
Specialerbjudande för 

SSA -lI1edlell1l11ar 


Banda Ditt QSO med STUZZI 604 - 4-spårsbandspelaren just för Dig! 
Många gånger har Du väl velat skaffa Dig en bandspelare för olika ändamål 
inom Din amatörverksamhet, t. ex. för att banda ett DX, "Bullen", misstänkta 
" Black Peters " m. m. 

Ja , varför bara använda STUZZI 604 till detta? Du kan ju få mycket nytta och 
nöje aven bandspelare även vid andra tillfällen . 

NU har Du chansen att komma över en kvalitetsbändspelare till ett 
Specialpris: 425:

OBS! STUZZI 604 finns även med inbyggd FM-radio (STUZZI 802) 

Typ 604 ERRES 

Frekvensomr~d e 4O----a.OOO Hz vid 4,75 cm/sek has tighet , 40-
~~-~ 

15.000 Hz v id 9,5 cm/sek (1 7/8" resp. 33/4"). Re glering för 


tju dstyrka och k langfarg. In g~ng för mikrofon 2 mV/100 kf? 


Utgång ti l l extra förstärkare 500 mV/10 kf? och extra hogta lare 


5 D/5W . För 203 V växe l ström. 50 Hz. 


S-märkt. Levereros inbyggd i gr~ plast 


vävk lädd trä l~ d a med handtag kom plett 

med dynamisk mikrofon , inspe lningska

bol och 180 mm (7") tom spole. Storl ek 

39~X28)X l60 mm . V ikt 9 kg. 

Om Ni är intresserad av våra produkter inom Hi-Fi- och förstärkareområdet, 
kan Ni rekvirera vår katalog genom att insätta kr. 10 :- på postgiro 650570, 
vilket belopp återbetalas vid första order på minst kr. 100 :-. 
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SM5LT 

Ing. Christer Linden 
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OMSLAGF:T 

anslutt'r även i d-e t här numret till en av artiklarna inne 
i tidningen - du hittar den pä sid'an 284. 

De glad"a fruarna -framför ett av de stora QSL-sorte
ringsfacken är Ingrid Eriksson (l. v.) och Margareta Pla
tln . Nå.gon av dem finns a lltså till han'da I andra änd-en 
när du släT en signal till SSA-kansHet. Nägon ,av de.m 
skickar dig det du beställt frän försäljnlngsdet".lj"n. Nä
gan av dem - Iför det mesta fru ErIksson - :-;t~t' l,(: k~å 
till sa. att dina QSL-kort när ut över \'I1rl(lel1 lIu'cI hIIxI
fart och att du fär andras lika snabbt. 

Hundratals r,utlnjob'b oCh mängclel' av ~ 1(IJII "II Kh~ l(ir ,. 
klaras snabbt och rätt . \o',,'u: fl M ~('KJ 

Vecka Dag SNT 

Varje Sönd. 0830 

1:a,3:e ISönd. 2125c 
Varje Sönd. 2300c 
Varje Sönd. 234'5 
l:a Månd. 2000c 
3:e Månd. 2230c 
l :a Månd. 2315c 
Varje Tisd. 2030c 
2:a Fred. 1930c 
2:a, 4:e Fred. 2000c 
Varje Fred. 2045c 
Varje Fred. 2245c 
2:a, 4:e ·Fred. 2345c 
Varje Lörd. 1314 

QTC 
AMATÖR RADIOPROGRAM 

o 

FRAN 

RUNDRADIOSTATIONER 

Regelbundet återkommande ham-program 
förekommer över 'en del be-stationer, som bru
kar höras bra här i Sverige. Kvaliten på pro
grammen är vari'erande - det som Voice of 
America bjuder på är emellertiG alltid värt att 
lyssna till och av de övriga verkar Sofias vara 
bäst. Budapest, Bucharest och Prag delar ut
rymmet mellan ham och BGDX-ing. Ett »c» 
efter tidsangivelserna 'nedan anger att tiden är 
ungefärlig. 

På med kursiv stil angivna frekvenser kan i 
allmänhet påräknas bästa mottagning. 

Redaktör för »Radio A!mateur's Notebook» 
från Voice of America är välkände Bill Leo
nard, W2SKE, för Budapest-programmet sva
rar Dennis Herner, HA!YDD, medan Sofias pro
gram redigeras av Central Radio Club i Sofia. 

Station 

VOA, USA 

Sofia, Bulgarien 
Budapest, Ungern 
VOA, USA 
Prag, Tjeckoslova:kien 
Warszawa, Polen 
Prag, Tjeckoslovakien 
Budapest, Ungern 
Warszawa, Polen 
Bucharest, Rumänien 
Sofia, Bulgarien 
Sofia, Bulgarien 
Bucharest, Rumänien 
Bern, Schweiz 

För al'la, som har något intresse av att svepa 
över rundradiobanden eme'lIanåt för att få un
derhållning eller nyheter rekommenderas 
varmt »WorlG Radio TV Handbook», som ut
kommer varje jul kompletterad med ett årligt 
sommarsupplement. Den kostar 15:75 och kan 
anskaffas genom varje bokhandel. De 265 si 
dorna är sprängfyllda av informationer om 
världens radio- och TV-stationer, me'd utförliga 
frekvenstabeller, artiklar om solfläckar och 
konditioner, programuppgifter för varje lands 
sändare, tider för nyheter på engelska från 
alla länder osv. Vare sig vi betraktar BC-sta
tionerna som onödiga Q.RM eller ej, är det ur 
många sy.npunkter nyttigt att vi 'infonnerar 
oss om dem, och det kan inte ske enklare och 
bättre än genom denna handbok. 

Språk 

Eng. 

Ty. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Ty. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Eng_ 

SM1DXL 

Frelw. ItHz 

6015, 6040, 6080, "/130, 9530, 9545, 
15295 m. fl. 
60"/0, 9560. 
5900, 6231, 7215, 7305. 

5965, 11805. 

5930, 6025. 

7125, 7285. 

1286 MV. 

6234, 7215. 

7125, 7285. 

5990, 7195. 

60"/0, 9560. 
60"/0, 9560 
5960, 6190, 7195, 155 LV. 
7110, 9665. 
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LAGTÄVLINGEN: 

1. stockholms rävjäg. 9.27.5 24 rävar 
2. Eksjö-Nässjö 13.59.0 24 rävar 
3. Borås 13.17.5 23 rävar 
4. lETA, Göteborg 11.21.0 21 rävar 
Bäs te senior: G. Bäck, SM5BII, SRJ 
Bäste OB: B. Westeriund, 'SM5AVF, 

NRK 
Bäste junior: B. Sunesson, SM6DHD, 

BRA 
Bäsba dam: B . Nord, SM5BMN, LRA 

SItt 

I 

RÄVJAKT 

tälfjakt EKSJÖ 1!.64 
L~===~ 

Räned.: S~(fl8ZR, Torbjöm Jansson 

Pl1U.6lagar"ägen 6(1, Bromma 

Eksjö- och Nässjöamatörerna hade 'lyckats 
göra årets S'M till en synnerligen trivsam till 
ställning. Tävlingarna ägde rum den 29 och 30 
augusti och man hade HQ på Lundstorps ut
värdshus någon halvmil norr om Eksjö. När 
de tävlande började anlända på lördagsefter
middagen, hade ett verkligt ösregn hållit igång 
flera timmar. TäV'lingsarrangörerna hade dock 
lyckats få ett förmånligt avtal med vädergu
darna, varför vädret klarnade upp framåt 
kvällen. 

Vid ankomsten blev ·vi vänJoigt mottagna av 
arrangörerna, och vi placerades i förläggning
en, ett stort golv i den ett par hundra meter 
bort belägna hembygdsgården. Där bredde 
man ut sina luftmadrasser och sovsäckar kors 
och tvärs , man sov middag, pratade rävjakt 
med de gamla bekanta som man bara träffar 
en gång om året vid detta tillfä>Jle, man repa
rerade egna rävsaxar och funderade på att 
sabotera andras, man lyssnade på tennisrefe
rat från Båstad m. m . Klockan 17 var det dags 
för middag och efteråt när man låg och vi'lade 
efter maten började den traditionella tävlings 
nervositeten infinna sig. En 'kvart i 8 samlades 
jägarna med full utrustning, inkluderande bl.a . 
hel- och halvljus, för färd till startplatsen för 
na:ttjakten . Färden gick till fots 1700 meter, 
och efter att APO och CJC delat ut kartor, 
sändningsscheman och 'kontrollappar, varnat 
för de djupaste myrarna och givit oss svensk 
normalrävtid, blev vi lössläppta på egen hand 
klockan 20.25. Efter c:a tre timmar hade de 
flesta ,hittat alla fyra rävarna, trots att den 
svagaste räven låg mitt under 80-metersban
dets tre starkaste transmittrar. Banlängden 
blev c:a 4 km för den som sprang den rätta 
vägen. Terrängen var bucklig, dock inte fullt 
lika brant som i Norge. Vädret var utmärkt 
för oss som inte gillar regn. 'Somliga regndig
gare stod dock och småsvor i ett hörn. En an
nan trevlig detalj var, att terrängen stämde 
utmärkt väl överens med verkligheten, dvs. 
kartan. Ingen av oss lyckades gå vilse. 

Efter avslutade strapatser tog man sig till 

27'7 

baka Ull återsamlingsplatsen, blev avpricl{ad 
och därmed avförd från skallgångs listan, för
tärde ett enkelt men behövligt nattmål samt 
kröp ner i sovsäcken. Vid ettiden hade de fles
ta jägarna slocknat. 

Den ljuva sömnen varade bara till kl. 6.30, 
då CJC vänligt men brutalt skakade liv i för
samlingen. Efter gröt, ägg, mjölk och mackor 
bar det iväg till dagetappens startplats. Efter 
kartutdelrring släpptes den, trots gårdagens 
strapatser, tämligen vilda och talrika hopen 
iväg kl. 8.55. Alla rävar hördes bra. Terrängen 
var inte fullt så kuperad som på. natt jakten, 
men i gengäld var den fylld med sjöal', som 
man blev ganska förgrymmad på., när man 
hamnade på fel sida om dem. Gick man rätt 
blev banlängden cirka 6 km. Det fanns gott om 
blåbär och lingon i skogen, och avtalet med 
vädergudarna gällde uppenbarlig en på sönda
gen också, så något traditionellt ISM-dagjakt
ösregn såg man inte till. 

Vid återsamlingsplatsen fanns möjlighet att 
duscha. 8-10°C är möjligen idealisk serve
ringstemperatur .för öl men absolut inte för 
dusch. 'Efter att ha plågat av sig- lorten åter
vände man till Lundstorp, där man inte kunde 
göra annat än invänta middag med eflterIöl
jande prisutdelning. Vid halv fyratiden var jä
gama mätta och hade dessutom m ed hjälp av 
APO och CJC lyckats skingra prissamlingen 
så, att alla tävlande hade fått minst en grunka 
var. Därefter var det dags för var och en alt 
å ka åt sitt hå ll, och årets SM var ett minne 
blott. Dock ett verkligen angenämt minne. Ar
rangörsgänget och alla andra medhjälpare och 
prisdonatorer m . fL skall ha ett hjärtligt tack. 

SM -65 

Nu återstar det vanliga problemet så här å rs . 
Vi vill ju gärna ha ett SM nästa ar också. Frå
gan är bara vem som har lust att åtaga sig 
arrangemanget. Vi hoppas att få höra av nå
gon hugad spekulant så srnåningom. 

Jtt:Sl.' L'l'AT: 

Rliv 

4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1, 


4 

1 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
,1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 

Natte.tall)) 

Tid 

1 ,37 ,0 
1, 36,5 
1,45,5 
1,37,5 
1 ,51,5 
1 ,49.0 
2,14,0 
1,54,0 
1,55.-5 
1,&1,0 
2,21,0 
2,07,0 
2,07 ,0 
2"l,l,5 
2,27.0 
1.55,5 
2,38,0 
2,57 ,0 
2,36,5 
2,36;5 
2,57,0 
2,42,0 
2,55.0 
2,39 ,0 
2,15, 0 
2,17,0 
2,31 ,5 
2,38,5 
2,29,5 
3,04,0 
3,05,0 
0,.16,0 
0,38;5 
1, 43, 5 
2, 13,0 

Pla.c. Räv 

4 
1 

5 4 
3 4 
9 4 
6 4 

14 1 
7 4 

10 4 
7 1 

15 1 
12 4 
12 1 
21 4 
16 4 
10 1 
19 4 
21 4 
17 4 
17 4 
24 4 
22 4 
23 '1 
20 1 
26 4 
27 4 
29 4 
30 1 
28 1 
:U 1 
33 1 
31 1 
35 1 

4 1 
32 3 

Järnbol aget, Eksjö 
Syrens Bil AB, Eksjö 
'Strandbergs Tryckeri, 

Uageht.I.') 

