
SURPLUSMATERIAL 

i\[ottag-a.re-Siindare . APN-l, frekv ensområd e 
415---'460 Me komplett med 14 rör och omfor 
mare" mått 185X 175X450 mm.. . .. . . Pris kr. 
~(ottagare-Sända.r6 typ 88, k ristalls ty rd pli. 4 
frekvenser Inom bande t 38--42 'Mc. Motlaga ren 
har '1 HF-steg och 3 MF-steg. Komp lett med 
14 r ör och 1 kristaller. M ätt: 127X82X242 mm. 

PrIs kr. 
~rottaga.re-Sänd&rc typ 38, frekven sområde 7;3 
-9 Mc, med 4 rör och handbok. F abrik&
nY'a ... . .. .. Pris kr. 
Sändare ARC-5, frekvens 5,3-7 Mc, uteffekt 
100 watt, roterande antenn - och t ankspol e för 
kontinuerligt varia'b"el koppl1ng }'l1ellan slutsteg 
och a ntenn'krets. Komplett med rÖr men utan 
kristall . Mätt: 135X180X305 mm. Pr is kr. 
Mottagare ARR 2, frekvensområde 23[>-305 
M c, kom plett med 11 r ör och omformare samt 
motor för frekvensirrsLälln ing. . .. Pri s kr. 
Testset för ARR-2 m ed timer för upp till 30 
min. ......... Pris kr. 
T est och vågmeter för APN -1 komplett med 
rör. . ............ ' .. . . . . . . .. .. . . . PrIs kr. 
Sänd!lJ"6 BC 924, fabr. Zenith, frekvensområde 
27-39 Mc, 4 separat a v ariabla k anale r , kom
plett med rör och omforma re för 12 volt. 
Effekt 35 watt. .. . . . .. Pris kr. 

TransIstorer Ull specIalpriser: 
OC 44 ...... .... 1 :50 2 N 598 
OC 45 .... ...... 1 :50 2 N 658 
OC 83 . . . . , . . ... 1 :60 N ~59 
OC 123 5 :20 2 N 673 
OC 141 4 :80 2 N 1056 
OC 615 1 :90 2 N 1172 
2 N H O 1 :- 2 N 1319 
2 N 425 2:80 2 N 1384 
2 N 441 7 :50 CT P 1508 

BlllIg& dioder: 
AAZ 16 o 90 1 N 48 
OA 5 1 10 l N 2069 
0.'1. 47 . O 90 l N 3209 
OA 200 1 90 l N 3492R . 

Begä r vår a senaste kata logbl ad. 
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• För alla amatörband 10-80 m 
• övre eller undre sidbondei på alla band 

• VOX eller PH 
• 500 w all SS B 
• Inbyggd AM-modulator 260 w PEP 

• CW, typ frekvensskilt 260 w 

• Lineär permeabililetsav slärnd VFO 

• Separata kontroller för HF- och LF-förslärkning 

• Full AGC 
• 2,1 kHz pass band 
• Inbyggd kristallkalibrator 

• Separata instrumenl för sändare 

Denna transceiver är ut v ecklad 
fö r ma xi mum prestanda på övre 
eller lägre sidbanden , med möj
lighet all också köra AM och 
CW. 

Kompakl o ch lätl är den idea
lisk fö r b eg ränsade utrymmen , 
mobil! bruk etc. Med 500 w PEP 
ger den goda DX -möjligheter . 
Som tillbehö r kan levereras VFO 
Iyp RV-5 för separal inställning 
a v mottagarens Irekv ens. 

I I Priser exkl. oms.
Typ Rikt- Spar

Sänd/ mott.I 

TR-3 
 5.62S :- I 5.200 :

Sep . VF O I 
RV-3 525:- 46S :I 
Nätaggr . 
AC-5/ 220V 

I 
660 :- I SW :

Besök vårt ama
törmeeting i Tek
niska Museet den 
29 nov. kl, 1.)- 21 

IIIQ 
CS » 
E'~ 
... • 
... 
... 

IOSELDIODER 

Typ 

BYY 20 
G 100 B 
1 N 3209 
1 N 3492R 
1 N 2069 
G 100 D 
l N 3938 
BYZ 13 
BYY 22 
OA 210 
1 N 2070 
G 100 G 
1 N 3939 
BYZ 12 
BYY 24 
BYY 15 
BY 114 
1 N 2071 
G 100 J 
1 N 3940 
BYZ 11 
BYY 77 
OA 211 
G 100 K 
1 N 3941 
BYZ 10 
G 100 M 
1 N 3942 

Komplett 
öve rsänd es 

Spänning 

75 volt 
100 volt 
100 volt 
100 volt 
200 volt 
200 vol t 
200 volt 
200 volt 
200 volt 
400 volt 
400 volt 
100 volt 
100 volt 
400 volt 
400 vol t 
100 volt 
450 volt 
600 volt 
600 volt 
600 volt 
600 volt 
600 volt 
800 volt 
800 volt 
800 volt 
800 volt 

1000 voll 
1000 volt 

lis t a över 1\'lullards 
På. begäran. 

St.röm 

12 Amp 
1 Amp 

15 Amp 
25 Amp 

750 mA 
1 AmI' 
2 Amp 
6 Amp 

10 Amp 
40 Amp 

500 m A 
750 mA 

1 Am,!, 
8 Amp 
6 AmI' 

10 AmI' 
40 Amp 

550 rnA 
1 Amp 
2 A m p 
6 Amp 

40 Amp 
400 niA 

1 A mp 
2 Amp 
G Amp 
1 Amp 
2 Amp 

transis torer 

PrIs 
7:45 
4 :10 
6 :
6:
3:90 
4 :55 

13 :
8:45 

31: 
48: 

7 :90 
5: 10 
5:95 

18 : 
11:50 
38:
58:
5:80 
7.15 

22:
17:30 
85:
11 :95 

8:70 
27:
25:
12:
33:

och dioder 

SVENSKA DELTRON AB 

Valhallavägen 67 Stockholm 'O 

DRAKE MODELL lR-3 lRANSCEIVER 

13de 

SM5AY 

SM5AKI 

SM5ANG 

SMSAOL 

SMSARU 

SMSMT 

SMSBDQ 

SMSCBI 

SMSCFM 

SMSCLW 
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Bilaga medföljer 
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Omslaget 
Så här ser den lranscei ver ut va rs prestanda redovisas 

i delta n·ummer. 

POST 
Eftersom SSA sekreterare fullgör mi 

litärtjänst under tiden slutet på oktober 
och. början på december bör all post 
sändas direkt till kansliet. 

I det här sammanhanget vill vi också 
påpeka att all post till SSA, dess styrel
s·e och funktionärer normalt bör adres
seras till SSA kansli. 

Fön,S1TARET 

Al" 

FREKVENSERNA 
Debatten om lämpliga åtgärder för att tryg

ga amatörernas våglängdstilldelning och öv
riga förberedelser för nästa ITU-konferens 
tilldrar sig för närvarande stort intresse i 
många länder. Som ett exempel på detta skall 
här för QTC: s läsare återges en resolution, 
som i juni i år antogs av öVSV och utsändes, 
undertecknad av föreningens president, Camil
lo Litschauer, OE3CL; bl. a. till de officiella 
österrikiska myndigheterna: 

»Under loppet av det senaste årtiondet mås
te all världens radioamatörer konstatera, 'att 
deras livsrum, dvs. de dem tilldelade frekvens
banden, i allt högTe gr·ad beskars och förmin
ska'des från den ena våglängdskonferensen till 
den andra. Detta skedde i trots av det fak
tum, att det just var l'adioamatörerna, som för 
mindre än en mansålder sedan var de första 
som började utnyttja och systematiskt utfor
ska kortvågens världsomspännande möjlighe
ter. Det skedde också trots de stora insatser, 
som radioamatörerna i alla länder gjort när 
'det gällt att rädda människoliv, för utveck
!ingav tekniken, för utforskande av förhål
landena i jonosfären samt många andra områ
den främst av samhällsnyttig karaktär. 

Här flankerar OE3CL, ÖVSV's president, och 
hans hust7-u Anna SM5AZO's XYL och 2 nd 
ops utanför österrikes sända,rama.töl·ers kansli, 
Kansliet hm- ett utmärkt läge innanför »Ring
en» i Innere Stadt alldeles bredvid Stefans
domen, 

Radioamatörerna måste med bitterhet också 
konstatera, att de få frekvensband, som ännu 
var öppna för dem, konsekvent infiltrerades av 
andra tjänster och att de, sä.som de svagare, 
hela tiden tvangs vi!{a och ge efter. 

Ett försvar med legala medel var och är 
inte möjligt, emedan avsiktlig störning av 
andra tjänster inom frekvensbanden inte är 
tillåten - även om 'dessa tjänster uppträder 

QTC 

illegalt inom amatörbanden - och amatörer
na dessutom förvägras säte och stämma vid 
de internationella våglängdskon!ferenserna.

Ånyo kastar en internationell våglängds
konferens sin skugga framför sig. På nytt 
kommer att resas krav på frekvenser, som till 
slut skulle kunna gå ut över radioamatörerna 
i alla länder, Gentemot detta har dook redan 
en rad inflytelserika stater uttryckt sin sym
pati för radioamatörerna och låtit förstå, ·att 
de skulle vara inställda på att slå vwkt om 
amatörbanden, 

De i öVSV förenade österrikiska radioama
törerna riktar till alla behöriga telemyn'dighe
ter en vädjan, att de måtte ansluta sig till des
sa stater och vid den konunande konferensen 
åtminstone rösta för ett bibehållan'de av de 
nu upplåtna amatörbanden. Vi räknar fÖrtro
endefullt med a tt de österrikiska telemyndig
heterna inte kommer att höra till dem, som 
vill beröva radioamatörern'a i hela världen de 
sista återstoderna av deras en gång så om
fångsrika livsrum i etern, 

I detta sammanhang vill vi särskilt fästa 
uppmärksamheten på det utbildningsarbete 
och den kursverksamhet, som öVSV har be
drivit under senare år. I dag finns det mer än 
700 amatörsändare i österrike och talrika 
unga högfrekvenstekniker har gått ut ur våra 
led liksom vi också kunnat ställa välutbildade 
radiooperatörer till förfogande för alla slag 
av ra<:liotrafik. 

Avslutningsvis vill vi hemställa om kontakt 
med de österrikiska delegerade, som skall del
ta i nästa våglängdskonferens och därvid 
kommer att vara verksamma inom hithöran
de områden. 

ÖVSV.» 

Vi kan kanske tillägga, att vi här i Sverige 
har det allra bästa samarbete med våra tele
myndigheter och att vi därför har a ndra 
möjligheter a tt framföra vår sakliga argu
mentering i dessa frågor än genom resolutio
ner och proklamationer, Sannolikt har även 
öVSV det. Det är väl inte osannolikt att for 
men för frarniörandet 'av ovanstående syn
punkter valts mycket med tanke på upplys
ningen inom och reaktionen hos de egna le
den. Det kan emellertid ha sitt intresse att se 
på vilka sätt de olika nationella föreningarna 
arbetar. 

SM5AZO 
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Riktantenner 

Riktantennens fördelar framför andra mer 
eller mindre rundstrålande antenner har med
fört, att amatörerna i 'allt ~törre utsträokning 
använder bearnar - inte bara på UK-banden. 
Riktantennen ställer sig litet dyrare än en 
»vanlig» antenn och är väl också litet mera 
komplicerad. Är man så lyckligt lottad, att 
man har utrymme och 'kan övertala hyresvär
den, bör man nog inte tveka utan sätta upp en 
riktantenn. Inget ont sagt om 'hög effekt på 
sändaren, men antennerna bör också få sin 
beskärda del -av intresset. Man kan förvisso nä 
bättre resultat med 10 watt och en bra, rätt 
anpassad antenn än med flera hundra watt 
kilande upp och ner i feedern till en missan
passad 'antenn. I följande tabell anges för
hållandet mellan några olika antenner. 

Användes vid såväl sändare som mottagare 
riktantenner med samma förstärkning, blir 
vinsten på hela sändar-mottagarsträckan dub
belt så stor. Används i ena fallet dipoler och 
i andra fallet V-beamar av båda stationerna, 
blir rapportskillnaden så. stor 'som 4 S-enheber. 
Många gånger är det endast en enda S-enh'ets 
ökning som behövs för att slippa ligga i kö 
för att 'köra ett fint DX. I detta sammanhang 
kan vi ta en annan synpunkt i betraktande. 
Antag, att vi stackar två riktantenner, vilket 
inte är så ovanligt på UK-banden. Antag vi
dare, att vardera våningen för sig ger ,6 dB 
förstäl'kning = 1 S-enhet. Vid stackningen er
hålls inte, som man i hastigheten skulle kun
na tro 6+6=12 dB, utan i stället 6+3=9 
d.B=l,5 S-enheter. Om vi i stället endast an
vänder ena våningen och motstationen skaffar 
sig en antenn som ger 6 dB, blir förstärkning-

If ; 
125 OHM 

oOHM
f..I C 'I FIG 2 FIG 3 

Fig. 1) 2) 3. 

Av SM4AWC Eskil Eriksson, 
Box 262, Söderbärke. 

HAL FÖR ANTENNLINA BORRAS 3.81 H FRÄN 
/CEN TRVMHALET I KRYSSFÄSTET 

SI DOR 5,39 H 

Fig.4. 

en på sträckan 6+6=1.02 dB=2 S-enheter. Som 
synes, är det fördelaktigt, att så. många som 
möjligt använder riktantenner. Genomanten
nens riktningsverkan minskar naturligtvis 
också störningarna fr-ån stationer, belägna i 
annan riktning än ·strålningsriktningen. 

Quad-antenner 

Quaden är vid det här laget en mycket be
provad antenn. Den blir billig i förhållande till 
konventionella beamar av yagityp med sam
ma förstärkning. För i2 'el quad uppges en för
stärkning på 7~ dB, en siffra som a.vanAnga 
anses ett par dB för låg. Hur som helst med 
den saken, det är en antenn som inte 'behöver 
blygas vid sidan 'aven vanlig 3-elementare. 
Antennen tar inbe stort utrymme i sidled. 
Rymdmåttet blir däremot stort, i stort sett en 
kub med sidan en ,kvads våglängd. Den ter 
sig på t-aket litet kufisk (kubisk) och man 
kanske får bearbeta hyresväroen litet extra 
innan man får tillstånd att sätta upp den. En 
TV-rotor (CDReller liknande) vrider med 
lätthet antennen . 

Quaden är en naturlig vidareutveckling av 
den vikta dipolen. Bild 1 visar en vikt dipol, 
som har en impedans på ungefär '300 ohm. 
Viks sidorna på den vikta dipolen 90· erhålls 
en quad. Matningsimpedansen 'Sjunker härvid 
till ·omkring 125 ohm (bild 2). Sträckes sidor
na ytterliga re, ser vi, att vi får en 'kortsluten 
halvvågsledning (bild 3), som har en impe
dans på i stort sett O ohm. Vi skall emellertid 
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Foto på antenn på tak. 

endast intressera oss för quaden (kvadraten) . 
Som tidigare nämnts blir impedansen ungefär 
125 ohm. Placeras en reflektor på lämpligt 
avsbånd från radiatorn sjunker impedansen 
och man kan erhålla anpassning till exempel
vis 75 ohms koax (RGllA/U eller liknande) 
eller 75 ohms bandkabel. Radiatorn ensam ger 
en effektvinst på omkring 1-2 dB över en di
pol och m ed reflektor erhålls en vinst på 7-8 
dB. Man kan med riktig't injusterad reflek
torstub erhålla ett F /B på 25 dB eller mera. 
Q-värdet hos quaden är lågt. En antenns Q
värde är som bekant förhållandet mellan reak
tans och strålningsresistans. Fördelen med 
ett lågt Q-värde är, att antennen blir bredare 
och lätt-are att mata. SVF håller sig i stort 
sett konstant över hela bandet. De siffror som 
nämnts för F /B och förstärkning 'kan variera 
en hel del beroende på antennens höjd över 
effektiva jordplanet och inverkan av närbe
lägna föremål. Den vinkel, räknat från strål 
ningsriktningen, vid vilken effektförstärk
ningen sjunl<it till hälften, ä r för 2 el quad 
ungefär 75 o. 

