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Armens 2 wattstation, sändare, motta Omformare, 24 volt likspänning in, 250 
gare, 3,7-6,5 Mc telegrafi eller telefoni, volt likspänning vid 50 mA ut .. 15:
glödspänning 4,8 volt, anodspänning 180 Morseskrivare, fabrikat HUGIN, 220 
volt ..... ' . .. , . ....... .. . . . ,. . 65 :- volt växelspänning . ....... .... 55:
Armens 15 wattstation sändare, matta Siemens antennförstärkare, frekvens 
gare, 3-5 Mc telegrafi eller telefoni , 0,15-23 Mc, nätspänning 110-250 volt 
glödspänning 9 volt, anodspänning 300 växelspänning ...... , . . .. 45:
volt, negativspänning 65 volt .... 65: Nife ackumulatorer, 2,4 volt 13 
Armens 25 wattstation, sändare 2,5-5 Amp. """"" " """"""" 10:
Mc, mottagare 1,3-6,1 Mc med omfor- Verktygsväskor av läder. .. .. ... 3-: 
mare 12 volt ..... . , ... ........75:- Hörlurar 120 ohm .. ............ 10:
Mottagare, m/36-43, frekvens 1.3-6,1 Hörlurar med strupmikrofon, 225 
Mc, glödspänning 4,8 volt, anodspänning Ohm .. ,' .. ',., ................ 25:
126 volt ...... . .. , . , . . , . .. . ..... 45:- Transformatorer, 220-127 volt prim, 24 
AGA mottagare, typ STM-39 II, frekvens volt 10 VA sek. " .. """" .... 10:
100-1800 kc i 3 band .. ... .. ... 90:- MC ~'senycklar, Armens . . . . . . .. 5: 
Nätaggregat till STM-39 II, prim. 220- Re=" ;iver, typ R 3121, frekvens 144 Mc, 
110 volt växelspäning .... ... . . , 40:- meSt omformare 24 volt ..... . . , 65:
Sändare-Mottagare, typ TR 1464, 19 rör, Potentiometrar, diverse värden från 50 
frekvens 100-124 Mc, med omformare Ohm till 2 Meg Ohm, 1 Watt 2:- styck 
24 volt ., ... .. . ... .. ... .. ,. . ... 75:- RöR, RS 242, RE 048, RES 094, RES 094 
Omformare, 12 volts likspänning in 400 spec., ID5GP, ID7G, IF5G .. 1;- styck 
volt likspänning vid 150 mA ut .. 25:- RöR, EK 2, EL 2, EL 3, EL 5 2:- styck 
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"den mest omtalade 
AMATORMOTTAGAREN" 

2-6 mottagare 

kr 1.890:
netto 

"Have owned and opera ted many receivers in 
40 years of hamm"lng bu! the 2·B is the best. II 
has everything." W2JJ. New York City 

2-BQ 
Q-multiplier/ högtalare 

kr 315: - netto 

För ytterligare upplys
ningar begär broschyr:' 
med fullständiga data och 
kopplingsschema. 
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"Excellent on SS8 and CW. Have compared with 

I 
I 

receivers costing up to 3 times as much and 
sensitivity and seJectivity of 2·8 is as good or 
better ," WA2POH, Rome. N. Y. 

"I've had them all and this receiver lops them 
"Didn't know so much receiver could be buil! so all." K6DI , Santa Barbara, Calif. 
campact and neat. Best r"e seen for SSB. l1's 
a pleasure to Cet on the air now," 

W5WJQ. Thibodaux, la . 

"After ~earching for a year have concluded the 
2·B comes closest to perlection. Everythlng In il iELFAis aimed at communicalion elfectiveness:' 

HPIFQ. Pan3ma RADIO & TELEVISION AB 
" One of the mosl su rprising purchases I hav~ 


ever made. Perlormance is superb in every way. HOLLÄNDARGATAN 9 A. BOX 3075. 

First re ceiver ever owned Ihat exceeds advertised 
 STOCKHOLM 3. TELEFON 08/240280 
ciaims." W5NKE, Jacksonville. Ark. 

REJHI~§ R.AJD) [O 
BARNHUSGATAN 2 Telefon 21 59 21 Postgiro 154334 
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tOMSLAGET 

Den här gängen v isar vi hur det gicl{ till vid 2-meters

starten i EM-tävllngarna utanför Vllna förra året. 

Foto: Gunnar Svensson som är en av våra mera inter

nationeJll kända rävjäg-are. 

QTC 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Föreningen Sveriges Sändareamatörers medlemmar kallas härmed till ordinarie 
årsmöte klockan 1000 söndagen den 22 mars 1964 på Stora Hotellet, Drottning
gatan 1, örebro. 

DAGORDNING: 

1. 	 Val av ordförande för mötet. 
2. 	 Tillkännagivande av vid mötet uppgjord röstlängd. 
3. 	 Val av sekreterare för mötet. 
4. 	 Val av 2 personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll. Juste

ringsmännen skola tillika tjänstgöra som rösträknare. 

5. 	 Frågan om dagordningens godkännande. 
6. 	 Frägan om mötets stadgeenliga utlysning. 
7. 	 Framläggande av styrelse- och kassaberättelse. 
8. 	 Framläggande av revisionsberättelse. 
9. 	 Frägan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret. 

10. 	 Val av styrelse och två styrelsesuppleanter. 
11. 	 Val av revisor och revisorsuppleant. 
12. 	 Tillsättande av valkommitte bestäende av minst tre personer, ej tillhörande 

styrelsen. 
13. 	 Utseende av disciplinnämnd. 
14. 	 Behandlande av budget för 1963 jämte fastställande av medlemsavgift för 

1964. 
15. 	 Förslag av styrelsen angående stadgarnas § 19 jämte följdändring i § 8. 
16. 	 Plats för nästa ärsmöte. 
17. 	 Verksamheten 1964. 

Enligt uppdrag 
Bo Hellström 
sekreterare 

Samtliga medlemmar uppmanas medföra gällande medlemskort för år 1964. 
Innehavare av fullmakt för annan medlem skall vid äventyr, att fullmakten ej 
kommer att ingä i röstlängden, infinna sig i möteslokalen 30 minuter före 
mötets början. Fullmaktsutställarens namnteckning skall vara bevittnad av 
början. Fullmaktsutställarens namnteckning skall vara bevittnad av två per
soner. 
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TBilFIHDISCIPLIN 


En av SSA:s medlemmar har - som nedan 
framgår på goda grunder - brevledes fäst 
uppmärksamheten på ett exempel på mindre 
goda trafikmetoder. Vi citerar: 

»Det var den 7/1 1964 vid 17-tiden svensk 
tid och på en frekvens i närheten av 14060 
kHz. En 8M5 ropade ett CQ, och på grund av 
egenartade atmosfäriska förhållaiden, hördes 
det bra inom Sverige, men det är att noga 
märka, att det samtidigt inte var det minsta 
fel på DX-förhållandena. En annan SM, en
ligt listan bosatt några mil från den först
nämnda, svarade. In på frekvensen kom sedan 
en SM3 ramlande. Nu kunde man väl ha vän
tat sig, att det blott skulle bli ett kort hej för 
ett s. k. kort-skips-prov, men i stället kom hela 
pratkvarnen av 3,5-7-MHz-karaktär igen 
igång. Den sistnämnde SM3 lockade snart med 
sig två andra ISM3. Det första SM5--QSO:et 
dog småningom ut, men de tre SM3:orna blev 
snart anropade aven SM6 och en SM7. Allt 
detta, som borde ägt rum på lämpligare fre
kvens, utspelade sig på en av de bästa kana
lerna i vårt bästa DX-band! Signalerna var 
över lag »unga», men man tycker ju, att de 
som har certifikat av den klass, som ger till
stånd att köra på 14 MHz (ty det hade de 
väl, får man förmoda?), borde visa mycket 
bättre omdöme i radiotrafiken och ej blockera 
en sådan frekvens, i varje fall ej en hel timme 
fÖl" alla QSO:na sammanlagt. Ring-QSO:na 
bestod av mer eller mindre djupsinniga betrak
telser över apparaterna och operatörerna själ
va. Hur var det nu med DX-konditionerna 
under denna timme, från 17-tiden till 18-tiden? 
Här hördes en OH ropa en VK och beklaga sig 
över QRM från SM-Iokal-QSO, en SM ropa 
6W8AC, 6W8AC ha QSO med en 'F3, en OH3 
ropa en VP2, en W8 ha QSO med OH2, samt
liga med styrkor 87-'S8, samt en K2 och en 
W1 ropa CQ med styrkor S5--;S6. Under allt 
detta hördes en hel timme SM-ringarna med 
S8-S9, till på köpet med yttranden av typen, 
att »inte stör jag väl någon, jag har inte hört 
något DX» osv. En G-stn hördes i näralig
g ande kanal muttra om »'SM-lids». Uppfatt
ningen om frekvensband och radiotrafik tycks 
vara bristfällig, ty man bör förstå, .Dtt man 
i fall som dessa ej bör ge mer än ett kort 
»hej»-QSO och sedan lämna kanalen fri. Så 
många DX-QSO, som nu hördes på kanalen 
denna timme, kan väl inte aHa vara omöjliga 
att höra åtminstone för en del andra amatörer, 
vilka i så fall bör lägga ner arbete på att få 
mottagare, antenn och öron att fungera bättre. 
·Starkast av alla DX-en var 6W8AC själv, som 
dundrade in här med en mycket god S8. Hör 
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ni verkligen inte en sådan sak? Detta har 
lyssnats i en mottagare, som varken var mo
dern eller ens i topptrim. Hur bra skall det då 
inte ha hörts i de verkliga dollargrinen till 
mottagare? Ty det kan väl aldrig tänkas, att 
något fel skulle föreligga hos någon invid rat
tarna på mottagarna?! ?» 

Ovanstående referat talar för sig själv. I öv
rigt räcker det med att hänvisa till översätt
ningen av A. Prose Walkers artikel i februari
numret. 

AZO 

Från 

Valkommith~n 

ValkommitJten för årsmötet 1964 får härmed 
framlägga resultatet av sina mödor. 

Avsägelser har inkommit från SM5AIO och 
SM5CKJ. 

Valkommitten föreslår därför att styrelse 
och funktionärer för år 1964 väljes enligt föl
jande : 

Ordförande SM5AZO omval 
v. ordförande SM4GL » 
sekreterare SM5CXF » 
tekn. sekr. SM5KV » 
redaktör SM5CRD » 
ledamot SM5LN .» 

» S,M5BDS nyval 
» SM5CPD » 

suppleant SM5BAU » 
.) SM5KG omval 

revisor SM5-3313 » 
revisorssu ppl. SM6AEN » 

Om styrelsens förslag till ändring av stad
garna § 19 ej går igenom, föreslås disciplin
nämnden väljas enligt följande: 

,SM6AO, ISM5A>DK, SM4KL, suppleant 
SM4ASJ, samtliga omval. 

Frövi den 5 februari 1964. 

Valkommitten 

SM40TF, SM50V, SM7ID 

STYRELSE
BERÅoTTELSE 

FÖR 

ARBETSÅRET 1963 

Styrelse, DL och funktionärer 

Sedan årsmötet 1963 har styrelsen haft föl
jande sammansättning: 

Ordförande: SM5AZO 
Vice ordförande: SM4GL 
Sekreterare : ISM5CXF 
Tekn. sekreterare: SM5KV 
QTC-redaktör: SM5CRD 
Ledamöter: SM5CKJ (skattmästare) 

SM5LN (kanslichef) 
SM5AIO (QSL-chef) 

Suppleanter: SM5KG 
SM5BDS 

Föreningens distriktsledare (DL) har under 
året varit: .8M1AZK, SM2ALU, SM3WB, 
SM4KL, SM5AM (IDL5'S), SM50W (DL5L), 
SM6AEN och SM7MG. 

Styrelsen har till sig adjungerat följande 
funktionärer: 

Reginon I SM5ZD 
Bulletinen SM5CKJ 
Tester SM7ID 
Rävjakt SM5BZR 
UKV ISM5MN, 'SM5FJ 
Mobilt SM5KG 

Revisor under året har varit SM5-3313 med 
suppletant SM6AEN. 

Allmänt 
Styrelsen har under året hållit 10 protokoll

förda sammanträden, varav DL och funktio
närer kallats till ett. 

ISom matrikel över licensierade medlemmar 
har använts TFS E: 22, där SSA medlemmar 
har utmärkts med ett M. Förteckningen över 
föreningens lyssnarmedlemmar var införd i 
QTC nr 8/9 1963. 

Under året har inga förändringar inträffat 
ifråga om frekvensområdet, dock har en del 
av 20-metersbandet upplåtits för RTTY. 

Region I-konferensen i Malmö har ökat 
kontaktverksamheten internationellt sett. 

Den ökade amatörradioverksamheten åter
speglas i föreningens medlemsantal, som per 
den 27/1 uppgick till 2452. 

Styrelsen har fö ravsikt att föreslå cföränd
rad medlemsavgift för år 1964. 

Beträffande styrelsens verksamhet under 
året hänvisas till vad som bl. a . publicerats i 
QTC. Tilläggas bör att 'SSA haft ett gott sam-

NÅGRA 

FAKTA 

KRING 

ÅRSMÖTET 

I 
ÖREBRO 

SM4SSA 

kommer att vara QRV från möteslokalerna 
från och med lördag förmiddag (21.3) på 80, 
20 och 2 meter. Alla är välkomna att köra ett 
eller flera Q-SO under hela veckoslutet. 

EN TRÄFF 
för alla dem som anländer till örebro redan 
under lördagen har ordnats på stora Hotellet 
dels i anslutning till SM4SSA, dels separat. 
Tillfälle till dans och jimmande finns det 
också under kvällens lopp om YL eller XYL 
medhaves. 

FOR DAMER 

och andra som inte vill deltaga i årsmötesför
handlingarna ordnas en busstur' runt i örebro 
och dess närmaste omgivningar med vandring 
till en del sevärdheter. Start sker på sönda
gen klockan 10.30 och priset är 2 kronor. Fär
den tar cirka 1 1/2 timme. 

LUNCHEN 

kommer naturligtvis som vanligt att avätas 
under livligt diskuterande av amatörproblem 
i alla dess former. I år kostar den 13:75 och 
består av sandwiches, varmrätt, måltidsdryck 
och kaffe. 

FORANMÄLAN 

till lunchen och bussturen är inte nödvändig 
men mottages tacksamt på telefon örebro 019
184408 eller per post öSA, Fack 6, Frövi. 

VÄLKOMNA 

allihop! 

arbete med Televerl,et och att förhandlingar 
förts på hög nivå. Utöver ovan angivna till
stånd beträffande RTTY har dessa bl. a. re
sulterat i medgivande att utnyttja signalerna 
SMl-7SSA för bulletinverksamheten. 

Försöken med bulletin på foni har bedrivits 
på stor bredd och av allt att döma med gott 
resultat. Intresset har varit mycket stort. 

Modernisering av QTC prövas. Arbetet på en 
ny upplaga av »Popular Amatörradio» har 
satts igång. 