Tid 

1 .'22,5 

1, 24,0 

1 ,22,5 

1, 42,5 

1 ,29,5 

1 ,42;5 

1 ,'28,0 

1,&0,5 

1,51 ,0 

1;55,0 

1, 31,0 

2,00,5 

2 ,02.5 

1 ,36,0 

1 ,:>5,0 

2.28.0 

1 ,55,5 

1,4 2,0 

2,02 ;5 

2,05,0 

1.45,0 

2,10,0 

2,29,5 

3,03,0 

1 ,:;1 ,0 

1 ,53,0 

1, 50, 5 

2,07.0 

2,32,0 

2,H,0 

2,29,5 

1,57,0 

1.36,0 

0,45,0 

2,17 ,5 


Forserum 

Totalt 

Plac. ni,v S lutllil 

1 8 2,59,5 
3 8 3,00,5 
1 8 3,08,0 

10 8 3,20,0 
5 8 3,24,0 

10 8 3,31,5 
4 8 3,42,0 

13 8 3 ,44,5 
15 8 3,46,5 
18 8 3,49,0 

6 8 3,52,0 
21 8 4,07,5 
23 8 4,09,5 
7 8 4,17,5 

18 8 4,22,0 
29 8 1.23.5 
20 8 4 .35.5 

9 8 1,39,0 
23 8 1,39,0 
25 8 4,41,5 
12 8 4,42, 0 
27 8 4,:>2,0 
30 8 5,24 ,5 
33 8 5,42.0 
15 7 4,06, 0 
17 7 4,10,0 
1'3 7 4,22,0 
26 7 4,45,5 
32 7 5,01,5 
28 7 5,18,0 
30 6 :),34,5 
21 5 2,13,0 

7 5 2,14 ,5 
35 5 2,28,5 
31 5 5,00,5 

Pla.c. 

l 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 
n 
12 
13 
H, 

15 
1& 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
21 
25 
:!6 
27 
28 
29 
30 
:31 
32 
33 
3·j 
35 

Namn 

G. Bäok 
B. V\'estertund 
B, Lindell 
A. L indgren 
E. Aspeli n 
T. Pilebro 
L. Lindqvist 
J. Pelerzen 
T . I{je Irin 
G. Sven'sson 
L. Arndtsson 
S . -O. Wiberg 
L, -Ä . Skä;är 
C. Jönem'alm 
P. E . Carlsson 
L . Kli(Jpmark 
B. Sunesson 
T. Jan'sson 
E. Pettersson 
S . Kjell gren 
H. Borgnäs 
S. Johannisson 
E. Persson 
JC Peterson 
B. Eriksson 
L. Thörnell 
R. Skar in 
B. Lager 
r. Id~n 
S. Johansson 
B. Nord 
U. Ring 
A . Nilsson 
R. Engvall 
P. Landgren 

Call 

5BU 
5AVF 
5AKF 
5IQ 
5AIO 
5CXD 

:>'BKN 

5CJF 
7DLI 

5BXT 
6UG 

6DHD 
5BZR 

5yW 

acZK 
5TX 

7CAC 
7'BU 

6CKY 

6CWU 
5BMN 
5AYY 
6VR 
7·AJD 
5A'BB 

IlIl1bb 

SRJ 
NRK 
SRJ 
-SRJ 
SRJ 
SRJ 
ETA 
LRA 
Mot 
SRJJ 
VRK 
Ek-Nä 
Ek-Nä 
NRA 
Bor 
Mot 
Bor 
SRJ 
Pers 
VRK 
SRJ 
SRJ 
ETA 
"k-Nä 
'IV[arc 
Ek-Nä. 
Bor 
Bor 
EI,-Nli. 
Bor 
DRA 
SRJ 
E TA 
Ronn 
ETA 

J\llI.SS 

Sen 
OB 
Sen 
OB 
Sen 
'Sen 
sen 
,Sen 
Sen 
,Sen 
Sen 
Sen 
Sen 
DB 
OB 
Sen 
Jun 
Sen 
OB 
Sen 
·Sen 
OB 
Sen 
Sen 
Sen 
Jun 
Sen 
·Sen 
Sen 
Sen 
Dam 
Sen 
Son 
OB 
Sen 

TACK 

till alla prisgivare! 


Arrangörerna ber att få framföra sitt Varma tack till 
nedanstående firmor som bidragit till 'den fina prissam
Iingen - vä rde c:'a 1.500 :-. 

F . Ahlgrens Tekn. Fabrik , Gäv.le 

Ella Rad'io & TeleYision AB, 'Stodkholm 

A B Bo Palmblad, 'Stockholm 

C las Ols son & Co AB, Insjön 

F: a Sellron, StockhOlm 
Ingenjörsfinna Martin Persson, Stoc'kholm 
Tele-Mals, Hälsing>borg 
'AB Svenska Elektronrör, ~tockiholm 
F:a Elinstall ationer. Eksjö 
F:a Gilberts Specer ier, Eksjö 

<Smä land'S Rad io-TV, Eksjö 

Runcs Cykel & ·Sport. EI<.Sjö 

Melanders 'Specerier, Eksjö 

Shel] lServicesta'tion, Elt'sjö 

Thörnell & Andersson, Eksjö 

FalkS Folo, Eksjö 

J iirll1;tC<lls Fti.rghandel, "E)<sjU 

Sahlgaards PapperShandel, Eksjö 
Rad iO-'Wall'i ns, Nässjö 
EI-'byrån , Nässjö 
S undbergs Järnhan'del, N-!isjö 
Holmers Herreklrpeoing, Nässjö 
HUlLings Husgeråd, Nässjö 
Stecrrs Bol{handel, Nässjö 
Jsacssons ,Sport . Nässjö 
Bröderna Frisk, Nässjö 
Radio·Centralen, Nässjö 
Nässjö Bryggeri AB, Nässjö 
A'bro B rygge ri K ( B, Bksjö 
Ra'dio-TV-Cily, Nässjö 
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ENKEL BANDSPRIDNING 

00 

FOR HRO 

Av Göran Fagerström, SM4DRD, Drottninggatan 35, Orebro. 

För några år sedan beskrevs i QTC en metod 
att få ökad bandspridning i HRO-mottagare. 
Den gick ut på, att man tog trimrar från 
långvågsburkarna och monterade dem i kort
vågsburkarna, för att på så sätt så att säga 
återgå till den första BRO-modellen, som hade 
bandspridningsspolar med två trimrar i varje 
spolburk. Denna metod innebar ganska mycket 
arbete med monterandet av trimrarna. 

Bandspridningsspolar är dyra och svåra att 
få tag i. Vad gör man då om man är i stort 
behov av ökad bandspridning ? 

Jo, man kan pröva ett arrangemang, som 
lär ha använts av flera amatörer i Sverige. 

Metoden går helt enkelt ut på, ,att man mon
terar trimrar i serie med de fyra gangade kon
densatorerna. 

Som bekant är formeln för resulterande ka
pacitansen, när två kondensatorer är kopplade 
i serie: 

el' c:: 
Cl +C2 

Om en trim mer kopplas serie med en 
vridkondensator på 300 pF och trimmern 
ställs på 25 pF blir resulter,ande kapacitan
sen c:a 23 pF. I stället för att vridkondensa
torn varieras mellan 50 och 300 pF, varieras 
den nu mellan 17 och 23 pF, alltså en oerhörd 
ökning av 'bandspridningen inom detta lilla om
råde. ökas trimmerns kapacitans till 50 pF och 
vridkondensatorn varieras mellan 50 och 300 
pF, kommerkapacitansen att variera mellan 
25 och 43 pF. Skillnaden är nu 18 pF mot 
6 pF i första exemplet. ,Man kan alltså med 
trimmern variera bandspridningen. Ju mindre 
kapacitans trimmern har, desto större band
spridning, men samtidigt täcks ett mindre om
råde. 

Detta sätt att få stor bandspridning i en 
mottagare med hjälp av seriekoppling av vrid
kondensatorn kan endast användas, när det 
önskade frekvensområdet ligger i den översta 
kanten på varje band, då alla frekvenser under 
en viss frekvens på bandet faUer bort. Så är 
fallet just i HRO-mottagaren för alla amatör
banden utom 21 MHz, \Som ligger i mitten på 
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spolburken för 14-28 MHz. 
Montera en trimmer på 50 pF i serie med 

var och en av de fyra gangade kondensatorer
na i BROn. 'Man kan antingen löda fast ena 
polen direkt på kondensatorns stator, sedan 
man lött bort ledningen, som går mellan spol
burken och statorn och sedan löda fast denna 
ledning igen på trimmerns andra pol, eller ock
så montera alla trimrarna på en gemensam 
platta, som fästs vid gangens gavlar. Trim
merns båda poler måste vara isolerade från 
jord. Det finns gott om utrymme för trimrar
na bakom vridkondensatorn. 

,Ställ trimrama på max. kapacitans, plugga 
in 1,7-4,0 MHz burken, koppla på mottagaren 
och ge den tid att värmas upp. Vid trimningen 
behövs en signalgenerator eller en VFO, så ,att 
det går lätt att ta reda på, var en viss fre
kvens befinner sig på skalan. Det kan också 
vara bra att ha en mejsel av isolerande mate
rial, då handkapacitanser annars inverkar på 
avläsningarna. 

Ställ signalgeneratorn på ,3500 kc och leta 
reda på var på skalan den frekvensen ligger. 
Den kommer sannolikt att vara på nedre hälf
ten av skalan. Leta sedan reda på 4000 kHz, 
som kommer att ligga någonstans vid skalans 
övre ände. Du har fått en uppfattning om, hur 
stor bandspridningen, har blivit. 

Nu kan du öka bandspridningen genom att 
vrida ur trimmern längst till höger. 'Då kom
mer 35000 kHz att åka nedåt på skalan, och 
samtidigt kommer hela 80 meterbandet att 
»tänjas ut». 'Ställ skalan på något lämpligt, 
jämnt värde och nolla in 3500 kHz signalen 
med trimmern. 

Prova sedan med de andra »byrälådorna», 
och se efter, vilket område amatörbanden nu 
omfattar på dem. Bandspridningen kommer 
inte att bli så stor på de övriga banden, ef
tersom man inte har möjlighet att ställa in 
frekvensområdets storlek 'individuellt» för de 
olika banden, men det blir dock en betydlig 
förbättring. 

Sätt i 3,5 'MHz burken igen och ställ in de 
tre övriga trimrarna för max. signalstyrka. 
Det kan också vara nödvändigt att efter
justera de tre vänstra trimrama i spolbur

karna. Däremot skall trimmern längst till 
höger (som går till oscillatorn) inte röras. 

Nu återstår endast att göra upp en ny ska
la för mottagaren. Man kan ta kalibrerings
punkter för var 25:te eller 50:de kHz, och se
dan göra upp ett frekvensdiagram på milli
meterpapper. Skalan 'kommer att bli olinjär. 
Bandspridningen blir störst på bandens cw
delar, vilket bör glädja alla cw-gossar. 

Som exempel kan nämnas, att i min HRO 
ligger 3500 kHz på nummer 50 på skalan. Om
rådet mellan 3500-3550 kHz omfattar 74 skal
delar, nästa 50 kHz 59 skaldelar och de därpå 
följande 50 kHz 49 ·skaldelar. 3800 kHz ligger 
på nummer 340 och 4000 kHz på nummer 434 
på skalan. 

Som förut nämnts, förlorar man med denna 
metod 21 MHz bandet helt. Det kan avhjälpas 
med en konverter, vars utfrekvens lämpligen 
bör vara 3,5 MHz, efternom bandspridningen 
är störst där. Beskrivning på en lämplig kon
verter finns i The Radio Amateur's Hand
book under rubr. »A Crystal-Controlled Con
verter for 20, 15 and 10 meters». Bygger man 
denna konverter för alla dessa hand, får man 
också betydligt större bandspridning på 20 
och 10 meter. 

Kostnaden för att förbä:ttra bandspridning
en enligt denna metod är mycket liten (= 
fyra trimrar) i jämförelse med det resultat 
man uppnår. 

-Före HRO-ombyggnaden ta en titt i QTC 

5/1955 2/1960 
5/1960 10/1960 

• 

LITEN BULLETINSTATISTIK 
Under telefonibulletinens första år 5/5 1963 

-4/5 1964 kan man utläsa följande ur logg
boken hos SM5SSA. 
gjort 

Av 344 olika stationer har gjorts 906 in
chcckningar fördelade på följande sätt. 

SM1 39 
SM2 14 
SM3 124 
SM4 169 
SM5 331 
SM6 89 
SM7 94 
LA 5 
OH 20 
OH0 21 

I medeltal blir det 17 inteckningar per sön
dag vilket säger en del om intresset för sänd
ningarna. Eller hur? 

