vi skulle 
vara utspelade, oavsett reservationer från vårt 
eget land eller flera, om resten av världen 
ginge oss emot! 

KALLELSE 
TILL 

o •• 

ARSMOTE 1964 
FöRENINGEN SVERIGES SÄN

DAREAMATöRERS MEDLEMMAR 

KALLAS HÄRMED TILL ORDINA

RIE ARSMöTE 

SöNDAGEN DEN 22 MARS 

STORA HOTELLET 

öREBRO 

DAGORDNINGEN KOMMER 

I NÄSlPA NUMMER AV OTC 

Kom i håg att fullmakter skall vara 

bevittnade av två personer. 

En bedömning och ett program 

Hurdarua är våra utsikter? Bra eller dåliga? 
Ja, det är inte lätt att svara på. Det är så 
många olika människor med olika kulturell 
och språklig bakgrund, varierande klID&kaper, 
intressen och vanor, som skall tillsammans 
fatta besluten. Det är ett oberäkneligt forum, 
där många deltagare ofta uppfattar meningar
na helt 'annorlunda än de avsetts. Sannolikt 
blir det en ny ITU-konferens någon gång un
der perioden 1965-70. Troligast är att den blir 
någon gång 1967-68. Oavsett tidpunkt har vi 
emellertid begränsad tid för våra förberedel
ser. 

Vad kan vi då göra? Det finns fyra åtgär
der, 'Som högst väsentligt skulle förbättra våra 
utsikter. 

Punkt 1: Vi måste först städa upp i vårt 
eget hus. Eftersom vi tillhör ett land med hög 
teknisk standard och har ett procentuellt och 
absolut stort antal radioamatörer, som följakt
ligen hörs väj över llela världen, har vårt sätt 
att uppträda i etern stor betydelse som före
döme och när det gäller att ge de grundläg
gande intrycken av amatörradio. De nationella 
förslagen till nästa konferens kan bero på vad 
människor fått för intryck av vår trafik. Är 
de nöjda med vad de får höra, är dems ~ntryck 
gott. Är de missnöjda, kan de bli negativa till 
amatörradio. 

Alla kan vi enas om, 'utt det finns mycket 
att förbättra i vår trafik. Nyckelknäppar, 
kipp och dålig teckengivning hörs alltför ofta. 
Alla syndare är inte nybörjare. Man kan kan
ske förlåta, om entusiasmen att få QSO över
väger åstundan att ha den mest fulländade 
signalen, men vi måste hjälpas åt att göra nå
got åt allt detta. Det finns 'ingen ursäkt för en 
erfaren amatör att slarva med sådant och 
framför allt inte att - som tyvärr ofta sker 
- nonchalant ignorera det. Det finns också 
bedrövliga telefonsignaler, ostabila, brumman
de, splattrande, förvrängda .ffi m, som man 
också ofta hör. Vi använder värdefulla fre
kvensband. Hur vi använder dem, kan bli a v
görande för vår rätt att behålla dem. Vi har 
sannerligen ingen självklar rätt till dem! 

Inte heller är trafikmetodema ,alltid de mest 
gentlemannamässiga. Exempel på bristande 
hyfs i detta hänseende finns också, även om en 
förbättring tycks vara på väg. 

Dessa förhållanden måste rättas tilL 
ARRL:s förslag om 8kärpta tekniska krav för 
certifikatprov är ett led i detta. Syftet är allt
jämt, att vi ISkall få behålla våra band. Om nå
gon är mot detta, borde han inte ha licens. 

Pun kt 2: Amatörrepresentanterna skall va-
7'a så allmänt kunniga om olika tjänster, som 
skall beredas utrymme på banden, och om alla 
hithörande frågor, att de sakligt och kraftfullt 
kan argumentera och hävda våra int7'essen un
der alla förbe7'edelser på det nationella planet 
för ITU-konferensen. Ett viktigt led i detta är 
att upprätthålla goda förbindelser moo. såväl 

officiella myndigheter som industri, så att er
forderlig hänsyn tas till amalörradions pro
blem. Sådan linforma.tion, 'som erfordras, kan 
vara hur banden används, tendenser i trafik
förfarande, förutsedda kommande frekv-ens
behov för olika ändamål, möjligheter flytta 
förbindelser från kortvåg till ultrakortvåg el
ler från ra!dio till tråd m ro .ffi m. 

Det faktum, att Yi är amatörer, är inget 
skäl för OSIS att inte studera dessa problem. 
Alla ·andra verksamhetsgrenar, som är beroen
de av frekvenser, gör detta främst för 'att för
bereda kommande konferenser och säkerställa 
sina frekvensbehov. Skall vi kunna hävda oss 
i konkurrensen, måste vi följa med på detta 
område och det kommer att kräva ökade in
satser ju närmare vi kommer nästa 'konferens. 

Punkt 3: 1959 lade 'ett land, som tidigare 
varit positivt till amatörradio, fram ett förslag 
att minska vissa amatörband. Det viade sig, 
att om amatörerna i det landet i tid diskuterat 
frågan med sina myndigheter, hade man troli
gen på -saklig väg kunnat komma bill en annan 
lösning. Nu V'ar det för sent. Man hade låst 
sin position, den var om'öjlig att rubba och 
amatörerna i det landet förlorade -sina fre
kvenser. Vi måste därför hålla kontakt mellan 
olika l.änder, så .att sådana olycklig,a; si tuatio
ner inte uppstår och sa att amatörer i så 
många länder som möjligt kan visa en enad 
f7'ont både gentemot sina myndigheter och ge
nom dessa inför ITU. Denna verksamhet kan 
inte ske enbart per brev utan kräver personlig 
påverkan. Detta är av stor betydelse för våra 
band. Det kommer att ta tid, arbete och peng
ar, men gäller det våra frekvenser, är det värt 
vad det än kostar! 

Punkt 4: Lämplig representation vid ITU
konfe7·ensen. Det är där, som de slutliga beslu
ten fattas och där stundom en lätt vikt, pla
cerad i rätt vågskål, kan få det att väga över 
åt rätt håll. Mycket bestäms på ann'at sätt än 
genom beräknin~ar av interferens, kanalsepa
l'ation, bandbredd, frekvensstabilitet etc, Den 
som skall representera vid en internationell 
konferens måste besitta en avsevärd erfaren
het och förhandlingsvana. Det gäller här också 
aH ·etablera motsvarande kontai{ter på det in
ternationella planet, som tidiga re angetts nöd
vändiga inom respektive land. Vidare måste 
anstl'ängningarna vara samordnade med >det 
egna l'andets officiella delegation - att för
söka driva en privat politik är utsiktslöst. 

Vad är det allvarligaste hotet, som vi kan se 
i dag? Utan tvekan iir det rundra~io på 'kort
våg. Sedan konferensen i Atla ntic City 1947 
har många fÖl'sök gjorts att ·åstadkomma en 
användbar rundl'adioj?lan för kortvåg, men 
förgäves, Orsakerna ligger oftast på det poli
tis]{1a planet och är inte sådana, att de borde 
påverka planen. Tyvärr är inte sakliga skäl 
avgörande i sådana fall. Vad ett land anser 
rimligt, ogillas av ett annat. Kraven på rund
radiofrekvenser har överdrivits. Under meIIan

ti'Clen har tillkommit ett trettiotal nya stater, 
som alla kräver utrymme för att via rundradio 
sprida kännedom om sina förhållanden över 
världen. 

Rundradio har blivit ett utrikespolitiskot me
deL Oavsett vad man själv anser om dess an
vändbarhet och effekt för detta ändamål, ökal' 
antalet sådana stationer oupphörligt. Därför 
är det sannolikt, att man kommer att kräva 
större utrymme för rundradio vid nästa ,kon
ferens. Var 'skall man kunna ta de frekvenser
na? Problemet kommer att ha utomordentlig 
betydelse för radioamatörer i hela världen. 

Sammanfattning 
1) Amatö7'radio måste följa med utveck

lingen, främst den tekniska, och härigenom 
vinna 7'espekt och erkännande från personer 
och myndigheter, som utövar stort inflytamde 
över förbindels efrågor. 

2) Vi måste förbereda oss för konferens
deltagande både på nationellt och internatio
nellt plan. 

3) Vi måste hålla lcontakt mellan de olika 
länderna så att vi 'upprättar en enad f7'ont 
gentemot våra myndi:Jheter och, genom dessa.. 
inför ITU. 

SM5AZO 

To the Swedish Radio 
Amateurs: 

In June it was my great pleasure to 
visit the fine city of Malmo, 'as an obser
ver at the IARU Region I Division mee
ting. I was much impressed with the 
serious 'an'Cl enlightened discussions of 
amateur radio problems which took 
place there. I was equally impressed 
with ,the business-like arrangements 
provided by the Swedish radio amateurs, 
which added so much to the efficient 
and orderly condllct of ·the conference. 
But my warmest memory of the confe
rence week was the generous sincere 
friendship displayed by the Swedish 
amateurs, ,and their hospitality to me 
and the other participants in the confe
rence. 

May I take this opportunity to Ithank 
you all, ,and to wish you the best of 
ev-erything for 1964 on behalf of the ra
dio ,amateurs of America. 

Mrs. Hoover join-s me in sending 'all of 
you our personal 'good wishes for a Mer
l'y Christmas and 'a Happy New Year. 
H erbert Hoover, Jr., W6ZH 
President, American Radio Relay League 
President, International Amateur Radio 

Union 
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STABILISERAT 

LIK RIK T A RA GG RE G A l' 


Av SM5CFD, Sten Dymling, Uppäkravägen 17, 
Bälsta. 

Det finns naturligtvis åtskilliga instrument Principen är enkel. len jämförare väges re
man behöver {ör att labba på transistorer, men ferensen och utspänningen mot varandra. 
det viktigaste torde vara ett variabelt låg Skillnaden matas till en DC-förstärkare som 
ohmigt nätaggregat. driver en serietransistor av krafttyp. För

Man klarar sig en stund med Hcklampsbat stärkaren är så. konstruerad att den försöker 
terier, men kommer det Hi-Fi och sändare på motverka en spänningsändring. Hela kakan är 
programmet blir batterikontot för stort. hårt motkopplad. 

Till en början använde jag ett aggregat be En ännu bättre variant får man om man 
stående aven likriktare som matade en serie matar referensen och jämföraren från utgång
kopplad krafttransistor, som styrdes av 'låg en. Detta kan man dock inte göra när det gäl
effektstransistor, som i sin tur styrdes aven ler högvariabla aggregat. Ett sätt att klara 
potentiometer. sig ur svårigheterna är att använda en eller 

- ;vy:.. = ~"'''
:.r:~:~;,;~~::!g ]\8 I f . f r ~. 

Det här aggregatet är emellertid bara varia flera hjälpspänningar (jfr fackpressens lös
belt. Det blir väldigt tjatigt att vrida upp ning). . 
spänningen varje gång lasten ökar. För att övergå till det slutliga principsche

l fackpressen fanns nyligen en stabilisator mat matar alltså en DC-förstärkare serietran
av samma typ som den här nedan beskrivna, sistorerna Y6 och Y7 som är parallellkopplade, 
men då jag aldrig är riktigt nöjd med andras vars utput styr DC-förstärkaren. Referens är 
grejor gjorde jag en själv. Denna har något zenerdiQden på 3,9 volt. Jämförare är differen
bättre prestanda. Stabilisatorn är av serietyp tialsteget bestående av Yl och Y2. 
och blockschemat ser ut -så här. 