SM50XF 
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BOKSLUT 1963 

VINST- OCH FöRLJUrSTKONTO 

FÖRSLAG 
TILL 
ÅR,SllIÖTE'I' 1964 

Förslag av styrelsen angående stadgarnas § 19 
jämte förändring av § 8. 

Paragraf 19 föreslås få följande lydelse: 

Förseel..ser. 
Medlem, som icke betalar föreskriven årsav

gift, som bryter mot föreningens stadgar, 'som 
i sin radiotrafik icke iakttager ett oklander
ligt uppträdande eller som på annat sätt up
penbarligen skadar föreningen och dess syften, 
kan av styrelsen med enhälligt beslut ute
slutas ur föreningen . 

(SSA stadgar av år 1945) 
Antagande av ovanstående förslag medför 

följdändring i paragrafer där disciplinnämn
den omnämnes. 

Ovanstående förslag antogs av årsmötet 
1963. 

Å/ytt U'lån I/Q 
PROTOKOLL 

fört vid SSA styrelsesammanträde tillsammans 
med DL den 10 november 1963 

Hälsade ordf. de närvarande välkomna och 
förklarade sammanträdet öppnat. Justerades 
föregående sammanträdes protokoll. 

Redogjordes för det ekonomiska läget, som 
befanns gott, och framlades förslag till nästa 
års budget. Konstaterades att medernsavgiften 
ännu ej behöver höjas. 

Redogjordes för de olyckliga omständigheter, 
som fördröjt ett flertal nummer av QTC. En
ligt uppgifter från iMotala postas QTC samti
digt för distribution till hela ,Sverige och torde 
variationerna av utdelningsdag bero på postala 
svårigheter. Framfördes önskemål om en test 
ruta (ev. kopierad ur CQ) med fast placering 
i tidningen samt en klubbguide. 

Framfördes synpunkter på de tekniska bi
dragen i QTC. Beslutades att ordna en pristäv
ling under 1964 om ·»årets bästa t ekniska 
QTC-bidrag» med en allmän klass med viss in
riktning. Alla tekniska bidrag skulle eventu
ellt kunna komma ifråga. Fastställdes pris
summorna för första till tredje pris till 300, 
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200 resp. 100 kr. Närmare riktlinjer beslutas 
av styrelsen i samråd med förslagsställaren 
SM4KL. 

Redogjordes för problemen med UK-fyren 
och meddelades att ombyggnad av oscillatorn 
f. n. pågår. 

Redogjorde SM5ZD (representant för Re
gion I) för rymdradiokonferensen i Schweiz. 
En rekommendation har framlagts med för
slag att upplåta 144-146 MHz för amatör
radiosatellitbruk. Det kan förmodas att en 
europeisk amatörsatellit skall sändas upp så 
tidigt som 1964. 

Framfördes önskemål om närmare direktiv 
för ,SL-stationernas handhavande. 

Redogjordes för tidigare beslut om uteslut
ning ur SSA av två medlemmar. Diskutera
des rekommendationsförfarandet vid medlems
ansökan. Dryftades även formen för C-Ama
törintyg. 

Dryftades nästa årsmöte och beslutades att 
om möjligt ordna telegraferingstävling. 

Konstaterades att den bandinspelade tele
grafikursen kan väntas kring årsskiftet 1963 
-1964. 

Redogjorde SMAIO för QSL-verksamheten, 
som f . n. funger.ar mycket bra. Omkring 2,5 
ton QSL beräknas gå via SSA under 1963. Be
slutades att försäljningsdetaljen skall till 
handahålla varuprovspåsar eller säckar med 
påtryck »Affärshandlingar», adressat »SSA 
Enskede 7» samt markerad plats för avsän
dare för QSL. Meddelades abt två påsar med 
QSL till fjärde distriktet förkommit under 
postbefordran, och att sig nalerna -WL, 
-ARK och -BHS lär vara spärrade. 

Framfördes önskemål om referat i »Bullen» 
av styrelsesammanträden. Dryftades möjlig
heterna att sända bulletinen på 2 mb och kon
staterades att stora svårigheter förelåg att 
täcka hela ISverige. 

Dryftades frågan om utförligare styrelse
sammanträdesprotokoll. Föreföll flertalet 
närvarande vara nöjda med nuvarande form. 

-Konst8Jterades att ,SSA arrangerar SAC
testen nästa gång och att detta innebär viss.a 
utgifter. Efterlystes arbetsutskottets för nya 
portabeltestregler förslag. 

Konstaterades att distriktsledarna kan på
rälma bidrag efter specifikation. 

Framförda önskemål om fotografisk presen
tation i QTC av kansliet med personal samt 
skis över hur man hittar dit. 

Enligt gällande bestä mmelser kan f. n. 
klubbsignaler ej utdelas och ansågs det ut
siktslöst att få ändring på denna punkt. Be
slutades att SM5KV skall handlägga ärendet 
om användning av signalerna SM2SSA, 
SM6SSA och SM7'SSA. 

Avgav distriktsledare rapport om verksam
heten. Noterades att ansökan ingått från fle
ra medlemmar om tillstånd att använda RTTY 
(Fl) på de band som är upplå tna för Al. 
Meddelades att ärendet skall tas upp vid di
rekta förhandlingar med Televerket. 

M5CXF 

EKSJÖ RADIOKLUBB 

har avhållit å rsmöte efter sitt första hela 
verksamhetsår. Klubben startades ju hösten 
1962. Ser man tillbaka på det gångna aret har 
det präglats av stor aktivitet speciellt på den 
tekniska sidan. Under året har anskaffats en 
HX-10 Marauder, en NC 303 samt W3DZZ an
tenn, vilka flitigt använts på alla band dels på 
klubbaftnarna dels på övriga tider av medlem
mar som inte ännu skaffat sig SSB själva. 
Telegraferingskurserna som gett goda resul
tat har tillfört klubben en hel del nya medlem
mar. Rävjakt har även stå tt på programmet, 
visserligen t . v. bara lokalt men kanske inom 
en inte alltför avlägsen framtid i större sam
manhang. Klubben har ett mycket givande 
samarbete med klubben i grannstaden Näs
sjö, många är medlemmar i båda klubbarna. 

Under det kommande året hoppas vi få i 
g å ng ett planerat slutsteg till sändaren samt 
en bättre dx-antenn. Kursverksamheten skall 
utökas och även omfatta teoriundervisning för 
blivande amatörer. Vi ha en förhoppning om 
att få arrangera vårens distriktsmeeting i 
SM7 och skulle så bli fallet återkommer vi 
dessa spalter snarast. 

SM7BNL 

DÅ endast ett fåtal DL och funktionärer 
sänt in verksamhetsberättelse för det 
gångna året hoppas vi kunna publicera 
alla i nästa nummer i stället. 

Hälsningar från 

GHAZA 

SM5ZS, som för närvarande vistas i Ghaza; 
har skickat hälsningar till SM-amatörerna. 
Tyvärr har de svenska myndigheterna ännu 
inte insett betydelsen av amatörradiotrafik 
från våra FN-förband och nuvarande chefen 
för UNEF, den indiske generalen Guyani, har 
heller inte varit hårad att lätta på restriktio
nerna. 

För 'svenskarnas del blir situationen inte ro
ligare av att kanadensarna och brasilianar
na hela tiden har amatörkontakt med hemlan
det . Den kanadensiska stationen är på 1 kW 
S'SBIAM. 

ISM52'JS berättar också, att den dansk-nor
ska bataljonen har daglig radioförbindelse med 
Köpenhamn och att den jugoslaviska batal
jonsstabens antennform tyder på motsvarande 
aktivitet. I dessa fall är det emellertid inte 
klart, att det skulle röra sig om ham-radio. 

AZO 

63 

1.1.- 31.12 1963 

Debet 
QTC konto ....... , . . .... . . . .. .. . 
QSL konto .. . ......... . . . , . . . . 
Distriktens konto .... ..... ... . .. . 
Porto- och telefonkonto . . . ...... . 
Kontorsmaterials konto ... .. . ... . 
Löners konto .............. . 
Lokalkostnaders konto . . .... .. . . 
Omkostnaders konto . ...... .. .. . 
Egna skatters konto , ... .... .. . . 
Arvodens konto ...... . ....... . . 
Resors konto . . ...... .... ..... . . . 
Region I konto ............. . . . 
Tävlingars konto ....... ... . , .. 
Avskrivningars konto , .... . . , ... . 
Kapitalkonto, nettovinst ....... . . . 

KTedit 
Medlemsavgifters konto ...... .. , . 
Försäljningsdetaljens konto 
Diplom konto . .. . ..... .. ...... . 
Räntors konto ................. . 
Region I konto ...... . .. ..... . . . . 
Diverse inkomsters konto .. . . . .. . 

Kapitalkonto, nettoförlust . . . .... . 


31.12.1963 

Debet 
Kassa konto .. ..... .. ..... . . ... . 
Postgiro konto ................. . 
Bank konto .. ... ....... .. .... . . 
Reskontrans konto .... . .. . 
Försäljningsdetaljens konto, varu

lager .................. . 
Koncentra konto ............. ' " 
Kontorsinventariers konto 
Minnesfondens konto ........... . 

Kredit 
Källskatters konto .. . ...... ... . . 
Minnesfondens konto .. .. ....... . 
Kapitalkonto ............... . . . 

24.057:49 
9.686:78 
1.237 :45 
3.497:35 
2.331:35 

16.380: 
5.559:11 
2.567:93 
1.711:
2.150:
3.574:40 
4.678:17 
1.551 :39 

43.669:06 

772:
735:63 

42.161:43 

43.669:06 

78.982:40 

66.845 
5.291 38 

945 92 
2.017 :21 

202:41 
3.680 :48 

78.982:40 

UTGÅENDE BALANSKONTO 

775:09 
3.690:08 

17.102 :89 
320 :

2.000:
18.780:

1.001 :

HANS ELIAESSON·S MINNESFOND 

uppgick den 31.12.1963 till kronor 3.248:89 

http:1.1.-31.12
http:funger.ar
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En 

komplett 

sändare för 2-meterbandet 

Från vår finska kollega »RADIOAMA
TööRl» har vi saxat denna arbikel, som be
skriver en modern 2-metersstation. TV-säker 
och väl genom provad i praktiken. Vi skulle tro 
att många norska VHF-entusiaster (och väl 
att många VHF-entusiaster kommer att -stude
ra den med intresse. 

översatt från Amatörradio nr 10, 1963 av 
SM4KL, K. österberg, Vålberg. 

Bandet 2 mtr rymmer på många sätt mera 
av pionjärtidens experimentspänning och över
raskande möjligheter än ,kanske något annat 
band. Även här hemma gripes stadigt flera av 
2 m-bacillen och får lust att börja. Från 
tid till annan ger amatörtidskrifterna förslag 
till lämplig utrustning för detta band, och vi 
räknar inte med att denna artikeln skall . ge 
något epokgörande nytt för dem som länge 
har arbetat på VHF. För nybörjaren har vi 
emellertid tagit med så många detaljer, att 
det borde vara lätt ~Ltt kopiera konstruktionen, 
och vi törs lova både nya och mera erfarna 
ama,törer, att de skall få en sändare, 'som de 
kan vara väl betjänta med, då den kommit till 
genom lång utprovning av de enkla detaljerna. 
OH3VHF startade med en fa.briksbyggd sta
tion, som emellertid visade sig förstöra mot
tagningen på samtliga TV-kanaler, det blev 
därför nödvändigt att stänga sändaren efter 
någon tid. Följande station tog efter han:d 

L4 - LS 8MC 24 MC Ll (L2) L3 L( LS 
lINK ]15 ]10 JlO-s =3 =sO O l~Pl ]i ]Q ]Q 

8I>.NDKABEL A -G A 
~ 12 ~ 10 ~1390MM ~~+A ii'. G t~) ~) 

Link. 2x40 v. 2x20 v. 6v. 2x3v. 2x3v. 2x3v. 
0.2 mm 0.3 mm 1.0 mm 1.2 mm 1.0 mm 1.5 mm 
tätlind. tatlind. 012 010 013 

Det är den 
finska UK
fyren OH3VHF 
som beskrivs 

form ooh nu är alla TV-störningar borta och 
stabiliteten är utmärkt. 

Schemat på figur 1 visar hur sändaren är 
uppbyggd i princip, och figur 2 ger nödvändi
ga upplysningar Dm hur de enkla 'komponen
terna är placerade och det hela är uppbyggt 
rent mekaniskt. En triod EC 92 går som kri
stallO'scillator, 2 st. EF 80 som tripplare till 
respektive 24 och 72 MHz, ett 5763 som dubb
lare till 144 MHz Dch ett dubbelrör, QQE 03/12, 
som kraftförstärkare i utgångsteget. Alla \Steg 
äro kopplade induktivt till varandra, ej kapa
citivt som man ofta i;er .i VHF-sändare. Detta 
är gjort för att reducera de harmoniska över
tonerna. Kretsarna är brett avstämda, och 
med såpass kraftiga rör, att gallerströmsänd
ningarna blir obetydliga, även om man sätter 
in olika kristaller i området 8000-8070 kHz. 
Efteravstämning är ej nödvändig inom detta 
området, med undantag för C3. Sändareffek
ten -är ca 15 w rutt input, eller ca 6-7 watt ut. 
PAJsteget är kopplat till det föregående 5763 
via ett stycke twin-lead (se detalj fig. 2), där 
bägge ändarna är försE'dda med en linkspole 
på 1 varv. Linksp-olen närmast pa-räret har 
jordad mittpunkt. Läg'g märke till att 72 :MHz
kretsarnas spolar inte har någon linkförbindel
se. Spolarna är bara placel'1l.de vid varandra 
('Se detalj fig. 4 överst) centeravstånd 23 mm. 
Passa på så spolarnas »varma» ändar HF
mässigt sett gar samma väg. Detta gäller ock
så 8 och 24 MHz-kretsarna. 

Om man inte har någon grid-dippa tillgäng
lig under konstruktionsarbetet bör man gå 
fram enligt följande : 

Fig. 3. Spoldetaljer. Spolarna för 8 och 24 MH;;: 
är lindade på Toroto'r formar med jtirnleärna, 
fl 7 mm. 72 MH;;:-spolurna lindas på Geloco Ii} 
mm fOT1n(~r med slug-avstämning. Alla HF
d1'Osslar hemtillverkas: 45 cm 0.2 mm CUL 
lindas upp på en bit 3 mm oljestrumpa. 