S.M5KG 

SILENT KEY 


Overingenjör Sven Gejer död 

Den 31 augusti avled överingenjören Sven 
Gejer i en ålder av 60 år. 

Efter civilingenjörsexamen vid Tekniska 
högskolan 1927 anställdes han 1928 vid telegraf
styrelsens radiobyrå, där han bl. a. blev byrå
ingenjör 1941 och byrådirektör för avdelningen 
för allmän radiotelmik 1953. Han blev avdel
ningsdirektör 1958 och överingenjör 1960. 

I sin verksamhet hade överingenjör Gejer 
ofta aH ta ställning till amatörradiofrågor. 
Han var följaktligen väl insatt i sändaramatö
rernas speciella problem, som han prövade 
sakligt i positiv anda. Det var ,alltid ange
nämt att samarbeta med honom. Vi sändare
amatörer lwmmer att bevara honom i ljust 
minne. 

AZO 

SM6BD 

SM6BD, Olle Mila, Askim, avled den 7 juli 
efter en lång och svår sjukdom. 

Det blev inte Olle förunnat att bli nägon 
old-timer som sändaramatör, men under sina 
sex månader på sjukhuset hade han en liten 
144 MHz transceiver vid bädden och hade en 
livlig radiolrafik med de lokala 144-,amatörer
na, vilket lättade upp den dagliga sjukhusruti
nen. Det är här kanske på sin plats att rikta 
ett särskilt tack till SM6BSW/KjeH och 
ISM6AZY/Elis, som alltid var beredda att med 
råd och dåd vara Olle till hjälp och som alltid 
hade tid till en pratstund. 

Skrivaren av dessa rader har känt Olle allt
sedan skolåren och det gör det svårt att på 
några rader teckna hans runa. Våra vägar 
gick åt olika håll, Olle blev civilingenjör och 
jag blev radiotelegrafist, men vänskapsbanden 
höll och vi träffades ofta och man minns med 
glädje hans muntra beredvillighet tm att för
djupa sig i tekniska diSkussioner med oss and
ra, kanske litet lekmannamäsiga sändarama
törer. 

Vi skall alltid respektera Olle för hans an
språ:kslösa väsen, för den humor och fattning 
han visade in i det sista. 

Må gode vännen Olle vila i frid. 

SM6AUZ/Hans 

279 



MATCHADE 


DIODER 


En aktuell fräga ibland för många amatörer 
är denna: Var kan man fä tag i matchade kri
stalldioder?» Det kan nu gälla att ersätta de
fekta dioder i en balanserad modulator eller 
anskaffning av dito till ett planerat bygge. 

Vissa typer av dioder kan köpas hos radio
handlaren som matchade par som t. ex. 2 styc
ken OA79. 

.En varistor, dvs. 4 stycken väl matchade 
dioder i bryggkoppling kan erhällas frän vissa 
fabrikanter, som t. ex. 1N40 eller 1N42. 

'Men för varje händig amatör bör det inte 
vara sä svärt att vid behov matcha sina dioder 
själv. Hur gär nu detta till? Anvisning pä till
vägagängssättet kommer här nedan men först 
skall här förklaras begreppet matchade dioder. 

Vad menas dä med matchade dioder? Jo, att 
strömmen i framriktningen hos den diod som 
har den högre resistansen är inom 10 % av 
strömmen i den diod som har den lägre re
sistansen. Vanligen sker denna matchning vid 
en spänning av 1 volt. 

Varistorer matchas vid 1,5 volt och dioderna 
är sä utvalda att de ligga inom ± 2,5 % av re
sistansen i framriktningen. För ytterligare ba
lansering sä matchas varie diodpar sä att re
sistansen i framriktningen ligger inom 2-3 
ohm (SY'INANIA). 

'Mänga är säkert de som med sina ohm-mä
tare gör mätningar på kristalldioder - och 
kanske även pä transistorer. Ett varningens 
ord kan kanske här vara på sin plats. 'Ström
men frän en ohm-meter kopplad pä lägsta 
mätområdet kan vara tillräcklig för att över
belasta dioden och kanske skada den för 
.alltid. Och som bekant är en transistor inget 
annat än två motriktade dioder. Samma var
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Av SM6UG, Per-Ebbe Carlsson, 

Folkungagatan 5 B, Borås 

ning gäller för den som använder en rörvolt
meter pä lägsta ohm-området. 

övertyga Dig själv om mätströmmens stor
lek pä det instrument Du använder. Kortslut 
testsladdarna i serie med en milliampermeter 
pä 200 mA och nollkorrigera instrumentet. De 
flesta blir överraskade över den stora mät
strömmen. 

Vära signaldioder bör ej mätas med ström
mar överstigande 30 mA. Se fabrikantens 
datablad. 

MÄTOMRADEN 
0- 50 mA ~ 
0- 50 )JA 

BATT~RI 
1,5 V 

MATCHNING AV DIODER 

eller upppsättning av diodens statiska värden. 


Av praktiska skäl gör en amatör sina mät
ningar vid 1,5 volts spänning. Använd alltid ett 
färskt ficklampsbatteri, egentligen en cell pä 
1,5 volt, vid alla mätningar. Använd aldrig 
högre spänning, då dioden lätt kan förstöras 
genom för hög ström. 

Som mätLnstrument behövs en milliamper
meter med fullt utslag för c:a 50 mA samt en 
mikroampermeter för 50 ,uA eller helst bätt
re. Använder själv ett universalinstrument 
med fullt utslag för 50 fiA (20.000 ohmjvolt) 
och kopplar om till lämpligaste mätområde. 

Enligt Fig. 1 så kopplas dioden som skall 
mätas i serie med batteriet och mätinstrumen
tet. 

Beroende pä hur dioden vändes så kommer 
olika utslag på mätinstrumentet att erhällas. I 
framriktningen kommer strömmen för t. ex. 
OA79 eller OA81 att uppgå till omkring 10
20 mA. 

Genom att vända dioden kan nu backström
men uppmätas. Typiska värden för ovanståen
de dioder är omkring 2 fA-A . 
Detta ger ett förhållande mellan fram- och 

backström vid 1,5 volts spänning på 

10 
--- =5.000 

0.002 

Ett gott värde. 
Själva matchningen tillgår sedan helt enkelt 

så att dioder med sä lika ström i framrikt
ningen som möjligt paras ihop. 

Därefter kontrolleras endast att läckström
men (strömmen i backriktningen) är inom 
av fabrikanten angivna värden. I tabellform 
ges här några uppgifter för de vanligaste dio
derna. 

Observera att mätströmmen är maximerad 
till 30 mA och bör vara av kort varaktighet. 
För de bästa dioderna uppnäs detta värde vid 
en spänning av endast 1 volt. Detta är ett 
gränsvärde och torde inte så ofta förekomma i 
praktik~n. Lägsta resistans i fram riktningen 
är altlså 30 ohm för ifrågavarande dioder. 
Normala värden är 100-150 ohm som framgär 
av tabellen. Dessa uppgifter är hämtade ur 
Philips Semi-Conductor Manual. För ytterli
gare data hänvisas till denna eller till respek
tive fabrikats handbok. 

Den som vill veta resistansen pä sin diod 
behöver endast tillämpa Ohms lag. Inre resi
stansen i det använda mätinstrumentet torde 
normalt kunna försummas. 

I en balanserad modulator arbetar kristall
dioderna ofta vid en rätt låg impedans 500 
-1.000 ohm. Och följaktligen bör dioder med 
så läg resistans i framriktningen som möjligt 
väljas. 

'Som framgår av tabellen så är dioden OA85, 
eller dennas motsvarighet i miniatyr OA95, 
mycket lämpliga i en balanserad modulator på 
grund av låg resistans i framriktningen . 

Glöm till sist inte att alla halvledare är tem
peraturberoende. D etta gäller inte bara inlöd
ningen utan även att de inte monteras så att 
de utsättas för icke önskvärd strålningsvärme. 

• 

Data över fram- och backströmmat· för vanligaste dioderna med gränsvärden angivna. 

Tamb 25°C 

iMin 

OA79 

I = I Max I Min 

OA81 

I = I Max I Min I 
OA85 

= I ·Max 

Vj)=1,5 V 4,5 mA 10 30':· 6 11 30"· 10 15 30 mA'" 

-VD =1,5 V > 0,1 I lA 0,8 <2,8 0,3 1,5 < 7 0,4 1,2 < 4,5 !tA 

,. Max-värdet gäller för Vl) 1 volt. 
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w 
UKV-red.: SlIfIlMN, K.-E. Nord, AbborrvAg. l, Llnkllplng. 

Bltr. red .: SlIfIlFJ. Bengt Brolin. Taborsbergavägen U. 
N orrkllplng. 

Aktivitetstesten 

Auf,....lsllomgångea' 

SM6CYZ 91 SMOCN L 2S 
,SM5CNF 71 S~f5AB'E 2S 
SM4CDO 68 SM5DAL 26 
S-M5ARR 63 SM50R 26 
,SM5AU 60 SM4PG 25 
SM5CPD 59 SM4KL 23 
SM5CJF 57 SM2>DXH 21 
SM5AOV G7 SM6BCD 11 
SM5DAJ 16 SM5AGM 8 
SM5CHH 40 SM5DAN 4 
SM5FJ 40 
SM5AQI 36 Lyssnare: 
SM5MN 36 SM5-:H98 15 

Hommcnln,rcr: 

5CN F Bra conds i början dcn 18/8, Trubbel mcd RX, 

'lCDO T illI'älligt QRV, lumpa r annars, 

r,CPD Ganska bra aktivitet, fick ej 4KL, 5MN och GNU, 

5CJF Dälir; 'aktivitet. Hörde lCNM och 5OR. 

::;ABE ,Min försla tesl. TX 100 W, 10 el beam, RX 9R-59 


+ conv. 
:>UAL Svåra lokala Q&'f här. 
50R Varför ej t illåta SSB pil. CW-lis,lar;el1? 
110, Påliga cOlldx och alnivit~L 

Oscar fil 
Genom S"emen~amma ansträngningar eran i försla hand 

SM5CCE men även SM7AED. SM5BEU och SM50SC 1<0111

'mer följande msg: 

OSOAR three information August 28, 1964 
'During the past week W6ASH monto red on the a ir tests 

of the thlrd and final model of the OSCAR three trans
lator sect1on. \Vith only 65 m1illiwatls lo an omnidirectio
nal anlenna through a long transmission line, excellent re
sults were obtained in a 5il m11e radius in all directions . 
The quality of the OSCAR three signal was excell'ent. 
As results of these tests the designers must make funher 
modifications before environmental tests are beglnning. 

Received Au",. :10, 19&4 1905Z from KC1U\SK hy 
IlM'.,)BEU. 

][ 
OSCAR thrce inform'alion September >I. l.964 
Page 88 of September 64 CQ maga"ine stat"s t hat their 

De t ober issue will corrt.ain a comprehensive a.rlicle on 

oscar three. Il will cover all aspects including a. descrilJ
lion of circuitry and how it wor.ks how to communica te 
through it how to lracl< it and exper·imenls that can be 
performed with the satellite oscar. Problems with the 
final solid stale amplHler have becn remidied now. No 
launch date has been set but il wIl l not be sooner than 
ninety days from this d·ate. 

SM50SC de KC4USK. 

Klubban 

Med ref. till lidigare redo visllingar (QTC 10/G3, 7/G1 , 
8-9/G{) har yllerligare influlit: 

SM5BGQ 10: 
SM7BE 1.: 
SM7DTE 1 :
SM7BAE l. :
SM7CYZ 1: 
SM7CLC 1: 
SM7BOR 1:.. 
SM7DYA J: 
SM7BU 1: 
>SM7BZX 1:- 
'SM7AEf1 1: 
SI--.!7BDM 1 :
'SM7BCX 1:

SM7-bidrag-en ll'ar inS~1mlats v-id UK7-mötet den 2'1.8 .6,1 
och insä.nts av SM7BCX. Totalt har dä.rmed influtit 
kr. 69:01 av de förskolterad.. kr 18:10. 

U K7 -tidender 

SM7AED skriver : 
»U K7 had e sitt första möte efter semestern den 2·1/8 

och det var synd all inte flera mött upp, ty det fanns 
mycket alt se och lyssna pä. SM7BE demonstrerade sin 
TVI-iria bandswitchsän'dare för 111 och 432 Mc/s, 
OZ9t\..C demonstrerade si n 132 Mc/s converler med en 
hrusfah.tor på. min'dre än 1. db och SM7DTE visade hu r 
dela r frall den gamla. bJindlan'dningSi!110Ua,garcn (se Q'rC 
1.1/54) med ,hjälp av 2 sl AF 139 blir en högeffe l(liv con
ve rter för 432 Mc/s. Dessuntom d'is:){ulerades lestregler, 
OSCAR III, sommarens hän<lelser och mycket annat. 
Nä:sta meelinr; bilr den 26 oklober kl 1930 på Fenix 
Cl ub i M"lmÖ. » 

WASM 144 
SM5ARR 'klarade sill WASM 144 den 7.7.64 kl 2147 

CMT. Gratlls Olle! Det blir diplom nr 59, om ingen anförl 
'besvär till ~MN inom en vecka efler del della nr av 
QTC d I,trihllerals. 