2 el quad för 20 m 
Eftersom 20 m är och har varit ett fö rhä l· 

landevis jämnt DX-band, valde jag att göra 
antennen endast för detta band. Quaden till 
verkas ofta för tre band (lO, 15 och 20 m) . 

Bild 5 visar hur antennen är uppbyggd, Den 
antenn som beskrives här, är avsedd för fre
kvensen 14075 kHz. 

Totala trädläng den för vardera elementet 

(radiator och reflektor) beräknas ur f (MHz) 

och varje sida blir 1,{ därav. 
För 14075 blir sidan 5,39 m. 
Avståndet mellan radiator och reflektor har 

gjorts 0,2 X våglängden. För 14075 blir detta 
avstånd 4,26 meter. 

Antennens impedans blir sådan, att hygglig 
anpassning kan erhållas med 75 ohms band
eller -koaxialkabel. 

Ovan angivna mått ka n, beroende på lokala 
förhållanden, såsom höjd över effektiva jord
planet etc., behöva justeras något. 
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Fig.5. 

Innan själva elementen tillverkas, bör lämp
lig mast och bom anskaffas. Eftersom jag val
de, att göra antennen för maximal förstärk
ning (0,2 våglängder mellan radiator och re
flektor), fick jag förhållandevis lång bom. 
Man k a n nog minska bomiä ngden något (dvs. 
avståndet mella n elementen) utan att någon 
större missanpassning erhålles. Den bom j'ag 
använde var ett aluminiumrör med ytterdia

+ 

Antenntyp Ef fe klv;nsl 
(gånger ) 

Effe l<l V' insl 
(d B ) 

S-enheter 
(öl",;n!;) 

Input ::>O\·v 
motsvarar 

. .. wall med 
Il a l vvags dipol 

Halvvågs dipol 
2 el minibeam 
2 el beam 
3 el beam 
·2 el quad 
4 el beam 
'3 el quad 
V-beam (8 vågl.) 

O 
'2,2 
3,5 
7,1 

5 6 
10 

10-13 
16 

O 
3,4 
5,5 
8,5 

7-8 
10 

10-11 
12 

._ 

O 
0,6 
0,9 
1,4 

1,2-1,3 
1,7 

1,7 1,8 
2 

50 
110 
175 
355 

250-300 
500 

500-650 
800 

1 S-enhet = 6 dB. 
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REFLEKTO~TRÅD 80 CM -i :RADIATORTRÅD 

I 

BAM 8 


I •11C:r~1 I =I I :. • ISOLATORL r. 4
ALROR 

PlEXIGLAS AV LÄMPLIG OlM. 

' .26 M 

Fig. 6. 

metern 2", och passade precis till de kryssfäs
ten som finns att köpa i marknaden (TELE
MAHTS, Hälsingborg). Antennen monterades 
på ett 3 m TV-maströr av kraftigaste sort. 
Bommen fästes på masten med en 4 mm tjock 
plåt och 'avgasrörsklämmor enligt bild 7. 

De tidigare nämnda kryssfästena, som är 
tillverkade aven aluminiumlegering, är myc
ket lätta och hållbara. Kryssfästen kan man 
själv tillverka av vinkeljärn, svetsade på en 
rörbit med samma innerdiamcier som bom
mens ytterdiameter. Sådana fästen kan bli 
ganska tunga med risk för att antennen kan 
bli svajig. 

Vid tillverkningen ,av de bäda elementen 
monteras bambuspön på kryssfästena enligt 
bild 4. Bambuspön finns att köpa i längder på 
omkring 6 meter och kostar omkring en fem
ma stycket. Det går åt 8 stycken. Bambuspö
na kapas till sådan längd, att avståndet frän 
kryssfästets centrurnhål (hålcentrum) till 
spetsen blir ungefär 3,85 m. Hål för antennli 
nan borras därefter 3,81 meter från hålcen
trum. Radiator- och reflektorelement tillver
kas på samma sätt med endast den skillna
den, att reflektorn inte förses med isolator 
enligt bild 4. Reflektorns båda ändar skall i 
stället anslutas till reflektorstubben (bild '6). 

Undre bommen (bild 6) består på mitten av 
en kortare bit aluminiumrör med bamburör 
instuckna i ändarna. I reflektoränden har an
bringats en 'stub, gjord av 6 mm aluminium
tråd på ett avständ av 1:1 cm mellan trådar
na. Stubbens längd är 80 cm. En kortslutning, 
som vid intrimningen skall fixeras på lämpligt 
avständ, har tillverkats aven bit aluminium
plåt, som böjts runt aluminiumtrådarna och 
klämts fast med mässingsskruv. Stubben 
monteras på plexiglasbitar, som skruvas fast 
på bamburöret. För att fästa reflektorträden 
vid stubben, har ,aluminiumtrådarnas ändar 
smitts ut och hål borrats för genomgående 
mässingsskruv. Stubben kan också tillverkas 
av antennträd. Man tar då lämpligen till re
flektorträden 80 cm i vardera änden och drar 
ut 80 cm-längderna enligt bild 6. Kortslut
ningen kan bestå aven bit pålödd antenntråd. 
Undre bommen monteras på masten med av
gasrörsklämma. 
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Vid uppsättning ·av antennen kan hopmon
teringen göras på taket. Maströret kan stic
kas ned genom skorstenen när bommen sätts 
fast. Reflektorn sätts därefter fast på bom
men. Eftersom reflektorn fortfarande är öp
pen, kan den sitta gränsle på en eventuellt 
förekommande takås, när radiatorn sätts dit. 
Om antennen inte höjs alltför högt över taket, 
kan undre bommen monteras på masten då 
antennen kommit på plats. Reflektorns trådar 
fästes vid stubben och radiatorns isolator i 
bommens andra ände. 75 ohmskabeln ansluts 
till radiatorn och dras efter bommen in mot 
masten. 

.. I I. 
AVG:"sHORSKLAHt·\/\ /: : 

/'~' :n
\ / ' . 
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Fig.7. 

Trimning 

Beroende på antennens höjd över effektiva 
jordplanet kan längden något behöva justeras. 
Man bör därför dippa in såväl radiator som 
reflektor. Radiatorn dippas till cirka 50 'kHz 
lägre frekvens än den frekvens för vilken an
tennen är avsedd. I detta fall 1407{j~50= 

14025 kHz. 
Reflektorstubbens kortslutning justeras tills 

dip erhålls vid 13'500-13800 kHz. Har man 
inte möjlighet att dippa enligt ovan placeras 
kortslutningen cirka 60-70 cm från stubbens 
anslutning. 

Jag har använt denna antenn under två år 
med input 25-75 W och nått mycket goda re
sultat med den. Samtidiga jämförelser med GP 
har givit rapportskillnader på 2 S-enheter. 
Jag uppskattar F/B till omkring 3 S-enheter 
(18 dB). • 

Red. Bengt Frölander, SM7BNL, 

VlLBterlång&,at. 21 B, EkBJö. 

September månads konditioner visade sig bli 
mycket bättre än väntat. Den som varit mor
gonpigg har haft en hel del fina saker att 
hämta på 20 mtr både ssb och CW. På 15 mtr 
däremot har condsen nästan helt uteblivit. Nå
gon kortvarig öppning har dock noterats. På 
40 har man kunnat glädjas åt ett flertal VK,I 
ZL-stationeer på ssb de flesta tyvärr på 7048 
kHz, vilket medfört att laglydiga ,amatörer 
inte fått något qso. 

Månadens händelse var W9WNV: s besök i 
Cambodia. Don avverkade ett stort antal qso 
under de fem dagar hans licens gällde, ca 10 
per minut när han var ,i sin bästa form. Han 
kom igång onsdagen den 30 sept. och kördes 
bl. a. av SM5KV kl. 1230z. Fredagen den 2 ak
tober rapporterades qso med SM7ACR och på 
lördag lyckades red. själv efter ca 1 112 timmes 
jakt byta rapporter med honom. Sista dagen 
av sin vistelse i Cambodia tillbringade Don 'På 
15 mtr, tyvärr ohörbar hos red. Han ,ber om 
qsl via K6EVR. 

Novemberkonditionerna torde inte avvika så 
mycket från de nuvarande på grund av sta
bila förhållanden med få solfläckar. På 80 och 
40 mtr kommer det att bli möjligt att köra 
mänga ,fina prefix, men då får man offra natt 
sömnen. 

NEWS 

Från FL8-land kommer K1QHP att vara 
aktiv 5-25 november om allt går efter pla
nerna. Frekvenser på cw: 21005, 14005, 7005, 
3805. På ssb: 21405, 14105, 7205,3805. Han 
använder en KWM2. 

ZL4JF på Campbell Isl. är aktiv på 14030 
-14050 samt 7030-7050 varje Iördagsmorgon 
0430-0000z. 

VP1TA är QRV för Europa dagligen kl. 
2200--'2300 GMT på 14062 (+eller - 1 ,kc) 
på CW. Svara 10 kcs högre upp på grund av 
stark QRM från W/K stns. Han har inte haft 
något QSO med norra Europa ännu, 

Bandrapporter : 

7 mc CW 
EL2AD 2345z 7026, CN8MZ 2045z 7018, 

KR6MO 1952z7009, KL7PI 0455z 7005, 

7 mc AM 
PY2DQQ 2310z 7099, 

14 mc CW 
7X3QT 0735z 14007, VS4RS 

CR6EI 1745z 14041, 9Q5QR 
LU5AQ.' '2050z 14060, YN1SL 
5H3JJ 1130z 14066, FP8CA 
VS9MB 1700z 14053, V02JM 
9M4LS 1620z 14063, ZB2AI 
TN8AF 1835z 14036, 

14 mc AM 

1300z 14002, 
1750z 14047, 
1125z 14036, 
1650z 14004, 
1l00z 14027, 
1830z 14035, 

EP2EN 1720z 14126, CN8CR 1710z 14169, 
9M2EF 1420z 14164, V01FX 1800z 14189, 
MP4TBA 1705z 14158, 9G1SC 2225z 14190, 
SV5L 1500z 14160, EA9EO 2020z 14173, 

21 mc AM 
LU3DU 2015z '21104, 7X2VP2035z 21222, 

5A1TO 2040z 21224, 

På 7-mc. CW 
•

5/9 9M2LO 18z 
:5/9 CR6AI 22z 
6/9 5X5IU 20z 
9/9 YV4FX 2230z 

13/9 ZS60S 1940z 
18/9 VK2EO 0630z 

lj10 ZL3UI 0620z 
lj1() ZL3VM 0650z 
l/W ZL4JF 0715z 
1/10 VK5NO 1700z (hördes dessutom 2 tim. 

tidigare). 
4/10 hördes W9WNV;XU kalla på 7-mc 15z. 
2/10 hördes VK9RB på 7-mc kl. 07z. 

14-mc CW 
7/9 VS90C 18z QSL via RSGB . 

14/9 KW6EF 0930z QSL till Tom Clark Wake 
Is!. 

14/9 FU8AG 1000z Box 104, Santo Isl. N. He
brides. 

Adresser 

5A1TO, Op Pete, Miserata, Libya. 
V01FX, P o Box 1462, st John's, Newfoun

land, Canada. 
YN1SL, P o Box 753, Managua, Nicaragua. 
YV1DU, P o Box 1019, Maracaibo, ZuHa, Ve

nezuela. 
SV5L, Amateur Radio Stn SV5L, Larisa, 

Greece. 
VP1TA, M H Lee, Box 200, Belize, British 

Honduras. 
MP4TBA vill ha QSL via Bureau. 

QSL-mgrs 

9Q5AB via W A4STL 7X3QT via W2CTN 

9Q5TJ via DJ40P EL2AD via K5SGJ DU1GF 

via G8KS 9M4LS via K7UCH. • 
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18 tra nsis torer, 18 dioder plus 1 zenerdiod, 
12DQ7 och två PL 500 är vad som ryms i 14 
X 30 X 26 cm med en vikt av 7,5 kg. Ungefär 
så presenteras, den vid det här laget så be
kanta transceivem från SEE (Sideband Engi
neers) i 'amatö rtidningarnas annonser. 

Skälet till denna annoooering är nog det, att 
man ytterligare velat poängtera transistorer
nas »makt» då ju f . n. ingen firma kan upp
visa en liknande produkt. 

Efter två .serier, 'gjorda endast för ameri
kanska förhållanden, har så turen kommit till 
en exportmodell. Här har en kompromiss, vad 
gäller frekvenserna, blivit fÖljden och detta 
förklarar frekvensområdena på 3.7---3.9, 7.05 
-7.25, 14.1-14.3, '21.'25---':21.45 :MHz. Om nu 
det som följer .skulle vara en presentation i 
helt konventionell stil skulle sedan firmans 
egna data bli utslagsgivande och bli den led
tråd som hugade spekulanter skulle följa. 

Under de sista månaderna har i DL----QTC 
förekommit vad man skulle kunna kalla en 
typundersökning av nyheter på amatörområ
det - en sak som helt går i DARC-regi och 
tankar har väl funnits inom SSA på ett lik
nande arrangemang vilket tyvärr ej kunnat 
realiseras. 

Den naturligaste vägen är då att represen
tanten och importören, som ju alltid inför kö
paren får svara för att den sålda afltikeln hål
ler specifik·ationerna, vänder sig till en opar
tisk bedömare. 
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QTC-red. tror därför att det är första gång
en i SSA: s historia som enamatörstation i 
sin helhet har blivit försedd med provnings
protokoll innan den lanserats. 

Här må vara hur som helst, men den så po
pulära varudeklarationen kanske även behövs 
på. ·amatörfronten?! 

Detta ' inpass om verifierade data m.m. har 
tillkommit endast för att kunna förklara var
för i den följande texten uppgiftem'a är kom
pletterande med utdrag ur det protokoll som 
Telestyrelsens radiobyrå. uppgjort. 

Så raskt över till transceivern, där de flesta 
kretsarn.a i schemat är gemensamma. Om
kring ett Collins mekaniskt filter på 455 KHz 
och 2.1 KHz bandbredd har inflikats bilaterar 
la förstärkare och bla ndare, vars egenheter 
sä rskilt behandlats i bl. 'a . QST, April/64. Sid
bandsva let sker enligt principen med bland
ningav fyrdubbling av bärvågsfrekvensen 
plus undre sidbandet = undre sidbandet eller 
sex gånger bärvågsfrekvensen minus undre 
sidbandel=övre sidbandet. 

Samtliga transistorer ·arbetar sedan i ge
mensam emiJtterkoppling utom mottag·arde
len.s ingångssteg Q 12. 

Här har gemensam baskoppling använts och 
dessutom har i antennkretsen inlagts en diod 
för att förhindra alltför höga insignaler och 
där den i sändningsläge i s'amma syfte blir 
förspänd . "* 
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TABELL 

- U ppmätta värden 

Mottagardelen : 

Känslighet 

80 m 0.6/IV ·emk 
40 1.6 
20 1.6 
15 1.8 

Spegelfrekvensdäm pning 

80 m 72 dB 
40 59 
20 50 
15 31'5 

Mellanfrekvensdäm pn in g 

80 m 32 dB 
40 67 
20 78 
15 75 

Falska signaler 

3,895 MHz 0.6/lV emk 
14,146 4.4 
21,448 1.6 

Effektförbrukning 

37W 

Sändardelen: 

Uteffekt 

80 
40 } 68W 
20 
15 47W 

Frekvensdel 

A vläst värde Verkligt värde 

3700 3698.4 
10 3709.7 
20 3720.4 
30 3729.9 
40 3740.0 
50 3750.9 
60 3762.1 
70 3771.0 
80 3780.5 
90 3790.6 

3800 3799.5 
10 3809.9 
20 3819.4 
30 3829.4 
40 3838.5 
50 3847.9 
60 3857.8 
70 3-867.9 
80 3876.9 
90 3885.6 

3900 3895.5 
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Kalibreringsfei vid övergång till: 

40 m +1.4 kHz 
20 +0.4 
15 +2.9 

Frekvensfel under drift på 15 m 
3 min (ref) ±O kHz 

10 -0.30 
30 -0.76 

1 lim 00 min -1.16 
2 tim 00 - 1.40 
4 tim 00 - 1.42 
6 tim 00 - 1.39 
8 tim 00 -1.34 

Icke önskad strålning 

> 40 dB 

Bärvågsun~ertryckning 

~@ 

Distorsionsprodukter vid tvåtonstest 
- 26 dB 

Sidbandsu ndertryckn in g 
-38 dB vid 300 Hz 

E ffektförbru kn ing : 
162 W 

FABRIKENS DATA 

Känslighet: I f N 

Mottagarens effektförbrukning: 35 W 

Uteffekt: 

8040 } 70W 
20 
15 50W 

Icke önskad utstrålning: 40 dB 

Bärvågsundertryckning : 50 dB 

Distorsionsprodukter : - 25 dB 

Sidbandsundertryckning : 40 dB 

Sändarens effektförbrukning: 165 W 

Antennimpedans : 40--100 ohm 

Frekvensområde: 3,8-4,0 MHz, 7,15- 7;35 
MHz, 14,2-14,4 MHz, 21,25- 21,45 MHz 

Selektivitet: 2,1 KHz vid dB, 4,5 KHz vid 60 
dB 

Lågfrekvens ut: 2,0 W vid 10 % distorsion , 
max3W 

Vikt: 7,5 kg. 