,--------------,--------,------1N .. 

~~~~ t~~~nRE 
'KRAFTT RANSIS TOR Lik1"iktarstabiliseringens 

princip.
~-------------L-------------UT 

STABILISERAD 
SPANNING 

~-------------------------------------RETUR 
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SOOMA 

100 lOK 

Z2A39 ~L.1 
't T 3,9 V 

,-- I~~ 
39K >OK U'--: 

4ST. 
100 SW 

DAZ2IJ 

OAZ213 

OAZ 207 

OAZ 207 I :UTMINUS S,S-I.OV o.SA 
NOLL MA.X BRUM SOM\lH 

REFERENS JÄMFÖRARE DC - FÖRSTÄRKARE L SKYDDSKRETS OCH LIKRIKTARE 

Schema över likriktaraggergatet. 

För att få en något så när stabil spänning STYCKL1STA 

till förstärkaren och samtidigt skydda serie
 Yl, Y2, Y4, Y9 T.EX: 2S301, TEXAS INtransistorerna Y6 och Y7 för kollektorspän STRUMENT, Gösta Bäckström AB (10:50ningar större än 50 volt, ligger ytterligare en kr.).kvaf'ttransistor Y8 i serie med »högspänning Y3, Y5 T.EX: 2N696 TEXAS INSTRUen». Den styrs av Y9 som styrs aven bunt ze MENT (10:50 kr.).nerdi'Oder på sammanlagt 50 volt. Y6, Y7, Y8 T.EX: ASZ15, PHILIPS.Y8 kommer således att ta upp all spänning Zenerdioden Z2A39F kan utbytas mot t. ex. över ca 49 volt. IS7039B TEXAS INSTRUMENT, som ärY6-Y8 är DC28 ASZl5=2N457=2SB230 några kronor billigare (5:50).eller motsvarande. De monteras på kylplåt oa POTENT10METERN 5k bör vara trådlin200 cm2 area med isolationsbrickor av gHmmer dad.eller hårdeIoxiderad aluminium. 1000 I'F/25V HUNT finns hos Gösta BäckTransistorerna Yl, Y2, Y4 skall vara PNP, ströms AB. (De borde var och en parallell men bör klara 50 volt kollektor-emitter break kopplas med t. ex. 22k).down för säkerhets skull. 


Själv stoppade jag in vad som fanns till

hands eller 2S303 som är i klenaste laget. Det 


Då emelleItid kollektorerna ofta är utdragfinns säkert en billigare frun Philips. Y3 och 
na till tmnsistorns hölje (ibland basen) måsteY5 är NPN. VCE bör här ookså vara 50 volt, 
kylkroppen vara hårdeloxerad (Al) för lisoleåtminstone för Y5 som dessutom bör klara 
ringens skull.uppåt en watt. En TO-5 transistor med kylring 

Är man snål på motstånd kan man läggabör klara delta. Som Y3 och Y5 stoppade jag 
Y2 : s kollektor direkt till -50 volt.in 2N1613. Den är emellertid onödigt högfre


kvent och dyr. 

TrimningDC-förstärkarens (differentialstegets ) refe

rensspänning tas från en zenerdiod på 3,9 volt Om spänningsområdet 5,5 till 40 volt inte 
Z2A39F från Standard Radio (STC) medan har god stabilisering (ingen spänningsskillnad 
övriga zenerdioder är av fabrikat Philips (för på vanlig voltmeter mellan ingen och full last) 
prisets skull). skall Y5: s emiUermotstånd (nom. 560 ohm) 

Y9 : s zenerdiodstyrning kan naturligtvis lika justeras något. 
gärna utfOIm1as med en enda diod,men denna Om voltmetern inte visar 5,5 volt resp. 40 
ställer sig rätt dyrbar. volt i ändlägena på potentiometern, får man 

Man kan montera dioderna i små kylflänsar, trimma aningen på motstånden på ömse sidor 
som Philips också för. Det är dock inte nöd 5K potentiometern. 
vändigt då maximala diodförlusten är betyd De flesta förstärkare, som jag byggt, brukar 
ligt högre än den utnyttjade. med 1000 % säkerhet svänga rart. Den här är 

Differentialsteget med Yl och Y2 samt 3,9 inte något undantag. Man måste baoka ned 
volts zenerdioden bör ej monteras. i närheten frekvenskurvan någonstans. Därför ligger en 
av serietr<ansistorerna ener bleedrarna av vär RC-länk mellan Y4:s kollektor och bas. R ut
meskäl. Om detta ej kan undvikas bör Yl och göres aven pot., som efter trimningen ersätts 
Y2 placeras i en gemensam kyIkropp. med ett fast motstånd. + 
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Det enklaste sättet att konstatera bus på, 
är att haka på ett oscilloskop över utgången. 
Sedan vrider man RC-länkens pot tills bruset 
försvinner. lnställningenär rätt kritisk. Stabi
liteten av inställningen bör kollas vid olika ut
spänningar och laster. 

Skulle det inte lyckas trots allt stoppar man 
in en lika:dan länk mellan Y3 : s kollektor och 
bas. 

Potentiometern för spänningsinställningen 
sa:mt de två säkringarna 'dras fram till pane
len. Likaså 220 volt till . 

Ett ströminstrument bör ej placeras ·i serie 
med utputen. Då höjer man aggregatets inre 
motstånd. 

Om man öns~ar ,,>trömavlä'5ning lägger man 
ett motstånd ,( < 10 fl) i serie med säkringen 
(obs. före uttaget till jämföraren) och hakar 
en voltmeter över motstänaet. Utimpedansen 
höjs obetydligt. 

Bantning 

1. Om du vet Vad du gör, kan Y7 elimine
ras. Y6 bör då ha en ordentlig kylplåt. Se Phi
lips Semiconductor Handbook. 

2. Y8 och Y9 med zenerdioderna kan tas 
bort om spänningen över Y6 aldrig i något 
fall överstiger 50 volt. 

Fig.4. 

3. Differentialsteget kan bytas ut mot ett 
steg med en transistor enligt fig. 4. 

OBS att en felvänd transistor efter påslag 
inte är en transistor längre. _ 

Du deltager väl 

i vål' tekniska 

tävling! 

~;11"4 ~S 


Bussresa till årsmötet 
Under förutsättning att minst 20 st. med

1emmar anmäler sig, kommer en bussresa att 
anordnas till årsmötet från Göteborg. Bussen 
kostar 600: - och kostnaden per resenär såle
des 30:-. Om det blir fler än 20, blir kostna
den per skaft givetvis mindre. Bussen går från 
Göteborg lördag eftermiddag kl. 14.00, och 
hemgäng blir nagon gång på söndag eftermid
dag. Intressera<ie kan sätta sig i förbindelse 
med SM6AEN, LennaTt Bjureblad, telefon 
031J53 80 lO.' 

S !VI 6-M Ö T E 
Vårens SM6-meeting går av stapeln 

söndagen den 8 mars. Kungsbacka Ra
dioamatörer står denna gång som värd, 
och meetinget hålles på Stadshotellet i 
Kungsbacka med samling mellan 10 och 
11. På programmet står sedvanliga mö
tesförhandlingar, föredrag mm. För dom 
som kommer med bil finns bl'a parke
ringsplats bakom hotellet. Hjärtligt väl
komna! 

MER OM MOBILFÖRSÄKRING 
F örsä krin g av i bi I monterad amatör

radiosändare 

Tack för Er skrivelse av den 23.12 1963. 

Vi har nöjet meddela, att Folksam beslutat 
att amatörra:diosändare skall betraktas som 
tillbehör till bil och 'l.tt bilens kaskoförsäkring 
därför skall omfabta sändaren enHgt de villkor 
som tillämpas för andra tillbehör till motor
fordon. V:i vore backSamma om Er förening på 
lämpligt sätt låter detta beslut komma till 
medlemmarnas kännedom. 

Slutligen tackar vi för Er vänliga Jul- och 
nyårshälsning och tar tillfället i akt att till 
önska Er förening ett framg'ångsrikt nytt år. 

Med vänlig hälsning 

FOLKSAM 

Bilförsäkring 


Sture Edebrink 

Red. Bengt Fröiander, S1Il7BNL, 
Västerlånggat. 21 n, Eksjö. 

Denna månad ,kommer spalten att bli lite, 
ska vi -säga, kortsluten av vissa orsaker. Bl. a. 
julhelgens infallande precis när <lx-bulletiner
na skulle ha ramlat ner i breviädan. I brist på 
infos torde andra medel fä tillgripas. Pse skriv 
till mig och berätta om Edra öden och äventyr 
på banden, kansl{e äVen en rolig (obs) historia 
skulle uppskattas här. 

Från min horisont kan berättas att JA6AK 
kommer in S6 pä 3501 frän 2230z (han flyttar 
då upp från 7001) och lI:ördes av dx-spaltred. 
den 7/1 kl 2300z. Han vet inte vilken ära han 
vederfors. l mitten av dec. lyckades även 
9Q5AB få qso med mig. Säg i rprt frän USA 
att även SM5BAU och SM5GZ kör dx på 80! 
Kul 'band, men borde inte alla Eu köra lokal
qso lite högre i frekvens och låta dx-trafiken 
gä vid bandkanten? Mänga stationer 'ligger 
utanför bandet, det 111' ur myndigheternas syn
punkt förkastligt även om qrm: en är ·avse
värt mindre där än inne i bandet Detta om 80. 
På 40 tyx condx vara mycket fb, men <lx
spaltred. har bara en dipol pä vinden, sä det är 
inte ens lönt att försöka. Den som har bättre 
antenn får säkert resultat. Pse rprt Tnx. 20 
mtr tystnar alldeles på em. men öppnar igen 
vid 22-tiden med shortskip. Bandet verkar bli 
sämre och sämre sä nä rdetta läses är det kan
ske helt black out. Korta öppningar har note
l'ats på 15, men på 10 har inget alls hörts. 

l 'säcken för februa.ri-mars finner man föl
jande news : 
Ev·a och Alex, välkända som CN8MM, numera 
PY2PA och PE, planerar SSB-trip till Rio de 
Oro i maoo. 

VP8HF beräknas komma igäng frän S. 
Sandwich Is första veckan i mars enbart på 
40. 

Den 14 februari startar VQ9HB en 14 dagars 
resa till Rodriguez och St Brandon eller Aga
lega Is. Huvudsakligen SSB men även nägot 
cw. 

Han sänder SSB på frekvenserna: 14115 och 
21400 

lyssnar på frekvenserna : 14220/280 och 
21405/450 

sänder cw pä frekvenserna: 14010 och 21010 
lyssnar pä frekvenserna: 14020/030 och 
21020/030. 
ZL1AAS är även på väg till Rodriguez i fe

bruari. 
HB9YG/4W kommer troligen ·att vara aktiv 

från Yemen 3 män. från 1/2, men ingen vet sä
kert besked. Han säger sig qsl om 3 mån. när 
han kommer hem i:gen. Cw och SSB på 40 och 
20. 

WA2WBH samt WUV tänker sig till Påskön 
i januari men blir troligen försenade till fe
bruari. 

Aktivitet rapporteras frän Julön. 
Splatter: 
W4ECI ber alla SWL:s om ursäkt för att de 

fär vänta pä sina qsl från Gus, men ber dem 
förstå vilket arbete som ligger bakom utsän
dandet av kort till först och främst de hams 
som haft qso . Men var säker pä :att korten 
kommer! 

CRBAB är nu CR6JJ. 
Adresser : 
VR1B via VK2EG. 
VS9MB, ARC, R.A.F., Gan, BFPO 180, c/o 
London eller via ISWL. 
ZD8HB via W2CTN. 
6W8AC Jean-Claude Wagner, PO Box 971, 
Dakar, 'Senegal. 
6W8AB Box 3028, Dakar, Senegal. 
9L1TL T. Lloyd, Fourah Bay College, Free
town, Sierra Leone. 
Good fishing. '_ 

TILL SVERIGES 

SÄNDAREAlVIATÖRER 


Efter den konferens, som vi alla an
ser ha varit en ytterst framgångsrik 
Region l lARU-konferens, mäste jag ut
tala min uppskattning för den roll, som 
SSA spelat i vad jag skulle kalla för 
»)arbetet bakom kulisserna». Vid en kon
ferens av detta slag ser en deltagare 
bara själva sammanträdena förflyta. 
Allt arbete därntever tas ofta för nå
gonting givet, särskilt när inga problem 
uppstår - till dess man s·tannar upp och 
tänker pä att det är just till följd av den 
utmärkta organisationen som allting går 
så smidigt. 

Det var pä denna punkt som SSA 
gjorde ett så utomordentligt arbete och 
jag skulle be Er mottaga värt upprik
tiga tack för allt det Ni gjorde för att 