Resultatlista för LA-SM testen 29-30 juni 1964 
poäng poiiuJ:' 

l. SM6OS0 270 10 SM5FJ 12 
2 LA2VC 171 11 LA9U[ 39 
:1 LA;,EF 1'47 ~2 LA6CGflI 38 
-1 LA6VCfl~ 111 'l3 LA9T 28 
!) LA9VF 79 11 SM5MN 24 .. SM4I<L 76 la SMGCTX/M 18 
7 SM5AII 6f> 10 ISM4 PG 17 
il .sM'!)ARR 59 17 LA8V G 
9 LA4YG 58 ,18 LI\8H[ 4 

LA-I)h,('~rlll t:n r: S~I-phu-crlnr::-rtr : 

1. LA,2VC 171 1. SM6CSO 270 ., .,Li\'5EF 147 SM1I<L 76 
:l r~ll6VC/II al :1 SM5AII 6!) 
1, LA9VF 79 4 SM5Alill ~9 
;, LA9YG 58 5 SW,FJ 12 
6 LA9U[ :J~ I; S?vf5MN 2·1 
7 LAGCG/U :JS 7 SM;,CTX/M I S 
8 LA9'!' 28 8 SM4PG 17 
!) LASV G 

10 'L!\ s HT. '1 Checl(logs : 

SM2BJS 

SL2ZA 


Utöver ovanstäende anlände den 9 sept. checklog frän 
SM6CYZ/6 Bästa'd. Den had" adresserats till StockhOlm 
tyckte aktivi teten i 'SM7 var dälig under testen. Själv 
hörde han LA2VC, LA4YG, LA6VCfH och lJA9DI av vll 
och fann vägen till Lin'köping via en bunt qsl. Gösta 
I(a han lyckades Iröra LA2VC. 

Resultat av UK7 och 2 m klubbens julitest 1964 
144, 

1. SM7BZX 9245 P. 11. OZUF 2366 P. 
2. OZ90R 6349 p . 12. SM7BAE 1739 P. 
3. OZ7HJ 56G6 p. l~. OZ3GW 1.368 P. 
{. 0Z60L 5604 p. 14. SM7DSC 1249 P. 
5. OZlFF jP 5167 p. 15. SM2DXH 1185 p. 
6. SM6G.SO 1779 'p. ,16. OZ3M 1175 p . 
7. OZ7LX 4180 p. 17. SM'5ARR 10GO P. 
8. 'SM7ZN 3970 P. 18. OZ5CG 816 P. 
9. SM7AED 2960 P. 19. OZ9FR 804 p. 

10. OZ2ME 2872 p. 20. OZ9IN 581 p. 
Oheck,logs: SM6CQY, SM6CYZj7, SM7ANL, SM7BOR, 

OZ5HW, ,OZ5PG, OZ8I'S. 
Ej logs: SM{CDO. -GCNF. -5AOV, - 5CLK, -SAXX. 

-6CSY/6, _CTP, -GDHD, _DJD, - 6'DVC, _QP. 
-6PU, -7XA, -7BBN. -7BTT/6, --4KM/7. 
-7KV, -7JN, - 7LH, -7HD, -8LH, - - 3JYL. -&SOR. 
-3XW, --4EV, - 5AB, -::;HW, ~5PG, - 6FL, -6RC, 

OZ l GC. -2FD, -2BN, -'20T}p, -2TE, -3XJjP, 
Dessutom fanns följande stationer i loggarna 24 DL, 

8 DM, 1 SP, 2 OH, 1 SM2. 
Testen karakteriserad'es av dåliga lwnditioner, normalt 

(leltagande ooh minimalt Intresse för logskrivning. Första 
inlecknlngen i öresundspokalen fä r ,SM7BZX. 

432 
1. SM7AED Stavershult 405 P. 
2. OZ7LX Sv~nnerup 330 p. 
3. oSM7BAE Dj"oslöv 213 P. 
4 . OZ2M'E Fredriksvaerk 155 P. 
5. SM7BZX nr Ystad 133 P. 

Samtliga deltagoare hade silnt in log. OZ9FR och OZ7HJ 
hade kon:;·ban'dsqso 144-432 Mc och det hade även 
SM7A'ED och SM60S0. 

Resultat från UJ{' och 2 m l<.Iubbens junU<lst 1lå 144 Mcsl 
1 SM7BE 13899 ,29 OZ5CG 3445 
2 ,SM6OS0 12802 30 SM:'1ARR 3354 
3 SM6CYZ 12773 31 !SM6BOD 2807 
4 OZ90R U920 32 OZ4HX 2644 
:> OZ2AF U874 33 OZ2KH 2535 
6 OZlED 11829 34 SMljCPD 2429 
7 OZ7HJ 11~10 35 SM6'DH!D .0"2405 
8 OZ1EM 11454 36 OZ4RA 2330 
U SM7ZN JII1G 37 SM5BKI 2294 

10 OZ2ME 9946 38 SM5BFE 2125 
J..l OZ8HV 9591 39 OZGHR 1970 
12 OZ71F 8654 4'0 OZ2FD 1565 
13 OZ4D 8421 401 OZ3IC 14::;6 
14 OZ8S0R 7546 12 SM6CSY 1406 
lr, SM7DTF: 7247 13 OZ6FL 1~70 
16 OZ9BT 6671 14 SM7AN'F: 119,1 
J7 OZ4EV 6HG 15 OZ7KV 105G 
VI OZ60L 6103 16 OZ9VN 1020 
19 OZ6EI J!JS4 17 S'M2DXH 8:11 
20 OZ2LN 5279 43 OZ3RC 759 
21 OZ6WJ 5028 4~) OZ8KB U"1 
22 OZlFF 197R ~o OZlRH !",7~ 

n OZ9CR 1403 ·51 OZ4FO 2~,1 

24 OZ6ML 122,; J2 SM6DYK 1 ~() 

25 OZ!lSW 1008 ~3 OZ7BR lS11 
26 OZlWQ 38J5 ;>4 OZ3/\ 3,; 
27 OZ8JYL 3G80 ;1;' OZ'IOV 12 
28 OZ6S1 3526 

Dutch Propagation Service (DPS) 
Ulöver vad som meddelades I QTC 7/G4 om holländarnas 

VHF-bulletin. qsp :ar SM6G.SO frän NL 311. Henk, alt 
holländarna varje dag Id 1815-1845 GMT sänder kondi
l'ionsförutsägelser från tre stationer. varav ätminston-e 
PA0DAL 145,78 och PA0FAS '1'45,60 vid gdda konds bor
de kunn a höras i -sydligaste SM. Dessutom bifogas upp 
gifter om vissa regelbutl'dna skedOs 1l1ed G, DL och SP, 
som dock inte kan ha något större Intresse för SM, efter
som berumriktningarna gllr längt 'utanför vårt land. Vill 
nå.gon SM bli m"d l !<on'd'ilionsundersöl(ande sked med 
PA0, gär det bra alt skriva till 

H. J. Peters. PA0FAS 
Haydnstraat 59 B 
Anlersfoort 
H olland 

MS-aktivitet 
HG5KGP är Intresserad av MS-sked. Skriv till Ernö 

Peres, Budapest XVIII, L~va 21, Hungary. 
EA4A.O hade 'lV!S-qso med ON4FC under Arietids-'Skuren , 

Spanjoren använd" s ig av elt 144 Mc slutsteg besläende 
av pp 826 drivna 'av ett QQE 06/10. lnpul 260 W. Anlenn 

VHF testkalender 
Okt. 17-18. Engelsk 432 Mc test. 
Dec. ::'- 6. 432 Mc . UK7 och 2 m Idubben. Se QTC 

1/64. 
Dec. 27. 144 Mc. UK7 och 2 m klubben . Se QTC 

1/G4. 
Dessutom vår g·amla strävsa'mma aklivitetstest för 

VHF.iJJanden. Första tisdagen (alla trafiksätt ) och tredje 
tisdagen (en'dast Al) ·i mlln a:<Ien kl 1900- 2100 SN'!'. Log
garna sänds till -FJ. 

Transistor HF-steg på 144 Mc 
Det vore intressa.nt. om ·bröderna dU. och då ville redo 

visa sina erfare nheter av exemrelvis A F 139 som HF
först!1rkarc för 144. De goda. egenskaperna har v'i lidiga re 
berört l spalten (god förstärkning, lär;l brus), men det 
finns också. negativa saker alt ge akl på. (då.lig moL· 
ständsl<raft mol RF från egen sändare, dl.äliga korsmod·u
lationsegens1mper) . I Linköping har -CNF och -CAX 
rapporlerat vissa svärir;heter alt hälla den lokala TV
sänd'aren pä kanal 9 borla frän konvertern. Hur kl a rar 
transistorkonvertrarna i StockhOlm qrm und er tisdags 
kvälI arna? Frän England rapporteras ·ett fall, dä.r stati sk 
uppl'addning av bea.men uppges ha knäckt ingåogslrallsi!'; 
torn på 144 Mc. • 
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ZHC Hurudana är edra mottagningsförhål
landen?Vart tog Z-KODER 	 ZHS Sänd med transmitter . . ordjmin 

ZHY Vi har edert ... 
ZKQ 	 Meddela när ni är färdig att börja igenQSL-et vägen? 

Den uppmärksamme lyssnaren har kanske ZLB 	 Gör långa mellanrumlagt märke till att vissa kommersiella statio
ZMO 	 Vänta ett ögonblickner ibland sänder treställiga kodgrupper, som 

alla börjard på Z. Denna kod används i fast ra ZMQ Vänta
HÅLL TIDER'NA! diotrafik och är åtminstone bland radioamatö ZMR . Edra signaler är goda och läsliga

Trots att de fastställda expeditionstiderna rer inte så väl kända som t. ex. Q-koden. ZNB . Vi får ej edra mellanrum, sänd två
publiceras i varje nummer av QTC, är det för	 Dessa kommersiella stationer är ofta starka gångervånansvärt många som tror att kansl~et har 	 och sänder med transmitter, varför sändnings

ZNG 	 Mottagningsförhållandena ej bra föröppet dygnet runt. 	 stilen är god. De kan alltså rekommenderas 
kodDet är klart att det kan vara svårt att passa som lyssningsobjekt, då man vill öva sig i hör

den korta expeditionstioden 10.30-11.30. Men mottagning. 'Då kan det ju också vara roligt ZNN Vi har ingenting att sända nu 
om man tänker komma på någon annan tid är 1 att förstå vad dessa Z-förkortningar betyder, ZOK Mottagningen går bra 
det lämpligt .att först ringa och snällt fråga och därför följer nu en förteckning på några ZPE 	 Punsa allt
fru Bergström eller fru ;Eriksson om det går 	 sådana.J 	 ZPO Sänd klartext enkeltbra. Ni vet' väl själva hur det är att bli störd 
om man t. ex. håller på med något brådskan ZPP Punsa endast klartext

ZAN 	 Vi kan ej motta någotde och komplicerat arbete. 	 Sänd klartext dubbeltZPTZAP 	 Var god kvittera mottagningenAtt besöka kansliet på andra tider än expe ZRA 	 Remsan löper för fort
ditionstid är väl f. Ö. bara aktuellt för dem 	 ZCO Sänd kod enkelt 

ZRC 	 Kan ni mottaga kodsom är på genomresa i Stockholm. Stockhol ZOS 	 Sluta sändningen 
marna själva kan hämta sina QSL-kort sista 	 ZRO Mottager ni med normal hastighet

ZCT 	 Sänd kod dubbelttorsdagen i månaden då QSL-chefen håller 	 ZRS Edra signaler är starka
ZDD 	 Sänd streck och punkterkväl'lsöppet (18.30-20.30) eller få dem genom ZSA 	 'Stoppa den auomatiska sändningen

SIRA:s försorg. 	 ZDM Edra korta teckendelar försvinna 
ZSB 	 iSignalerna är orena

ZDU 	 Vi kan arbeta duplex 
ZSF 	 Sänd fortare

ZFT 	 Automatisk trafik störes 
ZSG 	 ·Stoppa den automatiska sändningen, 

»Det är hopplöst att försöka hitta kansliet ADRES'SER 	 ZFA Hurudana är edra förhållanden för justera transmittern
triplexom man inte varit {fär tidigare. » 	 ,En av de besvärligaste uppgifterna för kans ZSH 	 Vi besväras av atmosfäriska stör

»Kansliet ligger för -långt från centrum! » liet är att hålla reda 'på medlemmarnas adres	 ZGS Edra signaler blir starkare ningar»Hur oj - - - hittar man till kansliet? » ser. Det är tyvärr alltför många som »glöm	 ZGW Edra signaler blir svagare ZSJ 	 Stoppa den automatiska sändningen,Det är 	vanliga repliker från såväl infödda mer.» 'att underrätta k.ans1iet när de flyttar. ZHA 	 Hurudana är förhållandena för automa störningarstockholmare som tillfälliga besökare i staden. 	 Detta medför inte bara extra arbete 'lItan ock tisk mottagning?Och gång på gång hörs önskemål om att ha så en ganska kraftig merkostnad för SSA ZSR Edra signaler är starka och läsliga 
en karta över loka:liteterna skall införas i QTC. varje år. Tänk på att SSA:s pengar är våra ZSS Sänd långsammare

Vi skall låta teckningen tala för sig själv egna - och de kan användas till nyttigare ZSU 	 Edra signaler är oläsliga
och istället helt kort presentera kansliet. 	 saker än medlemmarnas slarv! 