Dimensioner: Höjd 5%", bredd 11 %,", djup 
10 ~" 

Fabri kant: Sideband Engineers, California, 
USA. 

Generalagent: Firma Johan Lagercrantz. 

AGC-spännmgen tas från If-sidan och reg
lera r direkt Q 6 och Q 12. 

P ä sändarsidan märl{s en enkel neutralise
ringskrets med god stabilitet. Vad gäller väx
lingen mellan sändning och mottagning sker 
denna via ett relä (fyrpoligt tvävägs ) vilket 
inkluderar antennomkopplarens sektioner. 

Om man sedan gäl' över på den operationel
la sidan blir man förvånad över hur enkelt 
detta är ordnat. Såväl bandomkopplaren som 
avstämningskretsarna är gängade på samma 
axel men med endast en ratt för de tvä funk
tionerna, medan PA-steget har ett konventio
nellt pifiltel" med sina båda inställningskon
densa torer. 

Att ej utimpectansen gjorts fix till 50 ohm 
beror troligtvis pä att det till SB 33 hörande 
slutsteget är gjort för 75 ohm. 

Vad gäller själva inkopplingen pä nätsidan 
mäst"e nog här sägas ett varningens ord. Ena 
p olen på nätet ligger pä chassi, d.v.s. man ut
går ifrän ·att ena fasen har jordpotential och 
kons taterar detta innan apparaten päslagits 
medelst en på dess baksida fastsatt gnmlam
pa. En full transformator är nog en bättre 
lösning för den som vill vara »spänningslös». 

Som tillbehör till transceivern finns en vox
enhet och ett transistoriserat mobilaggergat 
för 12 volt. Nedan läter vi sä till sist fabrikan
t ens da ta jämföras med de uppmätta. 

-KV 

TOPS CLUB 80 METER ACTI

VITY CONTEST TAC 


TOPS arrangerar årligen en 80-mtr test 
3 : de weekend i dec. 

Tid: 19 dec. kl. 1200 gmt-20 dec. 1200 gmt. 
Band: Endast 80 mtr. 
Poäng: Europeiska deltagare, 

QSO eget land = 1 p. 

QSO annat EU l'and = ·2 p. 

QSO annan kontinent = 3 p. 

Deltagare utom Europa, 

QSO eget land = 2 p . 

QSO annat land i samma kont. = 3 p. 

·QSO annan kontinent = 5 p. 

10 bonuspoäng för varje komplett W AC. 

Gall a reas i USA, UA, VE, VK räknas 

som separat land. 


Multiplier : Prefix. 
Total poäng: QSO-poäng X prefixmultiplier. 
Anrop: CQ TAC! 
Är öppen för alla amatörer och gäller endast 

CW. 
Om någon klubbstation ·antages fä orättvis 

fördel genom att flera operatörer medverkar, 
tävlar den separat. 

Tävlingsnummer: RST + löpande n:r med 
början med 001. 

Loggar: Sändes till G3IRM, Peter Lumb, 22 
Hervey Road, Bury St Edmunds, SUffolk, 
ENGLAND och sista poststämplingsdag är 12 
jan. 1965. 

Månadstesten IlT 

Vid röstningen om den bästa testen fram

kom flertal önskemål om separata svenska 
tester. Härvid fl'amträdde SM5BCE : s förslag 
om återupptagande av specialtesten lämpli
gast. 

Testvrån arrangerar kontinuerligt den 15 :de 
varje månad Mänadstesten. Tiden kommer att 
variera beroende av veckodag, konditioner etc. 

Målsättning : Att pä kortaste tid avverk'a 25 
QSO. Testtidens längd 90 minuter. 

Tillåtna frekvenser : 3520 och 7020 samt 
ovanför dessa frekvenser. Dock tillätes ej tra
fik på masterstationens frekvens, vilken är 
3540. Den kan eventuellt v·ariera nägot beroen
de av QRM. 

Tävlingscode utväxlas enligt metoden RST 
+ löpande tvåsiffrigt nummer. Alla deltagare 
måste börja med 01. Tävlingsnummer '25 skall 
utväxlas med masterstn. Den kallar på 3540: 
vvv QRA SM5BCE + (Masterstn k,Jl vid nä
got tillfälle vara nägon annan). Mastersmtion 
ger RST + 01 till den först anropande, vilk·et 
innebär tillkännagivande av dennes placering. 
Den tävlande skall ge RST + 25 och tiden för 
senaste QSO (nr 24) i GMT t. ex. 2025. Tid
angivelserna avser att ingen skall kunna ut
nyttja sitt geografiska läge till masteerstn och 
därigenom vinna placering. Nästa anrop ·er
håller 02 osv. Efter testtidens utgång skall de 
som ej uppnätt 25 QSO anmäla sina resultat 
till masterestn. Härvid -skall följande metod 
användas . SM5AX meddelar 58912 2056. Detta 
innebär a tt - XAX körde sitt sista QSO nr 12 
kl. 2055GMT. 

Dä alla stnr rapporterat sina resultat, sän
del" masterstn QRX, sammanställer resultat 
listan, anropar nägon deltagare, samt slutligen 
meddelar testresultat : Nr 1 SM1 ... 25 2025 
nr 2 SL2 ... 25 2027 osv. När deltagare upp
nå tt lika antal QSO, skall tiden vara avgöran
de. 

Anrop: TEST SM de SM ... 
Alla svenska a matörstationer inbjudes del

taga. 
Testen omfattar enbart CW. 
överträdelse av testtiden medför diskvalifi 

cering. För att deltagarna ska kunna kalibre
l"a sin'a klockor och frekvenser, g·er mastersk1.
tion QTR minst 5 min. innan och på 3540. 

Loggar inom 14 dar till TESTVRAN, BOX 
78, GÄVLE. Resultat meddelas "även i QTC 
närmast följande månad (c:a 6 veckor efter 
testen) . 

Tider angives i löpa nde testruta, med början 
den 15 nov. kl. 1800GMT. 

Väll<ommen till deltagande i en ·annorlunda 
test några intensiva timmar. 

TESTVRAN 

TOPS önskar veta vilka tider som passar 
bäst för kommande år? Meddela detta i sam
band med tävlingsloggen. 

(Är 48 hm. för mycket?) • 
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TEKNISKA 

NOTISER 


Redaktion: SM7ACB, SM7SY 

Transatlantisk radiodukt 
Den 20 febr. 1964 sändes 425 MHz-signaler 

från Trinidad till Dakar, Afrika. Det är första 
ågngen som radiovågor har sänts över Atlan
ten med hjälp av pass·advindar. Dessa vin
dar tycks skapa ett temperaturinversionsski·kt 
som åstadkommer en naturlig vågledare i vil
ken radioenergin leds med förhå llandevis små 
förluster. Avståndet mellan sändare och mot
tagare var mer än 4800 km. Sändningarna 
gjordes med 1 megawatt pulseffekt i USAF:s 
25.6 meters radarparabolreflektor belägen i 
Trinidad. Signalerna -togs emot i Dakar med 
en 6-meters parabol tillhörig Centre National 
d'Etudes des Telecommunication. Försöket ut
fördes av Upper Atmosphere Physics Labora
tory. 

Research ?'eview, OAR, June 1961,. 

Timer 
Denna mycket enkla krets har en tids-nog

grannhet av ungefär 0.1 procent vid konstant 
matningsspänning och rumstemperatur. Det 

-12V 

2,7 K 

(l 
180jJ 

lZK 

Rl 
J,7K 

10000 

17K 

ur 
1N2069 

~ 

. 

• 

är en monostabil multivibrator vars Udsbe
stämmande komponenter är Cj, R2 och R3' 
Med de angivna värdena på dessa komponen
ter, är tiden som det tar för 'Q9 att bli ledan
de, variabel från 1 till 5 sekunder. BelastninglS
motståndet Re kan istället vara ett relä \SOm 
slår till för 4 mA. I så fall bör man koppla en 
diod 1N538 (eller OA 81) parallellt med relä
spolen och med anoden mot 'kolleldorn för att 
skydda transistorn Q2 mot överspänning då 
reläet slår från. (Se f . Ö. »Om transistorswit
char med induktiv belastning», Elektronik, nI' 
4, 1964, sid. 66-71). Timern startas med 
tryckknappen PB1. Till sist kan sägas att bil
ligare transistorer än '2N1305 få.r man leta ef
ter. 

Texas Instruments NewsZette?', nr 1, 1961,. 

Effektkontroll med styrda 
likriktare 

Ett enkelt sätt att ordna effektkontroll med 
hjälp aven styrd likriktare (tyristOT, SCR) 
visas nedan. 

Kretsen medger halvvågs faskontroll av 
växelströmmen genom användande aven liten 
billig glimlampa, NE-83. Denna glimlampa ger 
en triggpuls till den styrda likriktaren då. 
spänningen över de två. 0.1 ,uF-kondensatorer
na uppnå.r lampans tändspänning. Kretsens 
kontrollområde är O till 95 % av utgå.ngsspän
ningens halvvågs effektivvärde. Full effekt 
till belastningen kan man få genom att kort
sluta hela kretsen med strömbrytaren. Valet 
av lämplig styrd likriktare får givetvis bero 
på växelspänningens maximalvärde och på 
hur stor belastningen är. 

BELAST

NING 


seR 
117 v- 100 K 

Vill man ha helvågskontroll över växelspän 
ningen får man förstås använda två styrda 
likriktare och triggpulserna mäste då tillfö
ras kontrollelektroderna t. ex. via en puls
transformator. Lindningarna på transforma
torn är märkta så att triggpulserna skall få 
rätt polaritet på kontrollelektroderna på de 
styrda likriktarna. Motståndet R och puls
transformatorn skall väljas så ·att pulserna fär 
lämplig form. Pulsformen är emellertid inte 
så. 'kritisk. Kretsen medför en förlust av ca 
5 % av utgångsspänningens effektivvärde. 

(1.1 1.1 

' - A 
8 

c: se R 

C: 
NE-83 har en nominell tändspänning av 82 

V, som emellertid ,kan variera mellan 60 och 
100 V frän exemplar till exemplar. 

GE datablad. 

BAY66 
BAY 66 är en ny varaktordiod från Mullard. 

Varaktordioder av denna typ kan användas i 
frekvensmultiplikatorer med god verknings
grad, vilket utretts i tidigare TN. BAY 66 ar
betar mest effektivt vid ingångsfrekvenser av 
storleksordningen 100 MHz och kan ge ut
gängsfrekvenser väl över 1000 MHz. Ännu 
högre frekvenser kan åstadkommas med BAY 
66, men med nägot lägre verkningsgrad i så 
fall. Dioden bör alltså. ge en ganska hygglig 
uteffekt pä 1200 MHz. 

BAY 6'6 klarar en ingångseffekt på 12 W 
och 100 V är tillåten backspänning och läck
strömmen är då. 100 nA. Vid backspänningen 
VI(=O volt är spärrskiktets kapacitans 25 pF 
och VI~ -:::: lOO V lIngefär 5 pF', 

M 'uUw'd 	da tuIJI.ud. 

QSL 

Sedan EL4A och EL4YL lämnat Afrika 

skall QSL gä till följande adress : DL4IO. Mr 
and Mrs Ken Bale, 7100 Heilbronn,/Bockingen. 
Haagstrasse 18. West-Germany. Ken omtalar 
att han QSL-ar 100-% . 

QSL till AP5CP går snabbast och säkrast 
fram under adress: MOhd, AP5CP. Dacca Sig
nals. Dacca - 6 East P.akistan. 

QSL .till 	y A4A via K4KMX 

OR4VN via ON4 

OX3JV via SM7ACB 

CR7IZ via K2HQJ 

VR2DK via W2CTN 


SM5CPD 

YODX 
Enligt nyligen erhållna uppgifter frän YO 3 

FF är reglerna i QTC nr 7 beträffande YO DX 
felaktiga. 

För att erhälla diplomet erfordras: 
10 QSO med klubbmedlemmar i YO DX. 
5 QSO med europeiska länder enligt DXCC

listan. 
2 QSO med utomeuropeiska stationer. 

Inga 'QSL behöver insändas, men däremot 
log upptagande datum, tid, band, typ av 
transm., samt RST (RS). 

Att sökanden har dessa QSL, kan intygas 
av den klubb amatören tillhör. Och med log
gen försedd med detta intyg bifogas 5 IRC. 

- FT 

/,,~ ~ ~ 
,,-~ )/f1 

Den japanska rubriken lyder: Hidetsugu 
Yagi-Yagi-antennen. Med dessa -tecken vill 
vi fästa uppmärksamheten på en trevlig inter
vju med Yagi-antennens uppfinnare, professor 
Hidetsugu Yagi, i juli-augusti-numret av Ra
dio & Television. Han berättar om antennens 
tillkomst, och på en fräga om han varit radio
amatör svarar han nej, men tillägger att han 
alltid gjort sina uppfinningar i amatöranda. 
Emellertid hal' han varit president för de ja
panska amatörernas sammanslutning för att 
med sina personliga kontaktel' hjälpa amatö
rel·na. • 
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DÄMPSATS 
I 

MOTTAGARENS 

ANTENNINGÅNG 


Bland de extra finesser som under det se
naste året kommit till den redan »färdiga» All SM5KV, Olle Ekblom,mottagaren är den s.k. »padden». översatt är Forshagagatan 28/2 , Farsta.det helt enkelt en dämpsats, som insätts i mot.
tagarens 'antenningång för att kunna höja 
mottagarens prestan(\a vid höga signalnivåer. 

Vad som då händel' i mottagaren är att hf
röret eller rören (oj!) och- eller blandaren 
drivs till icke linjära utnivåer och den enda 
lösningen är då att sänka innivån, ty vad gäl
ler korsrnodulatorn är denna oberoende av den 
önskacle signalens styrka och sedan propoT
tionell mot kvadraten på den icke önskade 
signalens amplitud, 

~=t 
Vad är det då för prestanda som man ökar 

med en resistiv dämpning och varför behövs 
denna även i den bäst konstruerade kommuni l" - - - - - - - -, - - - lkationsrnottagaren ? 

Med det raskt ökade antalet sändareama
törel' samt en bättre teknisk standard med så
väl ökad effekt som ssb har problemet blivit 
att kunna samsas pa si och så många kilo
hei1:z och ändå kunna ha nöje av sin hobby. 
Problemet blir då ofta att starka signaler 
utanför mottagarens passband försämrar 
känsligheten eller helt blockerar mottagaren. 

RING 
L _____ =__ ___ Jså hämtar vi GRATIS de användbara 


radiogrejor Du ej behöver i källare, 

vind, skåp, lådor, garage m.m. SRA 

tänker köpa ny klubbstation dit Du är 
 Och nu har vi kommit fram till varför det i 
hjärtligt välkommen. Vi träffas varje vårt fall lönar sig med en dämpsats. 

onsdag på Sofia ungdomsgård, Folk
 Förbättringen kan exemplifieras. Om en 6 
ungagatan 119, Stockholm C. dB dämpsats insättes i antelUlingången redu

ceras således korsmoduleringsprodukterna 12SM5AZU SM5MO dB och result3Jtet blir kvalitativt sett ökat.Tfn. 52 16 62 Tfn . 67 88 20 ArLikla r som behandlat (\etta finns bl. a. iSM;;AM QST June 62 samt QST Jan 64 samt ännu ulTfn. tiO 44 OG förligal'e i boken »Single Sideband Principles 
P.S. visa gäl'na ·annonsen and Circuits». Så över till den praktiska ut

för Din (X)YL. formningen samt vilka nivaer man kan behö
va dämpa. 