göm konferensen sä lyck'ad. Jag är barn 
alltför ledsen, 3.tt jag inte kan skriva till 
Er pä svenska - det är mig helt omöj
ligt -, men jag kan förs-äkra Er, att 
vårt tack inte på. något sätt är mindre 
hjärtligt emedan det uttryckts pä engel
ska. 73, 

Norman Caws 
President, RSGB 
(övusatt av red.) 
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En 
försvenskad 

elbug 

Under åren 1958 och 1959 f'anns i de »vanli
gaJSte» radiotidningarna flera konstruktioner 
som behandlade elektroniska nycklar. Vad som 
gjorde ämnet så lockande var, att transisto
rerna då började bli prisbilliga samt att själva 
temat inbjöd till ·en konstruktion, där finesser
na santal var obegränsade. 

I QST maj 1959 fanns just en sådan kon
struktion där vederbörande helt enkelt tog en 
redan färdigröl'bestyckad »bug» som förebild 
och transIstoriserade denna. Nackdelen med 
den konstruktionen V>ar bl. a. att samtliga 
transistorer var handplockade (i detta fall 
med t3 24--54) och att en ingående diod måste 
ha extremt högt backmotstånd. Detta samt 
vissa. komponentändringar påtalades av G 2 
BB, vi:l:kens schema och prototyp demonstrera
de's under hans sverigebesök 1960. 

nI", 

r j j U 1).)'- r j .ulw j l 

GET 101. 
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Av SM5KV, Olle Ekblom, Forshagagatan 28/2, 
Farsta. 

Under de följande åren blev de s. k. »el-bug
garna» mer och mer påkostade vilket hade till 
följd a1ltintresset oland det s tora flertalet 
försvann - en alldeles naturlig reaktion - då 
ju konstruktionen från att vaoo. en ren mani
pulator blev en komplicerad och dyr tingest. 
OZ7BO som i många år ivrat för el-formering 
av cw-4:ecknen, lät göra sin egen version med 
tryckt ledningsdragning. Påpekas bör att kri
tik riktas mot konstruktionen för vissa brister 
i ett senare nummer av tidningen OZ. 

Därför rönte den i CQ juni 1963 beskrivna 
»The Tee - <key» ett mycket stort intresse då 
man var tillbaka till e nekonomisk kon.struk
tion. Här liksom i de flesta artiklar, som pub
liceras i utländska tidskrifter, är de flesta 
komponenterna ej tillgängliga utan man får 
s. m. s. försven.ska dessa. 

1 0-22.5 V 

Fig. 1. Schema på den elbugn j o+22.SV 
som G2BB modifierat efter en 
art. i QST maj 1959 (W5LAN) . 

1.5 k 

Q l 

~ 
KEY J

Q'-Q7 '2N52 7 
CR : --CR7' lN3L, el. li kn. 
Kl, Frili 71/3 9 Vo lt 

CR 
3 

CR, __ _ , ~. -----o
A-o TX 

Kl 

9 V OBS 

+ 1, I~
- 111 

SV 

typ -~OLARI TETEN 
+ II, 

F ·ig. 3. Schema på den beskrivna elbugen. 

Transistorn 2N527 har använts g enomgåen
de och inga som helst försämringar ha kunnat 
iakttagas om den utbytts mot 2N321. Dioderna 
är helt vanliga germaniumdioder (IN34 eller 
Hknande). 

För att få en bättre och mer överskådlig 
uppkoppling har här använts en Lektrokit 
platta, på vilken de olika kQmponenterna pla
cerats ;,symmetriskt gruppvis. Som den vikti
gaste länken i k~djan har vi så till sist reläet. 
Tungreläet med dess kapslade kontakt passa
de mycket bra (märke AB Frili, typ 71/3, 
driftspänning 9 V '--l och visaJde 'sig fylla kra
ven på snabbhet samt sist och inte minst tyst
het. 

Spänningskällan är två seriekoppllade batte
rier 4,5 V samt ett litet 9 volt batteri för bas
förspänning. 

Till slut ·skall nämnas aJtt den ameril,a nska 
konstruktören ej velat ganga de två hastig
hetspotentiometrarna, då enligt hans egen 
mening man bör kUlU1'a välja de korta och 
lå nga tecknen oi en för operatören lämplig för
delning (s. k. personlig stil!) samt ·att denna 
fördelning ej kan hållas konstant inQm hela 
hastighetsområdet. 

Här lämnas nu plats för egna funderingar 
samt ett lycka till. 
Litt. QST May 1959 s. 38-42. 

CQ June 1963 s. 32, 33, 105. • 

Fig. 2. Foto på den 
svens7w bugversionen. 
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UKV-red.: S~IIiMN, K.-E. Nord, Abborrväg. 4, Llnldlplnc. 
Bltr. red.: S~IIiFJ. BenJtt Brolin, Taborsbercsvl4'en If, 

Norrkilplng. 

Aktivitetstesten 

Decemberomå!>flgen : 
SM5BSZ 127 SM5AQI 39 
SM5LE 98 SM5WW 25 
SM5FJ 68 SM6BCD 23 
'SM2CFG 61 SM5CHH 16 
SM5CPD 60 SM4PG 13 
SM5BFE 55 SM5AGM 12 
SM2DXH 54 SM6CJI 6 
SM5CNL 46 
SM4KL 42 Lyssnare: 

SM3-3004 16 

Kommentarer: 
5BSZ 	 Hörde via aurora bl. a. under testen: UAl DZ, 

UA1MC, OH7NF, OH2DV och UQ2KAA. Jag har 
inte hört en enda tropo-öppnlng mot syd eller 
sydväst denna höst. Det har dock varit ett par 
öppningar mot UA1, UR, UQ, UP och OH förut
om flera bra aurora~öppnl.ngar. 

5LE Dåliga condst men kort aurora. Fick äntligen en 
SM2:a för WASM, tacl< SM2DXH. 

2CFG Bästa test kvällen för mig tack vare en skaplig 
aurora. Hoppas det blir Cler. 

5CPD Fick äntligen QSO med 4KL! Kort men inten'sivt 
norrsken. OH3TH var mycket stark här. 

4KL Min RX är allergisk mot norrsken , den gick sön
der sä snart 6PU rapporterade aurora, SRI. 

5FJ Preliminärt resultat av Aktivitetstesten 1963. 
1 SM5BSZ 1483 
2 SM5LE 1374 
3 SM5CJF 857 
4, SM5FJ 810 
5 SM5CPD 652 

Reservation för felräkning. 

WASM 144 
Ny medlem i den exklusiva skaran är SM5ALZ, som 

den 3.12.19163 kl. 22.30 SNT äntligen fick sin SM2 :a. God
kända verifikationer j form av QSL har redan visats upp 
och betalningen är ocksä klar. Grattis Olle! Diplomet 
kommer sa. smAnlngom. lIar nägon klarat WASM 144 filre 
Olle men änu Inte anmält saken, skall detta göras Inom 
en vecka efter det dettta nr av QTC distribuerats. 

Ordningsföljden meHan .,ökandena till WASM 144 I för
ra spalten fastställes härmed, varefter diplomen kommer 
att utfärdas. Det är just nu lite besvärligt med att fil. dl 
pJomformuJären textade. men de sänds ut sA. snart ske 
kan. -BSZ har fAtt vänta länge pä sitt stora guldkan
tade diplom för samlliga län , men även det ska smA
ningom komma. 

Deutsohe Polarlichtbeobachtungen 1957-1962 
Dr GUnther Lange-Hesse, DJ2BC, har haft vänligheten 

alt översända en 145 sidor slor sa.mmanställning med 
ovarrslående litel. Den Ingår i den bearbetn ing av IGY
observationer. som Vetenskapsakademien .1 Göllingen för~ 
anstaltat om. Jag hoppas I nAgon följande' spalt fa. åter
komma med ett referat 'lV arbetet, alldenstund det till 
största 	delen bygger på observationer av svenska ama
törstalioners aurora-trafik pA 144. 

VHF Managers inom Region 
Härmed en akteull förtcc:<ning över dessa befallnings

havare med de adressändringar som i början 'av januari 
begärdes för Jugoslavien och Belgien. 

ARI ARI Giovanni Mlkelli, IlXD Via. Cordero di 
Pamparato 9 TORINO, ltaly. 

DARC Dr Karl Lickfeid, DL3FM 433 MULHEIM 
(RUHR)-ICKTEN Klingen!lUrgstrasse 30, Germany. 

EDR Mogens Kunst, OZ5MK, Mellekrogen 11, LYNG
BY, Denmark. 

IRTS Shane McNamee, I:;I2A, 4, The Square, NAVAN. 
Co Meath, Elre. 

NRRL Henning Theg, LA4YG, Ph . Pedersens vei 15, 
LY'SAKER, Norway.

ÖVSV A. E. Pendl, OE6AP, PIUdde manngasse 4~, 
GRAZ IX, Austria. 

PZK DipJ. Eng. Jan WoJcikowski. SP9DR, uJ. Or
lickiego 1/8, GLIWICE, Poland . 

REF <Pierre Pli on , F9ND, 9bis Rue Charcot, BOIS
COLOMBES, Seine, France. 

RL Marcel Schlltz, LX1'SI, Airport. LUEMBOURG, 
Luxembourg. 

RSF USSR Georgy Benedictovich Bezymensky, 
UA3APL, Box 38, MOSCOW. USSR. 

RSGB R. C. Hills, G3ffRH, 73 Warren Way, DIGS
W·ELL, Welwyn, Horts., l!:ngland. 

SRAL Reino Janhun en, OH2HK, Kotkankatu lB27, 
HELSINKI, Finland. 

ISRJ VJasllmir Vrra.beo, YU2HK, Proleterskin Brigada 
35fVI, ZAGREB, Yugoslavla. 

SSA Karl-Erik Nord , SM5MN, Abborrvägen 4, LIN
KöPING, Sweden. 

UBA Emll Tielemans, ON4TQ, 123, H. Geesthoek, 
ZwiJndreehl, ANTWERP. Belglum. 

URE Rlcard Mlllas, EA3JB, Floridablanca 110, BAR-
CElLONA 15, Spaln . . 

USKA Dr. H . R. Lauber, HB9RG, P O Box 114, 
ZURICH 33, Switzerland. 

VERON Ir. C. Van Dijk, PA0QC, van Zaeckstraat 95 
A, THE HAGUE, HOlland. 

De lugna solären (IQSY) 
Som komplement till IGY, som vi ju har bal<om oss 

(se notisen ovan), har forskarna redan startat ett nytt 
projekt som avses löpa tiden 1.1.1964-31.12.1966. 54 län 
der deltar och man skall bl. a. studera meteorologi , jord
magnetism, aurora, janos f::Lrföreteelser, soiaktIvitet och 
kosmisk strAlning. Sekretariatet för denna v..-ksamhet 
är förlagt till Royal Society i London. 

Pil. Region I-konferensen i Malmö förra åreot erinrades 
om den ,aktiva roll särskilt VHF-amatörerna spelat under 
IGY och man diskuterade förutsättningarna för en lik
nande amatöraktlvJtet under IQSY. England (RSGB) och 
Västtyskla.nd (DARC) anmälde, att man avsäg att orga
nisera a tt ama.tördeltagande I det nya projektet, varv.id 
man naturHgt nog ämnade kop.cen.trera sig pä auroraob
servationer. I huvudsak tänkte man sig därvid att fort 
sätta den rapportsamlingsverksamhet dessa bäda länder 
bedrivit på amatörbasis jämsides med USA under IGY. 
Det förutsattes, att amatörer frän övaiga länder Inom 
Region I genom rapportering skulle stödja den engelska 
och tyska verksamheten. Sävli.I skriftligt som muntligt 
har därvid som ett föredömligt exempel nämnts de auro 
rarapporter SM6PU regelbundet lämnat till RSGB. 

De engelska och tyska amatörprogrammen fö r IQ'SY 
har nu 	presenterats och omfattar följande: 

Av Kiruna Hams har blivit 

Kiruna Radioklubb 


Vid 'ett meeting hos -BMA 'Cliskuterades 
bildandet aven radioklubb i Kiruna. 

ResultJatet blev att till onsdagen den 12 dec. 
1963 Utly5tes ett officiellt möte där alltså 
klubben bildades under namnet Kiruna Radio
klubb. Klubbens verksamhetsadress är Fack 
136, Kiruna C. 

Klubben är en 3ammanslutning av radio
amatörer, lyssnarn.matöre.r -och rn:diointresse
rade personer inom Kiruna stad och ändamålet 
är r3JtJt sprida och upprätthålla radioamatörin
tresset. 

Till ordförande valdes: 
William Knuts, -ADX. 

övriga Istyrelsemedlemmar: 
Sten Johansson, -BMA (kassör), 
Lennart Rönnquist, -DSJ (v. ordf.). 
Karl-Erik Forsman, -DMJ (sekr.) samt 
Lars-Erik Olsson. 

På programmet står anskaffandet av klubb
lokal med ti1lhörande verktygsutrustning, där 
medlemmarnas byggambitioner kan tillfreds
ställas. Men Rom byggdes inte på en dag, så 
den ·tänkta utrustning'en får väl komma efter
hand om nu inte någon vänlig donator dyker 
upp. 

KUl'sverksamhet i telegrafi och mdioteknik 