I 
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Bygg först upp likriktardelen och kontrolle
ra att den fungerar som den skall. Det är 
pra~tiskt med en anodströmbrytare K2 , som 
placeras som visas och ej vid transformator
lindningens O-punkt. Om man föredrar 'att bru
ka likriktarrör i stället för 2 stycken OA211 
blir kopplingen som visas i detalj på fig. 4 ne
derst. När likriktardelen är avprovad och fun
nen i ordning förbindes högspänningen via ett 
mobstånd på 10 kohrn 10 w till stabilisatorro
ret OA2 och efter kontroll att gallermot
ståndet 100 kohm är monterat pluggas kristall 
och kristallror in. Om OA2 ej tänder, beror det 
på att anodkretsen ej är korrekt avstämt. När 
oscillatorn -svänger som den skall (avlyssnas 
på 8 MHz i mottagal'en) kan man gå vidare 
till nästa steg. Med uppgivna spoldata skall 
oscill'atorn svänga ::ned järnkärnan ca ~ in
vriden i spolen. Det första EF 80 kan nu in
sättas och tillföras anDdspänning. Lyssna på 
24 MHz [ mottagar~n om 'Signalen kommer 
igenom som den skall och efterinställ först gal
lerkretsen sedan anodkretsen till max. utslag 
på mol:Jtagarens S-meter. Även det andra EF 
80 ärbetar 'SOm tripplare, men innan vi kopp
lar ,till anodspänningen löder vi loss den ena 
änden av gallermotståndet och sätter in en 
mA-meter i serie med detta mellan motståndet 
och jord. 'Endast glödströmmen är tillkopplad. 
Galierkretsen avstämmes tills instrumentet vi
sar ca 250---300 I~A. När 'detta är utfört tages 
instrumentet bort från kretsen Dch motståndet 
lödes in på sin plats. Kondensatoren C 1 vr.ides 

TILL 5763 
OOE 03/12 

Fig. 1. Kopplingsschema jör OH3VHF:s 2 me
t er station med likriktardel, spänningsstabili
sator och nyckeljilter. Lägg märke till chMsi
genomjöringsleondensrttorerna på 1000 pj (1 n), 

nu in till hälften, anodspänningen tillkopplas 
och spolen L 1 avstämmes till resonans på 72 
MHz. För att utföra detta bör en grid-dippa 
användas. Spolen L 2 avstämmes genom att 
koppla in en mA-meter mellan motståndet på 
33 kohm och jord (se EF 80). Med röret 5763 
insatt skal! man då ha en gallerström på. minst 
1 mA. Det är möjligt, att man må.ste efterav
stämma de tidigare stegen något tills galler
strömmen i 5763 kommer upp i 1,5 mA. Gal

~ 

iJCCO.J/f2 
1., lz 

~ 

~. 

- ---=-~
 "'-" •.r=:j." 

~ --~t~~... " jJ- ''-~ IIF(J~I ~ 
:~..,:..' / 2 -'0 

~/.\J 15'V 

~ - I 

Fig. 4. överst: lwnstruktionsdetaljer. Nederst: 
konstantenn och alternativ likriktare. 
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559. Tyvärr hörde jag dem ej, försö}tte med 
UR2KAC men han kunde ej lyssna över 133. så 
jag nar nu skaffat xtal för 132,01 oxo. 

5CJF 	 Kund" man inte låta SM4UKV fä en tilläggsbok
sta v för väntade conds t. ex. A för aurora och T 
för tropo conds? Vem kan ändra detta i så fall? 

5FJ 	 SRI OM! Detta tror jag stöter på stora praktiska 
svårigheter tyvärr. Bara en reparation innebär 
oerhörda strapatser i oländig terräng har jag hört. 

5CNF 	 Har nu fått upp en 16 el beam. QRG 114,09.6. 
Jag tycker det här med QRA-Iocator är krång
ligt. 

5CPD 	 CW-testen var bedrövlig, upprycknIng grabba.r! 

4CDO 	 F.!nnes nägot Intresse för bandet 1296? Nu har 
jag 500 W på 144. 

4KL 	 Utöver de I<örda 15 stn hörde jag ytterligare 8 st. 

6DYK 	 Första tisdagen conds och aktivitet FB, andra 
hörde jag inte ens SM4UKV. QRG 144,93. 

6CYZ 	 Min QRG 114,63. 

4DQE 	 Min törsta test. QRG 144,27. 

2DXH 	 Nu TX klar på 432. RX önskas (köpa) ! 
(En titt bland RAM-annonserna brukar löna sig. 

UK7 
UK7 hade årsmöte den 27 jan. och tIll styrelse för år 

1964 valdes 7BAE, 7BCX och 7AED. Till testkommitt~ 
ut.sågs 7BZX, 7BOR och 7CLC. 7HZ höll ett livligt 
uppskattat föredrag om praktiska beräknandet och ut
förandet av parabol- och hellcalantenner för amatör
bruk. 

Det finns kansl<e en del amatörer, som Inte vet vad 
UK7 är, och jag skall l korthet törsöka berätta vad vi är 
för några. 
programförklaring kan bäst utläsas I QTC:s UK-spalter, 

Klubben bildades den 21/11 1953 av 16 st. 2-01 ama
törer efter förebild av Köpenhamns 2-m klubb och pro
gramförklaringen blev enl<el: »Sällskapets ändamål är 
att medverka till bättre resultat på UK och att verka 
för ökat samarbete både inåt och utåt i UK-frägor>. 
Att medlemmarna slutit upp helt och hållet till denna 
men nå.gra saker kan nämnas här. Först det boda sam
arbetet med OZ, vilket kanske mest synts i testsamman
hang. VI tar vIdare åt oss äran att vara bland de första 
som utnyttjade 70 cm för dx-qso, »upptäckte» auroran 
på 2 m, betvIngade smäländska höglandet med 2-meters
signaler och n u på den senaste tiden: start på 23 cm. 

Mänga amatörer har under årens lopp v·arlt (Jch många 
är fortfarande medlemmar i kJu"bben. En trogen '.$ stam » 
finns kvar sedan starten: 7BE som lett klubben den 
mesta tiden och offrat mycket arbete på medlemmarna, 
7BOR kontaktmannen med QTC, 7BAE experimentator 
med sm ä effekter och höga frekvenser, 7BCX och 7BZX 
testspecialister och väl förtrogna med lSydsvcriges topo
grafI, 7HZ vår specialist pä nyaste nytt, 7CLC och 
7AED. 

UK7 har f. ·n. 25 medlemmar och dessa o.r spridda 
över hela Skåne. Det är inget stort antal (Jch vi ser 
gärna fler ansikten på våra möten. Dessa hilles den 
4:e måndagen varannan mAnad på Fenix Club, För· 
eningsgatan 7, Malmö och vl önskar alla intresserade 
välkomna. Nästa gång vi möts blir den 23 mars kl. 
19.30 och programmet Jwmmer bl. a. att Innehålla 

Demonstration av 23 cm amatörutrustning 

Rörauktion 

Tips för dem som är nya eller tänker gå l gäng på 
UK 

Testeftersnack 

Räkmacka och jubileumsöl 

En sedan länge närd tanke ä.r ett bä.ttre samarbete 
med UK-kamrater i övriga SM-distrikt, kanske främst 
SM4, 5 och 6. Finns det någon I dessa distrikt, som 
h a r synpunkter på frågan så var vänlig kontakta mig. 

SM7AED, ARNE NILSSON, 

Nygatan 96 B, Trelleborg. 

Aktivitetstesten 1963 

9 tester 
1. SM5BSZ 1483 

2. ··SM5LE 1374 

3. SM5CJF 857 

4. !SM5FJ 810 

5. SM5JA 685 

G. ISM5CPD 652 

7. SM4KL 617 

S. SM5BFE 461 

9. SM5AQI 324 


10. ,SM6CJl 279 

11. SM5WW 272 

12. ,SM5CHH 249 

13. SM5AGM 165 

SM5-3305 559 


8 lesler 	 7 lester 

SM4COK 547 SM7ZN 1045 

SM1CNM 409 SM6CYZ 339 

SM2DXH 174 SM5CNL 332 


,SM3CFW 277 

6 lesler SM5CZQ 214 


ISM6CNX 183
SM5BEI 450 

SM4CDO 423 
 SM4PG 108 

SM6CZV ' 193 


5 lester 


4 lester SM5YO 258 


SM5AII 357 
 SM2CFG 116 


SM5CAX 311 

OH0R.T 295 
 3 t ...ler 


SM3FX 274 SM1CUl 282 

SM7DRB 123 SM6PU 242 

SMI0Y 71 SM7BTT 237 

SM2CKR 62 SM6YH 193 

SM3LS 56 SL5CB 178 

SM2AFY 54 SM5DWF 100 

SM4CEZ 39 SM1BT 25 


2 t est er 


SM5CAY 280 SM5DAJ 65 

SM5DIC 181 SM5BCD 46 

SMGCBQ 131 SL5ZQ 32 

SM5BRT 121 SM4CYY 18 

SM5AEZ 119 · SMQDHD 17 

SM5HG 95 SM2UD 16 

SM4DGG 82 SM3-3004 95 

SM6CSY 71 SM6-3467 84 

SM5BKI 67 SM6-3356 36 


l lest 

SM5BDQ 176 SM2DWH 41 

SL5BO 109 ,SM3SV 39 

SM5CAT 99 <SM5ARR 33 

SM5US 95 SM4DFF 30 

SM1CUI 90 ·SM5CHV 25 

'SM4SB 87 SM6DVG 25 

SM5ALZ 76 SM6APB 23 

SM6CSO 76 SM2CQC 22 

·SM5CNF 70 SM5FF 21 

SM5CMJ 67 .SM7DLC 20 

SM5TC 64 SM3AST 17 

SM7AUH .64 SL3FRO 16 

'SM7GSW 52 SM6CVX 11 

'SM6CTP 49 SM4SN 3 

SM5DAD 49 SM5-3321 25 

SM5HB 45 


SM5BSZ segrade med oSM5LE som god tvåa. Bäste C
amati;r SM5WW. 

90 st. deltagare Insände Joggar med tillsammans 19842 

poäng. L yssnarnas antal var endast 5 st. Segrare även I år 

SM5-3305. En lätt nedgång i antalet loggar jämfört med 

förra testen, men glädjande nog börjar 432 komma tIll 

användning även i Mellansverige. Smalbandsteknlk på. 

432 och SSB på 144 har redan givIt resultat, och kan 

komma ntt bli avgörande under 1964. 


Aurora-öppningar har varit oväntat många, även under 
tester ibland , med hänsyn till den avtagande solaktIvi 
teten. 

Vi tackar för alla trevliga och uppmuntrande brev i 

samband med loggar. T yvärr kan de flesta endast be

svaras på detta sätt på grund a v tidsbrIst. ~ 
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Hltr. red . : Sl\I5FJ, Bengt BroUn, Taborsbergs"lLgeu Ho, 

Fig. 2. Chassidetaljer och placering av de enkla. 

komponenterna. På undersidan är chassiet de

lat i 4 fack med hjälp av skärmväggar. Lägg 

märke till skärmen qenom P A-rörets sockel 

och genomföl·ingskondensatorerna. Nyckeljac

ken är märkt A V AlN. Chassihöjd 60 mm. 


lermotståndet lödes in på plats igen, anodspän

ningen kopplas till och C 2 vrides i resonans. 

Sändaren skall nu ge en god signal på 144 

MHz 1 mottagaren. 


Nu är turen kommen till P A-steget. Röret 
sättes in, och man mäter som tidigare galler
strömmen genom att koppla en mA-meter i se
rie med motstånden pi\. 15 kohm. Instrumentet 
skall visa ca 1,5 mA. Avstämning företages 
even.tuellt med C 2 och genom att trycka sam
man eller förlänga spolen i gallerkretsen till 
max. utslag. Innan anodspänningen kopplas 
till PA-steget sättes en konstantenn i utgångs
bussningarna. Figur -1 visar hur en 75 w lampa 
kan användas till oetta ändamål. Lampan 
kopplas till antennkontakten via en bit koaxial
kabel, C 3 vrides tills lampan tänder och be
lastningen regleras med C 4 tills anodström
men går upp till 50-60 mA. _ 

Regler för VHF-testen 

hittar ni på sidan 77. 

Aktivitetstesten 
Jauarlomgången 

SM6CSO 128 

SM5AII 124 

SM5CJF 107 

SM5BFE 95 

SM5CNF 86 

,SM5FJ 76 

SM5CPD 73 

SM4CDO 73 

SM4KL Q8 

SM5CNL 62 

SM3CFW 46 


Kommentarer 

6CSO 	 Fina conds, kunde ej 
Nytt test-QTH utan QRM nära Göteborg 150 m 
Ö. h. Kul at köra allt man hör! 

5An 	 QRG 144,38 och 433,14. 
5BSZ har hört OH1SM på 432 och hade ett hal vt 
QSO med honom då OHlSM TX gick sönder, srl. 
OH3TH och -ISM har hört - 5BSZ på 432 med 

Norrköping. 

SM4PG 44 

SM5GZ 36 

SL5ZQ 36 

SM5DYK 34 

SM6CYZ 23 

SM4DQE 21 

SM5AGM 14 

SM5CHH 14 

SM2DXH 10 

SM6CJI 9 


Lyssnare : 

SM6-3356 123 

SM5-3305 105 


vara QRV efter k. 23.00. 
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Resultatlista från UK7:s och 2-m klubbens 

juletest på 2 m. 
1. SM7BCX 4534 p. 24. OZ8FR 996 p. 
2. SM6PU 4363 p. 25. OZ9FR 985 p. 
3. OZ90R 4120 p. 26. ·SM7CBZ 877 p. 
4. SM7DBI 3620 p. 27. SM7BAE 855 p. 
5. OZ7JN 2909 p. 28. OZ2FN 823 p. 
6. OZ2ME 2767 p. 29. OZ9KY 757 p. 
7. OZlWQ 2595 p. 30. OZ6FL 748 p. 
8. OZlHD 2540 p . 31. OZ7BR 722 p. 
9. OZ90L 2476 p. 32. OZ3JN .663 p. 

10. OZ5HF 2461 p. OZ4HZ 663 p. 
11. OZ2AF 2403 p. 34. OZ8SF 608 p. 
12. OZ7IF 2073 p. 35. OZ6EI 595 p. 
13. OZ9BT 2056 p. 36. OZ9VN 580 p. 
11. OZ7HO 2019 p. 37. OZ7BY 557 p. 
15. OZ9PF. 1931 p. 38. ·OZ5HV 535 p. 
16. SM7DYA 1917 p. 39. SM4KL 532 p. 
17. OZ9AC 1838 p. 40. OZ5MT 380 p. 
18. SM7ANL 1652 p . 41. OZ7LU 362 p. 
19. OZlNT 1595 p. 42. OZ3A 339 p. 
20. OZ6AF 1399 p. 43 . OZ7EW 315 p. 
21. OZ9JF 1258 p. 41 . SM7BUN 235 p. 
22. OZ2LN 1142 p. 45. OZIGO 151 p . 
23. SM7CYL 1136 p. 46. OZ9TS 44 p. 

47. OZ2RD 13 p. 

Föjande oggar har räknats som checkloggar : OZ2SD, 
---4HZ, ---4PQ, -7LX. -8IS, -8i\IE, -8UP, -8UX, 
- 9DE, -9EO, SM6CYZ. -6DVG/7, - 7PQ, -7ZN. 

Testen präglades av stor aktivitet. ganska bra kondi
tioner och gott julhumör. OZ-domiansen i prislistan är 
avsevärd, men vi hoppa-<; på ökad aktivitet i SM nästa 
gång. Vi gratulerar segraren SM7BCX, Yngve Persson, 
Skanör! 