ZSV 	 Hastigheten ändras-CKJ 
ZSW 	 Stoppa den automatiska sändningen, 

signalerna är för svagaEXPEDITION 
ZTA Sänd med transmitter

Alla som haft någon kontakt med kansliet 
ZTF 	 Sänd hastigt två gångerkänner vår glädjespridare fru Margareta Pla

tin (tidigare Bergström). Hon passade förres ZTH Sänd för hand 
ten 'på att »fylla jämnt» för ett par veckor ZTV Sänd med transmitter 
sedan. Man skall ju inte tala om damers ålder ZUA 	 Våra mottagningsförhållanden för 
men det var i varje fall inte 40 och inte 60. automatisk trafik är dåliga 

ZUB Vi kan ej avbryta er 
ZVF Er frekvens varierarQSL-BYRÅ 
ZVP Sänd VVVV ...

Den tid då QSL-byrårrs omsättning mättes i 
ZV,S 	 Edra signaler varierar i styrkakilon eller tusental kort är passerad för länge 

sedan. Idag räknar man nämligen QSL-voly ~ ZWC Sprakande atmosfäriska störningar 
men i ton. QSL-chefen CPD räknar med att här 
omsättningen för år 1964 kommer att över ZWO Sänd orden enkelt 
skrida 2-tonsstrecket. J 

ZWR 	 Edra signaler är svaga men läsliga
Fru Ingrid Eriksson 'Sätter sprätt på korten 

ZWT 	 Sänd orden dubbeltmed fenomenal hastighet och precision och 
ser till att vi får våra kort punktligt varje 
·månad. SM5BLC 
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STAENDE VAGMETERN 

- vad visar den? 


En brännande fråga för varje sändaramatör 
ä r antennfrågan. Den har så vardit sedan ra
dions barndom och kommer väl s å alltid att 
förbli. Alla har vi samma önske mål. lEn effek
tiv antenn, som helst skall kunna användas 
pil. alla band med samma strålande resulta t. 

I den gamla goda tiden matades antennerna 
på det ena eller andra sättet. En god antenn 
gjorde amatören lycklig för den gav honom 
många och goda kontakter. En då lig antenn 
togs ner för att ersättas med någon annan, 
som man hoppades skulle fungera bä ttre. 

I alla tider har amatören brottats med pro
blemet att få sin antenn att dra ordentligt. 
Att få ut energien i antennen samt bH av med 
den. Högfrekvensen har alltid haft en otrolig 
förmåga att stanna någonstans, eller komma 
tillbaka. 

Det har alltid förelegat ett stort behov av 
ett lämpligt instrument för att underlättta 
alla antennanpasningsproblem. Och i s lutet på 
40-talet började de första konstruktionerna 
dyka upp i amatörradiotidskrifterna. Ingen av 
dessa konstruktioner har dock få tt så stor och 
allmän spridning som den av Norgorden be
skrivna Reflectometern. 

Byggbeskrivningar till denna finns i varje 
bättre Handbok och den h a r beskrivits i olika 
utföranden i alla amatörradiotidskrifter, även 
QTC. Den tillverkas fabriksmäsigt i en mängd 
olika varianter och finns även att köpa i bygg
sats. Reflectometern ä r ett nästan oumbärligt 
instrument som varmt rekommenderas till all
mänt bruk. 

Reflectometern är konstruerad för mäkning
ar på koaxialkabel. Och denna feedertyp är 
därför att rekommendera, då den tillåter en 
enkel övervakning av anpasningsprocessen. 
Det är ju endast att koppla in instrumentet i 
feedern och sedan göra alla justeringar så, att 
lägsta möjliga reflekterad effekt erhålles. Den
na skall vara NOLL eller mycket nära noll. 

I 

i
, 

RG 58~o~o ~-

, 

TX ~_nn/ 1=-----
SWR METER ~ 

. \ 
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Av SM6UG, Per-Ebbe Carlsson, 

Folkungagatan 5 B, Borås 

(Kil' aldrig en justering för max imal ulgåen
de effekt. Utan justera för noll-utslag vid mät
ning av reflekterad effekt. Mätningar på ut
gående effekt är meningslös, om inte den re
flelderade effekten är noll. 

Men vad är det nu vår SWR-meter visar för 
nå got? Jo; stående-våg-förhå llandet på min 
antenn, svarar säkert de flesta. Men är nu det
ta så säkert i alla fall ? 

Lå t oss ta ett praktiskt exempel. Antag att 
vi matar t. ex. en ground-plane antenn med 
koax-kabel (lRG-58) och anvä nder uppkopp
lingen enligt fig. 1. Mä taren visar att SWR
förhållandet är 2:1. De allra flesta nöjer sig 
med detta mätresulta t. Och utslaget är det 
kanske inte så mycket att klaga över ... även 
om det finns andra som f å r bättre SWR-för
hållanden förstås. 

Dock i denna uppkoppling visar mMaren en
dast ett relativt SWR-förhå llande. Och detta 
är inte ofta antennens verkliga stående-våg 
förhållande. Och anledningen? Jo, antennen 
är sällan korrekt anpassad till feedern. 

Om en feder är avslutad med en resistiv be
lastning lika med kabelns karakteristiska im
pedans, så uppstår inga reflektioner eller stå
ende vågor i kabeln . All energi som sänds ut 
genom feedern förbrukas i belastningsmot
ståndet. Vi bortser här från kabelförlusterna. 

I fig. 2 har vi nu i antennens ställe kopplat 
in en resistiv belastning, en konstantenn, som 
har samma värde som vår .feeders impedans 
(51 ohm). Om vi nu gör mätningar med vår 
SWR-mätare i varje punkt utefter feedern 
från belastningsmotståndet, så kommer vi att 
finna att SWR-förhållandet hela vägen är 1:1. 

Om vi nu, som i fig. 3, avsluta vår feeder 
med en resistiv belastning på antingen 25 eller 
100 ohm, så har vi åstadkommit en felanpass
ning på 2:1. Om vi nu som i föregående fall 
gör mä tningar, så kommer vi att vid belast
ningsmotståndet kunna avläsa ett SWR på 
2 :1. Men på mellanliggande punkter på väg 
ned t ill s ä ndaren så kan man finna SWR på 
ända ned till 1,1:1. 

.och på ett avstånd från belastningsmot
ståndet av exakt en elektrisk halvvåg, så kan 
vi på nytt avläsa SWiR till 2:1, och samma 
värde vid varje multipel av halvvågen. Detta 
fenomen, att reflektera belastningsmotstå ndet, 
utnyttjas ofta praktiskt vid mätningar på an
tenner. 

~OiTI~ I'2-5~ ~e.nl ~51 

SWR METER lJI 

FI G.2 

Ja, vad har vi lärt av det föregående. Jo att 
det är mycket viktigt att göra alla SWlR-mät
ningar med mätbryggan inkopplad vid AN
TENNEN. 

Många är nä mligen de som känna sig saliga 
över att de vid mätningar på sitt antennsy
stem, med SWR-metern vid sändaren, kunna 
avläsa att den reflekterade effekten är noll . 
Men ack, hur lätt är det inte att lura sig sjä lv. 

Om nämligen feedern är mycket lång i för
hållande till våglängden och har förluster , och 
det har varje feeder, så kan feedern till sin 
verkan vara självanpassad. 'Det betyder, för 
att ta ett nytt exempel, att 30 meter RG-8 på 
432 MHz kan ha världens uslaste anpassning 
vid antennen och Du kommer aldrig att få veta 
om detta så länge mätaren är inkopplad vid 
sändaren. 

Gör förresten försöket med att antingen 
koppla bort antennen från Din feeder, eller 
kortslut feedern , och se vilken inverkan detta 
har på din SWR-mätare. 

Mä nga är de amatörer, som efter SWR-mät

~ [D ~ RG58 -::t t-, --
O O n__ ~tLER 100

SWR METER 

FI G.3 

ningar, kapar sin feeder decimeter efter deci
meter, för att finna den punkt som har det 
lägsta SWiR-förhållandet. Detta måste bero på 
ett missförtstånd. Det är ju inte feedern eller 
feederns längd det är fel på, utan det är ju an
tennens impedans som inte passar till feedern . 

Alla ändringar skall göras på antennen. Och 
omvänt, så kan ingenting göras vid sändar
s idan för att förbättra en antenns anpass
ning. 

Den som har sin Reflectometer inkopplad i 
koax-kabeln mellan sändare och s. k. antenn
filter, mäter givetvis endast SWR-förhållandet 
i koax-kabeln. Men även här har ju instrumen
tet den viktiga funktionen, att avgöra när an
passning föreligger. Och mä taren tillåter ju 
dessutom en kontinuerlig övervakning av denna 
anpasning. Den dubblerar ju desutom funktio
nen genom att vara en behändig mätare av 
den relativa uteffekten från sändaren. 

Ett värdefullt instrument som ingen borde 
vara utan. • 

TEST-
o

VRAN 
Box 78 
Gävle 

H elt utan förvarning dök YO-testen upp. 
Samma sak hände med ett diplom i anslutning 
Wl denna. Om nå.gon hä ndelsevis få. tt många 
YO l{ontakter, läs då följande. 

YO-23-A Award 
För CW-kontakter under tiden 5---24 aug. 

med YO-stationer erfordras 20 p., Y01 ger 2 
p., Y01'RBR ger 3 p., övr.iga 1 p. Den 23-24 
aug. räknas dubbel poä ng. Logutdrag och 
lämpligen QSL sändes YO Award Manager, 
C.C.S.R., P.O. Box 95, Bucharest, Rumania. 
Bifoga 5 IRC. 

UJC Award 
Till 600-årsminnet av Krakow Universitetet 

utges ett diplom för kontakter med 7 olik.a 
SP0-stnr under tiden 1 maj- 30 sept. Logut
drag, helst QSL och 5 :I!RC UH PZK QSL Bu
reau, P . O. Box 320, W,WaI'Saw 10. Poland. 
Senaste datum ä r 31 okt. Glöm ej att GCR
list alltid är önskvärd. 

Inga regeländringa r är kända, utom att 
RSGB har funnit .att 12-timmars begränsning

en i deras 7 MC tester var tämligen onödig. 
Så den är borttagen i å r . Kommer OX-'DX att 
följa exemplet? 

Oceania förefaHer något underlig då fortfa
rande räknas 2 p. för VK/~L men endast 1 p. 
för övriga. Dessutom ingen multiplier heller 
för dessa. Regler återfinnes i QTC 1962:8-9 
sid. 206. Loggar ska även sändas N. Z. A. R. T. 
Box 489, WeIlington, New Zcaland. 

RSGB 7 Mc DX 
Trots ivrigt letande i ä ldre nr av QTC gick 

RSGB 7 MC t estregler ej att finna. I korthet 
gäller följand e : Poängberäkningen omfattar 5 
p. för varje fullständigt QSO. 50 extra bonus
poäng för första kontakt med G-prefix. ytter
ligare 50 bonusp. för varje tionde kontaktad 
stn under samma prefix. Ingen multiplier in
går i sammanhang et. Tidigare har RSGB be
stått deltagarna med den överraskningen att 
sända lagg,blad till de me'dverkande och fort
sätter troligen att göra så även i år. Om ej ; 
sänd till: Contest Committee, RSGB, New 
Ruskin House, Little Russeli street, LONDON 
W.C. 1, England. 