pågår, -och det stora intresset för amatörradio 
som visats under det ·gångna. året bådar gD't.t 
för Kirun·a Radioklubbs fortsatta verllls'amhet. 

-DMJ 

TysklBnd 
a) Ene w-tx pä 170 W, qrg 29.000 Mc (10 mbl med 

stn-signalen DL0AR och on 3 el beam riktad mot norr 
kommer att vara Igång en plats 200 km. väster om Ll n 
dau. Man skall ocksä ha en .]"X med bearn riktad mot 
norr för att övervara frekvensen 29.000 }.ole. 

b) Ungefär 50 amatörer i Väsltyskland kommer att 
rapportera sina laktlagels..- beträffande au rorareflekte
rade signaler pä 21 Mc, 28 ,Mc ·och 144 Mc. 

Samordnande för de tyska observa tionerna är Edgar 
Brockmann, DJlSB. 

England 
a) Följande fyrar pil. 2 mbkommer att vara qrv: 

GB3VHF Wrotham 144,5 Mc 
GB3CTC Cornwall Techn loal College 144,1 Mc 
GB3LER Lerwichobservaloriet 145,995 Mc. Den

na fyr pil. 25 W output sklflar kontinuerligt mellan tvA 
12 el beamar. varav den ena ä r rik.t.a.d norrut och den 
andra söderut. 

b) En 	fyr pil. 10 mb kommer troligen -alt upprättas, 
nämligen 

GB3LER Lerwlckohservator let 28-29,7 Mc. 50 W 
output till en 3 el boom <Iktad norrut. Den är avsedd a tt 
köras synkront med VHF-fyren med samma s tn-slgnal. 

'Samordnande för den engelska r apporteringen är G. M. 
C. Stone, G3FZL, adress: 10 L lpho,ok Oresent, Forest 
Hill, London , S.E. 23, England. 

De SM-stns, som är !ntreserade av -att rapportera au
roraiakttageler av olika lag bör redan nu kontakta 
DJlSB (tyvärr har jag inte hans adress) eller G3FZL och 
a.nmäla sig som mpportörer för alt få formulär och an
nat underlag för sin verksamhet. Kontakta .också SM6PU, 
som jag hoppas har tid över för a lt även denna gång 
göra en samordnande i.nsats för Sveriges del. Eftersom 
auroraöppningarna beräknas bli mycket spars,arnma i an
tal under de lugna solären, är det av desto större vikt 
abt de verkligen rapporteras. dä de förekommer. • 

l\JO\,'SSHJl[K 

Av SM4CTF 

Som synes av QTC: s yttrre, startas 1964 
m:ed nya fciska tag. Dessa sträcker sig också 
till innehållet, och vi ska också försöka »hål:la 
i gång» den här spalten. 

Till en början en sak, som alltid har Sin aik
tuaHtet, matning av antenner, speciellt dipo
ler. Vi fär ju alltid lära oss, aU en dipol, halv
vågs-d~to, har en impedans imatningspunklen 
på cirka 75 ohm. Detta är en sanning med mo
difikation (d.v.s. ibland en grov lögn) . Den 
ovannämnda impedansen är beroende av höj
den över marken. Därför är i synnerhet vid 
antenner för 80 och 10 meter 'impedansen of
tast lägre än 75 ohm, ja kanske betydl,igt när
mare 50 än 75 ohm. Alltså är en 50-60 ohms 
koaxialkabel bra mycket lämpligare som fee
der än exempelvis 75 ohms bandkabel (aU det 
hela blir osymmetriskt ska vi nog bortse 'ifrån, 
så 'stor roll spelar inte det). Slutsats: jaga inte 
ihjäl Dig efter 75 ohms bandkabel, om Du lika 
bra kan använda en koaxialkabel, som Du 
kanske redan har eller lättare kan komma 
över (billig TV-koax är inte att förakta, den 
tål en hel del effekt innan den säger ifrån). 

En annan gång ska vi ägna oss åit 'Stående
våg-indikatorer (inte alls så. i nvecklade att 
bygga som många tror) och kanske också 
tiJtta litet på antennkopplare och ·sädant. 

TIps om ,saker som är lämpHga för behand
ling på den här spalten är alltid välkomna. 
Även mer etler mindre tekniska frågor ska vi 
försöka bena upp (blir 'det för tekniskt får 
SM5KV bistå med lösningarna) . 

Ja, det var allt för den här gMgen. Välkom
na med kommentarer. Vi ses i spalten! _ 
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Av SM3AVQ, Femte Tvärgatan 43, Gävle. 

En del av läsarna undrar kanske över, var
för det återigen ges en beskrivning på en elek
tronisk nyckel. Det har ju under årens lopp be
skrivits en hel del både enJda och mer kom
plicel'ade »buggar» i QTC, ja, så många att 
man kanske tycker, att alla smakriktningar 
bOI'de vara tillfredsställda. Trots detta menar 
nu OZ7BO (och även jag) att det är berätti
gat att komma med ännu en konstruktionsbe
skrivning. Anledningarna äro följande: 

För det första är det här tal om en heltr'an
sistoriserad bug. En del radioamatörer - i 
varje f.all de äldre - har visat en viss mot
vilja att 'använda transistorer. Dock, har man 
blott övervunnit motviljan och gett sig i kast 
med en trans!storkonstruktion, dröjer det inte 
länge, förrän man är h elt transistor-»frälst» . 
Detta har i WLrje fall hänt mej. Det vore trev
ligt, om, efter denna 'artikel, fler radiobröder 
blir heltransistoriserade, åtminstone vad det 
gäller bug. 

Därnäst mä det nämn·as, 'att den här be
skrivna buggen, som är starkt inspirerad av 
två artiklar i QST (maj-59 och dec.-62), har 
mycket fina egenskaper, och att ·den, trots att 
den är bestyckad med hela 9 stycken tran
sistorer, är billig och enkel att bygga. 

En 
elbug; 

Med »mycket fina egenskaper» menas: 

1. Injusteringen är mycket enkel. Den är i 
stort sett oberoende a.v reläet, och den kan kö
ras i ha:stigheter mellan 30 till 20 tecken per 
minut. 

2. Prick/streckförhållandet blir exakt utan 
injustering. Prick/streckförhållandet är nämli
gen »läst» rent elektroniskt, vilket kommer 
att beskrivas senare i artikeln. 

3. Bäde prickar och streck är »self comple
ting», d.v.s. att de får rätt längd, även om 
manipulatorn släppes »för tidigt». 

4. Långtidsstabiliteten är anmärkningsvärt 
god . En gång rätt injusterad behöver den 
knappast nägonsin efterjuster·as. 

5. Som femte egenskap vill undertecknad 
tillägga -det trevliga formatet, som knappast 
kan uppnås med en rörkonstruktion. Användes 
tryckt platta, kan buggen få formatet 40 X 135 
mm, alltså inte större än att den, samman
byggd med manipulatorn, fär ett format mot
svarande en vanlig Vibroplex. Strömförsörj
ningen, som inte behöver vara särskilt stabil, 
skall ge 20 volt. I vila drar buggen ca 10 mA 
och i arbete max. 25 mA. 

Arbetsförloppet 
TranSistorerna Q1---Q2 är en vanlig multivi

brator, vars frekvens kan varieras genom att 
variera basspänningarna med potentiometern 
3. Multivibratorn !ltartas och stoppas med 
hjälp av Q3, som, liksom alla de andra tran
s~storerna i denna konstruktion, kan betraktas 
som strömbrytare, som antingen är öppna el
ler 'Slutna, alltefter vilken spänning som på
lägges basen. 

1 

Prickar 
Med man~pulatorn i prickläge får Q3 en ne

gaJtiv spänning på basen, varvi'Cl den blir le
dande, och multivibratorn startar. Hastigheten, 
varmed multivibratorn -arbetar, bestämmes av 
elektrolyterna 5 Och 9 samt av spänningen pi\. 
ba:s>erna, som inställes med pot. 3. Vad pot. 4 
har för uppgift, ,kommer vi till senare. 

Då Q2, som i vila var bruten, men nu blir le
)l dande, så betyder detta, att Q2 : s kollektor går 

att spänningsfallet över Q2 och Q3 försvinner. 
mot plus och starkt närmar sig +20 volt, i det 
Då Q1 samtidigt bryts, kommer dess kOllektor
spänning att bli - 20 volt, då det inte längre 
blir något spänningsf'all 'Över kollektormot
ståndet 6. Genom R8 får Q7 alltså pätryckt en 
negativ spänrnng, som gör Q7 ledande, och re
~äetdrar. Hälles manipulatorn fortsatt i prick
läge, kommer nyckJ:ingsreläet att arbeta i takt 
med multivibl'atorn och framstäIJ.a en rad med 
prickar. Släppes manipulatorn, innan en prick 
är 'avslutad, 'kommer buggen, genom att R7 
pätryckes en negativ spänning, som medför, 
att Q3 blir ledande till förloppets slut, att sörja 
för att pricken avslutas programenligt. 

Potentiometer 4 har till uppgift att utjämna 
eventuell osymetri i multivibmtorn (som kan 
t. ex. bero pä värdesvariationer i elektrolyter
na 5 och 9) och att J.:ompensel'a den ofränkom
liga tidsförsinkelsen i nycklingsreläet. Man 
ställer alltsä in pot. 1, så ·att man erhäller ett 
riktigt pr'ickmellanrum. Detta kan man göra 

l 

1. 

genom 'at tansluta en ohmeter till nycklings
reläets nycklingskontakter och därefter ställa 
in pot. 4, så a:tt man erhåller ett halvt utslag 
på imstrumentet. Börja med medelhög hastig
het och kontrolle!'a att instrumentutslaget hål
ler sig konstant vid lägsta och högs1Ja hastig
het. I modellexemplaret var skillnaden mindre 
än ett par procent. Minskar utslaget vid hög 
hastighet, betyder det, att reläet har svårt att 
följa multivibratorns hastighet. Prickarna blir 
i så fair för korta. Detta kan bero pä, ·aJtt re
läet blir »undernärt», o.v:s. inte fär den ström 
som erfordr,as. En god regel är, ·att relä bör fä 
'arbeta med dubbla strömmen, av vau som be
höves för att fä reläet att dra. 

Streck 
När -streck s·kall .framställas, användes, för

utom prickgeneratorn, vars arbetsförIopp vI 
redan gått igenom, en bistabil multivibrator 
(s.k. flip-flop) bestående av Q4-Q5. Den sty
res, liksom prtickgencratorn, aven transistor 
Q6, som skall vara ledande för att streckgene
ratorn skall börja arbeta. 

En bistabil multivibrator avviker frän den 
vanliga multivibratorn på så sätt, att de .tvä 
transistorerna är sammankopplade likströms
mässigt (d.v.s. utan l.opplingskondensator) så, 
att den ena tl'arnsistorn leder, när den andra 
är bruten och omvänt. F'örst då man tillför den 
ledande traILSistorns bas en positiv impuls, 
kommer multivibr3itorn 'att >>skifta över», d.v.s. 
att den trans'istor, som förut var ledande, nu 
blir bruten och omvänt. Styres en sädan bista
bil »vippa» aven vanlig »ostyrd» rmultivibra
tor, kommer den att ,arbeta på den »ostyrda» 
multivibratorns halva frekvens, pä grund av 
att den kan »skifta över» för positiva impul
ser. Den kallas därför också »scale of two»
multivibrator. 

Ställes manipulatorn i streckläge, startas 
prickgeneratOT'll, dä diod 17 är vänd så., att ne
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gativ spänning når Q3. Prickgeneratorn går 
alltså igång, och reläet drar, som tidigare be
skrivits i prickläget. Samtidigt den negativa 
spänningen Q6, som påverkar Q4 och således 
förbereder streckgenel·atorn. Samtidigt kom
mer en kraftig positiv spänningsimpuls från 
Q2 :s kollektor genom CH och diod 31 till Q5 : s 
bas. Streckgeneratorn skiftar då Över, d.v.s. 
Q5 bryts och Q4 slutes. Från 'Q5: s kollektor, 
som nu ligger på - 20 volt, får Q7 negativ 
spänning, och reläet förblir tillslaget. Prickge