PRAKTISKT VÄRDE TEORETISKT VÄRDE 
22 2226 26 

10dB~ ~ 
' 1 l.1 -6~

20dB~ f o " 

~-6-- ~ ~ . ~ ~JX~-JO dS _.!iJ.l 
/,7 ' t. 7 ,,9. ;,,9 I 'm~-

u 

---,-- f~~
1.()dU 1

7. ' 50 OHM 

Frekvensgäng för den färdiga dämpsatsen 

450 kHz 9.5 - 20.5 - 29.5 - 39.5 dB 
3.6 MHz 9.5 - 20.5 - 29.3 - 39.2 dB 
7.0 MHz 9.5 - 20.3 - 29,2 - 38.4 dB 

14.2 MHz 9.5 - 20.2 - 28.8 - 36.3 dB 
21.2 MHz 9.5 - 20.1 - 28.0 - 34.3 dB 
28 .5 MHz 9.7 - 20.0 - 27.2 - 32.7 dB 

THE SWEDISH HIGHLANDERS 
Under året 64 har nivåerna fran närbeläg AWARD (SHA) 

na sändaramatörers signaler kollats och lwn
staterades att maximal dämpning på 40 dB Eksjö och Nässjö radioklubbar, med tillsam
absolut var nödvändig (ett fall) samt 30 dB mans 25 licenserade amatörer, har slagit sina 
(tre fall) och de övriga varierande mellan 10 påsar tillsammans i vad gäller utformningen 
och 20 dB. Elfas lilla skärmbox K 460, om och tryckningen av qsl-kort. Osök,t infann sig 
kopplaren H 926 och två »phonokontakter» är tanken på att av detta skulle man kunna göra 

ett diplom och här är resultatet, Diplomet kanstommen på vilket de ingående motstånden vi
lar. För den som önskar annan impedans än erövras av alla licenserade amatörer i ana 
50 ohm kan han lätt räkna om sina värden länder som haft kontakt med 3 av de på qsl
med ledning av formeln. kortet upptagna . signalerna (SM-stationer 

skall ha kontaktat 5 st). Skicka in en lista på
A - l kontakterna med angivande -av datum för för

RA=Z A T l bindelsen samt 5 sv Kl' eller 1 US dollar kom

2A 
RH = Z " -(A-+-1) - (A - 1) 

där A betecknar den faktor med vilken man 
önskar dämpa ex. 2 ggr för 6 dB, 3,3 ggr för 
10 dB 
samt schema för den färdiga boxen. 

Alla som sysslat med dämpningsmätning'ar 
vet att det är mycket svårt att erhålla kon
stant dämpning med ökad frekvens och spe
ciellt i detta fall då inga som helst komplice
rade saker använts, Därför har nedanstående 
tabell tagits med för att belysa vad som är 
l'ealistiskt. Dessutom har inga specialrnot
stånd ,a.nvänts utan endast standardvärden vil
ket förklarar »avrundningarna» på det mate
matiska värdet. 

I julinumret av -QTC 1964 har samma tema mer -diplomet omgående. De stationer man 
använts men då för effektanpassning mellan önskar räkna för diplomet skall ha erhållit sö
excitel' och pa-steget --- en sak som bOI'de kandens eget qsl. Endast kontakter' efter] ja
anammas av dem som driver sitt »qro-steg» nuari 1964 räknas. 
med 300 w då rätteligen 50 w är det avvsedda Adressen är AWARD MANAGER P . O. 
värdet. _ Box 172, NÄSSJö, 
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~O\fISSHJlCK 

Av SMljCTF' 

Vid det här J.aget har sommaren försvunnit 
och hösten och dess trevligheter brutit ut. En 
aktiv amatör har i sådana tider alltid något 
projekt på gång. Många pluggar för att skaf
fa sig ett högre certifikat, och många går in 
för att bygga. Nedan skall diskuteras ett par 
pralttiska och relativt lä:ttbyggda grejer. 

När en amatör en tid haft sin sändare i 
gång med mer eller mindre primitiva anord
ningar för att s'kifta antennen mellan sändare 
och mottagare (det är ju wm bekant lämpligt 
att använda samma antenn för både sändning 
och mottagning) börjar han oftast fundera 
om det inte skulle gå att ordna saken på något 
fiffigt sätt, och dä kommer tanken in pä av
delningen för TR-switchar. En TR-switch är 
i princip en anordning som tillåter att både 
sändare och mottagare är anslutna till sam
ma antenn, och som skyddar mottagaren mot 
skador från sändarens HF. 

En mycket 'enkel typ av TR-switch är den 
som visas i fig . 1. Den har förekommit förut 
i QTC (nr 4/ 62, beskriven av SM6UG), men 
schemat är så enkelt och bra, att det förtjä
nar att upprepas. Verkningssättet är följande: 
1) 	Mottagning: HF-signalen går genom lam

pan till mottagaren, dämpad cirka 112 S
enhet. 

2) 	 Sändning: HF-signalen från sändaren är 
aven sådan spänning att den HF, som 
kommer förbi lampan kortsluts och inte 
berör mottagaren. 

Ett problem vid denna typ av TR-switch är 
att få tag i lämpliga diodel-. De måste täla 
den HF-spänning som sändaren släpper ut. 
Dook Idaral' ,enligt uppgift vanliga lN34 sig 
bra i denna Iwppling upp till åtm instone 200 
watt, om inte stående-våg-förhållandet är allt 
fÖl' ofördelaktigt. 

Mera fulländade typer av TR-switchar har 
beskrivits i QTC av bl. a. SSA:s tekniske se
kretera re , SM5KV (en i nr 2/58 och en i nr 
1/59). Dessa typer ha byggts av många ama
törer runt omkring i bygderna, och de flesta 
av dem torde vara mycket nöjda med de upp
nådda resultaten. 

Under ·den gångna sommaren har på de 
flesta band hörts en hel del portabla och mo
bila stationer. Detta är glädjande, men lika 
glädjande är inte att det tycks råda en hel del 
tveksamhet om h ur en anropssignal ska se ut 
i sådana sammanhang. Televerkets B :5'3, § 6c 
bestämmer hurdan signal som skall användas 
vid sändning från hem-QTH (alltsä den van
liga typen SM5XXX). I 'alla andra fall, alltså 
där amatöre.n sänder från icke ordinarie uppe
hållsplats skall tillägg gÖI'as i enlighet med 
B :53, § 6'd- f . Det lär ha förekommit, att en 
amatör, lät oss kalla honom SM5XXX, vid till 

"[t*o *, 1"' 

J3 

J 1 = koaxialkontakt, t-ill sändare. 

J 2 = koaxialkontakt, till antenn. 


J 3 = koaxiallGontakt, till mottagare. 

D = dioder, exempelvis lN3lj . 


L = glödlampa, 115V/6 W eller liTenande. 

Allt inbyggt i sleänna,d låda. 


F'ig . 1. 


fälligt uppehåll i annat distrikt, exempelvis i 
SM4, ändrat sin signal till SM4XXX. Detta är 
'alltså direkt fel , det rätta är SM5XXX/ 4. En 
lustig sak ,är att det allmänt använda förfa
ringssättet vid mobil trafik att signera exem
pelvis SM5XXXj6/M är direkt fel enligt B :53. 
Det skall räcka med SM5XXXj6. 

Här påtalade missförstånd torde till stor del 
bero på att den aktuella paragrafen i B :5.3 äl' 
oklart skriven. Vi får hoppas, att den bebåda
de nyutgåvan av B:53 (som vi förresten vän
tar med stort intresse på) har en betydligt 
klarare och utförligare skrivning. 

Redan i nr 2/ 64 av QTC efterlyste vi tips 
och problem till spalten. Det synes som om 
den svenska amatörbefolkningen lever ett 
problemfritt liv, då inga som helst brev eller 
kommentarer strömmat in. Red. strävar emel
lertid tappert vidare på sin enslig·a stråt. 

Välkomna med bidrag, tips, problem och 
lwmmental'el' till :;palten. 

Vi ses om en månad! 
/C1'F' 

/ 11114 11114 

~ . Adress: 

SM6CKU / MM 
Radiotelegrafist Bengt-Arne Johansson, 
m/s Braheholm, S A L, 
Göteborg 

Ni, som kör lite då och då. på DX-banden 
vet, att det på fartygen runt om i världen 
finns en hel del .svenska amatörer, som försö
ker få kontakt med sitt hemland . Många ,av 
dessa grabbar kommer kanske inte hem till 
Sverige på flera är. De gär på s.k. utebåtar, 
och ni kan säkert föreställa er, hur roligt det 
är att få ett QSO med en SM-station. 

, 

HUI' hörs då signalerna hem~från? Ja, hörs 
de, så hörs de bra, men aktiviteten tycks inte 
vara alltför hög på de högre frekvenserna. 
Vissa SM kan man höra med goda 'Signaler 
titt som tätt, men oftast hör man inga 'Skan
dinaver alls, vad det nu kan bero på. Plötsligt 
dyker det dock upp den ena svensken efter 
d en andra. Detta fenomen fÖI'ekommer myc
ket runt den nordamerikanska kontinenten. I 
Chicago är det till exempel mycket svårt att 
överhuvudtaget höra några europeer, om man 
inte använder en riktantenn. Störningsnivån 
i USA och Canada är mycket hög, naturligt
vis beroende på den mängd med amatörer, 
som finns där. 

Nere i Sydatlanten bör vid det här laget 
SM5CTY/ MM plaska omkring och köra DXJ med en TR-3. Lasse lyckades tidigare i år få 
kontakt med en SM4: a på 3,5 Mc, då han be
fann sig endast sex timmars gång utanför 
Montevideo. Annars blir det mest W -stationel', 
som loggas. Men det blir det, var man ·än be
finner sig i världen. På m /s Marieholm finns 
SM6BLJ/ MM, tror jag. Marieholm är en båt, 
som man kan lägga till kategorin »utebåtar». 
Om jag inte minns fel är traden Japan-Pa
nama- --Eurupa, :; lämlller det BL]? En annan 
mycke t känd Maritime Mobile-sta tion är 
SL8AY ombol'd Älvsnabben. VaJ' och var
annan W-station frågar efter dem vid QSO. 

Aktiviteten är ju som vi vet sporadisk, men 
när de är ute, så kÖl' grabbarna flitigt. Andra 
svenskar, som brukar höras från fjärran hav, 
är SM3UL/ MM, SM-4BZH/MM, S'M5CHA/M:M:, 
SM6BUB/ MM, SM6CMU/ MM, SM7CQAjMM 
m. fl. och från Norge har vi LAliSH/MM, 
LA2PH/MM och LA7RF/ MM (skeppare) . Det 
finns även några OH och OZ ute och reser. 

Ombord m /s Braheholm finns förutom jag 
själv även SM7AZL/MM. Sven-Olof har inte 
sin TR-3 med sig denna resan, vilken förres
ten endast är avsedd för diverse »inköp». Det 
får räcka med en störningskälla ombord, sä
ger andra besättningsmedlemmar. När detta 
skrives i Toronto, 'består riggen aven HT-44 
tillsammans med en SX-117, som tr'ansceiver, 
och antennerna hänger kors och t värs Över 
hela fartyget. Om en vecka skall vi vara i 
Chicago, och då skall vi köpa var sitt slutsteg 
bl. a. 

En av de trevligare kontakter man gör, som 
sjöman/amatör, är de personliga. Som exem
pel kan ju nämnas, att vid ett par dagars be
sök på Guadeloupe i Franska Västindien i vin
tras hade jag tillfälle att hälsa på hos de rara 
DX-en FG7XT och FG7XL. I Montreal finns 
det ca 700 hams, och en del har jag träffat. 
I en liten anteckningsbok har jag telefonnum
mer till många, många amatörer runt om i 
världen. Tyvärr är hamnbesöken oftast myc
I{et korta, vilket gör, att man ibland inte hin
neer besöka ·alla. 

CTY/ MM och ni andi'U, skl'iv och berätta. 
73 

SM6CKU/MM 
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UKV-red.: SMIlIlIN, K.-E. Nord, Abborrväg. 4., LInköping. 
Bltt. red.: SM15FJ, Bengt BrolIn, Taborsbergsvl!.gem l4., 

Norrköping. 

Aktivitetstesten 

:-OClltl'mberomgållg(',JI 

SM6CSO 270 SM5CHH '16 
SM'6CYZ 176 S'M5MN 45 
SM6BOD 125 SM5DAN 31 
SM5CNF 115 SM50R 22 
SM5AOV 90 SMICNM 13 
SM5DAJ 68 SM'5AGM 7 
SM'50NL 67 CheckJogg frän 
SM5DAL 62 SMlcro 
SM6CSY 59 
SM6DJH 52 
8M5FJ 51 Lyssnare: 
SM'5AQI 49 SM5-3498 59 

I\OI)lm~nt.arcr 

6OS0 J;; n tre vlig öppning mol England gav lvä QSO pä 
432 och fyra QSO på 144 under leslen. 

6CYZ Då 2 m genom gäende användes som konlaktband 
för DX pä 432 'borde samma poäng erhållas. 

5FJ 	 Den höga poängen pa 132 tillkom för all fä igång 
al{tivilele pä detta bantl. Ännu är det ,jnte etid 
för ändringar tror jag. Det var SM6-ornas om· 
gäng denna manad. T yvä.r r fär vi inte vara med 
här på östkanten, men vi har ju U A istället. 

öCl'>F 	 Ny QRG H4,a4 under Oscar 3-tiden. 

5AOV 	 Hörde OHGRJ, SM5BTG och .6NQ. 

"DAJ 	 Körda länder är SM, LA, OH, OHG och UR. 

5CNL 	 QRG 144,45. Har aldrig hört så många QRV ])ä 
en gång. 

6CSY QRG 144,20 CW, AM, 6SB. 

6DJH FiC'k 2 st G-sIn med min QRP-rig pa 7 wall! pet 
'hördes mänga fler, Hörde 5All på fone, Min 
QRG 144,61, 

50R Bandet översållaI med signaler! Ny QRG 114,12, 
QRG 0.44 ,35, 

Oscar III 

Kjell, -5CCE, fortsätter flitigt sin kontaktverksamhet 
för 8M50SC och lämnar denna gäng de här msg: 

Sel't"m~cr II. 196~, 

SI\l!'iOSC d.'. I{C.J IlSK 

Thumu ll:.tiJ ske tcJI of UUt! n( I lit! d~sigll~rs or }, nildt!r:-i 
o f oscar lhree (ollows. 

O Oil Norgaard, W6VH1\or, L-os Allt):;; Calit'. ~x. WZ-KAJ 

has been with HewJett Packard Co. as a deveJopment en

gineer in the advances research and development division 

for -eight years. For 20 years prior to th-is he hejd a si 

mUar posItion with General Electric Co. His artic1es in 
May, June, July QST gave some of the first circuits 
delails of SSB as we know It today, Today he hold s bas-ie 
patents on cerlain aspeets of ,phasing SSB, He hold. pa
tents for design of broadband TV amplifiers and instr"u
mentation . He was the designer o( the Harmnizer and 
the :Single Sideband Junior, With this ty'pe of designers 
how can osear three be anyth·ing but ·sllceess? Don says 
progres!'i is good and on schedule. More nex t , ..'eek on 
another designer. End ·Yl6ASH. 

:o.; P lllc'mh,· r J~. I !l(j.I. 

I(C"USJ, 
At. tlH' oscar conllnith~e meetl\1g tllloS eVCl1illf, tllr. filJMI 

;1.mp1iCier of oscar thrces was disp layed. Th(' codesir;ller 
t~d Helton. \V6UKP described its Ol)eratiun ;:Lnd perfor
mance. 1t is all solid state ·and with three Glclges of 
transistors amplifies a milliwatt signal to Over one watt 
output. Performance on the air last we-ek was excellent. 
Ed has been an instrument 'designer in frequency and 
lime aquipment al Hewlell P ackard Corpora tion for 18 
years, He aulhored the arUele in march 62 QST enllteled 
»Making your OWn orbitaJ predictions from doppler 
measurements,)) This procedure will be h-elpfull In tra.ck
ing oscar three, End W6ASH. , 
Osca.r sl<cd 25 scptc.nlber 1964. 