Skåne den 3 februari 1964. 
UR7 testkommItte 

Kontakt med Sovjet 

SM4KL berättar följande: 
. Jag har fått ett mycket långt och välskrivet brev på 

en god svenska frå n UR2DZ Endel Kesker, KREUKSI 
15-8, Tallinn, Estonia, USSR. VI h a r nämligen haft ett 
långt >hlgh speed» telegrafl-qso på 80 m, även detta på 
svenska. Om aktiviteten p:l UKV skriver Endel: »Här i 
Tallinn tir varje kväll QRV UR2KAC, UR2RLS (A3). 
UR2DZ, UR2AO, UR2RLH och snart kommer några nya 
<tationer till. UR2KAC har utarbetat en aurora-kalender 
och funnit. att det under september var ~au» den 14 :e, 
19 :e, 21:a , 22:a, 23:e och 28:e, under oktober den 12:e 
och 29:e, un.der november 7:e, 9 :e, 17:e och 24:e samt 
rör deeember hittills den 3 :e. Endel frågar vad Ni I SM 
tror om aurora·perioder? Han har till sk rivit ett antal 
USSR-am atörer och fått uppgift på följande signaler 
och frekvenser. 

USSSR-stns som är QRV på 1H 

UA1DZ 144,20 UR2DZ' 144,00-144,175 
UC2AWD 144,470 UR2GK 144, 13 
UQ2AOD 144? UR2AO - 144 ,60 
UQ2KAA 144 ? UR2CB -- 144 ,07 
UA1MC 144,008 UR2CQ - 144,08 
UAINA 144,06 UR2KAC Vfo samt 432,48 
UR2BU 141,18 UR2DL - 144 ,27 
UR2RLS 114 ,05 

('Vldare: Inpt 10 W; 10 el. 
yagi och 7 rör. UKV-super 
som ej går bra, skall byg
ga konverter) 

Endel har 2 st. .6CW4, E 88CC, ECC84 m . fl. rör. Han 
ä r glad om någon kunde hjälpa honom med ritningar 
för 6CW4 och E8&CC konvertrar ( ~KL anm.: Jag skall 
sända över QTC nr 12 för I år samt en ritning med 
E88CC. Har någon flera ritningar el. rör liknande ovan 
så tror jag Endel blir glad). UR2DZ började ",ed ama
törradio 1947 och har h aft licens sedan 1958. På merit 
listan fi nns 101 hörda l ä nder, 34 zoner, WAS = 46. To
talt finns det 38 diplom I hans rum, han ha r ~RCC. och 
»Top.. sam t är medlem i RSGB. Han tir 31 å r , ogift och 
jobbar vid TV som tekniker. • 
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Efterlysning 
Franske VHF Managern F9ND Pierre har skrivit och 

frågat om ett 144 lIfc-qso F2YT-<SM5KL som skulle ha 
ägt rum på kvällen den 9 jan . 1964 . 

Jag har tillfrågat ,SM4KL samt ·bett .SM7BE göra ef
terfor,knlngar bland SM7 :orna. Båd a har läm nat nega
tiva besked, varför jag vänder mig till läsekretsen med 
frågan om någon kan ge upplysningar om detta qso. Det 
finns knappast anledning förmoda att någon 'SM-pirat 
varit 1 farten, utan det troliga är att fransma nnen fatlat 
statIonssignalen hos motstationen fel. 

Regler för aktivitetstesten 
Frekvensband : 144 och 432. 
Tider: l . ti sdagen I varje månad alla trafiksätt. 

3. ti sdagen I varje -månad endast Al. 

Klockslag: Kl. 1900-2100 SNT. 

Poäng: 


Avst.• km lU 432 
0- 10 l 2 

11- 40 2 5 
41- 90 .1 10 
91-160 4 20 

161-250 5 25 
251-360 6 30 
:161-450 7 35 
451-550 8 40 
551-650 9 45 
651- 10 50 

Det ges sålunda 12 mänadsomgångar, var och en omf3Jl
tande två testomgångar dvs. 1. och 3. tisdagsl,vä llarn a 
som räknas samman. 

De nio bästa rnå nadsomgångarna sammanräknas vid 
ärets slut. En stn som deltagit mindre än nio gånger pla.
ceras efter stITS med nio tester, även om den förres poäng 
ä r högre. 

Gemensam tävlingslogg för varje månadsomgång skall 
vara -FJ tlllhanda senast en vedtan efter 3. t isdagen 
I varje månad ( obs. var 10 dagar förut) . Km och poän g 
skall vara utsatt av den tävlande . önskvärt men ej nöd 
vändigt a tt QRA Locator anges. Använd SSA loggblad ! 
Ingen testkod behöver utväxlas, det räcker med M(T). 

Det tävlas, förutom om äran, om de a\' - 5UU sktinkta 
stilfulla silvertallrikarna: en för licensklass A+B, en för 
klass C och en för lyssnaramatörer. 

Korta kommentarer till varje månadsomgäng mottas 
med tacksamhet och publiceras, om utrymme finns till 
gängligt. 

Ostgötar på 144 Mc esb 
SII-I5FJ blandar 28 Mc esb med 116 Mc till angenäm 

styrka och smak Stort pa med pp 4-65 A 200 W indi
kerat. Ant 16 el en gelsk slot-beam. I övrigt gammal fin 
ColIInskvalitet på det mesta i Bengts shacl,. Favorit 
frekvens: 1-14, 16 MC. 

SM5GZ i Finspong blandar på samma sätt som -FJ 
om man undantar att han har en HT·32 istället för en 
32S-1. H an kör qrp (en effektblandare 1 form av en 
832 direl, t till antennen, en 4 el beam pä, balkongen) men 
går ut överraskande fint på cw och esb. Ropar pi). ca 
144 ,22 Mc. En av anledningarna till att Bernt Iw m Igång 
på 144 var att råa och energiska byggplanerare högg ner 
de träd som uppbar hans långvågsantenner. 

S~[5MN har äntligen kommit igång igen på 144! Blan
dar 14 Mc esb frän den hembyggda fIlterexcitern med 
130 Mc och förstärker det hela i en QQE06/10. 100 W 
pep och 16 el beam. Ropar på ca 144,90 Mc. 

Oscar III 
V åra danska vänner är i färd med att organisera 

flera arbetsgrupper inom ramen för detta projekt. Me
ningen är att en grupp sätts upp ä.ven inom SM7 enligt 
vad Åke, - 7BE meddelar. 

1296 Mc 
SM7BE har varIt med i ena änden av ett c ro:ssbands

qso där 1296 Mc \'ar det ena bandet. Vld·are meddelan
de kommer, då man klarat -lvåvägsförbindelsen. • 

FREKVENSSTANDARD 
MED 
MULTIVIBRATOR 

En enkel och billig lösning 
av SM6CNX, STEN HAM, Osterlånggatan 64, 
Trollhättan 

Kristallkalibratorn 
Kopplingen är helt kOnventionell och använ

des i de flesta amerikanska mottagare. 'Lämp
liga rör är 6BA6, 6BZ6 m. fl. ,Frekvensen 
justeras med trimmern på 60 pF. Denna kan 
ersättas med en philipstrimrner på 30 pF, men 
då får parallellkondensatorns värde eventuellt 
ökas. Kondensatorn från skärmgallret till jord 
reglerar återkopplingen_ 

När man bygger apparaten bör man place
ra kristall och trimmer så långt bort från 
rören som möjligt. 

Provexemplaret byggdes på en plexiglas
platta, eftersom den leder värmen sämre än 
ett metallchassi. 

Om kalibraJtorn användes utan multivibra
tor, kopplas den direkt till mottagarens an
tenningång. 

--.----,-ci'.--+ 150V 

1000 l n120K nl00K 

f;o- HF 

15 

KristallTcalibratoTschenw 

Kristallval 
Lämpiga kristaller är 100, 200 och 500 kHz. 

En 100 kHz-kristall kostar omkring 40:-, en 
200 kHz-kristall 20:- och en på 500 kHz 
10:- kronor. 

-------r--.......";i----+1SOV 


47K 47K 
C1 mOD n 

,  - +----411 I~UT 

22 
I~~O-----J 

47K 

Multivibrato1'kopplingen 

Frekvensjustering 
När kalibratorn är färdigbyggd, måste den 

justeras till rätt frekvens, vilket sker med 
trimmern. 

De frekvensnormalstationer, som är bäst 
hörbara i Sverige, är MSF i England och 
WWV i USA. MSF går in med mycket god 
signalstyrka på 15 MHz omkring middagstid. 
På kvällen torde MSF på 5 MHz vara bäst 
hörbar. WWV kan också höras på 10 MHz. 
Identifieringen av dessa stationer är inte \Svår, 
eftersom de brukar sända tidssignaler. 

Med MSF eller WWV instälid på mottaga
ren trimmas kristallkalibratorn till exakt sam
ma frekvens. Om kalibratorn ligger högre än 
normalfrekvenssändaren, trots helt invriden 
trimrner, får man lägga in en större parallell 
kondensator till trimmern. 

Multivibratorn 
Med en multivibrator inkopplad efter kri 

stallkalibratorn erhålles tätare kalibrerings
punkter t. ex. var tionde eller var femte kHz. 
Proven visar, att man utan svårighet kan 
åstadkomma en delning av kristallfreltvensen 
med 1 :40 eller 1 :50. 

.Multivibratorns frekvens är beroende av 
R ICfR2C2 och formeln kan skrivas: 

10000 
f= (RICI +R2C2) 

där f sätts i tMHz, R i kohm och C i nF. (Var
ken R 1 eller R2 bör väljas över 100 kohm.) 

'Det visade schemat är för en ingångs
frekvens av 100 eller 200 kHz och utgående 5 
och 10 kHz. 

Brytaren SI kortsluter en del av gallerläc
kan R I, så att annan frekvens kan tas ut. 
Ledningarna till .sI måste vara mycket korta, 
annars uppkommer brum. 

Gallerläckan R I, som består av ett fast mot
stånd oc htvå trimpotentiometrar, justeras för 
önskad frekvens . Med Si i läge »tm,> ställes 
10 kHz-punkterna in och i läge »från» ställes 
5 kHz-punkterna in. .• 
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FREKVENSDRI FT 


temperaturkompensering 


Frekvensdrift i VFO och mottagaroscilla
torer är ett problem för många amatörer. Med 
ökad popularitet för SSB ökar även nödvändig
heten av hög frekvensstabilitet under läng tid. 
Byggsatserna innehåller i regel nödvändiga de
taljer, det är den lille hembyggaren som råkar 
ut för de större svårigheterna. Lyckligtvis be
höver inte amatören normalt räkna med att 
hans oscillatorer ska vara stabila över ett 
särskilt stort temperaturområde men det be
hövs ändå en del kompensering. 

Om en resonanskrets användes för att kon
trollera frekvensen hos en röroscillator, får 
man under en uppvärmningstid av några min. 
en frekvensdrift som härrör sig från kapaci
tetsändringar i röret, däråt är inget att göra. 
Efter att röret antagit .arbetstemperatur beror 
frekvensdriften mestadels på kapacitans och} 
eller induktansändringar i oscillatorkretsen 
allt efter omgivningens temperaturändringar. 

För att reducera denna frekvensdrift måste 
man införa temperaturkompensering. För 
detta ändamål finnes s . k . TC-kondensatorer, 
vilka ändra sin kapacitans i förhållande till 
omgivningens temperatur. De finnas för både 
positiv och negativ kapacitansändring, men ef
tersom en icke kompenserad resonanskrets har 
positiv frekvensändring vid stigande tempera
tur inses att den kompensering som skall till
sättas kretsen skall vara negativ. Kretsens 
resonansfrekvens sjunker varför en TC-kon
densator med lämplig kapacitansminskning 
utväljes. Sådana kondensatorer finnes i vär
den från 0,3 pF till 120 pF samt i olika värden 
på kapacitansändringen per grad C. Även 
trimrnerkondensatorer tillverkas. Märkningen 
utgöres av bokstäver och siffror. 'Första bok
staven P eller N betyder positiv eller negativ, 
de efterföljande siffrorna anger kapacitans
ändringen i p.p.m. (parts per million) per grad 
C temperaturändring. Ex.: P 100 säger att 
kondensatorn ökar sin kapacitans med 0,0001 
per grad C. N 750 minskar sin med 0,00075 och 
NP O behåller sin kapacitans oberoende av 

Utvalda delar av artikel i QST 12163 översatta och 
saxade av SM7BNL, BENGT FROLANDER, Eksjö 

temperaturen. Valet av kondensator blir för 
det mesta ett cut and try jobb. 'Få amatörer 
har tillgång till den utrustning som behövs för 
en exakt mätning, men använder man en xtal
oscillator som signalkälla och sedan noterar 
frekvensavdriften med hjälp av t . ex. vfon kan 
man fä en uppfattning om hur stor TC-kon
densator man bör använda. Rätta värdet får 
man genom att .sätta in olika kondensatorer 
göra mätningar, tills frekvensavdriften håller 
sig inom tolererbara värden. Det är ju vik
tigt att tillse att kretsens övriga komponenter 
är av hög kvalitet och att ingen <mormal upp
värmning sker. 

Tabeller och ma;1:ematiska formler kan den 
intresserade hitta i QST 12}63 sid. 24. 

översättarens kommentarre: 

Min hembyggda rx har alltid lidit av fre
kvensdrift, särskilt märkbar på 20 mb. Vid läs
ningen av artikeln i QST fick jag en ingivelse 
att försöka göra något åt eländet. En ytterli
gare drivfjäder var att jag planerar ::.ändare 
för SSB. 

Mätresultat före ändringen: 
Frekvensdriften på 20 mb var den första 

minuten 5 kc, under följande timme 15 kc, un
der timmen därefter 4 kc osv. i positiv rikt
ning. 

Åtgärd: 
Först bytte jag glimmerkondensatorerna C1 

och C2 vardera på 100 pF mot N 750, varvid 
konstaterades att rxen var fullkomligt stabil 
på 40 och 80 mb medan den på 20 mb fortfa
rande drev. Under första minuten 5 kc, under 
följande timme 6 kc och under timmen där
efter 2 kc positivt. . Då sattes en 50 pF N750 
in i stället för den 50 pF glimmerkondensator 
C4 som satt där tidigare. Kretsen trimmades 
till rätt frekvens och ny mätning företogs. 
Resultat : ,Första minuten 4 kc positivt, efter 15 
minuter var frekvensen densamma som vid 
kall rx, efter en timma 1 kc negativt. Där
efter fick rxen vara igång hela natten och 
efter 8 tim. hade den flyttat sig ytterligare 1 
kc negativt. Hade jag haft ett större antal 
kondensatorer att välja på, skulle jag ha fått 
den att ligga alldeles stilla men jag var nöjd 
med det resultat jag uppnått med sä enkla 
medel. 

Te-kondensatorer lagerförs numera normalt 
inte i alla värden och av alla radiolösdelsför
säljare men en av QTC annonsörer bar nog 
landets största sortering. 

Temperaturkompensering är något att 
tänka på vid nästa oscillatorbygge. _ 

l\JO\fISSHfl[J{ 
Av SM4CTF, GUNNAR JONSSON, 

Postfack 6, Frövi 

När detta skrives, har inte QTC 28}64 
utkommit, varför inga som helst kommentarer 
till första upplagan för i år av den här spalten 
influtit till redax. Vi fortsätter väl i blindo 
på brottets bana! 