neratorn fortsätter nu med nästa prick, och 
Q2: s kollektor går åter över mot plus, så att 
det tillförts en positiv 'puls Q4 :s bas genom 
C12 och diod 19, varefter streckgeneratorn 
skiftar tillbak'a. När prickgeneratorn har av
slutat nästa prick, faller reläet. Strecken kom
mer på så sätt att bli tre gånger så långa som 
prickarna. Också för streckens Vidkommande 
är buggen självavslutande, ,<l.v.s . ger streck av 
rätt längd, även om manipulatorn släppes »för 
tidigt». Från Q5 : s kollektor ledes nämligen en 
spänning såväl tillQ6 (genom R27-R82) som 
till Q3 (genom R 14), så att dessa hållas le
dande, så länge strecket varar. 

Dioderna 19 'och 31 är inkopplade för att 
förhindra negativa impulser från prickgenera
torn att nå Q4 och r~5. Motståndet 24 utgör 
tillsammans med motståndet 7 en spännings
delare, som sörjer för att Q3 får en passande 
styrspänning från prickgeneratorn. Blir denna 
styrspänning för 'stor, riskerar man, a:tt prick
generatorn vid låga hastigheter fortsätter, 
även um manipulatorn släppes. (Då 'har man 
en verkligt helautomatisk nyckel, hi!!) . R13 
och R20 begränsar basströmmen till Q3 res
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relä Tris 65426/93, som har två skiftningar och 
ett spolmotständ på 2,5 kohm. Detta special
relä är inte särskilt dyrt. Frän Danmark kan 
man köpa det för 15-20 svenska kronor. Om 
man trots det vill använda ett annat relä, så 
ska man tänka på, att OC71 (Q7) tål max. 10 
mA kollektorström. Använder man däremot 
t. ex. en OC72 som Q7, så tål ,den max. 50 mA 
och motsvarande mindre spolrnotständ. På 
grund av att en del 'Keramiska kondensatorer 
ha .gtora toleranser, bör man för säkerhets 
skull som CH och C12 använda värdet 2000 
PF. Om kapacitansen blir för liten i dessa 
kondensatorer, blir triggningen osäker, och 
den bi..st:abHa multivibratorn reagem.r först för 
den andra impulsen, och det bildas ett »A » i 
stället för ett streck. 

Ett enkelt ,sätt att ordna strömförsörjningen 
är att använda en liten glödstnnstrafo. Med 
tvä kiseldioder i spällningsfördubblarkoppling 
lär den ge erforderlig spänning ,till buggen. Li
ten trevlig trafo har OZ4AH/Allen Hansen, 
Akirkeby, Bornholm. Pris ca 10 danska kro
nor. Ferrofon har en också, V-066 med en 
sekundär på 17 volt. Den tryckta plattan kö
pes 'lämpligen direkt av OZ7BO/Bo Brondum
Nielsen, Chr. holms Parallelvej 10, Klampen
borg. Sänd 10 danska kronor, check eller post
anvisning (+porto förstå,s), så kommer pIat
tan 'som ett brev på posten. Brevledes omtalar 
BO, att mer ,än 20 SM-hams redan köpt plat
tor, säintresset för konstruktionen verkar 
vara stort. Platban är oborrad men uppmärkt 
och borras med 1 mm borr mot underlag, så 
att inte plattan fläkes upp på undersidan. 
Lycka till med buggen och väl mött pä bandet 
med elektroniskt rätt inställt prick/streckför
hållande! '. 

Du deltager väl 


i vår tekniska 


tävling! 


pektive Q6. C15 och R16 är ett filter, som 
hindrar eventuell HF att nä Q3. Motstånden 
R27 och R28 samt C29 är till för att glätta 
styrspänningen frän Q5. C24 och C25 säkrar 
blixtsnabbt skiftning i den bistabila multivi
bratorn. 

Medhörning 
Medhörning erhålles med hjälp av multivi

bratorn Q8--'Q9, Isom svänger på 800 perioder. 
Den är ju inte nödvändig för den, som har 
medhörning ordnad pä annat sätt. I sä fall 
kan den tryckta. plattan sågas av jämns efter 
reläet och blir då 22 mm kortare och några 
kronor billigare. MedllörningsoscillaJtorn nyck
las med en särskild kontakt grupp på reläet 
och ger tillräcklig effekt för hörlurar eller 
mindre högtalare. För min egen del använder 
jag en billig m ikrofonkapsel (Clas Ohlssor. 
M6'27 3 : 85)' som högtalare, och den ger god 
ljudstyrka. 

Komponenter 
Transistorerna äro OC71, men även andra 

liknande transistorer kan användas, då kopp
lingen inte är ,sämkilt kritisk. Detta gäller 
också dioderna 19 och 31. Diod 17 däremot 
måste ha högt spärrmotständ, varför en sili
oiumdiod användes. Är spärrrnotständet för li
tet kommer streckgeneratorn latt starta även i 
prickläget. Potentio:neter 4 är en linjär, 0,2 
Watt med kolbana och helst bör ,spedialpot. 
för plattmontage användas. C5 och C9 skall 
stoppa för 20 volts arbetsspänning. Alla mot
stånd är 1,4-watts. Reläet är ett Siemens Mini-

ÄLVSNABBEN 
Ja så har Älvsnabben åter nätt varmare 

breddgrader, och när det nu var en tid sedan 
vi hörde av oss, tänkte jag berätta om hur det 
har gått sedan vi lämnade Karlskrona. För 
tillfället sitter jag i ett par 'shorts och det är 
26 grader i skuggan. 

Som bekant avgick vi frän Karlskron'a den 
14 november och vi fortsatte sedan ner genom 
Kielkanalen där vi hade tillfälle till 'att göra 
iordning sändaren. Vi hade bestämt 'sked med 
SL7AZ på 7 mc men det lyckades tyvärr inte 
att få QSO. Vi körde mest europeer dä vi gick 
genom Kielkanalen, men även en del DX av
verkades på 7 mc samt några SM. Vi fortsatte 
sedan ner genom Engelska kanalen. Tyvärr 
hörde vi inga QRV-stationer på 144 mc men 
FB8XX, 5T5AD (14 mc) VS90C (7 mc) samt 
några SM kördes. 

Snart hade vi kommit ner till Biscaya och 
där väntade den obligatoriska 'stormen. Den 
varade i 4 dagar, och då ville man helst inte 
ta i en nyckel. Så småningom kom vi neråt 
Kap Fin-isterre och där blev det genast lugnare 
sjö. Man kunde åtminstone samla :sig såpass 
att man kunde äta en hård brödskiva. Nu bör
jade ,amatörverksamheten ta fart igen, vi kör
de 'en hel del SM på 7 mc samt en hel del 
andva europeer. Naturligtvis nrugra ,av de ota
liga Ws och Ks som fullständigt dränker han
den. 

Vi började nänna oss Kanarieöarna där vår 
första hamn var !Jas Palmas. över en helg läg 
vi för ankar utanför en ö som hette Palma. 
Där kördes massor av QSO bl. a . VK2, ZS4, 
VP2, 6W8, PY0, ZE3 samt en hel del sm, både 
pä foni och cw. Rune -7CIR 'som är specialist 
på spanska språket körde pil. 7 mc foni 9 QSO 
med HAMs på Kanarieöarna. Tyvärr fick vi 
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·inte tillf.älle att träffa någon av dem när vi 
låg ,i Las Balmas. Besök fick vi i alla fall. Det 
var DJ3AE som var telegrafist på en tysk båt, 
som kom och besökte oss. 

Vi låg 4 dagar i Las Palmas, en mycket 
uppskattad hamn inte minst ,av besättningen, 
beroende pä oess otal barer, hi hi. Vi lämnade 
Las Palmas och skönt var väl det tyckte jag 
personligen. Det behövdes verkligen några da
garratt vila upp sig på. 

Vi kom 'nu ut på Atlanten, hade ett strålan
de vä{ier hela överresan, och rika tillfällen att 
lcöra ,amatörtrafik. Följ-ande kördes: XE1, 
EL8AF, HK7, PY2, 7.;S6, LU5, KP4 m.m. Som 
en kuriositet kan nämnas att då vi körde 
VE8RN ha{ie han minus 30 och vi plus 30 gra
der Celsius. Vi körde även en RAM från Cara
cas, återkommer till honom ISenal'e. Nu bör
jade SM bli säll>'>ynt, så det var extro kul om 
man fick tag i en dylilc. SM1CXE, SM4KM (sri 
QRM) SM7AYB foni kördes. 

Well, vi närmade oss Karibien, och vi ankra
de upp utanför en ö som hette Bequia Island. 
Alvsnabben hade tidigare besökt ön, och där 
tillbring'ade vi två dagar då vi baI1a badade 
och hade det skönt. Beträffande den 10W KV
station som ,användes som förbindelse mellan 
grannön S: t Vincent och Bequia och som 'be
rättats om i en QTC 1957, så. var den utbytt 
mot en modern amerikansk VHF-station. 

På väg mellan Beqllia och Oarocas körde vi 
en hel del QSO också, bl. a . PJ2, YVs, VP2, 
VP3, VP4, VP6, alla på 7 mc fone och det var 
verkligen intressanta QSO: n. Vi är väldigt po
pulära blan{i US-stations, det räcker med att 
man slår ett CQ de SL8AYjMM så har man 
berg'ts 10 Ws och Ks som trampar ner var
andra, i hopp om att få QSO, och vi kör så 
många vi har tid och ork till. över en helg låg 
vi för ankar utanför Venezuelas kust och där 
kördes bl. a. SM6CKV, SM5BVF, LU, VK <samt 
WA2GIX (ex SM5SW) samt meI1a smätt och 
gott. 

Till Oaraoas hamnstad La Guaria kom vi i 
måndags och därifrin gick vi i fredags morse. 
Första 'kvällen i Caracas var vi (hela fria vak
ten) inbjudna till ett party ·som Svenska am
bassaden ordnat för Svenskla Föreningen och 
besättningen. Andra dagen var vi på badut
flykt till en exklllS'iv beach där vi låg hela da
gen och badade och gottade oss. Tredje dagen 
var det också badresor, och på kvällen var jag 
hemma hos YV5BPU, Wolfgang, som jag bli
vit inbjuden att besöka via ett QSO ,som jag 
hade med honom då vi låg i Atlanten. Efter en 
del besvärligheter kom jag till slut till honom, 
han bodde i lyxstadsd13len !Ja Castellana. Han 
var 24 år g'ammal och ·studerade vid universi 
tetet i Caracas och han hade haft licens i över 
ett och ett halvt år. Han beI'ättade vi<lare lite 
om amatörverksamheten i Venezuela: man be
hövde inte kunna telegI'afi för att få certifikat, 
och högsta tillåtna effekt var 1 kW. Det obli
gatoriska radiosnacket höll på kvällen ut, jag 
gjorde även ett anrop på hans rig 'som bestod 
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aven DX 60, 'SX 110, Globe VFO, -samt en 3 el. 
roterande beam, och fick ·sv'ar från en annan 
RAM i Caracas som sade några typiska fraser 
på engelska, sedan fick Wolf överta miken, ty 
.spanskan 'begriper jag mig inte på. Han körde 
uteslutande foni och han hade bara kört Eu
ropa. en gång, och var väldigt intresserad av 
att få QSO med Tyskland eftersom hans för
äJodrar \'ar ty,ska och det talades tysoka ·i hans 
hem. 

I Caracas bodde det säkert många HAMs, 
ty jag ,tyckte det vimlade av roterande beamar 
på taken, några dipoler syntes inte till. Men 
folk är rätt rika, det lär finnas 30.000 miljonä
rer i Oaracas, och en del -av dem är säkert 
amatörer. 

Sista dagen i CaraC1l;s besåg vi staden per 
buss och linbana, och pä kvällen var det stor 
l1'lliddag på Caracas Sports Club dit vi inbju
ditsav Sven:ska kolonien. 

Som sagt lämn'ade vi Caracas och vi kom
mer till OaTtagena i morron bitti. Där ska vi 
tillbring1a julen, I()ch den 'ska firas på 'Svenskt 
vi's, oet lovar ätminstone kockarna som har 
lovat oos julskinka, gröt, lutfisk och glögg i 
masSor, vi har även 12 julgranar som ska för
höja stämningen. 