K6GSJ Lance Ginner reports that the final packa ge for 
oscar three is beeing assembled. The box and antennas 
a re readied for the final installation, An intermediate 
check of the bench leshup was made this evening between 
W6VMH and W6ASH wilh excelIenI du·plex AM perfor
manee. End QST de W6ASH/KC{USK. 

Oscar QST october 2 1964. 

The antenna installation at \VSEE incomplele but com
meneing IhlS week, 11030 ks/s will be guarded 'by the 
oscar association nem-ber station. \\.~.6A.SH on 7015 k Cls 
will contin-ue to be the prim-ary netl W6EE will operate 
simultaneously or,. eighty, forty and twenty meters when 
the antenna installation is completed. There is a com
prehensive article on oscar thr ee by W3ASK on page 54 
of oclober 6<1 CQ magazine, End QTC de W6ASH! 
KC4USK. 

Oscar ~r sJ;" V Octo ber 1964 

K6GSJ reports good progress on the oscar three 
package. The fJjght boxes are cOP1plete and the anten
nas are installed. The solar panels for the beacon trans
mitter are beeing assembled. Test fixtures are are being 
fabricaled for use 'during the upcomming environmental 
tests. The oscar three translator is undergoing a con
tinous 24 houre life test on the air. Il operates day and 
night and is used daily "by local ham s in the SF bay area 
on SSB, MCW and RTTY, 

End lT.sg KC1U6K/W6ASH, 	 -') 

Nyheter 
Verktyg för radio 

telix 

och instrumentarbeten. 

Kontakta 
lokaL 

oss eller gör ett besök i vår 

Norrbackagat, 
Stockholm Va 
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Resultatlista från EDR skandinaviska VHF DL3FM har avgått som VHF-red. i DL-QTC 
test sept. -64 

Denna ytterst 'beklagliga händelse har fllljande bak
grund. Dr Liekfeld hade av ARRL inbjudits till deras 

stäend-e prislista. Trevligt att se ·sve:1ska top'plaoeringar, » Inlernational VHF Convenl'ion» i New York den 21-23 
Frän Iden nyp, danske VHF Managern kommer ned an~ 

Språket amatöl'er emellan ä!' ju i allmän
augusti 'detta år i hans egenskap av ordförande i Regionmen vär dåliga moral visavi che-c kloggar (inte mindre än HAM het engelska. Här var det tyska och franska

35 »smitare» på 1'14, se nedan) måste vi försöka göra I VHFkom-mitte samt VHF Manager i DARC. på 'Re
någonting å l. gion l sakna r a.nslag för sadan-a resor , vände sig Karl som vid behov översattes till italienska. Att 

till 'DARe och del var t:,r'dligen då h a.n där fick avslag ft'anskan blev det andra huvudspråket berod
på. sin begäran som sinn H rann på honcrrn och han a.v  SJOP de givetvis på den stora franska delegationen,144 Mc.: giClt med omedelbar verkan den 17.S.64. Till h __ ns efter
trädare h a:- D;'\RC tHis vidilre utsett DL1PlS. Erwin över 50 personer.nr. Iwlll~s nT. !lulu1 s J{lein , 4::; OsnabrUck, Lieneschweg 9S. 


l SM 7BZX 23938 ~G OZ9BT :3305 
 CLUB Programmet var rätt välspäckat. FestbanUtan a tt ta ställning i sakfrågan, so m ju ä r en in
2 SM7ZNj7 23185 ~ 7 OZ80P 3254 ketten . var förlagd till utställningsområdetlern angelägenhet inom DARC, fär jag erkänna, alt ny
3 OZ90R 16760 3S OZ90T 3193 heten berört mig j)) a, i all synn erhet som det gäller en ,>Planten und Blumen». Så en tre timmars-1 ,SM6CSO 16&59 39 OZ4HX 3168 gammal personlig vän. Karl har i nära 12 år skrivit sin rundfärd med buss genom »Freien und Hans·e5 OZ60L 16302 10 LA5EF 3011 Bland landets ca 2.500 sändara.matörer»UKV R'llnd scha u l> i DL--QTC och vid sidan av sin ve
6 'SM7AED 14047 -Il 300' stJadt Hamburg» med avslutningsbesök påSM5CNL t enskapliga gärning offrat större delen av sin fritid pä finns det omkring 40 som tillika är järnvägs7 SM7BE 13972 42 OH3TE 2R~S att genom leknisk.,l a rtiklar och föredrag (öra de tyska järnvägsverkstäderna. Rundturer med bM. imän. Sedan några år tillbaka har »järnvägsS OZ9M' 13101 -13 OZ6ML Z4.~0 VHF-amalörerr.a till den höga p:atlform. de fö r närv~n ,SM6PU ·12G15 H OZIGfo" :?322 hamnen och sist men icke sämst ett »studieamatörer» i Europa kompletterat sina radiorande innehar. Del äterslar 'bara att hoppas. a tt Karls

JO OZ5AB 10544 45 OHWY 2207 besök» på Reeperbahn.inteTnatione ll~ engagemang inle berörs av hans avgång förbindelser med personliga sammankomster.11 ,OZ8EDR 9230 4'6 OZ9SA 2176 som spaltredaktör. Sålunda träffades man 196>1 i Schweiz, 196'2 i13 OZ7HJ 9044 47 OZ7R 2102 
13 OZ4EV 8433 48 OZ5LK/p 1922 Strassbourg och 1963 i Paris. lår samlades 
11 OZ7JF 78'l3 49 OZ3RC 1872 man i Hamburg den 19-20 september till15 OZ2ME 7.550 50 OZ3SZ/p 1790 VHF-fyrar 
16 OZ9FR 7057 51 OZ5CG 1600 »4 Internationales Treffen der Eisenbahner 
17 SM7BAE 6869 52 UA4ND 1555 --4KL rapportera r. att han falt lyssnarrap.port pä Funkamateure» med ett mycket välorganise
18 OZ3'l1S 6769 53 OZ7G 1442 .sM4UKV ända eran Skottland. 

rat program. Ca 180 deltagare ink!. XYL och19 OZ2E'DR 6678 51 OZ6BP 1391 Från Norge rapporteras. all man snart är igAng 1ned 
20 OZ7H'DR 5877 55 OZ6S1 807 LA2VHF på '145,200 MHz friln Trondhe'imsom rädet (prov· YL från Tyskland, Frankrike, Schweiz, Dan
21 SM6BCD 5728 56 SM7COS 695 sändningar har gjorts på ·145,630 MHz ) samt L A3VHF mark, österrike, Italien och Sverige hade 
22 OZ3M 5707 57 OZ4JU1 661 på. 115.250 MHz från Harstad. 
23 L A8MC 5166 58 OZIRH kommit tillsammans och huvudvikten låg gi

530 Under det väldiga högtrycket över Skandin"l.vien 3-624 OZ4EM 5122 59 OZ9VN ' vetvis på den kamratliga samvaron. Sverige190 okt. hördes LAlVHF på 145,150 MHz fint över stora de25 OZ60V 5100 60 SM50R/5 304 och Italien deltog för första gången med varlar av SM .
26 LA2VC 4933 61 OZ7EW og OZ9TJ 90 dera tre representanter.27 OZ9CR 4642 62 OZI LN og OZ4SJ Rapporter till S:lHUKV mottas av SM4KL och rappor39 
28 SM4CDO 4510 teringen avseende LA-fyrarna skall gä till LA4 VG H en1 cheeklog fra OH »Järnvägsamatörerna» är som regel på ettning Theg . Philip Pedersensvei 15. Lysaiter eller 'Box 
30 OZ2LN 4455 3 check log [ra SM 
29 OZ6El 1476 1 cheeklog fra L A eller annat sätt anslutna till resp. järnvägs898, Oslo. 
31 SM7BU/7 4424 22 check log [ra OZ förvaltnings fritidsorganisation. Intresset för 
32 S'M5CPD 4325 4 manglende log fra LA vål' hobby är mycket stor bland förvaltning
33 SM5AlI 4032 35 manglen'de log fra SM VHF testkalender arna och verksamheten understödjes på 'Så34 SM2DXH 3689 17 manglende log- [ra OZ 
35 OZ2HK og LA9U [ 3364 sätt att man hjälper till med att ordna lokaler,Dec. 5-6. 132 Mc. UK7 OCll 2 m klubbe n. Se QTC 

1/64. klubbstationer etc. I Tyskland finns f. n. 9 så Franskt-tyskt-svenslä på »Planten un Blo
432 Mc.: Dec. 27. 144 Mc. UK7 och 2 m ,1<lubben. S" QTC dana stationer och i Frankrike 8. Hamburg men», i mitten den tyske värden DJSUN. 

1/61. 
nr. pohlts nr. polnts stationen DL0DD, som var den första, är in

Dessutom v är gamla strävsamma aktivitetstest [ör rymd i en byggnad vid järnvägsverkstäderna1 OZ9AC 1370 7 OZ9FR 396 VHF-banden. Fllrsta tisdagen (alla tra [iksätt) och tredje
2 SM6CSO 926 S S:VI7BZX 251 ti sd a gen (endast Al ) I mån ad en kl 1900-2400 SNT. Log i Ohlsdorf och där fanns en modern SSB-sta Från de svenska amatörerna SM3WB, 
3 SM7BAE 910 9 OZ7HDR 155 garna sänds till -FJ. • tion, en liten amatörverkstad och utrustning SM4AXL och SM5ABY med fru Alva över
4 SM7BE 692 l check log fra OZ7SP. 
5 OZ2ME 640 manglende log fra för telegrafiträning·. DJ3UN, Heinz Windel lämnades SSA vägglöpare som rönte stor upp
6 OZ6AF 402 SM7AED. bmnd, som var värd för Hamburgträffen, var skattning och den skall placeras i Ha.mburg

fÖl' övrigt chef vi'd järnvägsverkstäderna i amatörernas klubblokal. Nästa träff blir hös
Ohlsdorf. ten 1965 i Paris. Till dess skall väl även denPreliminära SM-resultat i Region I VHFj UHF_ 

test 1964 Under de år verl<samheten varit igång har svenska sammanslutningen, med ·arbetsnam
man sökt hålla vissa tider och frekvenser för net »Ham SJ-op club», vara organiserad inom 

Sektion I kontakter mellan klubbarna och järnvägsama de svenska järnvägsmännens fritidsorganisa
S"M.7ZN/7 25502 p. S j\I7COS 645 p, törerna i de olika länderna och detta var även tion så att vi kan komma med ett mer manKISELDIODERSM7BZX 21&21 p. ,SM50R 535 p. 

uppe på diskussion i år. Vidare har man gjor·t och kvinnstarkt gäng.SM6CSO 16779 p. Sektion II SE-O.5 d., PIV 1000 V och max arb. spänSM7AED 14475 1'. SM7BE 13960 p. upp adresslistor över Europas järnvägsamatöning vid kond. ingång 300 V 5:50SM6PU 126~5 ip. Soktlon III Sven GT,anberg, SM3WBSE-lo5 d. Samma spänn ings villkor ..... 9:  rel· och en kopia av dessa kan på begäran erSM&BCD 5786 p, SM<iCSO 927 p. MaJ' arb,ström resp. 0.5 A och 3 A. Da hållas av undertecknad.SM4CDO 1500 p. SM7BAE SS2 p. tabla:d finnas.SM7BU/7 4348 p. Sektion IV Givetvis kan man ju fråga sig varför inteSSB-I\[aterlal.: B. & W . Audio Phase NetSM'5AlI 4032 p. SM7BE 692 p. work .......... . 30: även andra yrkeskategorier av amatörradio.SM5ABE 1.945 p. 
4 st. 1625-rör spec. f. SSB-opera.tion 15: utövare, t. ex. spårvägsförare, lärare o. dyl.Ba.ndkantskrlstaU 3500 KC, stor typ 9: 
Kristaller i Ilvrigt: 3150, 4035, 4190. 5950, 


Cehecklogs: SM7BAE. 5CNL, 5DAN, 5BFE, 5MN. OBSERVERA»organiserar» sig på detta sätt. På det får 
6975, 7975 KC, Kr. 6 o-Ist. - - Rllr 6AG7 '5:  man väl svara att här har järnvägsamatörer

j\[F-enheter, 6-rörs, 9.72 MC. utan rör 15: • En ha·nlRnnons pubHceras Inte förrii.n betalningBeklagligtvis var QTC för sen även denna test, vil!ket na en förmån som är rätt unik. Dels ,kan manAPN-I Höjdmäta re, bottenpris 30: Influtit pä postgIro 52277.var bekymmersamt [llr SM-deltagandet och särskilt Wr träffas i luften och dels kan man, till följd avUnivel""salinslrument 27 A 32:50de un·gdomar. som debuterade i tävlin'gen. r ett par fall 
• Sänd alltid hamannonsen direkt t1l1 SSA kansli. 

v id min granskning. Orsaken är vH,senlliga 1lvvike lser 
våra reseförmåner i Europa, för en rätt ringah" r ve'derMrande 11Ivlings logg förts över som eheoklogg 
penning få tillfälle att träffas personligen.

HElS RADIO Polhemsplolsen 2fråll det publlcera'de loggformuH!ret. Glädjande nog är • SkrIv tydligt och använd endast vedertagnaOch det är ju en form av internationellt ideGiSleborg C förkortningar som ej kan misstolkas.deltagandet från SM bättre lln pil, Oera år, Dessutom bllr 
utbyte som bör vara ganska värdefull i dessa 

placeringar, 
de främsta genom sina höga poäng ha möjlighet till gOda. ~~(,mwF. Tel. 15 5~ :1:1 16-17.30 

tider. 
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SUNt-U - SWEDE N 

SM I RÄVJAKT TACK, TACK ... 
En arrangörs syn på saken. Då och då kan även en redak,tör för en 
Redan under försommaren började SM: et amatörtidning gripas av samvetskval. Det har 

kasta hotande skuggor framför sig. Var skul hänt förr och det händer nu i denna stund. 
le vi hålla till och vilken terräng skulle kom

ISM4XftJ 
Alla ni som pysslar med föreningar eller 'an

ma ifråga? Skulle jägarna hålla till g'odo med nat ideellt arbete på lediga stunder förstår mig 
att ligga på golvet? Frågorna voro många säkert och jag hoppas att ni andra ookså gör 
och svaren färre. Det fanns inom organisatio det. 
nen en del begåvade personer som så små Mängder av brev droppar dagligen ner i 
ningom letade fram både 'det ena och det an brevlådan. Den enda som möjligen inte tycker
dra. Vi och några till synade terränglådan för det är speciellt trevligt är brevbämren på det 
att möjligen finna så djä .. .. .. ställen som här distriktet. Det äl" ju i alla fall tre långa
möjligt. De som sprang vet om vi lyckades. SM6 trappor utan hiss. 'En del av breven är, som 
Vi gjorde upp matsedlar som inte >skulle er vanligt, räkningar 'en del innehåller tidskrif
fordra så många andra sedlar. Rävjägare ter, broschyrer och annat ·som inte fordrar 
måste ju hålla sig med batterier och sånt ock mer ,än en genomläsning eller en eventuell 
så. Pristiggarna skulle gjort sig bra bland saxning. Men många av breven innehåller bi
dom andra proffsen i ~iro, för att ta ett ex drag till tidningen eller frågor och synpunk
empel ur !'lögen. Konstigt att radioprylarna Sucd~ i Mellel'ud ter som fordrer svar eller åtgärder.
blev kvar på prisbordet så länge - tog man 

Ur tidningens och föreningens synpunkt ärkanske hellre något att blidka frugan med? 90 hams och 15 xyl: s loggades in vid sexor det tyvärr så, att allt arbete måste ske på re
Gu, l,t a \ 1011 . ," . Ih" le~"A 01 G Clllo "'.I.n;;"" En boråsare sa åtminstone så. nas distriktsmeeting den 13 sept. Arrangörer daktörens fritid. Det finns faktiskt ett ordi