Den här gången ska vi ägna oss at mät
ning av anod-, katod- och gallerström i sän
dare (se bl. a . fig. 1 a-c). I fig. 1 a mäts en
dare. I fig. 1 a mäts endast anodström. 
I fig. 1 b mäts samtidigt både .anod-, 
skärmgaller- och styrgallerström. I fig. 1 a 
fås ju sändarens ineffekt enkelt (anod
spänning X anodström) medan i fig. 1 b 
om anodspänningen är känd, och katodström
men mätes, man endast kan säga att sända
rens ineffekt understiger anodspänning X ka
todström. Fig. 1 a ger alltså ett mera exakt 
resultat, men är svårare att arrangera, då in
strumentets isolering till chassie (panel) och 
dess inre isolation måste klara hela anodspän
ningen, medan sådana svårigheter nästan helt 
bortfaller i en koppling enligt fig. 1 b, 

I fig. 1 c dimensioneras R" .så i förhållande 
~ , till R j att lämplig ström framgår genom in

strumentet. Vi tar ett exempel: Vi vill mäta 

I t-+--ll-

--I 

I Rg 
~ !.g ~ 

R, II Ri 
mA 

Fig. 1 a, 1 b och 1 c. 

R~=ordinarie galleriäcka 
R~= shuntmotstånd för MA 
Rj=MA:s inre mots,tånd 

gallerströmmen i ett PA-rör som enligt rör
tabeller har en styrgallerström på C:3. 3 mA 
i den använda kopplingen. Vi ska använda ett 
instrument med fullt utslag för 1 mA. Instru
mentets inre motstånd är 80 ohm (står ofta 
på skalan, men kan också mätas meC: ~n ohm
meter, om man bara undviker att förstöra det 
instrument man mäter på!). 'Spänningsfallet 
över instrumentet (och även över Rs) är 80X 
0,001 V = 0,08 V. Vi bestämmer att instru
mentet ska visa fullt utslag för 5 mA. Då är 
alltså strömmen i R s 4 mA. Spänningen över 
R s = Rs X O,004 V. 

Således : 
80XO,001 = R s X O,004; 

R's = 20 ohm. 
Nu säger någon broder i nöden: »Jag har 

ett par instrument, men inget av dom räcker 
till för anodströmmen i min sändare.» Lugn, 
broder, det är lätt ordnat, vi tar ett exempel 
igen. Vi har ett 5-mA-instrument mE:d inre 
motstånd 100 ohm. Sändarens anodström ligger 
på c:a 60 mA. Instrumentet bör kopplas så att 
det gör fullt utslag för 100 mA. Två möjlig
heter att göra detta skall visas: 

a) enligt fig. 2 a. 
Strömmen i MA = 5 mA 
Strömmen i R sh = 95 mA 
Spänningen över MA = spänningen över 
R sh' 
Således : 
100X O,005 = Rsh X O,095 ; 
Rsh = 5,25 ohm. 

Ett motstånd på 5,25 ohm är rätt svårt att 
skaffa, v,arför vi kastar oss direkt över till: 

b) enligt fig. 1 b. 
IStrömmen i Ma - R se = 5 mA. 

Strömmen i R sh = 95 mA 
R sh bestämmes till 20 kohm. 
Spänningen över MA - R = spänningse 
en över R sh ' 
Således : 
(100+Rse ) X O,005 = 20 X O,095; 
Rse = 280 ohm. 

Närmaste standardvärde, 270 ohm, duger
bra. 

R'h R,h 

----@- ~ 
28 

Fig. 2. 

Nu säger någon att man förlorar nyttiga 
volt, i synnerhet i en koppling enligt fig. 2 b. 
Ja, räkna själv, det är inte så mycket att brå
ka om! 

Spänningen = 20 X O,095 V = 1,9 volt. 
Förlorad effekt = l,9 X O,1 = 0,19 watt (vid

fullt utslag). 
Ja, till nästa månad hoppas redax att det 

kommit in en liten flod av önskemål, frågor 
(och kanske någon liten klagovisa) till spal
ten. 

Vi ses och hörs! -
70 
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TEKNISKA 

NOTISER 

Redaktion: SM7ACB, SM7SY, SM5CKJ 

Förstärkare med hög utspänning 
I »Selected ISemiconductor Circuit Hand

book», Seymour SChwartz, 1960, hittar man 
följande intressanta koppling: 

Det sätt på vilket Ql' Q2' Q3 och Q4 kopplats 
tillåter spänningen från strömförsörjningsan
ordningen (nätaggregat, batteri), - Vcc på 
100 V, att delas upp mellan de fyra transisto
rerna så att kollektorspänningen för var och 
en hålles under 30 V som är maximalvärde 
för 2N384. Som jämförelse kan nämnas att 
-VCEmax = 32 V för OC72. Transistorerna be
höver inte matchas för lika karakteristika. 
Vilket antal som helst kan användas utöver in
gångstransistorn. 

R 3 R' 
,-~J--.-c~-r~~~--.-~~ 

IN 

Späningssvinget för varje transistor uppträ
der över 18 kohms-motståndet i baskretsen 
och totala spänningssvinget som erhålles över 
belastningsmotståndet R L utgöres av summan 
av spänningssvingen i varje steg. 

Strömförbrukningen för hela förstärkaren 
är den som erhålles i Ql som kan kopplas med 
gemensam emitter eller gemensam bas. önskar 
man stor ströförstärkning bör gemensam 
emitterkoppling användas, som visas ovan. 

Nyckling med switchtransistor 
För att få en klickfri nyckling av ett sän

darsteg har man länge använt nycklingsrör. 
(Se t. ex. översikt om nycklingsmetoder i Ra
dioteknisk Årsbok 1953-1954.) Fördelarna 
med att använda en rent elektronisk krets 
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jämfört med en mekanisk anordning som ett 
relä är uppenbara. Speciellt en transistor er
bjuder lågt spänningsfall, stor strömkapacitet, 
total frånvaro av gnistbildning och är snabb
verkande jämfört med ett relä. Transistorn har 
emellertid en begränsning som man får se upp 
med, nämligen den maximalt tillåtna kollek
tor-emitterspännigen, V CE' 

Om man nu ersätter katodmotståndet till 
röret som skall nycklas, med en transistor, vil 
ken späning över transistorn kan man då vän
ta sig vid öppen nyckel då transistorn är 
strypt och därmed också röret? Utan tillgång 
till rörkurvor, som väl i regel är fallet, är det 
klokast att mäta spänningen mellan katod och 
jord med ett instrument med inre motståndet 
1 ,Mohm eller mer. I artikeln »Open-Key VoIta
ge in Cathode-Keyed Circuits» i QST, Dec. 
1961, sid. 38, ges en enkel men grov beräk
ningsmetod av denna katodspänning. Den 
beräknade spänningen kan emellertid behöva 
ökas med upp till 50 .% på grund av att för
stärkningsfaktorn (,u), som används för be
räkningen, är reducerad då röret är nästan 
strypt. 

För att ytterligare krångla till det : katod
spänningen ökar med ökande drivning på styr
gallret. Spänningen kan öka 2-3 gånger det 
beräknade värdet utan drivning. Av ovanstå
ende framgår klart att man bör mäta upp 
katodspänningen under aktuella driftförhål

landen innan man ger sig på en transistorkrets 
för nyckling. Som riktvärden kan följande an
ges: Utan drivning har ett 5763 (QE 03/10) 

en katodspänning på 30 V och ett 6146 (QE 
05/40) 80 V. Med full drivning stiger katod
spänningen hos ett 6146 till 175 V; samtliga 
värden alltså med öppen nyckel. 

Ett praktiskt utförande är nedanståen
de koppling som hämtats från »Fraktisk 
transistor-teknik», Kjell Jeppson, Nordisk 
Rotogravyr 1962. 

Motstånden och kondensatorn i baskretsen 
utgör tillsammans ett filter så att styrpul
serna som åstadkommes med nyckeln får en 
vacker form innan de tillförs basen. OC76 har 
~VCE max = 32 V, så kopplingen är inte direkt 
tillämpbar annat än i nycklade lågeffektsteg. 
OC77 och BCZ12 klarar däremot en kollektorI emitterspänning av 60 V. RCA-transistorn 

t ( 2N398 med - VCE max = 105 V får man för c:a 
tio kronor. Upplysningsvis finns det också en 

1, Westinghouse-transistor som heter 2N1015F 
med +V CE max = 300 V. Pris okänt.

l I det fall nyckling med gallerblockering 
används är spänningen över öppen nyckel 
helt enkelt den som spänningskällan har. 

Nätaggregat med två funktionel' 
'Det här nätaggregatet är inte märkvärdigt 

på något sätt i var och en av sina två funktio
ner, men omkopplingssättet förefaller vara 
nytt och originellt och synnerligen enkelt. Då 
omkopplaren :SI är i läge 1 får man heIvågs
likriktning med miHjordad transfonnatorse
kundär. Dioderna D2 och 'D3 är då funktions
lösa. Med SI i läge 2 ligger alla fyra dioderna 
i en bryggkoppilng. 

]153: ~t--r:T. 

1 


Denna enkla finess medger alltså att man 

kan få dels en låg spänning och en stor ström, 


r dels dubbla spänningen och en mindre ström. 

Om vi antar att transformatorn har t. ex . 


2X260 'V sekundär måste dioderna på vanligt 

vis tåla en maximal backspänning (peak in

verse voltage) på 750 V, då man ju i ena fal

let har 520 V (effektivvärde) över rtransforma
IJ torsekundären. 'Filterkondensatorerna får gi
vetvis också väljas med tanke på detta. 

I 
Kristallkalibrator med övertons
förstärkare 

En mycket ofta förekommande koppling i 
amatörlitteratur är kristallkalibratorer i alla 
upptänkliga variationer. Nedanstående är 
kanske inte så vanlig; den är funnen i QST, 
Dec. 1961, sid. 55. 

En 200 kHz kristalloscillator åtföljes aven 
10 kHz multivibrator som alstrar övertoner, 
användbara upp till 20 MHz. 2N170 är en LF-

transistor av npn-typ, med f hfo = 4 MHz. När
maste europeiska ekvivalent är den dyra 
OC140, men vilken pnp-transistor som helst 
går bra, bara man vänder på batteriet. För 
att bibehålla prestanda bör OC45 med fhfl> = 
6 'MHz användas. Frekvensområdet uppåt 

AN 1Er:' 

kan utökas genom att använda AF114 eller 
AF115. Det kan också göras genom att byg
ga till en övertonsförstärkare som ses längst 
till höger på ,schemat. Har man vänt polarite
ten på batteriet enligt förslaget ovan, måste de 
tre jordade punkterna i förstärkaren anslutas 
till minuspolen samt emittern och 3900 ohms
motståndet i spänningsdelaren till basen anslu
tas till pluspolen på batteriet. 

OC170 med fbf l> = 70 MHz är närmaste mot
svarighet till 2N247 (fhof = 30 MHz). C2Lz av
stämmes med C2 till önskade övertoner. 

Skulle någon till äventyrs vara konservativ 
och vilja »rörisera» kopplingen finns detta i 
Radio & TV News, 'Dec. 1957, sid. 68. Signalen 
från en kombinerad 100 kHz- 1 MHz kristall 
oscillator kopplas till en diod som alstrar över
toner, vilka förstärks i en oavstämd 6AK6 
upp till 150 MHz. 

Frekvensmultiplikator med AFY19 
Mullards nya VHF-effekttransistor AFY19 

är avsedd för effektförstärkning i portabel och 
mobil kommunikationsutrustning. 'Den har en 
uteffekt av c:a 500 mW vid 160 MHz med 
7.5 dB effektförstärkning. Som ett praktiskt 
exempel på en frekvensmultiplikator med 
AiFY19 visas nedan en dubblare från 40 till 
80 MHz. 

'Strömförbrukningen är 70 mA, driveffek
ten 10 mW och uteffekten 114 mW. Dämp

~ 

50 OHM 

0.12 jJH 
50 OH/"'. 

>00 

R<C 
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ningen av 40 MHz-signalen är 52 dB. Kretsen 
är generellt användbar och då den kopplas i 
kaskad med flera steg rekommenderas ett pi
filter av följande typ: 

T-T
~A ~ TXc 
C
AT 

Om 	filtret används i ovanstå.ende dubblare 
erhålles 	en dämpning på mer än 40 dB av 40 
MHz-signalen. Då kan filtret ha följande kom
ponentvärden: CA = 200 pF, 	Xn = 60 pF, Xc 
= 	145 pF och LA = 0.07.uH. 

Ytterligare nå.gra VHF-kopplingar med 
AFY19 kommer i följande TN. _ 

Ä-r Du med och 
TÄ-VLINGSBYGGER 

600 	kronor 
vinkar 

Så här började det 

ISM4KL hade kommit på en fin id~ som han 
till allas stora glädje presenterade under \DL
mötet i höstas. 

Det han länge hade grunnat över var hur 
man skulle kunna aktivera byggandet bland 
SM-amatörerna och kunna göra det på ett 
attraktivt sätt. Ett sätt som också skulle 
kunna komma alla till godo. 

Id~n var att ordna en tävling i QTC och 
problemets lösning fanns alltså i ett nötskal, 
som ger ökad byggaktivitet och alla kan ta 
del av resultatet i tidningen. 

Så återstod bara att presentera förslaget 
och det visade sig inte vara några svårighe
ter att få styrelse och IDL med på noterna. 
På stående fot klubbades sexhundra kronor 
i prispengar. Förslaget omarbetades därefter 
till tävlingsregler och KL's id~ hade blivit en 
tävling. 

Nu gäller det för alla er andra att visa, att 
tävlingen inte är ett slag i luften. Nej, bygg 
och skriv och rita som aldrig förr. Även om 
inte just din artikel prisbelönas så kommer 
som vanligt i alla fall en slant på posten som 
tack för hjälpen som medarbetare i tidningen. 
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Några råd 
till ntedarbetarna 
'. Skriv tydligt! Helst (me.n inte nöd

vändigt) skrivmaskin med dubbelt 
radavstånd. 

.• 	 Skriv på en sida av papperet som bör 
vara i A4-format. 

• 	 Använd så litet förkortningar som 
möjligt. Använd svenska sorter och 
förkortningar. 

'. 	 'Scheman ritar QTC, men naturligtvis 
måste du sända in ett original. Rita 
tydligt! Tänk på att ett schema all 
tid blir tydligast om man lägger till 
förda spänningar ovanför rör, tran
sistorer och komponenter. Observe
ra alltså att vi bara i yttersta nödfall 
'(läs: aldrig) skall rita scheman en
ligt det amerikanska systemet med 
plusspänningar som kommer in ned
ifrån och grötar till. 

'. 	Bifoga gärna en mått- och placerings
skiss. 

_ 	 ,Foton skall helst vara svartvita och 
gjorda på hårt papper (= kontrast
rika). Men det går faktiskt bra med 
litet av varje, har du färgfoton så går 
de också att använda. Ju bättre foto, 
ju större chans till en omslagsbild. 
Naturligtvis räcker det med ett negativ 
då ordnar QTC kopieringen. 