Vi har till dags dato köm c:a 400 QSO: n, 
därav 40 svenskar på 14 och 7 mC/s. Då det nu 
är rätt tätt mellan hamnarn-a kommer vi tro
ligen att vara QRV rätt sällan, och sedan vi 
gätt .igenom Panamakanalen och kommit ut i 
Bacific lär det vam rätt svärt att höra SM. 
Men om ni vill köra oss, lyssna i så fall på 
14040 kc och 7005 (hörs säkert ·inte till Sve
rige). Op är 4CET, 5BOH, 7CIR samt 6CUK. 

73 
Saludos de sueco telegrajistejSM6CUK 

SRA 
STOCKHOLMS RADIOAMATöRER firar 

10-årsjubileum och kommer med anled

ning därav att hålla stationer igång 

på alla band och dagligen 10-16 SNT 

på TEKNISKA MUSEET, Kungl. Djurgår· 

gården, Stockholm. 

15-23 FEBRUARI 

Signal meddelas via Bullen! 

QUL 
•
I 

februari 

SMS 

G8KW (t. v.) och W2BIB (t. h.) 

Hej och god fortsättning på det nya året. Det har hän.t 
en hel del sedan jag 51st pra tade l QTC. I mitten av no
vember var jag över till London och inbjöcts då att be
söka Roly, G8KW, som visade mig tillverkningen av 
samtliga V iceroy-produkter och var det intressant att se 
den noggrannhet med vilken tillverkningen skedde. Fir
m an skulle snart flytta till betydl igt större lokaJer Hlr 
att därigenom öka sin kapacitet. 

En kväll inbjöds jag av Maurice. G3NMR, att närvara 
på e~t möte med Amateur Radio Mobile Society och fick 
jag vara med om en verklig helafton där ·bi. a. den om
talade monobands SSB exitem Courler mycket diskute
rades, den hade förekommit som beskrivning I Mobile 
News under 1963 och flera av de närvarande hade byggt 
den. Min Lnndnnvlstelse avslutad,"s med en lunch på. 
RSGB- London lunchklubb, sOm äger rum 3:e onsda
gen l yarje månad. Här träffas amatörer från när och 
f j ärn"" , kanske nAgot a.tt ta efter för StockhOlms del. 

I början av december avlade Roly, G8KW, tmsammans 
med Max, W2BIB, ett 'Aterbesök ! Stockholm och hade vi 
tillfälle till flera trevlIga QSO :n, bi. a. berättade Ma..x 
a.tt han fAtt t1l1stånd att upprätta en amatörstatlon på en 
liten, av Vatikanen ägd ö l Medelhavet. 

Den med stor spänning emntsedda SRA·juHesten g ick 
av stapeln onsdagen den 11/12, nAgot referat är knappast 
ntklvändigt, det räcker med att säga att den överträffade 
~.lla förväntningar .beträffande förplägnad, överraskning. 
ar OCh trivsel. Olle, SM5KV, deltog I\Tlgt med söt fru , 
som en vänlig hälsning från' SSA :s styrelse. Ett hjärtligt 
tack till Bertil , 'SM5AZU, som tillsammans med sitt 
. järngäng> har många lyckade SRA·jlppon bakom sig. 
Bertil har lovat en prima överraskning längre fram, den 
som lever fär se. 

Pli. vArprogrammet stAr även ett återbesök på Enkö· 
plngs radio, t iden är ännu Icke fixerad men kommer att 
meddellas närmare I . Bulleru> dA det visat sig svårt att 
använda QTC på grund av dess något ela.~tls·ka utgiv
ningsdag. 

Som aVSlutning viii jag propagera för bättre samarbete 
mellan televerkets störningsbyrå i StockhOlm och storsta
dens alla BCl· och TVI-drabbade radloam·atörer . Te'lever
ket harS1.or erfarenhet att del'a med sig av och pä en 
rundfråga l l·andet tycks sådant samarbete äga rum till 
amatörernas belåtenhet utom! Stor-StOckholm där nume
ra fUll'ständlS radiotystnad äger rum under TV-tid, vi lken 
blir mer och mer utsträckt. 

Tack för den här gången och glöm Inte att lyssna på 
.BuBen», signalen är SM5SSA och frekvensen cirka 3650. 

73 de SM5AM DL5 8 

lfjakt 
RävrOO.: 	SMIIBZR, Torbjörn JansSOD, 

Aprtkolgatan 29. 4 tr., Vl1IIngby. 

Så här års finns det inte så värst mycket att 
skriva om i en rävjaktsspalt. Verksamheten 
ligger nere för säsongen på de flesta håll. 

Man kan göra en tillbakablick på 1963. Ur 
l'ävjaktssyn·punkt har året, trots ana dystre 
neaMgäende kurvor, varit gansk.ainnehålls
rikt. Sverige var representemt v;id EM i Vil
nius. Resultatet där var för vår del inte sär
skilt lysande. Bortförklaringen till detta har 
väl förekommit tidigare och behöver inte t.rul 
upp här. 

NM och SM ägde rum i samband med Tran
stl'an'dslägret. Att förlägga SM till mitten av 
juli var något nytt, som gick bra trol:.<l n;a;tt
jakten och de ljusa sommarnätterna i norra 
Dalarna. 

Från och med 1962 har finländarna deLtagit 
i NM. Detta är synnerligen glädjande. Dan
skarna var med på NM i Göteborg 1958. Det 
var då NM startades. Tidigare hade vi haft 
landskamp mot Norge från år 1955. NM 1958 
var dock första och hittills enda gången som 
danskarn~ varit med. Orsaken härtill är väl 
främst, att det bara jagas räv på 160-meters
bandet i Danmark. Skulle d.anskama 'vare 
med, skulle de aHtJså behöva låna 80·meters
saxar, för troligen vill ingen bygga en egen 
dylik för att baI'a -1nvända den en gång om 
året. Hoppas dock att problemet finner sin 
lösn~ng, för nordiska mästerskapen blir väl 
inte riktigt kompletta utan danskt deltagande. 

I övrigt har inga större märkvärdigheter 
passeI1aJt under året. Och vad som skall hända 
i år vet ingen ännu. NM kommer troligen att 
äg'a rum i trakten av HelSingfors, och om SM 
vet vi inget bestämt för närvarande. Det åter
står ing-et annat än att hoppas, att kurvorna i 
f,l.r ska börja peka uppåt igen. • 
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TEST

VRÅN 


Box 78 
Gävle 

Frän vrän har vi lyckats spål'a upp vad som 
kan tänkas vara första halvärets aoktuella tes
ter och samlat! dem i en separat testruta. Ty
värr är det en hel del 'som ej officiellt äro fast
ställda och ändringar är att räkna med. En 
del tester tillhör typen rörliga och andra kan 
vara engå.ngsföreteelse. Som t. ex. Pakistan 
DX är tämligen oviss. Li,kasä PZK. Den förra 
är kanske ovanlig därför 'att 12 IRC skall bi
fogas loggen. Datumet är bestämt till Paki
smns nationaldag '23 mars och är säledes ej 
knuten till nägon weekend. 

Nyheter för QTC är QCWA party, CHC/H'I'H 
party och NFD. QCWA är egentligen ingen 
contest, men kan med fördel köras för dem 
som vill ha kontakter för QCWA-Award : Reg
ler för denna pä sep. pJ.ats. CHC/HTH party 
däremot är tämligen .frikostig pä diplom. Det 
delas ut diplom nämligen till bäste CHC resp. 
HTH i varje land . CHC räknar numera närma-

Februari : 
8- 9 ARRL DX fone 1st part* 

15-16 QCWA party* 
22-23 ARRL DX CW 1st part* 
29- 1 YL-OM fone 

Mars: 

14-15 ARRL DX fone 2nd part* 

14-15 YL-OM CW 

23 Pakistan DX 

28-29 ARRL DX CW 2nd part* 

28- 29 REF 


April : 
4- 5 PZK CW 

Helvetia 22 
11-12 CQ WW DX SSB* 
18-19 PZK fone 

REF fone 
H 22 

25- 26 PACC CW 

Maj : 
2- 3 P ACC fone 
9-10 USSR DX CW 

OZCCA CW 
16-17 OZCCA fone 
30-31 CHC-HTH party 

Juni : 
6- 7 NFD (RSGB) * 

Med asterisk utmärkta tester betyder 
d,atumet definitivt fastslaget. 

re 1300 medlemmar och växer hastigt. SM är 
representerad f. n. med minst 13 ev. . fler ,bl. a . 
testrävarna SM5BPJ och SM5CCE. Regler 
kommer 'senare. Slutligen NFD (National 
Field Day) som ursprungligen endast rörde 
RSGB, men har spritts över till bl. a. DL/DJ, 
HB, F och nu till USA och SM. Det skulle 
kanske vara trevligt för de trogna kämparn'a i 
väl' egen portabel-test att ytterlig.are kunna fä 
utbyte för ·sina ansträngningar. 

NRAU-testen var ~ är något förbryllande 
regelmässigt. Tidigare var den ju fördelad pä 
fyra pass, men 1963 minskades den till tre. At
skilliga tolkaxie uttrycket »sa.me rules» genom 
att även \flara igäng tiden 2200--2400 GMT 
lördagen den 4: e. Huruvida NRRL: s testkom
mitte godkänner detta äterstå.r att se, men 
nog torde SM vara missgynnat om fyra räk
nas. V~sserligen kördes blott fä QSO under det 
passet men kond~tionern'a gynnade ·kontakter 
pä längre lavstå.nd. För SM: s del hör ju oftast 
bara kortla avstånd till ,de eftertraktade. 

Apropä condx, sä har vi ·snart nätt absoluta 
botten. The Swiss Federal Solar Observatory 
meddeJ.ar att de observerat de första solfläc
karna tillhörande nästa solfläcksperiod i so
lens mitt-latitud. Det är ett gott tecken att 
ungefär ett är återstår av den nuvarande pe
rioden enligt observatoriet. Dessutom är rap
p'orten troligen frän tiden sept.jokt. och det 
gör ros väl bara gladare, eller hur? 

Det vore ·trevligt 'att få. höra synpunkter om 
Testvräns utformning. Finn·s det nägot mer 
att berika den med, är nägot onÖ'digt? Finns 
det någon ide till en lokal svensk test? Och 
finns det nägot intresse? Allt Du tycker, tyck 
det i ett brev eller fler till: Testvrän, Box 78, 
Gävle. 

Good hunting 64 önskar Testredax. 

WPX Honor Roll 

Följande svenskar har hittills bokat sig för 
WPX : 

CW 	 SM3BEI 302 
SM5CXF 302SM7MS 534 
SM2BCS 300SM5CCE 488 
SM5BPJ 300SM5WI 424 
SM7BHF 300SM5AJR 406 

SM3AGD 384 
SM5AJU 359 	 Phone 
SM7ID 339 SM3AZI 362 
SM7CNA 327 SM3EP 361 
SL5AB 320 SM3BIZ 304 
SM7EH 318 
SM8TV (7?) 314 

SSB
SM5AHK 311 

SM3BIZ 208SM7TQ 310 
SM5AHJ 308 
SM5BCE 308 Mixed 
SM5BBK 307 SM5BPJ 425 
SM4BZH 303 SMoSAJR 400 

För nya intresserade av WPX (Worked all 
Pretsxes) kan meddelas att regler tillhanda-

HALLICRAFTER 

SX-140 RX 6-80 m 

CW • AM • SSB • ANL 


X-T AL-KAL. • S-METER 


Pris, 590:-, i byggsats 400:


HT·40 TX 6--80 m 

75 W • CW • AM 

TVI-FILTER • ANSLUTNING FOR X-TAL el. 

VFO Pris l byggsats 390:

Begagnad SX-1I1 1000:

BEGÄR BROSCHYR. 


Firma Johan Lagercrantz 
GARDSVÄGEN 10 B - SOLNA 


Tel. 08/83 07 90 


REGLER FÖR QCWA PARTY: 
(Översälln ir.g f rän 1963 ä.rs regler. Med reservation [ör 

ev. felaktigheter). 

l testen , som halles mellan kl. 22.00 GMT-22.00 GMT, 
faf enda..<il QC\VA-medlemmar k on t 'aktas. Den h a r mest 
kommit till för den som v m ..rhä.lla K6BX-dlpl. Således 
finnes ingen poängberäkning. Loggen skall innehåll a dat., 
tid (GMT), kontrollnr. station körd, RST (RS ), QTH. 
namn samt QCWA medl.-nr och kan sändas Ull : Stanley 
B elllvea u , W7AYO, P.O.Box 6144, Seattle 88, Wash. USA. 

Aktivltetsfrekv.: CW 3540, 3655, 3790 , 7005 , 7030 , 
71 00. 14100. 21>110, 2·8 110. AM 3810, 3950. 7230. 14240, 
21340, 28690, SSB (Iower) 3804, 3999, 7204 . 7299, (upper) 
14300, 21410, 21440, 23690. 

hälles av CQ-Magazine, WPX Certificat'e 
Oommitte, 300 West 43rd Street, New Yo'rk 36, 
NY, USA, som även 1:!illhandahäller spec. blan
ketter. Reglerna är ganska 'O m fa.ttand e varför 