Tävlingsdagen randades med hällande regn na hade lyckats med allt, t.o.m. med vädret. narie :aVbete som måste skötas och dessemel
Vi möttes i hallen av dagens värdar,(bra sa IQ) och lastade som mulåsnor drog vi lan en familj, som då och då vill ha några

SM6BER Hardy och SM6AWZ EJrik, och aviväg för att om möjligt få allt på plats innan timmar för sin del. Rutinarbetet med allt vadRadioträffen i Kal'lskoga en hyper station: F: a Lagercrantz hade lånatmiddan. Rävarna lastades med så myoket gre det innebär av redigering, schemaritning, kor
Dagen började med mötesförhandlingar och jor, så hälften skulle ha räckt, men man vet ut Hallicreftersriggen HT44-SXn7 A och Te rekturläsning och klippning måste då bas i 

eett 40-tal personer hade mött upp från alla ju aldrig hur radioprylar ska uppföra sig i lestyrelsen caHet SM6XA. Riggen kördes utan första hand. Det låter enkelt, men är det inte 
delar av landet. Diskussionerna under mötet förväg. Höga master restes på gårdsplanen till avbrott hela dagen. I den stora möteslok-alen alltid - för att inte säga sällan - framför 
blev så livliga, att det måste ajouneras tills ef fann vi en representateiv samling .av hamgreden f.d. skola som användes 'som högkvarter, allt tar arbetet många timmar i .anspråk 
ter lunchen och föredraget. Enligt -KL hade jor : SM6SA visade välbyggda japanska SSBen 2X20 mtrs dipol hissades upp i flaggstång varje månad. Och när arbetet med det ena 
detta aldrig förr inträffat inom SM4 (räknat en och i feederns nedre ände hängde Eksjö ra sändaren FL-'100B, SM5KV en SBE-33, numret ,är klart, i och med den sista genom

yankee-transceiver med transistorer överalltfrån år 1949). dioklubbs HX 10 ihop med en NC303 och en läsningen och korrigeringen 'av de färdiga si
Ämnen som livligt diskuterades var bandin HQ 140X. Så plötsligt befann sig underteck utom i drivsteg och P A , SM6CJI en TR-3, dorna, är det hög tid att med friskt mod kas

nad alldeles ensam på skolgården och delta SM6AIDN en KW-2000, SM6BHV en Drake 2Bkräktarna på 7 Mc/s. -4DXL bidrog här med ta sig över nästa nummer. 
intressanta inlägg och även meden förteck garna började infinna sig i stora hopar, så ooh en jap. CW tx. Av hembyggen visade 

Det är nu redaktörens samv<ne kommer ingott som samtliga hade en mobil stn i bilen. SM6CRA och SM6CNP sina välbyggda SSBning över dessa för oss amatörer störande sta i sammanhanget. När skall man hinna besvaEn del blev visade till förläggningen, en del tmnceivrar mod. EY och SM6BER sin elbug.tionel". ra alla trevliga brev och fr<amförallt sända ettinte, men fann visst platsen ändå. Ett litet På loppmarknaden var kommersen livlig, enFridlysningen av vissa delar av2-mtrs-ban varmt och personligt tack till alla er som sän
det i samband meed Oscar-lII-projektet debat krux för jägarna var .att ingen av st,arterna kille köpte en snygg modulationsmonitor med 

der bidrag. Allteftersom åren rinner iväg medvar förlagd till HQ utan samtliga fick prome 3" CR-rör och två nätaggregat för 5 :- kr.!terades mycket livligt från 'alla håll. blix~fart visar det sig här, liksom annorstänera2 km till ,start för nattetappen. En jä Under det mötesförhandlingarna pågick förRapport föredrogs från »Tossebergsklät des, att det måste rationaliseras. Arbetet går'gare sa att han slösat bört hela eftermiddagen svann AWZ med alla xyl-en, de ,sa sedan att detens» lägel'dag'ar i somras. Det för detta lägel' ,då fortare, men tidningen skall bli bättre ochmed att undersöka terrängen runt HQ. Hi! varit i Håverud och därefter åkt till Stenebyvackert komponerade QSL: et uppvisades. Mö bättre vilket givetvis ford mr mer och mer arTill dag"jakten användes biltransport. Hemslöjd. Mycket uppskattat. Det glittradetesdeltagarna ville ha lägret tillbaka v.arje är, bete. Alltså fortfarande ingen tid över.»Det-skall-jag-köpa»-glimtar i ögonen på de 
flesta när de kom tillbaka. För att nu i någon mån gottgöra de brister

och det beslöts att ett speciellt SM4XA-diplom Några stöne arrangörstabbar tror jag inte 
slwlle instiftas. 'QSL: et för SM4UKV uppvisa vi gjorde, en del 'lärdomar fick vi till ett an

SM5KV tal.ade om SSB-problem och nya som jag påtalat ber jag att till el' alla somdes. Tidningscirkulationen av »OZ» diskutera nat ir, men dorn ska jag inte avslöja här. 
des. linjer i speciellt transceiverbyggen. Han hann sänt och sänder brdrag av olika slag till tid

dessutom sabla ner nästan 90 % av alla tra ningen få rikta ett varmt tack. Det tacket rikUnder juni avsade sig SM4AG QSL-jobbet, SM7BNL 
fi.kmottagare i marknaden! tas inte minst till de trogna och ytterst värdeen syssla som han troget skött under många 

Till frågetävlingen i Dalslandskunskap ha fulla pennor som varje månad bygger upp denår tillsamma ns med sin moder. Efterträdaren, 
de man tiggt ihop en sådan mängd fina priser stomme som gör tidningen till en allsidig speSM4CTF redo.gjorde för sitt arbete och förkla
att nästan h'alva deltagarantalet tågade hem gel - våra ·spaltredaktörer.rade sig villig att med korten distribuera pro Efter att en god lunch intagits, höll Bofors
med träljusstakar eller Duniservietter i näven. ORDtokoll och händelser inom distriktet. ingenjören Allan Winqvist ett mycket intres

Maten på Bergs Herrgård är värd ett kaBeslutades att på försök flytta maj-mötet sant föredrag illustrerat med ljusbilder och 
piteel för sig - man kan laga mat även norrtill några veckor före SSA: s årsmöte. Plats mätutrustning »om mätmetoder vid vissa in
om Hallandsåsen.blir troligen Kristinehamn. Med sommarlägret dustriella mätningar av dynamiska förlopp ». 

Vårt hjärtliga tack till arrangörsteametoch ordinarie höstmötet kommer alltså tre Speciellt intressant var det att höra om mät PRISTÄVLINGEN 
som jobbat hårt före, under och efter meeting
et, de fina antennerna imponerade bl. a. 

träffar att anordnas under 1965 och med jäm ningar av påkänningar i höftleden hos levan
na intervaller. de människor, med hjälp av mätdonsförsedda om bästa tekniska bidrag, lider

T·ack BER Hardy, AWZ Erik, CWK Sven,En utredning föreslogs i syfte att få till höftledsproteser, och om samarbete i övrigt 
CMK Kurt, BHV Tore och AVY Hagne!stånd en komplett 2-mtrs-stn för framtida med medicinsk expertis. mot sitt slut! 

SM4XA-trafik. SMMMJ SM6AEN 
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KISELDIODER 

Kiseldioderna i S2C-se rien är utformade för använd
ning I likr iktarkopplin gar med medelstor effekt. 
Maximal uttagen medelström är vi d heIvågsl ikrik t
ning 2 A. 

Typ PIV Pris/st 

S2C 20 1 :70 200 
S2C 40 400 2:40 
S2C 60 600 3:65 
S2C 80 600 4:90 
S2C 100 1000 6:90 

Större kvantiteter offereras på begäran. 

Vårt Informationsblad " Fakta om kiseldioder" sän
des på begäran . 

S E M 

Box 39, Skegrie 

SM7BBY Allan Olsson 040/563 66 


SM7CDX Bo Sjöstedt 0410/303 64 


SSB-AM-CW 
He lt renoverade sändare och mottagare garanterade 
som nya. Priserna inkl. frakt och försäkri ng. 
E. F. JOHNSON 
Invader BQ-l0 m. 
100 w SSB CW 25 w AM .. ............... $ 515 
HAMMARLUND 
HX50 BQ-l0 m; 50 w SSB CW . 12 w AM $ 435 
HX500 80-10 m; 100 w SSB CW. 25 w A M $ 565 
HQ1 70A 160-<) m $ 363 
HALLI CRAFTERS 
HT37 80-10 In ; 7Q-l00 w SSB CW , 17 w AM $ 370 
HT44 BQ-l0 m; 100 w SSB CW. 25 w AM $ 380 
P-1SOAC likriktare för HT44. SR1SO . SR160 $ 110 
HT32B BQ-1O m; 100 w SSB CW. 25 w AM $ sas 
SX115 80--10 m $57B SX117 BQ-lOO m .. $ 367 
SR-ISO BQ-l0 m $ 595 SR-160 BQ-20 m .. $ 335 
HT45 1500 w PEP $ 300 likriktare $ 215 
COLlNS 
32S3 och likriktare BO-lO m 100 w SSB CW $ 799 
KWM2 80-10 m 100 w SSB CW ......... $1060 
75M 16Q-l0 m $ 465--$ 575 75S3 BQ-l0 m $ 565 
Drake 2B BQ-l0 m $ 262 .. $ 505 
National NCX3 BQ-20 m $ 35B 
P&H LA400C BOD w PEP .............. $ 225 
LA500M 1 kw PEP ........................ $ 190 
CDR Ham-M beamar 120V el ler 230 VAC 
Telrex o . Hy-Gai n Beamarna. 

Skr iv om information på nya och renoverade sän
dare och mottagare och hur lätt det är att köpa 
från oss. 

Skriv till W9ADN 

ORGANS & ELECTRONICS 
Box 117 Lockport, Illinois USA 

En rättelse till terminalenheten 
i QTC 5 

I artikeln i QTCj5 för i år om terminalenhe
ten för Fl har tyvärr insmugit sig ett fel, som 
invel'kar bet ydligt på. funkti on en av hela ap
paraten. I vardera »s lideback»-detektorn sitter 
två. RC-kretsar den ena på 470 kohm-2nF, den 
andra skall vara 200 kohm-470nF, men h ar i 
schemat i tidningen blivit 200 kohm-470 pF. 
Se fig. nedan! Dessutom ska nedre förstärka
ren jordas i botten, som den övre. 

470KOHM Re-l MS 
2000 PF 

200 KOHM 

t I =1 

RC~100MS 
470000 PF 

I artikeln i QTC/6 om RTTY står i ,andra 
meningen : »Redan 1894 ...», men det skall 
förstås vara 1849. 

6CSC 

TO-keyern 
En rättelse och några förklarande ord 

Genom att en punkt i principschemat fallit 
bort kommer »TO-keyern» inte 'att fungera på 
avsett sätt. Till V2A : s galler (stift 7) skall 
R1 och gallerläckan på 2,2 M vara inkopplad, 

Ifråga om Western Electric-reläet så står 
i tidningen att reläet har kvicksilver- »tvätta
de» kontakter. Skall vara: kvicksilver-vätta 
kontakter. Och det heror på a tt reläets kon 
s truktion är sådant, ·att kontakterna äro in
smälta i ett g lasrör fyllt med vätgas. Reläan
karet är utformat som en tunga och har längs
gå.ende kapillära fåror , i vilka kvicksilver sugs 
upp till kontaktstället. Vid kontaktslutning 
väter kvicksilvret kontaktytorna, så. att en 
perfekt elektrisk övergång erhålles. Fyllning
en med vätgas av högt tryck medför att lj us
bågsbildningen och därmed korrosion på kon
takterna avsevärt reducer as. R eläet har den 
nackdelen a tt det är lägesheroende. Det måste 
arbeta i vertikalt läge. Ett liknande relä an
vändes för övrigt i H allicrafters HA-l . 

6UG 

Ett intyg 
Har du svårigheter med att få di n hyresväl'd 

a tt ge tillstå nd för antennuppsättning ? 
Kanske kan ett intyg från SSA hjälpa dig 

en bit på vägen. Vill du ha ett sådant intyg är 
det bara att kontakta SSA sekreterare. 

Adress- och signaländringar 
Per dcn 20 seplember 1964. 

SM5FK Jan Sohlman, Valhallavägen .134 , 5 tr., Stock ,SM7CAJ Claes Sjöberg, Kronborgsvägen 18 D, Mal 
holm NO. mö V. 

SM2LS Gunnar Ahlbom, Mörön. Ersnäs. SM5CKJ Per Bergst räm, Box 27014, ,Stockholm 27 . 
SM2NJ 
SM10Y/5 

Hans 
Lars 

Nyström, B1l.ngvä gen 7. Lycksele. 
Nordgren, c/o Berlin , Viksiövägen 10, 

SM3CTK/5 
SM5CXK 

·Stlg Bygren, Fr iherregatan 1, Vällingby 3. 
Malte SÖderqvist, c/o Dahlqu lst, Karlavägen 

Jakobsberg. 24, 5 tr, . 'stockhOlm ö. 
SM5ALD Gunnar Andersson . Fack 4043, L inköping 4. SM2CXM/ 5 Lars-Erik Berglund, ·S;.t Eriksgatan 102. 3 tr" 
SM5AEG Ake Nyberg, Studenthemmet Triangeln, Rum c/o Ahld~n. Stockllolm VA. 

210~211, Vidängsvtigen 9, Bromma. SM5CBN Lennart HIllar, Box 71. 'Sigtuna. 
SM3AGI Gustav Fjrellström, Box '519, Harm1l.nger. SM6CCO Bengt Erik Karlsson, Strandvägen 3, Karls
SM5AFK Lars-Olof Forsström, Galoppvägen 22, Ja borg. 

kobsberg. SM6CLU Lennart 'Lönnqvist, Fack 54, Ulleräker, Upp
,SM5ABM Bengt Lindell , Aspvägen 4, Brottby. sala. 
SM3AMQ Gösta Blomqvist, Njurundahem P 3, Kviss SM3CTW Christer Carlsson, Lignellsvägen 4 D, öster

leby. sund. 
SM5AVS Lennart Eek, Kopparvägen 25, 7 tr.. Kallhäll. SM5CNX 'Sten Hamnstedt, c/o Rockelstam, Gre,'turega
SM5A'AV L ennart Ericsson, Ltickövtigen 9, nb., Johan tan 78. StockhOlm ö. 

"nesho v. SM3DZI Per Gö ran L arsson, c/o R. Johnsson, Hovs
SM5AQW Jan Gunmar, Hökmossevägen 9. Hägersten. gränd 5, H ä rnösand. 
SM3AKX Bengt Olsson, Storgatan 18 C, Horors. 'SM5DZL Anders -Svenson, 7412 Eningen , PosHach 7, 
SM3AEY Tore Larsson, Box 5362, Höglandssjön. Vtisttysk land. 
SM7-BGA Hans Johansson, Ängsrogatan 3 B , Jönköping. SM7-DBM Bo Starvall , Bankgatan 14 B , Lund. 
SM7BSA A rn e Svensson, Järn vägsgatan, Anderslöv. SM6DCM Lars ödman, Djupedalsgatan 1, c/o Borg, Gö
SJloI4BZH/MM Seppo Lilja, MlS Fidelio, Red. AB Wall ship, teborg sv. 

'Box 17086. StockhOlm 17. SM5-3293 Anders Eltvik, DIskusvägen 2, Tungel sta. 
SM·1BIJ/5 Kurt Söderman, JunohäHsvägen 11 , Stock SM4-3426 Johannes Wege l;'us, Gröna Lund, Stjämfors, 

holm K. Kopparberg. 
SM7BOP Jim Nlssmo, Kobjer svägen 10 A, Lund. SM2-344'5 Lars Franz~n, Storgatan 93 B, PItelI.. 
SM2BJQ Karl-Evert Eriksson, K'ungsga:tan 34, Umea. SM4-3H8 Vidar Candika, Box 4256, Falun. 
ISM6BDW Daniel Högilmd, Box 190, Älvilngen. .sM6-3481 Ulrich Krebs, Klarvädersgatan 26, Göte
SM2BHX S~ren Ohlsson, Box 4 ()59, Piteå. borg H. 
oSM5BTX Urban Ellgenius, Patrullgatan 6, Västeril.s. SM5-3514. E rland Johansson , R ac karbergsgalan 30, 1 tro 
'SM5CCF Ake Edwardsson , S;t E r iksgatan 128 A. c/o ned, Uppsala. 