GLÖM 	INTE § 
att det är SM6-meeting i Kungsbac :&1I 
ka söndagen den 8 mars. Se vidare 
februarinumret. <6> 

SM7BLJjMM 
I ett brev till SM7ACL omtalar Lars-Gun

nar att han i USA inköpt en Viking tx för att 
kunna uppehålla förbindelserna med amatör
vännerna i SM-land. När detta skrivs befinner 
han sig någonstans i närheten av Japan men 
beräknas komma upp mot England i slutet av 
februari eller i början av mars och då vara 
QRV på följande frekvenser och tider: 

CW: 3550,7057,14114 samt 2117l. 

Foni : 3695, 7100, 14114, 14200 samt 2117l. 

Alla kvällar 20z och i mån av tid 12z. 

Han är synnerligen angelägen om QSO med 
SM7 men pratar givetvis gärna med alla SM. 

Adress! Lars-Gunnar örne, M/S Marieholm, 
Red AjB Timex, Box 7084, Göteborg 7. _ 

Red. 	Bengt FröIander, SM7BNL, 
Västerlånggat. 21 B, Eksjö. 

DX-året 1964 startade med synnerligen goda 
condx på de tre lägsta banden. På 20 mb var 
signalstyrkorna på USA stns mestadels S9 
under dagtid, VK/ZL ,S6-8 10-12z. Afrika
nerna lät höra av sig strax efter skymningen 
och fram till ca 20z. 40 mb har uppvisat de 
bästa condx under januari. Praktiskt taget 
hela dygnet har bandet varit öpppet för hela 
världen och det är säkert många som kört 
W AC på några timmar där. På 80 mb cw har 
Asien hörts redan kl. 18z och Jår represente
ras av Gus som bröt igenom QRM-barriären 
den 22 jan. Tyvärr är trafikdisciplinen obefint
lig på det bandet så det är nästan hopplöst 
att genomföra ett dx-QSO med någon behåI
ning. Trots detta har en del fina saker rappor
terats. Några förutsägelser för mars vågar jag 
mig inte på eftersom våren nalkas bör förhål
landena på de högre banden förbättras något. 
Eventuellt öppningar på 14 mb och något 
mindre QRM på 80 och 40 mb. Därmed över 
till bandrapporter och nyheter. 

Bandrapporter 

80 cw: WlIZY, W2CWK, W1SWXj1, 
W2HUG, 	W2HAQ, W2RND, W3GRS, W3KFQ. 

3500-3505: VE1ZZ, VE1MM 22z-02z, 
V01DX. 

JA6AK, 	 UA9GO, 9Q5AB, HK4DP, 9G1EI, 
YA5A 2130z-0000z, KV4CI, 5N2JKO, UG6DO 
0030z, PY1BTX 2145z, VE3CFU 2240z. 

Eu: 4UlITU, PX1CR, HV1CN 01z 3506. 
80 8SB: 	Inga rapporter men en PZ stn hör

des ställa till rabalder i bandet ca OOz 3775. 
40 	 cw: CR6AI 2210z 7008, VQ2FC 2215z 

7006, ZS6ANN 2215z 7006, MP4BEE 2315 7020 
(hörs 	 varje kväll). AP5GB 0015z 7005, 
SM5BKK/9Q5 0020z 7005, HB9YGj4W 2110 
7012, 7X2NJ 2110z 7010, KZ5WR, XZ2ZZ hör
da. W6 varje em 15z. 

40 SSB : ZL2BVjP 0945z 7094. 
20 cw: 	UI8KHA, KP4BET, 5B4WS, UL7IJ, 

EA9AP, EP2AT, VE1KS, 	 UA9CM,9S4DG, 
AP5HQ, 	HPlIE, HI8:MMN, MP4TAS, ZD8HB. 

20 SSB: 	Massor av USA-stn bl. a . W1AKY 
1330z 14280 89. 

15 cw: HB9YGj 4W 12-13z, KN3PKY 22
23z, W0IOJ 18- 19z, WOKZZ 21- 22z, 4X4IE 
11- 12z, ZB1EB 20-21z. 

28 cw: 	W8ZTS 17-18z, K0AIS 16-17. 
Tack -	 XL, -CAK m. fL! 

Nyheter: 

I slutet av febr. reser Gus hem till USA från 
Sikkim via XW8 och VS4. Det är ännu inte 
säkert ,att han får möjlighet att köra något 
från dessa länder. 

S. Sandwich Isl. VP8HF kommer att vara 
aktiv mellan den 6 och 27 mars, företrädes
vis med SSB. 

Salvador. YS1MM, 8SB, QSL via W2CTN. 
Christmas Isl. VK9MV med 40 W (;w 13

15z på 14062 och 14103. VK9MD 14125 och 
VK9XI måndagar mellan 13-15z cw och AM. 
Lör- och söndagar 0230-06z. 

Marion Isl. ZS2MI QRT i mars. QSL via 
ZlS10U SAE + !RC för snabb retur. _ 

WOSA·WEEKEND 
För att fira femårsjubileet av instiftandet 

av WOSA-diplomet kommer Antwerpens ra
dioamatörer att anordna en WOSA-Weekend 
den 7 och 8 mars 1964. Stationer som är »OK 
för WOSA» använder JOSA för att lätt kunna 
identifieras. 'De kommer att delta i en intern 
tävling inom föreningen. De som är intressera
de kan passa tillfället att samla poäng för 
WOSA-diplomet. För europeiska stationer er
fordras 6 QSO med WOSA-stationer. 

ON4ZN, ON4QV, ON5CM gm. fiCCE 

TREDJE 	INTERNATIONELLA 
AMATöRRADIOMöTET IKONSTANZ 

Det numera traditionella amatörmötet invid 
Bodensjön äger i år rum 27 och 28 juni. 

Liksom föregående år får besökande OM's 
temporär licens för mötesdagarna. Arrangö
rerna önskar alla hjärtligt välkomna och hop
pas kunna 'återkomma med fler detaljer så 
småningom, _ 

B~ 

SöNDAGAR 	 Nya 

tider
0900 SM6SSA 3750 SSB 
0930 
1000 

SM7SSA 
,SM5SSA 

3650 AM 
3650 AM 

nya 

frekvenser 

1030 SM2SSA 3650 AM 
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officer inom radioklubb vilka diplom somfär 	 dock tillgodogöra sig dem i CHC. PACC-TESTEN 1964 
åberopas.(Dvs . Då DlJD 200 finnes, då räknas ävenTEST- För CHC kräves minst 25 diplom. »Seals» Arets PACC-test kommer att köras mellanDlJD 100-150). 

utdelas för 25, 50, 100 och 200 diplom, alla 6 lördagen den 25 april, 1200 GMT och söndageno 	
4. Mt~ltipel tilläggsregeln. Under tiden nå

continents samt från 25 olika länder, summa den 26 april, 1800 GMT.gon klass i något diplom ändras, får CHCVRAN sex. Om det brådskar, går det fortast att sänsökanden begära att detta inräknas utan Alla amatörband användes och både CWBox 78 da 	 pengar på internationell postanvisningnågon extra betalning. (Något diplom CW och phone-phone kontakter räknas.Gävle (Postal Money Order), stoppa kvittot i brevetkanske ändras till enklare villkor tror Testrneddelande bestående av M(T) följt avmed ansökan samt begära svar via air mail,red. Georgia County Award var ju för serienummer med början vid 001 utväxlas.men då måste man ä ven räkna med kostnadensvårt från början.)Medan loggarna fylles med mestadels W och för diplomrullen i retur. 	 Varje fullt genomfört QSO ger 3 poäng.5. Undantagsregeln. . 'Diplom utgivet: endastK calls kan det vara på tiden att b esluta på Som tidigare nämnts finns det omkring 15 Slutpoängen erhålles genom att totalaen klass men ger stickers i stället räknasvilken sida man ska vara i CHC/HTH partyt i svenska CHC f . n. och SM5WI ståtar med poängsumman från samtliga QSO multipliceendast som ett, såvida ej CHC reglernabörjan av juni. Väljer man HTH, ja, då kan 200 awards. Han erhöll en utmärkelse per ras med antalet kontaktade provinser. Detgör undantag. Undantag äro DYCC 200 man ta det lugnt ännu en tid, kanske på sin sonligen överlämnad av W2SAW under dennes finns 11 provinser och P A stationerna angeroch 300, WPX tillägg, CQ SSB tillägg,höjd avverka ett eller annat QSO med någon besök i Sverige 1962. CHC rör sig i stort som provinsen med en förkortning på två bokstäverY.LCC 100, 200 etc.CHC för att fä fler poäng för HTH diplom synes. 	 efter anropssignalen. Provinserna ger en mul6. CHC är individuellt oavsett olika call unetc. Men ämnar man delta som CHC (Certi  CHC har rönt en del missförståelse på sina tiplikator per band, varför högsta antal somder olika tider eller QTH. Alla diplom utficate Hunters Club) måste man förbereda sig håll inom SM. Det bör klarläggas ;J,tt varje kan uppnås är 66 (6 band).ställda på enskild eller klubb '( organisai tid, såvida man ej redan är med i CHC för diplom kostar en dollar, men sökes högretion) .tillgodoräknas för CHC. Loggarna skall innehålla följande uppgifter :stås. klasser tillkommer ej avgift. Det finns f. n . 7. Klubb eller organisation kan tillhöra Datum och tid, anropssignal för kontaktad staCHC:s regler är i korthet följande. omkring 10 olika diplom utgivna av CHC OldCHC. tion, provins, multiplil{ator, sänt och mottaget1. Klassregeln. Vilket diplom som helst be Man K6BX. Avgiften en dollar är numera gan8. Medlemskapsdiplom som ARRL, RSGB, kontrollnummer och poäng.traktas som olika, om det är utg ivet för ska internationell. Nog sagt om CHC dennaSSA som endast kräver avgift räknas ej. Loggarna skall postas senast den 15 junioch särskilt tillägg för separat band, gång.9. Medlemskap i särskild organisation som 1964 och adresseras till Mr. P. v. d. Berg,mode eller annat förhållande. (T. ex. Det är antennen som ska ge resultatet. Närkräver en särskild prestation räknas. De PA0VB, Contest-Manager VERON, KaizerWPX 7 Mc WPX EU, WPX SSB). 10-15- 20 var vidöppna, var 3-elements beamäro bl. a. CHC, FHC, 0CWA, OOTC, straat 54, Gouda, The Netherlands.2. Duplikationsr egeln. Diplom från olika ut eller Quad den radikala lösningen. Bra gainA1-op,Class A-OP Club, TOPS, HSC,givare som har exakt samma villkor, i alla riktningar. Men hur ska man lösa den Varje log skall åtföljas aven försäkran attVHSC, 'FOC, OTC, RCG, ROSH, ROWH,räknas endast ett. (.WAC 80 och 6S6 80 frågan för 40- 80 mtr. Det har försports att testregler och licensbestämmelser följts.m . fl.t. ex. exakt lika, men ej 101 resp. !DXCC en OH9 har en 3 ele. beam roterbar för 80 me10. 	 ARRL Office and Leadership Appoint -5GGERed. anm.) ter, men det är ej alla förunnat, att disponeraments räknas endast en gång för var och3. Toppklassregeln. När diplom är utgivet i en 	 liten by för sina antennarrangemang.en klass eller utnämning. Likadant räkflera klasser eller särskilda tillägg får Ground Plane har varit en lösning för månganas 	 andra länders nationella utmärkel VHF-TESTsökanden hoppa över lägre klasser men även för 80, men Inverted Vee börjar trängaser. 
undan GP. Veebeamen är underligt nog ej Marstasten 1964 

cering om contest varit minst i nationell 
11. 	 Tävlingsdiplom räknas upp till 3:dje pla

så mycket använd, men den ger ej heller så 
Lö rdagen d en 7/3 och söndage n den 8/3 inbjuder 2-m 

Mars: mycket gain på lägre frekvens. Slutsatsen av klubben och UK7 till nordi s k VHF- lest enligt nedan: 
detta blir, att testerna manar fram sina ut Frel.vens : 144-146 Mc. 

nivå och diplom utgivits av Contest Ma
nager (Prime sponsor) . Lokal eller klubb

övare att bättra på sin antennfarm om fram Tider: d en 7/ 3 kl. 2000-8/3 kl. 0200 GMT och d en 8/3 
7-8 Nordisk VHFtest

diplom räknas ej, även om test var av14--15 ARRL VX fone 2nd part" 
gången uteblir. Och det är väl skäl gott nog kl. 050(}-S/3 kl. 0000 GMT. Varje sla tion fä r endas l nationell karaktär.14-15 YL-OM CW kontaktas en gä ng under te sten. för contests vidare existens.12. 	 CHC medger upp till tre licensklasser.23- Pakistan DX T estloggarna skall ~e nast den 22 m a rs 1964 insändas t illtrorSåledes räknas kl. A för 3, B = 2, C= 1. OZ4 U B Bjarne U1dum , Hammel s trupvej 7/ 1I, Köpen28-29 ARRL DX CW 2nd part' 

Testvråred. hamn S V , Danmark.13. 	 CHC medger endast en licensklass ut

ställd i annat land i eget namn. CHC 


28-29 REF 
F(;r testen gäller i övrigt följande a1lmänna testregler: 

All a licensIerade am a törer i Danmark , Norge. Finland April: medger flera länder men måste vara olika REF -TESTEN 1963 och Sverige kunn a deltaga i testen . Kon takter med
prefix. statione r utanför dessa länder rär tillgodorä lenas, m en 4- 5 PZKCW R esultat CW dessa sta tioner leunna icke själ va deltaga i tävlingen.14. 	 Diplom utställda årligen räknas separat.Helvetia 22 Poäng QSO MUlt. Samtl iga till å tna vagtyper enligt respektive lä nders15. 	 Diplom för meriter rä knas, om utställa11- 12 CQ WW DX SSB* am a törbestäm melser får an vän das.1. SM3TW 7.884 73 36ren 	 är högre auktoritet än på lokal18-19 PZK fone Under var je QSO ska ll k Oder av lypen 599015 GP26c2. SM5BDY 1.620 27 20klubbs nivå . Ulväxias. Koden b e tyde r a ll m ol st a tionen hörs RSTREF fone 3. SM5CCE 1.530 30 17 599, att det är a vsänd a rens QSO nr 15 och att pos itio16. 	 Brev som bevis på uppskattning, deltaganH 22 4 . SM5CTI 729 27 9 nen ä r GP26c enligl QRA-Iocalor. Pos itionsuppg iftende, medverkan m. m . räknas ej.25-26 P ACC CW iFONI* är obliga torisk . 5. ISM5BUE 630 21 1017. 	 Diplom gällande just en station, såsom P oängberäkn ing : 1 poäng per lem.