det bäst lönar sig att skriva direkt. 

USA-CA (USA-County Award.) 

har hittilJ.s 'endast utdelats till SM5WI, 
SM5CCE och SM7I'D. Dä det kräves 500 coun
ties och det förmodligen 'behövs upp mot 3000 
kort att fä fmm behövliga 500, förstär man 
att det är ett svärplockat diplom. Heders ät 
dessa »Grosshandlare, riktning väst». • 

GLÖM INTE BORT 
spaltredaktörerna ! 

SKICKA BIDRAG 

LOGG BLAD 
för TESTER 

20 st. tör endast 1 :65 

Försäljningsdetaljen 

VIKTIGT MEDDELANDE 
På grund av den stora a kliviteten pli. banden av svart 

fötter har en organisation, bes-tående av några &SA-med
lemmar, bildats . Dom önskar uppgi fter [rån de amatörer 
eller Jyssn a r e som Joggat }:iratqson . Själ v haT jag i nget 
med denna organisation att göra. Så snart Du ha.ft QSO 
med n ägon »m lsstänk t », ~ kriY ner alla data och skicka 
till »SVARTFOT», SSA. Fack, Enskede 7. Är . den miss · 
tän kte» ok, hände·r Ingel, I annat fall är ha.n snart Inpej
lad. OBSERVERA! L å t a ldrig svartfoten märka att Du 
misstänker honom, men fUrsök gärna uppehå Jl a honom. 
Det finns säkel·t nägon som pejlar. E ven tuell a pirater, 
som läser detta , ve t nu , ;"ltt man kan a ldrig y,ara säker. 
När en pirat blir fast, beslagtages hela stationen samt 
far erlägga dagsböter eller vid sva.rare fall hamnar i 
fängelse. Så det gäller nog att tänka sig (ör, innan man 
sänder ut ett anrop i etern. Kom Jhäg, att om Du ä r 
amatör. bör Du ej glömma betala in avgiften till tele
verket. I anna.t fall betraktas även Du som svartsändare. 

Ovannämnda organisat ion handhas av medlemmar som 
ej önskar a nnonsera sina namn av förståeliga s käl . och 
alla uppgifter som inkommer behandlas konfidentiellt . 

Enl. ul_"drag : 
S~15AIO 

Sändaramatörer m. fl. behöver ibland 
hjälp med tillverkn. av mek. det., chas
sien, tryckta kretsar m.m. Ni kan nu 
med förtroende vända Er till oss och 
vi skall uppfylla Edra önskemål. 

73de 

E G E • El . M e k a n i k 
Stålbogavägen 68 - Tel. 867484 

BANDHAGEN 
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Ordet fritt om QSL 
Snart har två år gått sedan jag fick uppgiften att skll 

ta QSL-byrån. Jag trodde då ntt det inte skulle bil sä 
lätt att sköta den här sysslan, på grund av all tid 
man skulle offra. Men det har gått bra, och det är tack 
vare en utmärkt QSL-bjälp på kansliet, fru ErIksson, 
som ä r enastående snabb och säker. Det är naturllgt att 
kort någon gång kommer fel, men det är inte lätt att av 
göra ve)ll som gjort felet. SOlen har ju också fl äckar (för 
till fället ganska få, av ltmatörbanden att döma) . Vår 
kanslist, fru PlatIn, är mycket duktig, och hon har 
fullt upp att göra med flyttningsanmälningar, nya med
lemmar o.s.v. En liten fråga: Varför är amatörer sä oro
Ilga? TrIvs dom a.Id"ig där dom bor? Jag har en flIrteck
nlng med alla medlemma.r I hela Sverige ordnade QSL
ortsvis. Den håller jag å jour varje vecka, men på grund 
av dessa. flyttningar än hit, än dit, kan det ha sina sidor 
att få den 100 % riktig. Vill någon vet·a vllka SSA-med
lemmar som bor på en viss ort, ga.r det bra att skni·va 
till mig och medsända returporto, så kommer svar om
gående. Till sist vill jag tacka samtllga SSA-medle.mmar 
för ett gott samarbete, och hoppas att alla fortsätter I 
samma goda stil, så att arbetet blir Ilka lätt för den 
nye QSL-chefen, SM5CPD, som det varit fllr mig . Fa.r 
även tacka den kvarsittande sLyrelsen för en trevllg tid 
med mänga a ngenäma möten, och hoppas att den funge
rar I1ka bra i fortsättningen; en styrelse, som vI med~ 
lemmar kan lita på. 

73, Ernfrid 
SM5AIO 

Mindre parti ASEA - cyngonele

ment. Anslutningsspänning 36/50 

volt växel 60 watt samt växlar 

till cyngoner. Utväxling 1-20 säl

jes med förmånligt pris. Vi till 

verkar även transformatorer på 

beställning. Korta leveranstider. 

CU-tråd säljes. 

Ingenjörsfirman 

M. B E JT I N G A B 

Markvardsgatan 13, Stockholm Va 

Adress- och signaländringar 
Pe': den 15/1 1964 

SM5BV Torgn y Abrahamson, Näsbydalsvägen 14, 15 

SM5CT 
SN5DY 
SM5FY 
SM5YQ 

SM5AMB 
SM4AMC 
SM5ADD 

SM4AHG 
SMlAIS 
SM5ANV 

SM5BXA 
SM5BJM 

SM5BKK 

SM7BLJ 

SM5BRS 
SM2BZU/6 

SM5BTY 
SM2CYG 
SM5CEI 
SM3CQJ 
SM4CXK 
SM6CCO 
SM5CMP 
SM4CJT 
SM3CFW 
SM2DXA 
SM3DHC 
SM7DQC 

SM5DF~ 

SM5--2873 

tr., Rosl ags Näsby. 

Ingvar Tynell, Box 241, Va llentuna. 

Olle Enstam, Toppvägen 60, Jakobsberg. 

Nils 'Sjöberg, Rergvägen 57, Sigtuna. 

Arthur Angestad, Herrgårdsvägen ZO, Johan

neshov. 

Lars Sjöberg, Dalbrobranten 16, 1 tr., Farsta. 

Ingvar Christlans, Björktorp, Falun 1. 

Henry Sjögren, BOktryekargatan 11, Norrkö

ping l. 

Nisse Olsson, PI 1030, Furudal. 

Gunnar Nil sson, Box 1, Tlngstäde. 

Herbert Wahlberg, Strömkarlsvägen 72, 3 tr., 

Bromma. 
Kjell Strandberg, Soldatgatan 6, Västerås. 
Kurt Andersson, LM Ericsson, P . O. Box 380, 
Monrovia, LIberla. 
Krp 220335 Ericsson, Stabskomp. -Sv. FN-bat. 
Kongo, Malmö 1. 
La rs-Gunnar örne, M/S MaTiehoim, Red. AB 
Tjm~x, Box 21, Göteborg 1. 
Bertil Dahlberg, Drottninggatan 23, Enköplng. 
Gunnar Esbjörnsson, Avd . 5, Epidemisjukhu
set, Göteborg SV. 
Jan F olkegärd, Krongatan 4 A, Uppsala. 
Sigvard Sällman, Långgatan 28, Luleå 2. 
Lennart Runge, Klockarvägen 7, Huddinge. 
Jan Anderss<Yn, Box 1016, Gävle 4. 
Malte Söderqvlst, Box 553, Gyltorp. 
Bengt Karlsson, Barrstigen 2 B, Skövde. 
Ove Ottosson, Lantmätarvägen 35, Bro. 
Sture WMg, Norrgatan 12, Pålsboda. 
Göran Gustafson, Box 42, Skutskär 1. 
Egll Lundgren, La.da 573, Dorotea. 
Björn Andersson, Avd. 7, F 4, Frösön 4. 
östen Magnusson, Sot P auligatan 2, Jönkö
ping. 
(ex-CJG) Rune Andersson, Kungsslensgatan 

9, 4 tr. , Stockholm ö. 

Letf Aronsson, Stockrosgatan 8, Uppsala. 


SM3-2904 Olle Molander, Sjätte Tvärgatan 39, Gävle. 
SM.6-3298 Björn Hallhage, Dra kgatan 15, Göteborg C. 
SM5--3338 Krister Lundberg, Jönåkersvägen 15, Enskede. 
SM5-3364 Benny Svensson, Motala KrafL verk, Box 118, 

Västervik. . . 
SM4-3426 Johannes W.gellus, Hagvägen 8 A, Ställberg. 
SM7-3437 Torbjörn Jern , Norråsagatan 29 D, Nässjö. 
SL6ZK FRO-Krets 32/31, Box 13098, Göteborg 13. 

Nya 	medlemmar 
l'er den 15/1 1964 

SM7VH Gustav Elmqvist., Gripgatan 7, Kalmar. 
SM6.All.B Ragnar SandelIn, Trollgatan 8, Borås. 
SM7AJD Rune Engvall , Blasius-Königsgatan 16 A, Ron

neby. 
SM3AR....[ Ture Tröjbom, Box 307 F, HIlleby. 
SM7DLH B . A. Kronvall, Lindhultsgatan 25, RamIösa

brunn. 
SM7DAK SLen Johnsson, ProsLgalan 28, Hörby. 

SM6DLL Per Wallander, Box 323, Hoväs. 

SM7DMK Bengt ·Montån, Kobjersvägen 10 C, Lund. 

SM7DRKfMM Lennart Davidsson, m/s .Ursa.>, Tran$ma

rin, Hälsingborg. 
SM5DRL Börje Llndqwlst, Drottninggatan 10 A, c/o 

Engman, Katrloeholm. 
SM5DUL Rune JOhan'sson, Box 823, Suraharnmar. 
SM4-3487 Jörgen Bosson, Box 5596, B orlänge 2. 
SM6-3488 Arne Sm.dberg, Stockhol msvägen 33, Marle

stad. 
SM3-3489 Stefan Sjöman, Vesslevägen 16, Gävle. 
S11.6-3490 Alf Erla ndsson, PI 1400, Eldsberga. 
SM4-349l Lars Andersson, Box 448, Fröv!. 
SM5-3492 Andr~e Thomasson, Tjusarstigen 7, Nykvarn. 
SM5-3493 Arne Lindholm, Kalkugnsvi1gen 10 A, Fin

spång. 
SM4-3494 Herbert Martinsson, Albaeken , Box 413, Mal

ung. 
SM4-3495 Olle Lundvall, Centrum, Djurås. 

"atlon. a l 

~ NCX-3 
20 • 40 • 80 Meter TRANSCEIVER 

200 watt SSB • 180 watt CW . 100 watt AM 

Pris 2.795:- exkl. oms 

Nät ener kraftaggregat 117 resp. 12 V 700:

Specialbroschyr sändes mot begäran 

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

LAGERFORDA AMATORDETALJER 

Drake TR-3 Transceiver ... Riktpris 3625:  Sparpris* 3125: 

RV-3 VFO/Speaker . 595: 515: 

AC-3/220 AC Supply 730: 630:

AMECO HP-45 HP·Fltr 12:-
LAC-l L~ht Arr 29: 50 
LN·2 LP·Fltr 28: 50 
PCL Ant Ampl 185: 

CDR 	 AR·22 Rotor 276: 
TR·ll Rotor 196: 

DRAKE 2·AC X-Ial-cal 135:
2-B Revr 1890: 
2-BQ Q-roult 315:
2·BS Spkr 135:
TV-300 HP HP·Fllr 29: 50 
TV-I 000 LP LP·Flt r 115:

EICO 710 GD-mtr kit 230:
720 Xmtr kit 695:
722 VFO kit 335:
723 Xmtr kit 455:
730 Mod kii" 485: 

ELFA X81 2M Conv 80:
X82 2M Conv 130: 
Xl08 VFO 80:
X124 Mod-Ampl 63: 

GELOSO 	 G214 Revr 1200:
G222 Xmtr 1100:
N-4/104 VFO 100:

GLOBE 	 Globeee iver Revr 360: 
HALLICRAFTERS HT·37 Xmtr 3285: 
HUNTER 	 2000A Linear 3350: 
HY·GAIN 	 HM·2B 2M Halo 45:

TH·33 el 10/15/20 730:
TH·3Jr 3 el 10i15i20 525:
12AVS Vert 10/15j20 165: 
14AVS Vert 10·40 220: 
18Jr All Band Vert 585:
21010 el 2M 115: 

LAFAYETTE HE 30 Revr 476: 
HE 40 Revr 375:
HE 48 Spkr 32:
HE 72 SWR Mtr 87:
HE 80 Revr 950:
KT 390WX Xmtr kit 675:

MOSLEY CM-l Revr 1260: 
D4·BC 40M Coil 130: 

* Du är välkommen med förfrågningar om vad "sparpris"' innebär. 

SM5AY SM5AKI SM5ANG SM5AOL SM5ARU
73 de 

SM5MT SM5BDQ SM5CBI SM5CFM SM5CLVV 

MOSLEY OSO·11 OSO·lndex 38:
SWL·7 7Band Ree Ant 120:
T A·20-40 3/2 e I 20/40 2500:
TA·31Jr l el 10/15/20 165: 
TA·31 -32Jr Conv kit 240: 
TA-32·33Jr Conv k i t 210:
TA·333 el 10/15/20 820:
TA-33Jr 3 el 10/15/20 575:
T A·36 4/3 e I 10/15/20 1005:
TA-40K Conv kit 320:
V·3 Vert 10/15/20 190:
V·3Jr Vert 10/15/20 150:
V·4-6 Ve rt 10/15/20/40 235:
V+8 Vert 40/80 705:
V·5 Vert 10/15/20/40/80 975:

P&H LA·400C Linear kit 1330:
LA·500M Mob Linear 1395:
DI·l Dist Ind 765:
TT·l 2-ton Ose 160: 

RACAL RA-7I Revr 7090:
RME DB-23 Ant Ampl 365: 

ELFA 

RADIO & TELEVISION AB 

HOLLANDARGATAN 9 A BOX 3075 

STOCKHOLM 3. TELEFON 08 / 240280 
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Nya signaler 

Per den 13/1 1964 

Klass 
Maria.nne Bergmark, Hantverkargatan 
83, Slockholm K .................. .... C 
Hans Olofsson, Slrömsgal. 4, Göleborg ö A 
(ex-3385) Björn Odell, Bergil.svägen 16, 
Sollenlun a 1 . . . . . . . . . . . . . .. A 
(ex-5AVJ ) Bertil Mårlensson, Kummjn
vägen 2 1, Farsta 5 .. . . . . . . . . .. B 
Bo Slarvall, Ah lmansgala n 16. Malmö <S C 
Lars ödman, övre Husargata n 25 A, c/o 
J ohansson, Gölebor g SV ... B 
Ulf Ringslröm, G ranvägen 4 C, Hofors C 
Erik Ringslröm , Granvägen 4 C. Horors B 
(ex-3474) Bertil Ahlin. Ängkärrsgalan 3. 
~M ....... ...... ............ C 
Gunnar FrIman, Fack 222. Lund . . .. C 
Bengt Hallden, Smedjega lan 3 B. Boden C 
(ex-3432) Verner H arlvig-Sörense n, Bad 
husgatan 10, Sunne .............. ... A 