·Strandberg, Stockholm VA. SMol-3561 Johnny .sävström, Engelbrcktsgatan 10, Falun. 

Inställningsnoggrannhet - 1kHzDRAKE 28 TRAFIKMOTTAGARE 
, 'I' III' '1'" I' 'II "I,,,,,,, ,, I , Pris 1 890: - exk l. oms Frekvensområdc: 3.5-30 MHz i segme:1t om 600 kHz. 

Spegelfrekvensförhållan de : Bättre an 60 dB. 
Frek ven ss labililet: Mindre än 400 Hz uppvärmni ng. mindre ~ an 100 Hz eller uppvärmning. mindre än 100 Hz for 10 % 

ändring av nätspänningen. Selektivitet :- enastående 

Skalgradcring : 10kHz Indelning pfl huvudskalan. 1 kHz (ca) 
 fA E)(VE/lS )(llOHERZ 

_<11If """....!t.. ....grader ing på avstämningsralten 
Känslighet : Mindre än 0.5}JV för 10 dB signal.'storningsfor
hållande. .,,~ I f r\ 

/". 

.,",L" kH! 
,D.AVe ; 0.75 sek. eller 0.025 sek. urladdning. mindre an 100 ::~~~;\.r \ t~~lC '. 6~5e ~ 

usek. laddning. 	 ." o ;~ :~b~~;~~~, g.~l ;.~ ,i .~ 
LF uteffekt : 1 watl rnClx • 0.2 VI~i1 vid AVC tröskelvarde. ' .\<;:I_IJ""~e"lfll'I r \ 1\ 
LF distortion: Mndr e an 3 % harmonisk. Mindre än 0,5 % 

intermodulallon (ink l. prodllktdetektor). 

Kontroller : "FREQUENCY"' .. 54 mm diam. med Justerbar O J \\-+~\r-~ 

krage med 40 delstreck (ca 1 kHz.'SLreck). " PRESELECTOR" 


Ny f örbättrad " Passband "-avstämning - i!vsLammer antenn och HF till inkommande signal. 

med tre lägen - 0,5 - 2,1 - 3,6 kHz. " BAND" - indikerar de olik<:! banden. Selckllvitelsomkopp


lare - 0.5 - 2.1 - 3.6 kHz. "PASSBANO-- - an·tänds i alla 
 " Ii \ \ 
• 	 Ännu snabbare A VC. (Omkopplings tre selek 'IvltetslClgena for alt välja sidband genom att av

sIammCI passband~( over eller under den fasta barvågen, O Ii.
bar långsam-snabb) 

'·RF·GAIN" - varierar HF-förstärkningen "AF-GAl N" .....:.. 
var ierar LF- förstarkningen. En hortelefonJ.3ck på frontp a n e~ " '"• Trippelsuper med kristallstyrd första 
len bortkopplar högtal aren nar h6rlchJ'fon(!n inkoppla s.blandare för maximal frekvensst abili  " POWER-OFF"' - nClIstlombrytare. "NL-OFF" - slornings· 

·tet. begräns<lre. "STBY ·REV" - "Standby"·omkopplare_ 
"S AVC-F .AVC'· - AVC· tidskonslanlomkopplare. "PRO0

• Kontinuerligt sid band s-va l och inställ-	 DIODE" - deleklorväljare " BFO-OFF " - BFO-omkopp
ning 	utan nyavs tämning . lare (oberoende av detekloromkopplaren) "CAL-OFF--

100 kHz kr lst<!llkalib rator (Iev_ som IIl1behor) . 
• S-meterindikering av precisionstyp. IOrör 


Dimen sioner: bredd 305 mm. hOJd 178 mm, dJUp 229 mm.
• Val av detektor - produkt Iserie. 
Vikt, 6.7 kg. 

• Hög känslighet, lågt brus. 	 Effekt förbrukning: 40 W / 110 eller 220 V. 

Vi lagerför även: HALLICRAFTERS, LAFAYETTE - TRIO, NATiOtIAL, 
HAMMARLUND, F!ACAL, GLOBE, FUNKE. RME, MOSLEY, GELOSO 

~! ~.", 
 !\, 

/ I ~ \ ~ 
oL-1-li-~~~~~~~__~ 

S ElEKTiVlT[rSKURVOR 

ELFA 

RADIO & TELEVISION AB 

HOLLÄNOARGATAN 9 A. BOX 3075. 

STOCKHOLM 3, TELEFON 08/240280 
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MÄNADS
TESTEN 

presenteras 
på sidan 307. 

TEST-
o

VRAN 
Box 78 
Gävle 

Genom att materialet är större än utrym
met ibland, måste en del kapas bort. Förra 
QTC utgick bL a. Testrutan och Månadstestens 
tävlingsregler. Dock fanns det antydningar 
kvar att något nytt skulle komma i okt. Den
na redogörelse har kommit till för att klar
lägga förhållandet. Söndagen den 15: de nov. 
blir premiär i stället. 

Medan »Vrån» är inne på dementi-linjen, 
skall även påpekas att SAC-resultaten .förelåg 
redan i QTC nr 3 rörande skandinaviska delen, 
ett faktum som »glömdes». Förfrågningarna 
ang. resultat ,kom från 
håll. 

SAC 

Oväntat bra gick vår 
CW-delen gav mer DX 
toppresultat noterades, 
resultat gav följande: 
CW 
SM5BGK 
SM3TW 
SM5CAK 
SM5API 
SM4AD 
SM7ACR ' 
SM4DXL 
SM7DQK 
SM6CNS 
SM4CDI 
SM5CCT 
SM4DRD 
SM5ACQ 
SM4CAN 
SM3CUS 
SM4CLR 
SM6DOM 

F'oni 
SM6AYC 425 QSO 
SM5CMG 190 

icke-skandinaviskt 

SAC båda helgerna, 
än tidigare och nya 
Vål-t Check-in-för

502 80,720 
411 68,040 
329 45,568 
230 42,344 
305 ca40,000 
297 eaU,OOO 
194 15,132 

12,704 
11,873 
11,:n2 

148 10,789 
160 9,889 
113 8,13'6 
201 ca 5,800 

57 2,06,1 
96 1,824 

1,014 

SM5CAK 181 14,678 
SM7CRN 89 
SM5API 48 2,550 
SM5CON 22 450 

Det är även känt a tt CCE fick c: a 605 
QSO's och DIB omkring 535, övriga resulta t 
är anonyma, 

SM5BGK anmäler multiopr. klass och hans 
medhjälpare var DKH och DFM. Under CNS's 
incheckning gav plötsligt hans TX upp, var
för han fick sända sin rapport pr post. Rig
gen upplevde tydligen många pressande tim
mar i tävlingen. 

A YC's prestation är förbluffande bra. Synd 
att vi ej kan delge hans totalpoäng, den ä,r 
säekert betydande. I fjol var SM50V bäste 
SM med 77 resp. 5,712. 

Tyvärr är de preliminära resul taten för få
taliga, att det ska vara lönt att i fortsättning
gen samla och publicera dem. I stället föreslår 
vi, att de -som vill diskutera en test efteråt, 
träffas på 3530 resp. 3639 omedelbart efter 
testtidens utgång. CQ-testen CW-del 'blir 
lämplig inledning till utbyte -av synpunkter. 

TOPS 80 mtr Activity Contest. (TAC) 

Glädjebud i år. TOPS har ändrat på dess 
regler så, att det är tillåtet att köra även 
eget lan{}. Därmed kan man förmoda att flera 
länder kommer att delta, beroende av att 
TOPS-medlemmarna i resp. länder är själv'a 
intresserade av lokala poäng. Se regler sep. 

CQ WW 

Inga ändringar föreligger , så föregående 
års regler gäller. Således inkasserar USA :s 
hams 2-poängare för kontakter med eget lan{}, 
medan övriga kammar nolL Logiken är up
penbar att W (K's ska toppa listan. 

LI DXKA första årliga DXCC-CONTEST 
Här kommer den verkliga långköraren. 

Long Island DX Association arrangerar en 
årslång test med början den 1/1 1965, slutar 
31/12 1965. 

Målsättning: Att uppnå minst 100 enl. 
ARRL DXCC lista. Sep. band och mode. 
LIDXA's trofeer till bäste i världen, till bäste 
i varje land, VE, VK och W distrikt. Lista 
med verifierade länder ska sändas till LIDXA 
Con test, P .O. Box 599, Lynbrook, New York, 
USA, senast 15/2 1965. Vinnare blir anmoda
de att uppvisa sina QSL. 

Är periOd 19 äntligen avslutad? 
Utjämna;de solfläckstalet för juli blev 3,4. 

Sept. var en mycket lugn månad. Endast i 
början förekom någon nämvärd aktivitet och 
då på höga latituder. 2, 3 och 9: de är fläckar 
bokförda. Månadens beräknade tal var 4,2 . 
Den 5: te okt. noterades litet livligareaktivi
tet och ånyo på hög latitud. 

Slutligen har Testvrån med stöd av -4DRD 
m. fl. tillställt initiativtagarna inom SRAL ett 
förslag att ändra multipliern till att omfatta 
prefix i stället, samt att förlänga testtiden. 

Motiveringen är denna, att dels söka förmå 
övriga lyssna mcr för större mult. (mindre 
QRM), dels att ge DX en bättre chans att va
ra med. Vidare borde en dålig dag gå ·att re
parera, om condx uteblir ena dagen, mest i 
tanke på DX. Finns det flera S0111 stöder den· 
na tanke? 

Testvrån presenterar 2: 

Kjell Edvardsson, SM5CCE tillhör de -sven
skar, som är välkänd, såväl inom som utom
lands. Hans välljudande och karakteristiska 
telegr.afi har hörts sedan länge, speciellt 'CIå på 
DX-banden. 

Vår bild visar Kjell vid sin helt igenom 
hembyggda station. Under från vänster står 
VFX 3-8 MC och RX för 3-4 MC. Nästa vå
ning innehåller P A med två st. 814, som ger 
honom input på 400 watt. Bredvid står hans 
bredbands driver och FD. översta hyllan står 
resten av mottagardelen, nämligen en X-tal 
converter. Även ett lågpassfilter kan skönjas 
i mitten. Kalendern på VFX-en får var och en 
tolka på sitt sätt. Är det en tillfällighet, att 
Kjell valde en sådan symbolisk dag för expo
neringen. 21 är ju ostraffbart. Vi vet ej om 
han tror på magi, ty h.an har inget sagt om 
medhjälparen, som sitter på drivsteget. Under 
bordet står likriktare med bl. a. 1500 V. 

Antennfarmen består av qua'CI för 10/15/20 
mtr, ground plane för 40 och ·en inverted vee 
antenn för 80 .Denna utmärkta antennutrust· 
ning har han kunnat ·sätta upp ta-ck vare att 
han förfogar över egen tomt numera. 

CCE fick ,sin licens 1952. Dessförinnan var 
han operator på SL7BX. Hittills har 3,2.000 
QSO: s avverkats. Tester, DX-jakt och diplom 
äT KjelIs favoritnöjen. Inte mindre än 2'10 di
plom har erövrats. Svårast anser Kjell W AC
80 mtr vara.. DXCC f. n . 290 och WPX över 
500. Men att bygga då? Hela hans rig är ju 
hans eget verk. Nej, Kjell bygger endast när 
behovet är påtvunget. 

Största antal QSO i en enda test var drygt 
1000, och det åstadkom han i en ARRL~test 
för ungefär fyra år sen. Största intresset ger 
han OQ-testen. Därefter i tur och ordning: 
WAE, SAC och ARRL. Ogillar gör ha n de 
ryska lokaltesterna (han har många menings
fränder). Förbereder sig ej före någon test. 

l\h\n. natum 

Nov. 1- 5 
15 

21-22 
28-29 

Dcc. !)- 6 

6 
15 

19-<20 
25-26 

SM5CCE 

Frekvenserna väljes efter ha;nd vad som san
nolikt ger bästa utdelning för tillfället. Men 
han är välun<l.errättad om condx, då han är 
ganska aktiv f. Ö. 

SM5CCE kan ibland även vara SM50SC. Då 
är det fräga om Oscar III-projektet. När 
W6ASH började uppbyggnaden av Oscar li
Net anslöts bL a . KC4USK. Steve i sin tur 
frågade Kjell om han var villig ta -emot infor
mationer veckovis. -5CCE hördes nämligen 
bäst i Antarctica. 

Kjell är medlem i alla större organisatio
ner för en CW-man. I TOPS bulletin har hans 
perfekta telegrafi prisats, en ära som han h~t
tills är ensam om bland nära tusen medlem
mar. Pä vår fråga om det snart blir SSB, sva
rar Kjell att det -blir av småningom, ifall han 
får tid. Vi gissar att det blir inget SSB, förr
än han även byggt sin SSB-exciter själv. Och 
han är ju ej road av detta att bygga. 

Slutligen tycker Kjell att klagomålen över 
QRM från de mänga testerna öv-erdrivs. Det 
gär utmärkt att skifta mellan CW- och foni
banden allt eftersom frekvenserna är upptag
na av de olika aktiviteterna. Sällan pågår foni 
och CW-tester samtidigt. _ 

TESTRUTAN 

Tid T est 

YL/AP CW 
10. OO-<ll .30 MT CW SM 
00.01-<2.3.5n 7 Mc DX ( RS GB) CW G 
00.00-24.00 CQ WW DX CW \VW 

07.00-19.00 21/28 Mc DX <RSGB) Fone G 
Lyssnartest 

00.00-2·1.00 OK DX CW (en~. 12 lim) OK 
<19 .00-20.30 MT CW SN[ 
12.00-12.00 ~O mtr Activily CW WW 
07.00 10.00 (25) Jultesten CW Sill 
06.00-09.00 (26) 

WW=world wide 

M<>de J{ont. med 
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Slaskspalten soli~arisk med detta parti. Vi har Visserligen skulle Generalpoststyrelsen sä RESULTATLIST A just köpt mottagare och 14-AVS, så det -är kert förstå de svenska sändareamatörernas 
bara sändare och nyckel sOom fattas. krav på ett eget frimärke, men å andra sidan för Sverige för RSBG:s 7 MHz 

Mot bättre Sändare (MbS) , av folkmun kal - kommer verkligen amatörerna att utnyttja OX contest 1963 
ett sådant? Den huvudsakliga korresponden

starka krafter är i rörelse för att fråntaga
SLAS/( lat AM-partiet, ställer upp även i år trots att 

sen sker nu genom s.k. QSL~byråer. Man kan 
Tot. l.lac. Signal Poäng

dem rösträ tten. inte ens räkna med att amatörerna - när 
32. SM6DEDl) 955'amatörbanden så småningom försvinner 
,62. SM3TW 695kommer att börja ägna sig M brevskrivning.N:I~7VdS 74. SM5BDY 615Troligen kommer telefonen att bli det främsta 
76. SM6BDSkontaktmedlet, såsom redan nu är fallet hos 610 
77. SL6BHupp TILL KAMP! dessa våra minsta bröder (tvåmeters--) . 605 
81. SM5BGK 593 

Vi går mot val. 92. SM3CUS 515 
Slaskspalten går som vanligt i teten med LANDSÄNKNING 111. SM5CZK 440 

opartisk information. En hastig blick på d'a 126. SM6CMR 330Det småländska höglandet är numera ett 130. SM5CMG 310gens situation ger vid handen att S-partiet par meter lägre än vanligt. »The Highlanders» 140. SM7DQK 230kommer att öka mest i vinterns valrörelse. har nämli~n hoppat av ilska över Slaskspal
S-linjens ledare har vid en kontakt förklarat tens angrepp härförleden.

sig villig att ställa sig till förfogande för en Men vi skall inte vara tykna, som det heter, Telefoniintervju i s,k. revolverstii nästa månad. vi kan gärna ge oss i kast med något annatKOMMEMORATIVT STAMP 
-~) SM4ATAl) 370Aktivitetspartiet har gått tillbaka kraftigt dubiöst diplom. T. ex. ~et västsvenska PRON 10 SL6BH 270sedan dess förre ledare SM6CMU gick till Våra kollegor i US har tumme med postver TO. - - - Nej det vågar vi nog inte. 

sjöss. Huvudpunkten på partiprogrammet är ket och har av denna anledning - kanske l) erhåller diplom. 
genomförande av 40-timmarsvecka. Vi skulle möjligen också med 'anledning av deras jubi -CQO, -CKJ ' ) mull. ap. 

onekligen ha stora chanser att behålla våra leum - lyckats få ut ett frimärke tillama
krympta band om varje amatör var aktiv 40 törrörelsens förhärligande. Slaskredaktionen 
timmar per vecka. Självklart ställer sig grämer sig oerhört. 