6. SM7TV 441 21 7Maj: utställningar, hamfest, I[)X-pedition etc. Test-QTH rär ej s kift as u nder l eslens lo PP. I loggen 
räknas ej . 7. SM7AVD 312 13 8 skall k la rl angi vas egel les l-QTH och dess position lIlI9-10 USSR DX CW 8. SM7BDS 294 14 7 närmaste allm än t leända ort eller orter.18. 	 Diplom för wkg enskild eller familj räkOZCCA CW 192 8 Testloggen skall inn ehålla följande kolumner fra.n 

16-17 OZCCA fone 9. SM5CIK 	 8nas ej . vä nster till höger: Dalum. Tid (i GMT), B a nd. Mol10. 	 SM6BBV 189 9 719. 	 S. k . Net Certificate räknas ej. sta tion, Avsänd k od, fi10ttagen kod. Distans i ltm samt30-31 CHC-HTH party 11. ISM3CJD 48 4 4 en tom kolumn för testkommitten s antecknIngar. QSO 
som saknar nägon a v dessa uppglCter godkännes ej. 

20. 	 CHC Officers väljas årligen. 
12. 	 SM4DRD 3 1 1Juni: 21. 	 Lifetime Membership kost.ar 1 dollar eller Loggen skall utskri vas på sla ndard loggblad [ör les le rFoni :12 IRC. Ansökan sändes till K6BX Clif eller maskinskrivas på A4 formal.6-	 7 NFD (RSGB)* 1. SM5TA 75 5 5Evans, Box 385, Bonita, Calif. USA. T ill slut samman rä knas poängsum man och loggen un

Totalt segrade DJ5VQ på 12.126 p. 2. dertecknas av opera tor m ed namn oeh ad ress. 

datumet fastslaget. neral Certification Rule) dvs. underteck
Med asterisk utmärkta tester betyder iSänd jämte ansökan även GCR list (Ge

SM3TW. REF överraskade både med komplett 73 och god lesl 
nad av två lic. amatörer eller en aukt. lista över resultat och diplom 	 SM7BOR 
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4. OH2A 100 102 ~26 81.252 38. SM5BNX [):.! 2~ Il:.! 2.164 
5. OH2i\A :113 R4· 620 !j2.080 39. SM6CPI 55 22 112 2.16,1 
6. OH10P 26~ 6V 586 10.431 10. SM6CMR 17 ~4 9S 2.352SAC 196;3 RESULTAT I 7. OH5AC 25~ 74 [134 :39 .516 41. iSM7BUE :16 ~6 Sl 2.106 
S. OH2AF 29~ 55 587 32.285 42. SM5CIK 66 .14 132 1.848 
9. OH6AA 201 50 41~ 20.900 4~. SM7CX 51 15 115 1. 725THE SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST 1963 10. OH40K 167 41 ~41 13.98 1 41. SM5DKH 50 17 101 1.717 

11. OH2BS 94 36 201 7.236 45. lSM7AML 51 16 106 1.6961. OH 12. OH6AH 20 9 39 351 46 . SM6BXV/5 36 14 73 1.022 
CW, single op. . ............ . . . ...... 7 loggar 8.004 QSO'n 949.699 poäng 47. SM5CZD 26 17 5U 952 

48. SM5AAYFoni, single 33 13 67 871CW, multi op. . ..................... 12 » 3.679 » 716.748 » 
 49. ISM5KY 32 12 64 768l. OH5SM 106 40 235 9 .400FONI, single op..................... 27 » 505 » 26.170 » 
 50. 'SM5UU 20 17 43 7312. OHlSH 101 35 24.6 8.610 51. SM6CWP 28 10 56 560FON!, multi op. ..... . .............. 5 » 179 » 9.080 » 
 3. OH2BC 42 26 103 2.678 52. SMSBWM 15 7 30 210Checkloggar ............ . . . . . . .. . . 
 4 . OHIQY 36 16 77 1.232 53. 'SM3AKG 2 2 5 105. OH400 31 12 66 792
117 loggar 12.367 QSO'n 1. 701.697 poäng 6. OH50D 24 14 50 700 Cceckloggar: SM3CZS, SM4AWC, SM4DFF, SM4DKC, 

,SM5DAH, SM5DSF,7. OH2TJ 15 12 42 504 SM5BHW, SM5BUT, SM6CLH,2 SM 
SM6DPF.8. OH5TM 15 11 33 363CW, single op. ...... . . . . .......... 53 loggar 7.103 QSO'n 770.909 poäng 
 9. OH0NI 19 9 4(): 360

CW, multi op. 7 » 1.462 » 187.208 »o ••• •••• ••• • • ••• • • • ••• 10. OH2BBM 16 8 32 280 CW, multi
FONI, single op. ...... . .. .. . . ..... 5 » 233 » 13.517 » 11. OHITK 14 8 34 272 l. SM5CZQ 475 99 1015 100.48512. OH8YL 14 7 29 203FONI, multi op. ... ...... . ........ 2 » 78 » 2.766 » 
 2. SL5AB 319 72 671 48.31213. OH2BAZ 12 8 25 200
Checkloggar ....... ... ... . ...... .. 14 » ( ( 

14. OH50Q 9 7 18 126 
3. ISL3ZV 212 33 423 13.959 

4 . 'SL6BH 175 29 382 11. 07815. OH2HN 7 6 20 120 5. SL2ZA 107 22 212 4.66481 loggar 8.876 QSO'n 974.400 poäng 16. OH2BS 7 6 14 84 ,6. SM5BGK 74 30 155 4.65017. OH3NY 7 ·5 16 803. LA 7. SM5CPD 100 20 203 4.06018. OH7NM 6 3 13 39CW, single op. ................. .. . 17 loggar 1.686 QSO'n 156.089 poäng 
 19. OH2.RZ 4 3 12 36

CW, multi op........ . . ............. 3 » 700 » 71.838 » 
 20. OH5UX 5 3 10 30 
FONI, single op..... .. ..... . . .. ..... 6 » 146 » 5.782 » 21. OH2BAI 3 3 7 21 

1 » O) 22. OH0NF 4 2 8 16FONI, multi op. ........... . . .... . . . 41 » 1.672 » 
 23 . OH2BAM 2 2 5 10CCheckloggar . . .... . ..... . ........ . 3 » 
 24. OH3YI 3 1 6 6 TOLV25. OH2BAC 1 1 3 3 
30 loggar 2.573 QSO'n 235.381 poäng 26. OHITN 1 1 3 3 

27. OH1VR 1 1 2 24. OZ I TOPP 
CW, single op. . ............. . ....... 7 loggar 1.247 QSO'n 152.688 poäng 
 Foni, multi FONI, single op. . .. ... .... .... . .. . .. 13 /) 147 » 2.863 » 


1. OH2QV 68 32 158 5.036Checkloggar ........ . .......... 2 » 
 2. OH2AA 45 24 98 2.352 
3. OH2A 42 15 91 1.365 CW, single CW, multi22 loggar 1.394 QSO'n 155.551 poäng 4. OH3NE 13 7 27 189 1. SM5BAU 116.685 l. OH2EW/0 202.MO 
5. OH6AA 11 6 23 138 2. SM5CCE 103.897 2. OH1SH 132.868 

FINLAND 37. OH2BAZ 72 25 148 3.700 3. OH1TN 99.528 3. SM5CZQ 100.485 
4. OH2QV 86.184 4. OH2LA 90.68538. OH2ND 72 25 147 3.675CW, single SVERIGE 5. OH2BBM 79.086 5. OH2A 84.25239. OH3YI 73 23 144 3.312 

KOlumnerna betyder 1 den ordning de förekommer: pla~ 6. OH5VD 63.990 6. OH2AA 52.080 
cering, signaJ , antal QSO , mUltIplikator, poäng och slut

40. OH2VZ 53 28 110 3.080 CW, single 
7. SM5CAK 57.318 7. SL5AB 48.31241. OH2WX 59 21 123 2.583 1. SM5BAU 530 105 1113 116.865poäng. 8. SM5CEU 53.956 8. OH40P 40.43442. OH1PI 47 26 98 2.548 2. SM5CCE 468 107 971 103.897 9. OZ4FT 51.134 9. OH5AC 39.5161. OH1TN 432 104 957 99.528 13. OH3WL 57 21 114 2.394 3. SM5CAK 335 82 699 57.318 10. OH2BR 50.080 10. LA8D 34.1602. OH2QV 367 108 798 86 .184 H. OH5TW 49 20 104 2.080 4. SM5CEU 266 82 658 53.956 Il. OH2UQ 44.555 11. OH2AF 32.2853. OH2BBM 376 98 807 79.086 45. OH2CQ 44 23 90 2.070 5. SM3TW 315 67 648 43.416 12. SM3TW 43.416 12. OH6AA 20.9004. OH5VD 379 79 810 63.990 46. OH3WU 33 27 68 1. 836 6. ,SM5AMF 223 65 441- 28.6655. OH2BR 293 80 626 50.080 47. OH3QT 42 18 78 1.404 7. iSM5BDY 207 63 424 26.1724!l.6. OH2UQ 313 67 665 44.555 OH1SS 28 18 65 1.170 Foni, single Foni, multi 8. SM71D 181 51 378 19.278

251 49. 25 577. OH5UX 80 529 42.320 OH5VF 19 1.083 9. SM50V 161 57 336 19.152 1. OH5SM 9.400 1. OH2QV 5.0368. OH2BC 226 86 484 11. 624 50. OH2BCP 35 11 70 980 10. 'SM6CKV 161 50 330 16.500 2. OH1SH 8.610 2. OH2AA 2.3529. OH3TA 196 69 440 30.360 5I. OH7QV 40 12 80 960 Il. SM2ALU 225 :Yl 457 16.452 3. SM50V 5.712 3. SL5AB 1.93810. OH8QD 245 56 519 29.064 52. OH3XT 36 11 75 825 12. SM5AQI 152 51 322 16.422 4. SM5CAK 4.620 4. LA8D 1.67211. OH9NV 244 54 521 28.134 53. OH2HZ 30 13 60 780 13. ·SM5CVG 200 38 405 15.390 5. LA5HE 2.808 5. OH2A 1.36512. OH2BL 187 59 395 23 .305 54. OH2BCI 23 15 46 690 ( ' 14. SM5BDS 179 41 373 15.293C~· 6. OH2BC 2.678 6. SL6BH 82813. OHIWY 206 55 411 22.605 55. OH4PX 27 9 68 612 15. 'SM5API 180 41 369 15.129 7. SM7CPL 2.484 7. OH3NE 18914. OH3XZ 199 52 418 21. 736 56. OHlSJ 24 12 44 528 16. SM5AIG 146 45 315 14.175 8. LA8WF 2.200 8. OH6AA 13815. OH5RZ 208 47 436 20.492 57. OH3XW 25 10 50 500 17. SM7TV 115 53 254 13.462 9. OH1QY 1.23216. OH1SU 151 57 332 18.924 58. OH1WR 18 9 36' 324 18. SM7TQ 130 49 266 13.034 10. OZ7FH 1.04017. OH3UO 213 39 452 17.628 59. OH5PG 19 7 38 266 19. SM5AFE 151 40 303 12.120 11. OH400 79218. OH9QB 132 ,60 287 17.220 60. OH1YO 18 7 36 252 20. SM7AVD 127 46 257 11.822 12. OZlDX 78019. OH5TS 149 51 320 16.320 61. OH0NF 18 7 36 252 21. ,SM5BPJ 129 42 277 11.63462. OH2LO 17 3220. OHIVR 148 50 309 15.450 7 224 22. iSM5ACQ 168 33 344 11. 35221. OH7NM 137 50 290 14.500 63. OH2BCG 19 5 38 190 23. .SM2CXU 111 49 231 11.31922. OH2BAH 185 36 395 14.220 64. OH2BBF 14 6 31 186 ( r 24. SM7EH 120 13 244 10.49223. OH2BAC 180 33 394 13.002 65. OH1WD 9 8 20 160 25. SM5BFE/5 67 56 147 8.232 Foni, single
24. OH2BAM 131 45 269 12.105 66. OH3XI 11 6 21 126 26. SM5ARQ 152 26 295 7.670 1. SM50V 77 34 168 5.71225. OH1TK 134 39 277 10.803 67. OH6VC 13 4 :w 104 27. SM7TE 171 22 342 7.524 2. SM5CAK 78 30 154 4.62026. OH50D 124 40 267 10.680 68. OH2RD 8 5 16 80 28. SM4AHG 148 24 300 7.200 3. SM7CPL 50 23 108 2.48427. OH3PJ 187 27 379 10.233 69. OH2VJ 3 3 7 21 29. iSM6DED 156 31 212 6.572 4. SM4BTF 25 13 53 68928. OH1WM 132 33 279 9.207 70. OH5UY 3 2 6 12 30. SM2RI 134 2J 277 6.371 5. iSM5BDS 3 2 6 1229. OH3NR 141 30 ·285 8.550 71. OH2FS 1 1 3 3 31. ISM4DRD 128 24 258 6.192 Checkloggar: SM3CJD, SM5AM, SM5CZQ, SM6ALA.30. OH2BAI 123 27 255 6.885 72. OH2XK 1 1 3 3 32. SM3WB 93 32 190 6.08031. OH6RC 108 28 233 6.524 73. OH9RF 1 1 2 2 33. SM5AIO 112 27 220 5.94032. OH9PX 112 27 236 6.372 Foni, multi 34. SM3COD 124 20 239 4.78033. OH3RK 100 32 194 6.208 CW, multi 

35. iSM4CHM 102 18 208 3.714 l. SL5AB 52 19 102 1.93834. OH2YL 60 33 139 1.587 l. OH2EW/0 701 133 1520 202.160 36. SM7CJC 05 23 131 3.013 2. SL6BH 26 12 69 82835. OH8ND 74 27 159 4.293 2. OHliSH 517 118 1126 132.868 37. SM6JY 68 20 139 2.780 ~36. OH3WN 94 23 170 3.910 3. OH2LA 451 95 965 90.685 
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NORGE 
Denna effekt upptages helt av R , enär vi en

CW, single ZR SPECIAL dast behöver spänning för att styra ut röret. 
1. LA5HE 175 69 381 26.389 Här följ er några exempel på olika rörs2. LA6ZH/C 193 55 395 21. 725 

»driftsliv», AB 1. 3. LA6U 170 60 353 21.180 
4. LA8PF 166 49 355 17.395 APROPA ZR SPECIAL Behövlig Driveffekt W 
5. LA2Q 155 52 306 15.912 Skärmgallerjordat slutsteg Typ Peak HF volt 52 ohm 75 ohm6. LA8SG 182 38 374 14 .212 

4 -125 100 192 1337. LA4LG 104 50 221 11.050 QTC dec, 1963, sid. 298, 
8 . LA9MB 1~1 28 246 6.888 4 -250 110 233 161 
9. .LA4KG 108 30 225 6.750 4X250 B 50 48 3310. LA3UF 98 30 211- 6.330 älfjakt Rättelser: Sid, 298, första stycket, högra 