Testvrå n har tagit initiativ till en SM test. 
Med SSA :s välsignelse startar den 15 okt. 
Erik, BCE, har kommit med iden att ta upp 
den saligt insomnade LZ-special. Den är olik 
andra för e'kommand e och var omtyckt på sin 
tid. Den har en .annan förträfflig fördel, näm
ligen att man får reda på resultatet omedel
bart efterå t. (Men trängsel på den relativt be
gränsade frekvensen befaras. 20 Ke upp från 
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SSB-Nyheter 

fl 

i\[OTTAGARE 10--80 meter, t.yp SU-300E 


Rekvirera databl'3.d från oss, så förslår Ni varför den

• '-'. - :..l....Ill.l.. " - ..._-- '1~/'i<:" --~' <!t' ' ,,'.~- 4 " _na byggsalsmottagare blivit en succe! ' " .. - !L' .••. 

Andra ase. är färdigbyggd, tryckta kretsar, färdig tf· ID ~ ;), ~v... ' 

sydda kabel-slamm-ar 'kabclstam:mar, m. m., m. m. 

st",bilitet 100 p/s! ~p~."~ "Q,.", 'W -+J- .( 

!'rls 	2210:- Handp. 530:

S;\Nl.IAltE lO-SO meter, tYl' SU-.J.OOE 	  ; ..:-...,;'.,,,.. :"....:--:-~.,;" 
Denna sändare är avsedd aH matella SB-300 E, som :t ~)~~J<;': IO! 
liksom denna sändare h'ar in:byggd nätd·el. Arbetar på -"'i, -' \~~ ".. 'i~~_ 
USB, lJSB och CW. HF output: 100 Watt på 15-80 l 	 '" .t)IJ-T .'. 
m, 80 watt på 10 m. Tryckta kretsar m, m. Kom·mer ",,,,,"- - ~ . '~ J' . ",,-.. i~ /i 
inom korl till ISverige! Priset ej fastställt. ~~ ·' .:,:i:.;;j~,'-; g :# 
Beställ lUl-tldog över Heath.klt~s hela. program! 

Uesöli vär UTST..r\.LLNfNG- Uörs(.nuu)sl;a..(.an 37, Sl.och,holm Va.. Tel. 08/2 :~ ;~ 20 

:!88 

bandkanten är emellertid ett led i strävan att 
lämna IDX-kanalen fri. 

Två. nykomlingar i denna ruta. Tyvärr sak
nas närmare informaUoner ännu, ja, LO.m. 
Y'LjAP Iå.ter förbryllande. Må.nne YL:s endast 
får köra med AP-land? Kanske vi vet mer 
nästa gå.ng? 

Solfläckar? 
Ja, det har vari,t sparsamt med fläckar som 

vanligt. 1 aug. noterades en. 5-7 observera
des några fackelområ.den. Den 14:de upptäck
tes två nya grupper, den ena 58 'gr. nord och 
den antlra 22 gr. syd. Bä:da anses tillhöra den 
nya ·peri'Oden. 17 aug. fanns det fortfarande två. 
grupper på. södra halvan. Efter den 19:de 
inget att repportera fram till må.nadsslutet. 
Utjämnade solfläcksantalet för juni var 9,5. 
Re'lativa solfläckstalet för juli beräknas tiII 3 
och aug. till 4. Att märka aug. talet nästan 
uteslutande utgjordes av fläckar tillhörande 
den nya cykeln. Conditionsförbättringarna i 
mitten av må.naden kom ej att på.verka WAE 
och AA. 

Det lönar sig att koja tidigt och gå upp vid 
0400z vid vilken tid bl. a. Oceani'en kommer in 
med goda sigs på. bå.de 40 och 20 mtr cw 
oC'h ssb. Condsen under -dygnets övriga timmar 
är inte helelr dåligt vilket framgå.r av band
raipporterna. Eftersom 80 m öppnar sig för dx 
under oktober hoppas red. m. fl. att lokaltrafi 
ken nattetid förlägges till nå.got högre resp. 
lägre frekvenser på. Cw resp. ssb. Tackar på 
förhand. 

Ivo Jima KG6IJ, 'KG6IC kommer in med 
QTC - Spalt 4 

Johnston ls1 KJ6CC, W5WVU/KJ6 
Midway KM6BI 

goda styrkor på. 20 cw och ssb 0500z-0800z. 
Campbell ls1 ZL4JF samt några VK samma 

tider på 40 'ffi. 
Christmas ls1 VK9XI fortfarande aktiv på 

14110 8sb omkr 1600z 
South Shetlands VP8HU 7023 0500z 
Fiji VR2BJ, VR2AP, VR2ES omkr 14300 

0730z--0830z ssb. 
Cl'ozet ls1 'F'B8WW 14050 0500z-0630z. 
Laos XW8AV 14297 omkr 1600z. 
Cambodja W9WNV lämnade Californien 20 

sept. och beräknar bli qrv med signalen 
W9WNV/ XV5 i månadsskiftet sept.-okL Han 
har licens endast för 5 dagar. 

Brit. Handuras VP1TA 14049 xtal nästan 
alla dagar. Desutom är VP1JF aktiv på 20 cw 

o 

STAENDE 

KAT. NR T 1200 
e Mäter stående vågförhållandet 

och reflekterad effekt 

• Mäter fältstyrka (relativt) 

Katalog nr 13 nu utkommen 

och hördes den 30/8 2200z av red. som tyvärr 
inte lyckades fä. qso. 

Nauru ls1 VK9WP qrv frå.n detta rara qth 
när han tjänstgör på. ön som kustradiostnopr. 

Prefixbyten: den 1 sepL ändrades VS1 till 
9M4, den 6 juli ändrades~D6 till 7Q7, den 24 
okt. ändras VQ2 till nå.got som ännu inte be
stämts. 
HZ2~MS får licens i Kina och Tibet om han 

åker till Peking och hämtar papperen! 

BandrapporteT 
40 cw: VU4A 7025 0020z, IT1TAI 7005. 
20 cw: VP2AX 14050 20z, VrP2KT 14070 22z, 

VR2DK 14086 12z, 5R8AN 14070 17z, VS9PGM 
14061 17z, 4'S7WP 14016, CR9AH 14055 17z
18z, HZ3TYQ 14075 20z-21z, CE4AD 14005 
22z-23z. 

20 ssb: HC2JT 14113 0150z, VK9XI 14113 
1420z, XW8AL 14105 2020z, YA1BW 14272 
1621z, 7X3CT 14106 1718z, 9N1MN 14259 
1729z, 4 W1'D 14105 1932z, CX1BS 14112 2110z, 
TU2AA 14264 0715z, FH8CH 14315 16z!!!! 

15 cw: CR6JJ 21056 19z, 7X2DU 21030 
2040z. 

15 ssb: FH8CD 21310 17z, 5H3JL 21400 
1946z. 

Tnx rprt -XL, -BkU, -KN, SL2AD. 
Lyssna på bullen! Där -kommer de färskaste 

nyheterna. _ 

o 

VAGMETER 


DATA: 
SWR: 111 till 3/1. 
Noggrannhet: +- 5 dB, 2-30 

MHz. 
Impedans: 52 ohm. 
Antenn: S-delad teleskop 

Netto kr 87:

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

HOLLANDARGATAN 9 A. BOX 3075 
STOCKHOLM 3. TELEFON 08/240280 

Red. 	Bengt Fröla.nder, SM1BNL, 

VIL.terIAnggat. 21 B, Eksjö. 

Först en liten varning. Kör int'e foni under 
7050. kRRL godkänner inte sådana qso. Det 
kan även uppstå. trubbel i andra sammanhang. 
Tro inte att vi skapar nya lagar genom att 
bryta mot dem som finns. 

Morgonstund har guld i mun. Det ordsprå.
ket gäller i hög grad för dagens dx-jägare. 
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SLAS 

KSPA 

LTEN 


ON THE BUNNY BUNNY BANKS 
OF LOCH LOMOND 

:Den svenska diplomfloran blir alltmera vil~
vuxen. Det karga Norrland blev märkligt nog 
grogrun'd för den först tvivelaktiga masspro
duktion€n av diplom. Den som till äventyrs 
väntade att exemplet skulle avskräcka andra 
fick tyvärr fel. Istället för att avskräcka har 
exemplet lett till efterföljd. 

'Med en lätt höjning pä ögonbrynet konsta
terar vi nämligen att vära vänner smålän
ningarnautnämnt sig Ull »The Highlanders». 
och med risk för att kollegorna i Skottland 
blir förolämpade, utdelas diplom frånsmä
ländska höglandet un'der denna beteckning. 
Berggrunden iSmäland mä vara fast, men 
som grund för ett diplom i hög grad dis'kuta
bel. 

I den gamla goda tiden var QSL-kortet, sä
vitt vi kan förstä, ett tack för en trevlig kon
takt, och inte som nuförtiden oTsaken till QSO. 

* 

MERA HELGON 

Genom kritiskt bedriven kä llforskning har 
CQO konstaterat att helgonet Mikael (som vi 
presenterade i förra numret) visserligen va
kar över oss radiomän, men helgonet Gabriel, 
tillika ärkeängel, ä r absolut ett strå vassare. 
Han är nämligen förste övervakare av all ra
diokommunikation. 

Den som så vill 'kan på ett enkelt sätt få en 
elegant, kolorerad bild föreställande Gabriel 
abt sä tta ovanför riggen. Alla lyssnarrappor
ter till det italienska telegrambolaget ITAL
CABLE besvaras nämligen med ett fyrfärgs
QSL med den gode Gabriel på framträdande 
plats. 
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Med tanke på det fui'lständiga kaos som rå
der på banden är det uppenbart att Gabriel 
känner sig kraftigt föriSummad. När gav Ni 
Gabriel ett vaxljus sist? 

:#M4
FLERA HELGON 

,Ett minst lika försummat helgon ä r Kata
rina, tryckeribranschens speciella övervakare. 
_. - Nä r säg Ni ett tryckfel i QTC s ist ? 

THE BUDDAH BOYS 

Alltför må nga har talat om vad som skall 
göras i S'S'A, och hur och när. nä vi finner 
detta oförenligt med de höga principer som 
styr värt tänkande, har vi beslutat bilda s . k . 
»leisure groups» som sk-!lJll verka för ett lug
nare handlingsprogram för SSA. 

Inga stora omvälvningar skall mera fä störa 
friden. Våra »slötyckargruppen> s'kall aldrig 
rösta på förslag, aldrig kräva omändringar, 
aldrig göra något överhuvudtaget. 

Pietetsfu'llt skall vi bevara den gamla goda 
andan inom SSA. I den heliga ro som omger 
våra tankar skall vi stilla blicka mot detta 
högre väsen som SSA för oss kommer att in
karneras till. 

G 

HIGHBALL 

Det första utomstående bidraget till Slask
spalten har influtit, som en frisk fläkt. 

Det ä r vännen - AFC som bidrar med föl
jande lilla betraktelse : 

Den sanne amatören visar sin rätta spirit 
när han kör tills antennen färgas röd - av 
morgonsdiens gyllene strålar. 

- CQO, - ClU 

Det senaste 

POl 7 
, .. är att 'Radio Peking på 7035 I,Hz, en nagel 
i ögat på alla 40 m-entusiaster bland amatö
rerna, har börjat f å uppvaktning i form av 
en mycket stark störsändare, som mycket ef
f ektivt omöjliggör för kineserna att höras i 
Europa på denna frekvens. Störningen utgjor
des först 'av då ligt modulerad musik, men 
har nu övergätt till något som närmast 'lå ter 
som bildtelegrafi med Tl-signale r ! Kinesernas 
motdrag har bestått i att QSY:a till annan fre
Iwens - givetvis även denna mitt i amatör
bandet - med päföljd att emellanät all ama
törtrafik på bandet lamslagits. Störsändaren 
kan emellertid följa John, och f.n. tycks Peking 
ha resignerat och undvikit ytterligare »flykt
försök » från störningen. Eftersom stör,andet 
gäller program pä ryska är det inte sä svårt 
att avgöra varifrån »uppvaktningen» härrör. 
Man kanske har få tt ett osökt tillfälle att 
klämma åt trätobrodern Kina, då sändaren 
ligger 'på ett exklusivt amatörband. Men, om 
inte lösningarna resulterar i att Peking läm
nararnatörbandet, kommer våra möjligheter 

att utnyttja 7 MHz att bli ändå sämre än ti 
digare. 'Skall vi dä stiHatigande finna oss i det
ta? IDet tjänar inget till att protestera, säger 
må nga. Jag undrar det! Peking är synnerligen 
mån om att få goodwill bland lyssnarna 'till de
ras program till Europa. Därom vittnar det 
faktum, att Radio Peking det senaste året fle
ra gånger per månad sänt broschyrer (politi 
ska mest, om den ideologiska konflikten Mosk
va-Peking) till många svenska DX-Iyssnare. 
Även undertecknads papperskorg har berikats 
med rri.assor ,av sädana, och jag kan garantera 
att man är mån om att värV'a sympatier här 
hos OSs. Om vi därför - båda bland hams och 
SWL:s - skriver till P€king och påpekar alt 
deras operationer pä vårt band gör dem syn
nerligen impopulära hos en kvarts mi'ljon ra
dioamatörer världen runt, tror jag detta kan 
ge dem en tankeställare. Om tillräckligt in
tresse för saken finns bland 7 mc-'hamsen 
'låt mig få höra Din mening då Du hör mig på 
banden - kommer jag att tillskriva nX-arnas 
samarbetsorgan och några större klubbar för 
DX-ers för att skaffa oss stöd i kampanjen 
även därifrän. 