IiW 2 O O O Transceiver 
---:-l 
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90 watt P.E.P. 10-160 meter Pris 3.285:- exkl. oms 
Specialbroschyr sändes på begäran 

Te I e • lJIahts 

Långvinkelsgatan 180, Hälsingborg. T,el. 042/28662 

~lOTTAGARE 10-80 meter, typ SB-300E 

Rekvire ra datablad frä n oss, sa. förslär Ni varför den

na ·byggsatsmottagare blivit en succ~! 

Andra osc. är färdigbyggd, tryckta kretsar, filr d lg· 

SYdda kabelstammar kabel sl a mmar, m . m., m. m. 

StabHit et 100 p/s! 

SÄNDARE 10-80 meter, typ SB·400E 

D1>nna sändare är avsedd att matcha SB·300 E, som 

liksom denna sändare har inbyggd nätde!. Arbetar på 

USB, LSB och CW. HF output: 100 Watt på 15-80 

m, 80 watt pä 10 m . Tryckta kretsa r m. m . Kommer 

inom kort tllllSverige! Priset ej fasts tällt. 

BestäU katalog över HeathkJt's bela program! 

SSB-Nyheter 

Pris 2270:- Handp. ~-

.1 

1:,/' 

Besök vår UTSTÄLLNING Rörstrandsgat.an 37, Stockholm Va. Tel. 08/22 78 20 



• TX, komplett med antenn filter och Iå.gpassfiller 

mot llCI och TVI. CW-AlI-FM. VFO. 10-80 mb. 
 N ya signaler 	 Nya medlemmar 
Gediget utförande. 23 rör , 4 instrllment . '1 50 \V input. 
650:- eller byte ·smaIWmsmateriel. SM5CJJ, B. \\'111
roth, östen'ägon 4, Solna. Tfn 08/82 49 50. 


D A M • annonser rer d en 24 september 1964. 	 rer den 20 sept ember 196,l. 
KlassDenna annonsspalt är öppen för radloamat.öror, som 1 SM50R Bo Sch.ja, Odengatan 34, 2 Il'.. Stock holm 

denna sin egenskap rtl<tar sig tID andra radioamatörer. • Centra l Elee tr. 20;\ m . 10 m konv. 1300 :-. SM5DPD Börje Källmark, Villa Valhall. Krokek A V A 

Annonsprls 1 kr per gnlpp om 42 bOI(stäver, siffror 
 Heathklt , SB-10, ssb-adapter 600 :-. ;\(lnJphasc VFO SM5DVE Per-OJof Rogell , Sticklasladsvägen 4, SM5BUL Stig Ols"on, Nygalan 5, Strängnäs. 

eller lecken, dock Hlgst 3 l<r. Icl<c SSA-medlemmar 
 V7M 200 :-. HRO S:r 375:-. TX 100 W, 80-10 m Bromma .. .... . ... . . B S/.'17CDD Egon Földert. Harbergagränd 1, Hohög. 

dubbel la.xa. Text och lll<vld Insändas var för siA' till 
 NBFM-mod. komp\. m. Iikr. 375:-. Rl155 I orig. SM7DYM Åke Ande rsson, Jä.mjöslätt C SM7CBP Owe Melin, -Svanaholm. Bredaryd.

)<snsllet före den :s l D1Anaden före Införandet. Annon
 Skiok 110 :-. LU<rll.tare 1250 V, 400 mA 125 :-. SM7DCN Bö rje Svensson, ,Skullaryd , Fli sby B SM5CKP Erik öhrn , Dr Abra.hams väg 80. Brcmma. 
sörens 8.rIU'opsslgna.l skall utsättas 1 annon sen. Enbart PA-steg -ca 40 Mc m . 832 kom.pl. m. Iikr . 750 V. 250 SM7DDN _ Christer Hammarin. Kyrkogatan 13, Ar- B SM5CQT Alf Thunström, Sjölunda, Be-ttn a. 

))ostbo:\: godta-s således ej som adress.•"ör }<onUllcr
 mA O. ant.reJä 95:-. Heathl<it rörpro\"are TC-2 SM3DDM Ulf Ringst röm, Granvägen 4 C. H ofors. 

slell annOns gäller QTC ordinarie annonspriser (se onl
 7'5 :-. Heath.kit Elel<lr. switch S-2 50 :-. Labgear SM7DFN Anders Bergström, K öpingsv ik A SM3DEM Erik Ringström, G ranvägen 4 C. H orors. 

slagets "'ndra sid"'). I tveksamma faH förbehl\llcr sig 
 mnltlbandbox 50: - . EHa 2 m konv. 30:-. Modula SM5DJN Hans-Göran E 'klulld, Klövervägen 12, SM7DBN Gert Beijer, Margaretebergsvägen 1 , H ögantis.
red. rä.tt at.t '&\'g-öra, om annons skall anscs som kom tor 250 VV 30: - . Armens 2 \V Br kompl, 30 :- . Bromma C SM5-3594 Lars·Erik Ericson , Glädjevägen 156. Vällinr; 
merslc.ll. Tranceivcr ca 70 Mc fabr.-byggd 15:-. WS-38 komp\. SM7DKN 	 Christian Erfurth, Skogs vä.gen 26 , Söl- by.

15:--, M.m. m.m. Lista mot porto. S){:JAl'", nox 322, vesborg ........... '" B SM5- 3595 (OH6VU) Sulo Orava, Sparven :3 D, Järna.

SundsvaJI 1. SM7DMN Bror Johansson, Box 29, Näv ragö l B SM4- :3596 Slig Eriksson , Vanhäll, Smedjebacken. 

SM7DNN Ingemar K arlsson , Hallabro ..... B SM7- 3597 Kjell Sandin . Snicl~aregatan 7. Hässleholm. 
• 14:4 Mc Elfa transistorl(OIl\'~rtel' m. AF 139 . SM7DON 	 Håkan Lissinger, Slensövägen 97, Kal- SM7- 3598 Heinrich Quilisch. Eringsboda.
Komp\. m . X-tal i skäpmlada. Obel. ·beg . E v. ·byle mar 	 B SM5-3599 Jan-Erik Norrby, Böltigervägen 20, 1 tr. , 
mot FY\'[·tuner. S'16CHJ{, r .-0. Biickman , Karl Gus SM7DPN 	 Lennart Pettersson. Uddabygd. Rödeby B Stockholm K. 
tlwSIr. 91, Gblr C SM7DQN 	 Lars-Eric Pettersson, Aspögatan 2 B, 

Karls)uona ...... ... . C
Säljes 

• VertikaJnntcllllt'r Hy-Gain 14. AVS fa'briksny, SM5D RN 	 (ex-3395 ) Lars-Olof Larsson. Bangalan
185:-, plus .frakt. ]2 A'VS dito 135:-. LC-SO 40 :- .• 1 st. n\VI\I-2 >SB-transceiver m. P. !o. PM-2, '1Tlikr. 12 C, 	 B TILL SISTVäslervik 

o. väska, 1 sI. p.s. 516Fc2. Upplysning genom Ring eller skriv till SH6AAL, BåAts=-a~. 8, Götebor,,  SM5DSN 	 Knut Lundin, Dag Hamma rskölds väg
S~(5CXl·· Ilo Hellström, VaJleuhma. 'l'11I 07ö2/2H 16. H. Tfn 031/22 11 51. 19. Uppsala 	 B konstaterar vi att de trädlösa Tokyo-förbindel

SM7DTN 	 Karl-Gustav LÖfberg, Kva rnh agsgalan serna tydligen fungerad€ mycket bättre än d€• nx Heathklt HR-lO, preseleklor TRIO model SM5, • RX HQ 129X m. x-tal-filler, i skick som ny, in'I<1. 27 . VäxjÖ 	 B 
modulateor ElICO 730 till till sal u . Säljes till högst originalhögt. och nätlrafo. Gå.r bra även pa .sSB. S?vJ3DVN 	 (ex-3417) Cunnar Brundin, Njul"'Unda kablar som hela tiden trasslade till radiopro 
bjudande. SM5DZH B. Hälrglnnd, Säfn.gatan ~, Far Pris kr. 700 :- kontant. Sl\f6BOT, PI. 105, Hillings hem Q 3, Kvissl·eby 	 C grammen frän olympiadl'eportrarna.fors. 	 ' sta. 'l'fn 94 78 82 <l. tfn arb. 23 60 00/2190. SM2DXN 	 (ex-3524) Hans Lundström, Storgatan 

43, Piteii. C 
• TX: Eico 723 11 må.nader gamma\. En väl funk • 1\lobUt. Illotorola vihr. 001/. 6 vOlls, rymlig orig i  SM6DYN 	 (ex-3527) Håkan Svanberg. Storga t:n 
tionerande , snyggt och noggrant byg·gd sändare för nallada. Inneh. nu CO.IPA '10 W pa 80 m. 90:-. Phi 26, Vänersborg 	 C
60 W CW alla band . (Med exlra modulator 50 W li'ps: RK för LV, MV 35:-. Kom'erter, trimmöjl. till SM5DCO 	 Conny Vvinroth, Karl Martins väg ] 8. 
AM). Med på. köpet följer en ombyggd slabil vfo Ge· 20. 40 o ch 80 m. 25:-. RF 26 med schema 15 :-. Vaxholm 	 C 
loso 4/102. Pris 4.25 :-. För demo-nstration och 'köp, Du' få.r ail t för 145 :-. SH6CWD, B. Malrnhagen, Gö

kontakta S~15DSL , Jan Eklund, Ejderviigen 57, Fa
 teboq;. Tfn ()31 /11 85 95. 

Irersjö, Farsta 2. Tfn 6~,lO 12, 54 15 20r.i28. 


• 50 w TX Geloso VFO, 6146 PA, 2 w BR, transis
• }!Q 150 utmärkt skick m. högtalare. Ej und er toromv, eXl. LF-sleg, högt., pifiller inbyggt, p i a l s f. 

1100. Ev. delbelalning. SH71lGF, Bert,1I Carlsson, 
 batt., mik. , nyckel, instr. ...bok medf. Ej trimmade o. 

HenrII, Smlths;:-. 9.-\. III, Malmö C. Tfn 040/292 23. 
 justerade 150:-/st. 'l'ranslstoromv. 12/200 25 ma, @ 


5 X 8 X3 cm, 50:-. Translstmförst. 4 lr, 0,35 w, @ 

5 x8x 4 cm, '50:-. Nättr. 127, 220/2 x 250 O,lA, 6,3 


bjudande, evntlt. byta med mottagare . SM8-23Z9, 

• TOleprlntcr CREEO 7B, i vy god s'kiCik, till h"gs

2A, 8:-. UI.g. Tr. rör, :;'W, Var. prim., 10 :-. 

i\(a·rtln Haasffi, BeJ;9ta 4, Torshavn, I>anmarJ<. 
 ~flI<tr. 1 :40 , 5:--. Rör 807, 832, 1625 m. fl., 5:-/st. 


X-tals 8050, 10 :-, 7050, 5 :-, 3850, 6200, 2 :50/51. 

Instrument 5MA, 0,5A, 220 V AC., 8 :- /st. SM3AHP/2, 


Pro 54.0 KC-20 MC i 5 'band. KristallfIller, Högtalare. 

• }{ommunikationsmottagare. Hammar)unds Super

D. Norllng, Axtorp.v. 40/106, Umeå 4. 

Civ.-Ing. Hans Breltow, Lel<so.nds vägen 26, Bromma. 

Trn 255446. 
 • ELF'A 2 m vfo m. rör, körklar, 45:- . 100 W TX 


BC 458 A 7 mc modif. m. vfo o. rör u. likr., 60:-. 

• r.g.a. QRO m.m. säljes: RX GeloS() G209, 2 å.r, 100 w xtal-tx 80 m m. rör u. likr., 33 X S x5 cm, 

la b.-trlmmad, ufb sk'ick, 750:-. Näst. ny Elfa Z-m
25:-.6 w 	 xl,al-tx 80-40 m. inb. liln., 21 X 13x 17 •
kon\'. m. 6CW4, l opplr.. 135 :- . n"bbelsuper mod. cm, 25: - . 0,5 \V poMb TX 80 m, inb. batt., H X13 hallicraliers 
hemSlöjd. 	 går ufb , 190 :-. BC-RX Aga m. 2 X KV X 15 cm, 30:-. 807 surp\., 2 st. (ör 8:-. SM5ASX, 

14- 1S0 m, nyöversedd, 65: - . Transistor RX Philips 
 0589-134 37 öst erled 5 A, Arb<>ga. 
m. 2 X KV 18--87 m, nytr . ,på. radlolab., fb SO -m-RX, 

125:-. Tr. radio m. bIIkassett, Philips FM-Biletla m. 

FM, MV, LV, en·d. 1 år (riklpr. ny 445 :-) , perfekt 
 HT-44 
skick, 235 :- . Ufb TX 80--10 Jl1 m . nyasle Geloso 

VFOn o. 6146, 'Pi-filter, 2 instr.. byggd i sommar, 32 

X H x 20 cm, 27'5:-, m. 6146B 295:- (und. mat. 
 STULET
kostn.). Likriktare m. kiseldioder o. selen\., Akar·ps SÄNDARE FÖR SSB • AM • cw 
trafos. Ul: 600 el. 750VDC '300mA, 250VDC '150mA, 

12VDC 5OOmA, -140VDC o. 6,3V AC 9A. Nästan ny. 
 Omkring den 22.9 blev en mobilradiosändare 
kompakt, i snygg låda, 350:- (knappt mat.-kostn.). 80-10 meter • 200 wattmed mikrofon stulen från SM5KG. Sändm-en 
Allt,. relä/HF-meter 20:--. ~I1kr. RonetIe m. st. 30:-. 

AlIbandsant. Joystick. Jgd 2,3 m , ko-ppar, m. avst. 
 är densamma som beskrevs i QTC 6/ 1959. Den Pris 2.945:- exkl. oms.enh .. mni fb slns wkd, 75 :-. TrMos, skg-mod., 120W består av Geloso VFO med ett 614B som PAmod. traJo, 300\V nät~gr . • \'crt-ant., 2-m-TX etc., 

NÄT AGGREGAT 765:- exkl. oms.se törra Q'l'C! SM7COS, Erland Belrup, Borgeby 17, mod. 12AX7 och två 7C5, allt i en gråblå ham
Flädle. Tfn 0412/91717 cfr.. 17.00. 

marlackad kåpa med likaledes lackad front 
- Specialbroschyr sändes på begäran • 2-meters antenn: 8 över 8, CDR-rotor, 4-1edare, 9 som är försedd med svart gI'averad text. Fometer mast (permatube). 250 :-. Verl<ligt ufb. G 209 

800 :- . 2-melers tx med QQE 03/12. »Trlo» preselec tografiskt förminskad Gelososkal-a i en Natio
tor 75:-. 2 st. QQE 06/4.0 med socklar. 40 krist. 

(nya). SM5CAR, La.r6 Nlls60n, Kungsholmsgatan 25, 
 nal MCN-skala och ett instrument samt na
StockhOlm H. Tfn 52 57 34. Firnta lohan Lagercrantzturligtvis diverse rattar är andl'a detaljer som 
• RX 9R-59 i fb -kondition . Med höbt. T ill salu för återfinnes på frontpanelen. Tips mottages gi
omk. 350:-. S~HBYZ. A. Bergman, l{arlbcrgS\'iigcJI GARDSYÄGEN 10 B SOLNA - TEL. 08/830790
23, Sthlm. Tfn 08/32 20 36 vetvis tacksamt av SM5KG. 
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