Rune J ohansson, Box 823, Surahamm·a r C 
(ex -3379) Bengl Slähl, Bäcl{vägen 93. 2 
tr. , H ägersten C 
Ande.r s Svensson, Rindögala n 3,~, ;Stock
holm NO B 

Oplacerade QSL 
S~[-

nato Band Vågt·YI' OI'T. dlsl • . 

21.2. 56 14 Al 5 
8.5.62") 14 Al 3 

11.4.63 14 Al 3 
11.8.63 7 A l 6 

2. 7.63 14 SSB 6 
20.5 .63 14 SSB 3 

3.1.62 7 Al 1/5 
19.4.59 21 Al Sten 3 
10.7.63*) 14 Al Lee SL3 

NYHETER FRÄN SELTRON 
FöR SÄNDARAMATöRER OCH FöRENINGAR presentera vi en 


direktvisande EFFEKT- och STAENDEVAGMETER PMS 1 

för frekvensområdet 3,5-30 MH% 


Itf 

_ffi. 

j.Q,**i< III" r, _ .. "tio . 

SVENSK 

TILLVERKNING J?i.HöGSTA 

KVALITET! 
t: . ' 101'1 

SE.LTRON 
.'OC.~ ...6l. "" "\oo.'. ~ ...... 

TEKNISKA DATA. 
• Mäter fram- och återgående effekt i två områden, 100 och 1000 W. • Stor nog
grannhet vid effekter ända ner till 20 W. e Mäter SWR 1:1-20:1. e 50 ohms imp. e 
Byggd i SELTRON FUTURASTIL e Modern formgivning och färgsättning e Meka- ' 
niskt robust och oöm e Koaxialkontakter på baksidan. 

ANVÄNDNING. 

e Avstämning av sändaren till 50 ohms antenn. e Avstämning av sändare och <ln

tennfilter till ant. med annan imp. än 50 ohm. e Mätning av sändareffekten. e Mät

ning av ståendevågförhållandeI. e Trimning av sändarens slutsteg. e Trimning av 

antenner, speciellt beamar. Pris brutto 320:-. 


BYGG FöR 

FRAMTIDEN 

BYGG I 

FUTURALADA 

Instrumentiådan 
som ger Dina ap
parater ett pro
fessionellt utseen
de. 

Nu i 46 standard
storlekar. 

e Modern form e Lackerade i utsökt färgkombination, lådan i mörk faconettlack, 
panelen ljusgrå. e Svarta gummifötter. 

Robust konstruktion. Utmärkt ventilation för kompaktbygge. 
Katalog över samtliga amatörenheter och uppgift om priser och amatörrabatter 
sändes gratis på begäran. Skriv till 

AB SELTRON TELEINDUSTRI 
Egnahemsvägen 15, Spånga. mel. 08/36 77 90 

SM5ES 

SM6GB 
SM5HF 

SM5XQ 

SM7DBM 
SM6DCM 

SM3DDM 
SM3DEM 
SM5DGM 

Slv17DHM 
SM2DIM 
SM4DTL 

SM5DUL 
SM5DVL 

SM5DZL 

SSB AM cw 
Helt renoverade söndare och mottagare ga
ranterade som nya, Priserna Inkl. frakt och 
försökring. 
SÄNDARE 
1:. F. lohn.on 
Invader 8()..10 m; 100 W SSB, CW 
25 W AM ............. . ..................... stl 
Hammartund 
HXSO 8Cl-l0 m; 50 W SSB CW 12 W AM " • IfS 
HX500 8()..10 m; 100 W SSB CW - 25 W AM • ns 
HalllcraHer. 
HT37 8()..10 m; 7()..100 W SSB, CW - 17 
-25 W AM ....................................11 
HT32B 8()..10 m; 100 W SSB, CW - 25 W AM • "I 
COLUNS - 32S3, KWM2 
MOTTAGARE 
HalllcraHer. 
SXlOlA SR150 8()..10 M 
SX111 SR160 8()..10 M 
SX115 HT41 8()..10 M 
SXI17 HT45 8()..10 M 
Hammartund 
Ha 170A 16G- 6 M 
Drake 
2B TR3 8()..10 M 
Colllna 
75A4 16G-l0 M 
75S3 

• ilS 
• 2It 
• 57.• "7 
• 161 

• 2U 

• '17 

COR - Ham - M - beamar 120v eller 24Ov. 

Telrex a Hy-Gain beamarna. 

Skriv om Informallon plI nya och renoverade 
söndare och mottagare och hur lött det ör all 
köpa frlln oss. 
VÄRlDEN.YID Skriv till WtADN 

ORGANS & ELECTRONICS 
10& "7, lockport, 1111nol., UlA 

Slatlon 
AP2C 
CE4 AD 
DL1VUjM1 
HK3AH 
H K9LX 
JA1DM 
J A3BIS 
K9EZG 
K9KDI 
KjAL7WAH 
KP4 CC 
KZ5MQ 
LU4DGY 
LU8FAO 
MP4BBW 
PY4RU 
TG9SC 
UA0SH 
UA9FN 
UA9PP 
UA9KTE 
UJ8KAA 
UL7KAA. 
UL7KCR 
UM8KAB 
UW9AM 

5.3.63 
15.9.63 
10. 8 .61*) 
14.7.63 
21.4.63 
12. 8.63 

8.8. 56 
9.6. 63 

17.3.63 
27.1..62 

6.7.63 
13.3.63 
18.9.60 
8. 4.63 
9.4.63 

13.10.63 
6.8.63*) 

UW9CD 9.8 .63 
VK5E~ 28. 1. 63 
VK5G 13.1.63 
VK9LA J 9.2.63 
VK9LA. 10.3. 63 
VQ2JM 28.4.63 
VSIJW 27.5.59 
W4THZ 6.8.60 
W9SKR 7.10.63 
XElIL 6.6.63 
YV5BOA 2.2.63 
YV5BFD 15.5.63 
ZD60L 20.6.63 
ZD60L 28.6.6:! 
ZSlXR 1.3.63 
ZSIZG 21.7.63 
ZS6IW 27.3.61 
ZS6UR 30.7.61 

14 
21 
14 

7 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

7 
14 

7 
14 
14 
14 
14 

Al 
Al 
Al 
AJ 
SSB 
SSB 
,\ 1 
SSB 
Al 
SSB 
Al 
Al 
Al 
A l 
Al 
ISSB 
Al 

5 
5 
6 
2 
5 
6 
7 
6 
5 
6 
5 
;) 

5/3 
S L3 
SL3 

3 
5 

Nil s 

Andy 


Bob 


Hans 

Don 

14 Al Lei f, Härnös. SL3 
14 Al J ohn 1 
21 Al 1 
14 A l 5 
14 Al 5 
21 Al 5 
14 Al Eric 5 
14 Al Eric 5 
14 Al Leif S L3 
14 SSB Nils 6 
14 Al 5 
14 SSB 2 
14 Al 5 
14 Al 3 
14 Al Matz 5 
14 A l Roberl 6/9Q5 
14 Al 5 
21 'SSB Ove 5JMM 

ZS6BFU 5.2,,63*) 14 Al 7 
4UllTU 15.6.63 14 SSB Hans 6 
4UllTU 15.8.63 7 Al 6 
4X4HC 14. 12.62 21 Al Andy (ev. 19.12 ) 5 
4X4QA 9.4.63 *) 14 Al Tor 5 
4X4WF 29.9.61 7 Al Len 5 
5A:iCR 1.8.62 A3 3 
5A3CAD 20. 11.61 14 Al 5 
5A5TW 12.4.63 14 SSB Tage 3 
5B4 WS 14.7.62 14 Al Doc 5 
5N2EBL 20. 1 .63 21 A3 6 
5U7AC 28.10.62 21 Al 5 
5X51U 15.6.63 '14 'SSB 6 
601WF 9.9.62 14 SSB Sel) 5 
9G1DY 28.7.63 14 SSB (ev. 29. 7 ) 6 
9GIYL 28.10.62 21 .0\3 5 

~) DallJ m k an vara omkastat. 

Detta var den sista. förteckningen över oplacerade QSL, 
som jag publicera.r. H a r !"lågon haft QSO med nägon av 
ovannämnda OX-slatloner, och ej fätt QSL, kan det fin 
nas på kanslIel. Skriv till mig och meddela RST och om 
det stämmer kommer kortet med nästa QSL-sändn lng. 
överblivna QSL returnerar jag senast 10 mars. (QSL -kor
le l från XEllL är till en ;cke SSA-medlem. så nu finns 
chansen all gå med i SSA. och fä ett rarl QSL). 

SM5AlO 

Du deltager väl 

i vår tekniska 

tävling! 
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H A M • annonser 
Denna annonsspalt Ar öppen för radloamntörer. 80m J 
denna sin ell'en.kap riktar 0111' tlU andra radIoamallIrer. 
Annonsprls l kr per II:rupp om 42 bok.tlh-er. sUfror 
eller teclten, dock tätst 3 kr. Icke SSA-medlernmar 
dubbel taxa. Text och W.vld InBändas var fllr siC till 
kansUet fllre den II I mlnaden fllre InflIrandet. Annon
sllrens anrops.llI'"al skall utsattas I annonsen. ll.nbart 
postbox lI'odtas slledes ej som adres•. FlIr kommersieU 
annons gäller QTO ordinarie annonsprIser (S6 omsla.. 
lI'ets andra stda). I tveksamma fall fllrbehåller siC red. 
rätt att avgöra, om annOns skall anses som kommer
siell. 

Säljes 

• Fabriksbyggd VIKING RANGER 75 W CW och 65 
W AM, säljes fönnånllgt. CoUlns org. högtalare, 75:-. 
SlII5RI{, M. Lundqvist, FrödIngsv. 13, SödertlUje 1. 
Tfn 0755/365 38. 

• 2 m KONVERTER G rör, ESSCC Ml" 14-16 MC, 
120 :-. 2 m PREA~IPLlFIER EC86, 60 :-. 2 rn TX 
832A QQE04/20 AM CW ink!. likr., 350:-. RX TRIO 
9R59 så gott soom ny, 475 :-. SI\f6DTG, Leif Appel· 
(lvlst, AnäsvlLgcn 4, Göteborg ö. Tfn 031f19 öl 42. 

• CALLllöCKER! FOREIGN SECT. VINT. 63/64 
19:-. HöST - Sommar - Vår 63 16:50, 15:-, 
13 :50. HöstfVint. 62/63 11 :50, 1962 10 :-, 1961 6 :-. 
US SECT. Vär/sommar 63 21:-, HöstfViI,t 62/63 
17:-, 1962 13:- , 19617:-, portofritt! USSR Callbok 
(vAr version, 1.000 stns i alla rara distr., eaU, namn, 
qth, oblast, zone) 1:-, 10 ex. 5:-, ORIGlNALupp!. 
1963, 300 sid. 14.000 U stns 8:-, IRCs 17 st 10:-, 
Directory of Awards 1963 (fåtal ex.) 9:50, CQ/QST 
MAG 61-64 samt QTC kompl. 5/1959-2/1963 bögst. 
bjud. Obegagn. ryska frim. 61---.64 samt holl. VHF 
Bullet. S~r3PZ, Stig Edblad, Storgat. 40, ÖrnsköldS\'lk. 

• lIUnlmltter H/II, engelsk dubbelsuper för a.matör
banden. 80/10 m. Q·multiplieator, kristallfilter, pro· 
duktdetektor m ..m. S~I4CTF, Fack 6, Fröv!. Tfn 
0581/302 44. 

• Rx: HRO-lIIX l utmärkt skiek. Bandspridning 10
20--40'-80 en l. CQ aug. 56. 600:- . SM4ClIIG, B. 
Ohlsson, Box 1002, Fellingsbro. Tfn 0589/202 27. 

• Tx : Dx 60, Rx: HR 10, Vfo: HG 10 samt balun. 
Allt i ufb skick. Kört e:a 100 QSO. Säljes till högst· 
bjudande, lägst 1.500:-. SM3ANI, n. W. önblad, 
Gärdesgat. 90 A, Sollefteå. Tfn Sollefteä 13ö 62. 

• TV-}{amera., RCA. Militär typ med objektiv (se CQ 
sept. 63) 650:-. Vld"osändare RCA 125--300 Mc utan 
kraltaggr. , 125:-. SCR 522 2-meterstation med rör, 
150 :-. SCR ö22 kraItaggregat 12 V In, 300 V och 
150 V ut, 35:-. WaUlle-Talkle USA B C 1000 (RA
100), 375:-. LAVOlE Preeltions frekvensmeter 315
750 Me, 275 :-. TS 184A/AP Am. frekvensmeter 400 
--450 Mc, 150:-. G. E. Miniatyr TV-provbildrör, 
75:-. Torotor TV·ka!1alväljare. Kompl. 75:-. Allt 
säljes eller bytes mot f(lrslag. S1II7BOZ, Anders Ro
sengren, Tunnbindareg. l, Malmö SV. 

• RXar BC 348, 325:-. BC 342, 375 :-. TXar, kom· 
pletta med antenn filter oeh lågpassflIte r mot BCl och 
TVI. CW - FM - 1,,\1. VFO. 10--80 mb. Gediget 
utförande. Reservrör. 1 st. 150 W Input, 650:-. 23 
rör, 4 Instrument. 1 st. 350 W input, 1.425:- 25 rör, 
7 instrument. Upplysningar och foto genom SM5YD. 
Tfn 08/36 10 54. 

• Fin BC 312-M ombyggd med S-meter kristall fas, 
NL, RF- o. HF-galn, med 3 rörs konv. för 10 m. 
Bo Aberg, Llnneg",tan 45, Göteborg. 

• HALLICRAFTERS S 38-E, med nättrafo för 220 V, 
har kostat 345 :-, säljes för 200 :- . HRO-mottag-are 
I bra skick med samtliga ",polsystem och inbyggd 
kristallka!. 500 kHz samt likriktare i snygg låda 
(plae. under mott.) med Heathklts Q-mult. ombyggd 
I första och andra HF till 6BA6, säljes tiU högstbju
d-ande. SM4CSI{, Ronny Llndbe, HjortstorpS\'llgen 3 B, 
örebro. Tfn 019/12 22 In (efter 1700). 

• RX BC-348-C, med inbyggt nätaggr. I bra sklck, 
e:a 400:-. SM7BXY, WUrnar Rletz, lIIyreberg, Torne. 
Tfn 0470/510 07 eft... kl. 19.00. 

• Rx Halllerafters SX-7l säljes p.g.a. studier. Billigt. 
S~I5BRK, Lennart Wallin, Bjillbogatan 12, Linköping. 
Tfn 423 74. Tfn srb. 290 20/.309. 

P R E S S S T O P P! 
Vi har glädjen meddela, att vi frän och med 

den 28 januari 1964 erhållit tillstånd att inom 
frekvensområdet 14100-14110 kHz använda 
RTTY.* 

Vi tackar TelestyreLsen för deras stora för
ståelse för våra problem. 

SSA styrelse. 

* Enligt rekommendationerna från Reg. I-mö
tet i Malmö 1963. 

SSA:s mesta kanslist fru Bergström har 

ändrat namn och heter numera fru Platin. 

En HAMANNONS 
är hillig och ger resultat! 

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

En hamannons i QTC 
populärare än någonsini 

S
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~==. : ' 
sr- ~i 
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ÄNTLIGEN 

DEN NYA 

STORCIRKELKART AN 

HAR KOMMIT 

I FLERA FÄRGER OCH MED TOPPAKTUELL 

PREFIXFÖRTECKNING 

PRYDLIG OCH KUL VÄGGPRYDNAD 

PRIS 12 KRONOR 

POSTGIRO 52277 

SSA FÖRSÄLJNINGSDET ALJ ENSKEDE 7 
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