Tilläggas bör, att Radio Pekings adress är: 
Broa'dcasting Administration,Fu Hsin Men, 
P eking, och att de förutom 7035 kHz även an
vänder 7065 kHz för hemmaprogram och 7060, 
7080 och 7095 kHz för utländska sändningar. 
Ett digert syndaregister al'ltså! 

SM4DXL 

•hallicraliers 
HY-44 


SÄNDARE FÖR SSB • AM • CW 

80-10 meter • 200 watt 
Pris 2.945:- exkl. oms. 
NÄT AGGREGAT 765:- exkl. oms. 

- Specialbroschyr sändes på begäran 

Firn~a lohan Lagercrantz 
GARDSVÄGEN 10 B SOLNA - TEL. 08/83 07 ,O 

2\)J 



RSGB har esl,ulal alt änd ra. n aJllJ1 CJI N\ följand c 
d iplom : 

B ritish Empire Ra:dio Tra nsmi::;sion A wa rd , B.I:!;RTA. 
har ändrats till Briti sh Com m onwealth Rad'io Tran smi s
sion Awa rd, BCRTA. 

Wo rke'd B rit ish Empire Award, ' ''/E, har änd ra.t s l!ill 
\Vorkerl British Commonweallh Award . ",VBC. 

Hea rd British Empire Awarrl har ändrats UJ) B ri Lish 
Commonweal-lh R adio R eception Award. 

Reglerna ä r för samtliga ovanstaende '(l iplom desam ma 
som förut. 

U.SA 	 h a,r beslulat att utge 5-C'entsfrimärken för att 
hedra ARRL:s 50-å rsmin nc. 

T yvärr har red. tvingats låta. en hel del materi al för 
Te stvrän stä öve:r Ull nästa gång. 

Bekl·agar. 

VAR PRISMEDVETEN 
KOP FORNUFTIGT 

Från lager lian nu le"ereras: 

HX-500 fabriksny me'd f.ull garan ti SSB 
CW - AM - FM - FSK 115 V 3~OO : -

liX-50 använd mindre ä n lio limma r SSB 
CW - AM 220 V .. ... ... .. . . 2100 :-

Dral« 2B _. 100 kHz 'I<al - 2 BQ Q-mull/ 
högt. 	 - l xlal fö r 10 m . 

Priserna gäner fob ink!. tull och oms. 

I Sverige). 

FräJt våra föröJlld c lscr i USA v iint.ar 

)lYa. och lJcgaJ;'nade: mottagare och 

Huna,L: 

NYA 	Drake 2 B 

Dra!ke 2BQ Q-m u l-l .jhögl. 
Dra ke R4. den nyaste mottaga ren 

mer frän f abriken om tre 
de r 

Dra ke TR3 Ira nseeiver 300 W 

1820: 
(l{an levereras 

\'1 cn sitndul llJ:' 
sil,IHJa.-rc, lJhllH.I 

kom 
mäna

D rake AC 3 näiaggregat 115 V. 
HalHcracter SR150 lransceiver ... 
Halliora Ct er SR 160 Iranseeiver . 
Hallierafter PS150AC nälaggr. 220 V. 
H a mmarlund HX-'50 sälldare n o V 
Hammarl und HX-50 0 s ä ndar e 110 V 

BEGAGNADE 
Cent ral Electron'ies 200 V sändare 
Cent ra l Electronics 100 V sändare 

1 381: 
214.: 

1887: 
2717 : 

425: 
3217: 
1806: 

735: 
'2074: 
3535: 

3253:
2756 :

Dessa h:omm-er direkt frä n fabriken och är ny
översedda. 

Priserna inl{}uderar förtullning oCh omadressering 
Fob svens){ hamn , men utan lull och oms, 
All a ovan angivna pri ser är i svens'ka kronor. 
VI knn sliaffa., a,lIt t halll-grt,.jur - shrl\' d ie .. rh,~. 

P E R M O LA 1 II 
N.\·gårdsgatan 42 	 Fredrikstad 
Tfn 15:!:1G - ]]666 Hoshwsl,rll 176 ~3 
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OPLACERADE 
QSL 

CE6EX 10/ 5 -61 14 CW 
CN8FW 25/4 -64 14 CW 
CR6F'W 4/7 -63 210W 
EP3HS 12/4 -64 14 SSB 
HL9KB 24/8 - 63 14 CW 
JA1HQ 4/8 -63 14 SSB 
JA5FQ 4/6 -63 14 CW 
JA7LK 30/ 3 -62 14 CW 
K'L7KQ 19/ 1 -64 14 CW 
KR6BQ 24/8 -63 14 CW 
,LU1NE 10/ 5 -Sl 14 CW 
MP4QBG 1/12 -63 7 CW 
OA4NQN 27/3 -63 7 CW 
PY7VBN 19/3 -63 14 AM 
PY9FH 10/ 5 -61 14 CW 
SV0WL 15/ 6 -63 14 SSB 
SV0WPP 10/ 5 -64 14 SSB 
Tl9RC 24/5 -63 14 SSB 
VE3DJK 21/3 -64 14 AM 
VR2DK 19/4 -64 14 CW 
VoS1LJ 27/ 3 -63 14 CW 
VS9H 23/11 -63 21 CW 
K1'FVU 13/ 5 -64 14 CW 
WB2BEV 29/3-64 14 CW 
WA2HEX 29/ 3 -64 14 CW 
K2MGE 29/ 3 - 62 
W2DWB 18/5 -61 14 CW 
K2JJR 1/ 9 -63 14 SSB 
W3ZVJ 15/4 -62 7 CW 
W40MW 11j8 -63 14 OW 
W 8PQQ 8/9 - 63 14 CW 
W8QNW 17/ 11 -62 7 CW 
W9IV 27/3 -63 14 CW 
W9SKR 22/ 3 -64 14 CW 
W9BDQ 9/7 -63 14 CW 
K0RAL 18/8 - 62 14 SSB 
W0NF'A 23/ 7 -63 14 SSB 
ZSlBK 11/ 2 -63 21 SSB 
ZS7M 7/ 4 -63 
5R8AI 28/ 5 . - 63 14 CW 
5A2'l1W 10/ 3 -S4 14 SSB 

SM5 
SM5 
SM5 
SM5 
SM5 

SM3 
SM5 

'SM3 

SM5 

SM3 

SM5 

SM3 

SM5 
SM3 

SM5 

SM5 

SM6 

SM5 

SM3 

SM5 

Som vanligt kan datum vara omkastade. 
Korten kva rligger till nästa listas publicering. 

73 
SM50PD 

FORD QSL 
Kontakta S,M5AlO om önskat antal kort. Du 

får korte n men måste ordna tryckning av 
signal m . m. sjä lv. Uppge också vilken bil 
modell '(ju h a r \Så du få r rätt kort. 

SenaJst två veckor efter detta numme rs ut
givningsdag mäst e AlO ha din bes t ä llning. 

G 

S 

A 


l Göteborg finns sedan m ä nga å r Föreninge n 
Göteborgs Sändare Amatörer, GSA, som sam
manträ d er -en gång i månaden utom under 
sommarmånaderna juni-augusti. På dessa 
m eetings är det QSL-utde lning, kaffe, före
drag , gemytlig samvaro och varje vår och ,höst 
har vi auktion. Ibland gör vi ett studiebesök 
på något företag eller institution av intresse 
för radioamatörer. 

De flesta somrarna brukar vi ha ett Field 
Day, i år hade vi det i juni vid Chalmers Tek
niska Högskolas sportstuga i Kopparbo n ä ra 
Härryda. Vi hade tur både med vädret (strå
lande sol och +30 grader) och med konditio
nerna. Åtskilliga QSO:n avverkades på 80 m 
SSB med den lå na de (taCk S-M6AEN!) KW 
2000 transceivern.Metlan QSO:na badade vi i 
den intilliggande sjön, jagade räv eller bättra
de på solbrännan. 

GSA har f. n. cirka 70 medlemmar, ord
förande är SM6BJK, sekreterare är SM6ASU 
och kassör är 'S-M6CRA. 

Varje månad augusti- maj utkomme r vårt 
medlemsblad QRO m ed SM6CLU so m redak
tör. 

Till praktiskt taget alla meetings under s e
nare tid har vi haft glädjen att kunna hälsa 
amatörer från både Borå:s och Kungsbacka. 

Alla intresserade är vä:Ikomna till våra 
meetings, som alltså börjar i september och 
häller på fram till och med maj, första tisda
gen i varje m å nad klockan 19.30. Adressen är 
Odinslund, Carlbergsgatan lO, Göteborg. 

SM6ASU 

G ELOSO SSB SANDARE 


• SS13 - VS13 - AM - CW - 200 W P.EP 
• 	 Samd iga amatöroand lO-SO m; 500 kI-I .. ~egllle ll ler 

• 	 Röroe~ tyck l1in g: 12A X7 - 2X 12AT7 - EM87 
6CW4 - 6CE6 - 6A I-I6 - l2BY7 - 2 X 6146 

• Dioder: 2 X EAI02 - OASl 

• 7 kristaller 

* 
Sändare typ G4/ 225 .. " ..... . 


* 
Nätaggregat med vox ocb reläkoJJt ro ll typ G4/226 


* 
vro för 10-80 m typ 4/104 . ...... . ....... . 


* 
Mottagare för 10-80 m typ G4/ 214 ... . 


* 
AM-CW sändare 65/ 75 W typ G222-TR ... . . . 


A llt i GELOSOS välkända, tidlösa design 
k valitet. Samtliga apparater lagerföres av oss. 
Begär specialbroschyr med utförliga data 

G4j225 
3 X 7360 

och 


G4j226 

Netto 1.~lO :-

645: 
100: 

1.200: 
1.100 : ELFA 

och goda RADIO & TELEVISION AB 

HOLLANDARGATAN 9 A. BOX 3075 
STOCKHOLM 3 TELEFON 08 / 240280 
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HA~I·annonser 
Denna annon 88palt är öppen för rBdJoamatörer , 80m I 
d,,1Ula sin egenskap riktar sia: tW BDdra rBdJoamatöre r . 
AnnonsprIs l kr per grupp om 42 bokstäver, slf tror 
eUer tecken, dock II1a:st 3 kr. Icke SSA-medlemmar 
dubbel taxa. Text ocb Ukvld Insändas var för 81g tW 
kansUet före den 5 I mr>.naden före Införandet. Annon
sörens anropssignal skall utsättas l annonsen. Enbart 
poBtbo", g odtas s lUede8 ej 80m adress. För k ommer81ell 
annons ,gäller QTC ordinarie annons priser (S6 omsla, 
gets andra Sida). I tveksa.mmB tall förbebåller sig red. 
rätt att avgöra, om annOnS skaU anses som konuner
.lelI. 

Köpes 

• Z-m 1<Ullv. Hl . l\J F '1- (i .l\ 1 els. '! 'r.Ut sbf,u rmll v. G V 
DC - 250 V ca 175 'mA. T r . IHoduln..t,or S--.10 V\', 11C-ISl 
El [a. S;\17COS Erland Bclwp. Tt" O.u:!/91 717. 

Säljes 

o DAG.t;NS .FYND! l"ll tt'afos: sek. 000, 600 el. 
735 V 225 mA m. drossel 85:-, 110 V 40 mA o. 12,6V 
l A 20:- , :; V, 4 A o. 6,3 V 8 A 30:-. Allt m. 
pri m . 220 V. Slig-mod. m. EL84 en1. QTC 45: - . För 
TX-by!,!,et: ovanst. samt 2 st 1625:or m . häll. o. för
näml. a lum.ch. 180 :-. Ny UTC 120 W moli. trruo t yp 
CVM-3 m . anpassn.t rafo CG-132 ,f. 2X&146 100:- . 
Nätag!,r. 300 V 150 mA, 150 V stab. o. 6,.3 V 5 A 
(Elea XI0:<\St) 85: - . Liil<sP. agl< r . m. neg. försp . 
o. 8- 24 V DC 0,5 A, omkopp!., 2 SP. uttag, 76:-. 
Vert. a nt. V-3 f. 10, 15 o. 20 m, oanv., 140:-. 2 st 
nya TT21 50:-. TVI- fri 2 ni TX m. 03/12 o. skg
mod. 250:- ( m at:kostn. ca 300). ~M7COS, Erland 
Belru l' , Borgeby 17, FIiWio. T tn 0<11 2/917 17. 

CI I"B ltX, H a lllerafter S-38 D. Oml>yggd för AC 
(även Stab. rör). SM5~3511. Box 528, Arboga. 

• SM2CVM/SU, Lasse sälje r s in ~[a-, Funke RX-57 
i top:psk'ic'k. 11 rö r - 3 d'foder, ;:; mf-steg mm. 80~10 
m, Endast ·1000:-, Svar gm SM2-2954 Jan li'or s l.lerg, 
l ( ro l< u s\'i.~J;ell 4, SI<elleft.cå 2. 'l 'fn 113 5~. 

• l st. HWM-2 ISB-transcei\'er m . p. s. PM-2, mikro 
o . väska. 1 st 'J), S. 51GF w 2. llJ)pJys n gm S:W5CX F 
I~o }lolIstri.;I1l . "aHcllluna. Tfu 0762/244 16. 

• IlALLH.:RAF'rmt S-86. 7 + 1 rör. Ombyggd mod 
tra (o för 220 V AC. 4 'ba,,<1 :HO 1,l-Iz- 34 MHz. Se
parat bandspriclningssKa.la rör am'atörb anclen. Högst
bjUdande ( lägst 1200: - ), S J"1 5CZ H. HaJ1S llorgniis, 
Bcrghohnsy. 7, HllddhlS"c. Tfn 57 4662. 

• TRAN~ISTOJt Xil101=OC'15 2,[; - dus" XC J.lI 
] 1 W J[ 5:- st <lo matchade 10 :- pr p:lr, trafo 
prim. 220 V sek. 620 -375 -0-37::>-GZO 2!)O mA 2 X 5 V 3 A 
HO :- , tl'afo prim. 220 V 210 V se·!{, 6,3 + 20 % 
0,3 .'\.. J3 :--. SM3 RF, f. U e,dcrus, nox -135, Jii.rvsö. 

• Ulb RX: ~L\nCON( C!t 100. 100 l,c- 30 Mc i G 
oml". 2 HF-, 3 .l\t[F'-. 2 LF-steg. Inb. lilu. Krislal[fjl 
ter ner till 100 Hz passband. End. 600:- . SMGIIV.r . 
l ~cngt Lindberg, c/o ralm, ASCh cbc l'gsg. 2 L, GötelHlr g. 

• l (ohllJl ct.t sit ll (huC Gelo!)o veO - 2 ggr G146 inbygg d 
am modulator med 2X807 indb . nätagg. 180 W ew 
120 W am. Bordsmodell pris endast .600 kr. Itx 
ER-202 .pris 750 kr. Knight rö n 'oUm cte r 150 hr. 
VT-19 rörvonmeter (defekt instrument) 40 kr. ,l,;lco 
oSClllogrBf modell 460 pris 500 kr. Byte med ssl> tx 
k a n d iskuteras . Sl\l4UTL V erner Hart:\'ig-Sör enscn. 
Ba..dhusgatan 10, S tmnc. Tiu 0565/116 62 J{vii.ll stld. 

• RX Collln s 7GA-~ , 3,1 kc mek. f·ilter. l.'X ståtlig 
anodmodulerare i grön golvrack, ca 300 W AM och 
500 IV CW, inneh ållal1'<le sju enheter på 19" chass ie: 
Nätaggr ., LF-först, Mod., Exci ter 80-10 m + e l'bug, 
PA med oSW'R-ind och L P- filter, Ant-anpasnsn, filter, 
1vfod-ind. och ant -relä. Hem·bygge med kommersiellt 
utseende. Säljes ( hel eller i delar) pga e n längrc tids 
utlandsvis tel se. S.l\16CX G, P er .'\.mler sson , OIlIff Nils
so n s viig 1 :~ , 12 tr., Pa.rtille, Ten 031/'142536. 

SL3AE 
I januari gick första QSO:et av stapeln med 

nya HX500, SXlOlA samt 14AV'S, och under 
närmast e månaderna noterades närmare 100
tale t lä nder, enbart på 2x8SB 20 meter 700 
QSO. Läget utmärkt och massor av fina 
QISO: n i loggboken! En verklig »upplevelse» en 
mörk februarikväll kl. 2340-45 SNT då bl. a. 
XE1NE, XE1WG, XE1GJ och XElIL kördes 
på 14103 SSB- Efter QSO :et med ALBERTO 
1NE ropades CQ Mexico City och r esultatet 
syns ovan ! 

Andra ,FB QSO:n på 14 SSB bl. a. ZS7R, 
9N1:MM:, JA6NP, HL9KR, KV4CF, YS10, 
7X3VW, H C2JT, VK4JQ, KZ5AX, TI3AA, 
LU3AAT, PY7AKT, 9GLs, HB0TL . .. 30-tal 
VKjZLs, bästa rapport bl. a. 58 frå n ZL3UY 
samt 58/9 från VK2FA! 20-ta le t ZS, nästan 
lika många V,E8:or! Och W / Ks i 'lå nga banor. 
Bäst a CW-QSO:et KH6UL pä 14 mc 19-tiden. 
Många trevliga skeds med Rauf och Yura 
UA0SH och UA0SK, YV5, ZS6 samt VE3 
stationer! 

Numera är SL3AE dock SPORADISK'!' 
QRV. Ingen återväxt bland åre t s rekry t er. Un
dertecknad enda ha m-intresserad på regemen
t e t!!! SL3AG och 2AD konkurrer ade på SSB
ba nden, och med 3AE blev många DX mer 
ell er mindre chockade a tt köra 3 SL i rad! 
Många h ade aldrig hört SL på ssb förut! 

73 c ul ex-Ko/420 SVEN ELF1VING (fick t. O. 

pga halsbesvär, r esulta tet av verklig a kti vi
t et? Hi) • 

Presentationen av det nya diplomet SHA 
måst e tyvärr uppskjutas till nästa nummer. 

SM7BNL SM7CJC 

SUBPLUS 

Armens 2 wattstation, sändal'e, motta
gare, 3,7-6,5 Mc telegrafi elle r telefoni , 
g lödspänning 4,8 volt, anodspänning 180 
volt ....... ........ .. ......... 65:
Armens 15 wattstation sändare, motta
gare, '3-5 Mc telegrafi eller t elefoni , 
g lödspänning 9 volt, a nodspänning 300 
volt, neg'ativspänning 65 volt .... 65:
Armens 25 wattstation, sändare 2,5--5 
Mc, mottagare 1,3-6,1 Mc med omfol' 
mare 12 volt ....... . ........ .. 75:
50 Watt KV station , typ M/39, frekvens 
2,5- 6 MC ................ ... 70 : 
AGA mottagare, typ STM-39 II, fre
kvens 100-1800 'kc i 3 band .... 90:
Nätaggregat till STM-39 II, prim. 220
110 volt växelspänning .......... 40:
AGA-BALTIC Gy no meter , typ TG-39 
- II .. ........ .. ..... .. ..... . 45:
Omformare, 12 volts likspä nning in 400 
volt lil<spänning vid 150 mA ut .. 25:

BERNS 
BARNHUSGATAN 2, STOCKHOLM 

RA DA R t es tset, eyp 74, frek vens 150
200 Mc, 220 V växel .. ....... ... 150 : 
Morseskrivare, fabrikat HUGIN, 220 
volt växelspänning ... . ....... . 55:
Mottagare ur 25 Wattstation, frekvens 
1,3- 6,1 Mc, g lödspänning 12 volt,anod
spänning 150 volt ...... ,....... 35 : 
N ife ackumulatorer, 2,4 volt 13 

Amp. ... ...... . .. . .. .. .. . .. 10:
Dioder: OA5, OA10 .... .... 1:- styck 


Hörlurar med strupmikrofon, 225 
Ohm .. . .... ... ........ .. ...... 25 : 
Transistorer : OC 45, OC 80 1 : styck 

OC 44. OC 615 .... .. .. 1 :50 styck 
OC 77 , 2 N425, 2S301 .. 2:- styck 

Receiver, typ R 3121" frekvens 144 Mc, 
med omformare 24 volt ... 45:
Potentiometrar, diverse värden frå n 50 
Ohm till 2 Meg Ohm, 1 Watt 2:- styck
RÖR, RS 242, RE 048, RES 094, RES 094 
spec., ID5GP, ID7G, IF5G .. 1:- styck 
RöR , E K 2, EL 2, EL 3, EL 5 2:- styck 

B A D 10 

Telefon 21 5921 Postgiro 154334 

SURPLUSMATERIAL 

)lott.agare- SUnllure . APN-J , frekvcnsomräde 
415--460 Mc 'komple tt med ·14 rör och Om fo r
mare" mält 185X 175X450 mm, Pris kr. 
~[ot. t·Bg8re-Sllndare typ 88, krIst allstyrd på 4 
frekvenser inom b-andet 33-42 'Mc. Matlagaren 
ha r 'l HF-steg och 3 MF-steg. Komplett med 
14 rör och 4 kristaller. Mä.lt : 127 xS2x2·12 mm. 

Pri!; kr. 
l'[oUa.gare-Sända.re typ 38, frekven somräde 7.3 
- 9 Mc. med 4 rör och handbok. F a:briks 
nya ....... " . Pris -kr. 
Sändare AR(;-5, frekvens 5,3-7 Mc. utef f ekt 
100 w a tl. roterande antenn- och tankspole för 
konLlnuerllgt variabel kop·pling mell an sJutsteg 
och antenn1k ret·s. Kornplell med rÖr men u tan 
kristall. Mått: 135 x 180X305 mm. Pris kr. 
i\Iott.u-ga.r e ARR 2, frekvensomrädc 23~305 

Mc, Itcmplell med Il rör och omformare samt 
motor för frekvensinställn ing. Pris Ju. 
Testset [(ir ARR-2 med timer för upp till 30 
min . Pris kr, 
Test och vAgme.tel' för APN-l komplett med 
rör. Pris ){r. 
Sändare BC 92+ , fab r. Zenith, frekvensomrilde 
27- 39 !Vfc, 
plett med 
Effel<t 3:) 

Translsl.or cr 
OC 44 
OC 45 
OC 83 
OC 123 
OC 141 
OCSI5 
ZN410 
2 N 425 
2 N Hl 

4 separata vari:lbla k ana ler. kom
rör och omformare f ör l:! vol t. 
watt. Pri s kr, 

t:tll spec1aJpMst->-r: 
1:50 2 N 593 
1:50 2 N 658 
1 :60 N 659 
5:20 N 673 
4:80 2 N 105G 
1:90 2 N 1172 
1:- 2 N 13 19 
2:80 2 N 1384 
7 :50 CTP 1508 

BIlliga dioder : 
AAZ 16 o 90 l N 48 
OA 5 l 10 l N 2069 
DA 47 O 90 l N 3209 
OA 200 l 90 1 N 3492R 
Begär vära senaste kata logol ad. 

55: 

0.s : 

48:

7~:

60:

45:

6<>' 

7::l: 

1 :50 
2:50 
2:50 
3 :50 
2 : 
4: 
2:50 
.3: 
4 :50 

o 75 
3 90 
6 
6 

IHSELDlODER 

T)'I) 

BYY 20 
G 100 B 
1 N 3209 
1 N 3492R 
1 N 2069 
G 100 D 
l N 3933 
BYZ 13 
BYY 22 
OA 210 
l N 20iO 
G 100 G 
1 N 3939 
BYZ 12 
I3YY 24 
BYY 1G 
BY 114 
1 N 2071 
G 100 J 
1 N 3940 
I3YZ II 
I3YY 77 
OA 211 
G 100 J( 

l N 3911 
B YZ 10 
G 100 M 
1 N 3942 

Spiinnln,::- SlrUm Pris 

75 volt 12 Amp 7 :45 
100 vo lt l Amp 4 : l O 
100 volt 15 Amp G; 
100 volt 25 Amp G: 
200 vo lt 7!jO mA 3 :90 
200 \'o lt 1 Amp 4 :55 
200 volt Amp 15: 
200 volt 6 Amp 8:4[; 
200 volt 10 Amp 31 : 
400 volt 40 Amp 43: 
400 vo lt 500 mA 7:90 
400 volt 750 mA 5: 10 
400 volt 1 A m'p 5:95 
400 volt 8 Am p 18 :
400 volt 6 Amp 11 :50 
400 volt 10 Amp 38:
150 vo lt 40 Amp 58:
600 vo lt :)!jO mA 0 :80 
600 volt 1 Amp 7.15 
6~0 volt 2 Amp 22 : 
600 vo lt 6 J\mp 17: 30 
GOO vo lt '10 Amp 85 :
800 volt '100 mA 11 :95 
800 'vo lt 1 ilmp ~: 70 
800 volt ilmp 27 :
800 volt Amp 2G :

1000 volt 1 Amp 1?' 
1000 volt 2 Amp 33: 

Komplett lista övcr M ull a r ds transistore r och dioder 
översä. ndes pä begäran . 
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