813 95 174 12011. LA8WF 57 31 120 3.720 spalten, skall stå »dioderna i skärmgaller12. L A8CE 46 17 94 1.958 7094 50 48 33aggregatet.» Omkopplaren i katoderna skall13. LA5WH 31 19 62 .1.178 Vi ser alltså, att vi, för att kunna nöja oss14. LA4NG 42 10 64 640 vara märkt Sänd-Avstämning.Rä\Ted.: SM5BZR, Torbjörn Jansson med mindre driveffekt, måste öka R, men här15. LA4K 21 12 42 '504 ----'KV nämner diod typ FD-100 som lämplig,16. L A1TE 9 9 ,18 162 Plälslagarviigen 6/1, BrolllJlUl. av följer strax andra svårigheter i form av men jag kan berätta att även dessa s.k. »Pal17. L A5IG 8 6 16 96 missanpassning mellan exciter och slutsteg.nar-dioder» tillhör den grupp, jag provat medCheckloggar: LA 3SH , LA90/C. Det vi behöver, är en sorts HF-transformatordåligt resultat. Varför? framför motståndet R i den passiva gallerkretEtt påpekande från min sida beträffandeCW, multi Observera den nya adressen till rävred. sen. :Som bekant får man inte någonting förplaceringen av EY 81:orna bör göras. önsk1. LA8D 289 56 610 34.160 ingenting, så även här.2. LA1H 20.6 44 437 19.228 För övrigt kan nämnas, att 'Stockholmarna värt är att dessa placeras under chassi eller Våra åtgärder innebär nämligen att vi måste3. LA1K ~05 45 410 18.450 har spikat sitt jaktprogram preliminärt för på annat sätt skärmas ifrån inverkan nv anod införa en avstämd krets. Denna kan emelleråret. Förutsatt att vädret tillåter, kommer vi kretsen. tid göras mycket enkel, lågt Q-värde och fastFoni, single att börja med en skidjakt i början av mars. 
avstämd.l. LA5HE '4 1 26 108 2.808 Vidare tänker man ha en »svartfotsjakb i stil 

2. LA8WF 51 20 110 2.200 En vanlig fråga som jag erhållit under dis Vad vinner vi nu genom detta?med vad man haft ett par år förut. Prelimi3. LA5WH 16 8 36 288 kussion om ZR-special är ofta, om man icke Låt oss taga 813 som exempel, med R = 524. LA6ZHjC 17 6 36 216 närt datum för detta är 15 mars. lNågra van
på något sätt kan höja drivspänningen. (Exci ohm behövs 174 W som driveffekt, med R =5. LA4VG 14 6 30 180 liga jakter lär väl också bli av, Om KM vet vi 

6. L A6U 7 6 15 90 terns driveffekt är ju konstant - KV.) Ja, 1000 ohm (10 W induktionsfritt motstånd) och 
sig av ett system, som västeråsarna lär till
inget. Troligen kommer man i år att använda 

ibland är det ingen måtta på pretentionerna. L-krets kommer vi fram till W = -- med 
Foni, multi Emellertid har detta medfört att jag gjort vis 952lämpa, r stället för särskilda poäng- eller KM

1. L A8D 41 19 88 Ul72 sa efterforskningar för att se, vilka möjlig 1000jakter räknar man ihop resultaten från alla 
Check logg : LA1K. heter det finns att driva ett slutsteg via galler andra ord ca 10 W, vilket ser mera tilltalande 

rat en jakt eller legat som räv skall man även 
vanliga jakter under året. Har man arrange

krets från en lågeffektexciter. Låt oss se på ut. 
DANMARK denna fig.få en viss poäng för detta. 
CW, single Det vore kul att få några rader om räv

1. OZ4FF 330 74 691 51.13'1 jagandet på andra ställen än Stockholm, Du2. OZlLO 244 54 519 28.026 
3. OZ4H 208 56 434 24.304 som h:änner 'Dig manad må gärna inkomma 
4. OZ4RT 144 56 307 17.192 med några rader om vad som har hänt på räv INTAG FÖR5. OZ5DX 166 47 360 16.920 jaktsfronten under 1963, och vad ni har för EXCITER PÅ6. OZ2NU 150 48 314 15.072 
7. OZ3LI 5 4 10 40 planer för i år. Tackar på förhand! Ex~7TER ZR-::SPE:CI~ 
Checkloggar : OZZKH, OZ3Q. .t3 

Foni, single 
Fig, 1 . 1. OZ7FH 30 16 65 1.040 Svartsändarjakt! 

2. OZlDX 18 15 52 780 
3. OZlKI 34 8 64 512 Söndagen den 15 mars anordnas en »pirat Den spänning som uppstår över R för en Fig . 2.4. OZ5JK 13 6 26 156 jakt» i stockholm med omnejd. Signalen som viss påtryckt HF-spänning beräknas av5. OZ3SK 18 3 36 108 användes blir SM5ArOj5 och sändningen star6. OZ3KE 8 6 16 96 1) E = R· r Den krets som skall användas visas fig. 2.7. OZlMR 6 .6 13 78 tar omkr. kl. 10.15, dvs. vid SM5S'SA-bulletin Den effekt som behövs för utstyrning beräk 'Kretsen inkopplas mellan ordinarie koax-in8. OZ1RT 5 4 15 60 sändningens slut . Frekvensen blir omkr. 3605 nas av9. OZ5BA 5 1 10 10 kHz. QSO önskas med så många som möjligt taget i ZR Special och ingången.10. OZ4DX 2 2 4 8 2) W = r· E L1 7 varv B&W nr 301111. OZZIF 4 1 8 8 »och svartsändningen» beräknas pågå till om Låt oss taga ett konkret exempel.12. OZ3LN 2 1 '4 4 kring 14.00, Skulle mot förmodan ingen lyckats L2 11» »» »Rör 7094 behöver 50 volt för utstyrning. Vi13. OZ6VB 2 1 3 3 L316» »» »hitta »piraten», pågår sändningen ytterligare önskar att impedansen som excitern sitall ut L4 20» »» 3012en timme. Alla, som deltager, kan nyttja all styra skall var<J, 52 ohm. L528» »»»- männa kommunikationsmedel. Har 'Du rävsax, Av 1) får vi sålunda Spolarna med tillhörande komponenter måsmen ej tänker deltaga, vore det bra om Du 50 = 52· r, te skärmas eller placeras under chassi. Even

har, men som vill deltaga. Flera kan hjälpas 
kunde låna ut den till någon som ingen sax 

50 tuellt kan man använda en separat skärmbox 
åt att inringa piraten medelst krysspejlingar. 1= 52 med spolar och låta boxen så att säga »hänga»~;11"4 

i koaxen mellan excitern och slutsteget . DennaEfter sändningens slut diskuteras använd 
Detta värde sätter vi in i 2)r sista stund meddelas att Eksjö Radio går då lätt att avlägsna om man skulle skaffa 

Klubb och Nässjö Radio Amatörer kom
taktik. Väl mött! 

en kraftigare exciter.Ev, ändringar eller kompletteringar sändes 50 
R3 i originalschemat bytes ut mot 1000 ohmW = 52 ·50i SSA-bulletin den 8 ~ch 15 mars . Kontaktamer att ordna årets SM i rävjakt. Täv

eller mindre (använd så lågt värde som möji god tid SM5ArO, ang. lån eller utlåning avlingen kommer att gå i Eksjötrakten. W = 48, dvs. 48 W behövs som driveffekt, ligt). Lägre värde för R resulterar i lägre Q 
när R = 52 ohm. Detta gäller klass AB 1. och något större värde tör C, ~ 

rävsax. _ 
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Ungefärliga värden. 
3,8 Mc 180 pF 9,2 .uH 
7,1 » 90 » 4,9 » 

14,2 » 50 » 2,5 » 
21,3 » 30 » 1,7 » 
28,7 » 20 » 1,2 » 

Enda svårigheten med intrimningen är 10 
meters bandet, då rörkapacitanser m. m. blir 
tämligen stora. Här får man då vara utan 
trimmer och i stället justera spolen själv en!. 
»cut and try» till resonans. 

(Om excitern är anpassad till pa-steget, kan 
detta kollas med ståendevågmeter. -KV) 

Injustering till resonans sker lättast genom 
att sätta spolen på plats, slå till glödström
men, lägga omkopplaren i katoden till »Av
stämning», och ansluta excitern. öka nu ut
styrningen så att ett litet utslag erhålles på 
gallerinstrumentet. 

Spolarna injusteras nu lätt till resonans på 
»bandmitten», dvs. max. gallerström. 

Data för spolarna gäller för en ingångsim
, pedans på ca 50 ohm. Reaktansen för L är ca 
230 ohm. 

Totala gallerimpedansen blir därför 1000 
ohm (eller lägre) resistiv reaktans parallell 
kopplad med 230 ohm kapacitiv reaktans, var
för fortfarande knappast neutralisering be
hövs. 

Litteratur : CQ juni 1961, sidan 34. 

SM6ZR 

SM5PB 

SM5TG 

SM2AID 

SM5ACF 
SM2ACG 
SM2AQG 
SM6AGH 
SM51\.UI 

SM6AEJ 

SM4ANK 

S~HAVP 
SM5AJQ 

SM5ABS 

SM7AJT 
SM5ACU 
SM7AFV 
S~f5AOV 

SM7CBU" 
SM5DWL 
Sl<I5Dnf 

SM7DKM 

SM7DLM 
SM3DMM 

Nya signaler 
Per den 13 feurua.rI 1964 

Häkan Frid~n, Nyponvägen 3, Salsljöba
~...... 
Axel Ström, Skanörvägen 5J Johannes
hw 
Tord Lindberg, Malmuddsvägen 33, 
~d ........ ,. 
Jan Tengborn, S l , STK, Uppsala 
Sören Torebäck, Box 18, Svansteln . 
Lars-Olof Vikström, Box 425, Morjärv 
Bengt Grahn, östergården, Va rberg .. 
Christer Engström ,Norrtullsgatan 23 C, 
Stockholm V A ..... , . . . . . . 
Bengl Grönlund, Hammarö 9, Kungs
backa 
Lennart Larsson. Lindvligen 24 A, 
Grängesberg 1 
Erik Lindblad, Busklorp, Mallngsbo , 
Erik Lindeberg, Bellmansgal. 26, Stock
holm 'SO ... , ...... " ... . .. .. .. . 
Sven-Eric Nahnfeldt. I{rulhornsvägen 38 
3 tr ., Sollenluna 5 
Karl-Erik östling, Moheda 
Uno Slaver, Skogsliden 15, Tullinge 
Jens Persson, Tunavägen , slä. 349, Lund 
Jan Pellersson, Krislinagal. 11, c/o Fal-
ke.nslröm, Enköping .... . . , , . . . . . 
Ulla Lundahl, Fredsgalan 2, Lund .. 
Nils Ericsson, Ältavägen 72, Nacka 
Sture Bergman, Svandarn.msvägen 41, 
Hägers ten . . . . . . . . . . . 
Kenneth Blomquisl , F 10, avd. 7, Ängel
~m .......... .. . 
Rolf Eng, östergalan 8 C, 2 lr., Älmhull 
Gunnar Eriksson. Box 52, Ångsta 

SM7DNM Lars-Erik Håkansson, V olonlärbacken 
8 C, Ronneby , B 

SM6DOM (ex-3429) Göran Hägg, Sandelhielmsga
lan 10, Vänersborg C 

SM3DPM (ex-3427) Bengl-Åke Johansson, Krart 
verkel , Järpen C 

SM4DQM Bengt Karlsson, Agensgatan 14, Deger
fors B 

SM3DRM Jan Kristiansson, E 711, östersund 3 B 
SM5DSM Jan Nordelö[, Äsgatan 6 A, Väslerås .. J3 
SM7DTM Lennart Ellasson, Espehögsgatan 16, Än

gelholm .. B 
SM3DUM Ture Sjödin, Nlppuddsvägen 34, Sollefteå B 

Adress- och signaländringar 

SM5BF 

SM2BH 

SM5EN 

SM5FY 
SM5JB 

SM5LM 

SM5LQ 

SM5MO 
SM5MT 

SM6VY 

SM5WF 
SM5XQ 

SM7AIA 

SM3A.KC 
SM3AAE 
SM5ANH 
SM3AGJ 

SM6APJ 
SM5AHL 

SM6AWM 
SM3AMQ 

S~f6APQ 

SM5AYY 

SM4APZ 
SM7BGA 
SM5BXA 
SM7BDB 

SM6BXB 

SM7BOM 

SM3BRM 
SM5BIN 

SM7BIO 
SM7BLO 
SM5BZR 

SM6BZU 

SM7BBV 

SM7CAC 
SM6CKH 
SM7CPI 
SM3CFJ 
SM4COK 

SM5COL 

SM4CAN 

Per den 18 f ebr. 1962 

Carl-Henrik Walde, Flinlbacken 23, 3 lr. , 
·Stockholm SV, 
Karl-Yngve Åkerström, Malma Stensväg 2, 
Uppsala 10. 
(ex-CPZ) Slig Becker, Drejargalan 5, Slock
holm VA. 
Nils Sjöberg, Bergv1igen 57, SIgluna. 
(ex-CQY) Lennart Mattsson, Bergsgr1ind 11 C, 
Arboga. 
(ex-DAC) Hans Djurberg, Hagavägen 97, 
'Solna. 
Jan Andersson, Repslagargatan 31, 2 t r. , Lin 
köping. 

Ingvar Axelsson, Box 46, Molala. 

Anders Slrand, Åkerbyvägen 13-15 C, Bar

karby. 

Karl -Anders Wallmark , Hamiltons vil.g 46, 

Halms lad . 

Folke Larsson. Box 20, Ljungsbro. 

( ex-AVJ) Bertil Märtensson, Kumminvägen 
21, Farsta. 

Alle LOfgren , Lönbladsgalan 1 B, Krlslian

slad. 

Lennarl Hellersledt, Svenslavik, 

Bengt Högberg, Box 421 , Näsåker. 

Lars Norell, Slorvrelsvägen 42, Trångsund. 

Gustav Fjaellslröm, 'Sliflelsehus 4, Hammar

strand. 

Göte Wiktorsson , örnvägen 2, Tun. 

Sigfrid Eriksson, Sljl1rnorpsgalan 14-16, Lln

I{öping. 

Karl-Erik Karlsson, V. Långgalan 77, Tlbro. 

Gösta Blomqvisl, Njurundahem K, 'Stockviks 

verken. 

Bengt Lundgren, Allalorp, Fjärås . 

Ul f Rlngh, Rörslrandsgalan 30, c/o Bergqvlsl, 

Stockholm VA, 

Bengt Jacobsson , Älgvägen 10, K a rlslad, 

Hans 'Johansson, Sjömansgalan 38 , JönkÖPing, 

Kjell Slrandberg, Soldalgalan 6, Vtls terås. 

Bertil Persson , Auguslenborgsgalan 22 A, 
Malmö S . 

Per-Olof Lj ungslröm , Lullragalan 4, F alkö 

ping. 

Kaj Persson, Bergsgalan 7 A, c/o Benglsson, 

Hässleholm . 

Everl Hedlund , Box 14, Hilleby. 

Börje W1inblad, Sil.lunavil.gen 11 A, 3 lr., 

Märsla. 

Arne Friis, Gullbergagalan 4 A, Malmö ö , 

Allan Carlsson , PL 320, Längaryd. 

Torbjörn Jansson, Plåtslagarvägen 6, 1 lr., 

Bromma. 

Gunnar ESbjörnsson, A vd . 5, Epidemisjuk
husel, Göteborg SV. 

Sven Adlerborn, Gelhornskroken 5 B. HäsSle

holm, 

Kenneth Pelerson, Pilgalan 16, Eksjö. 

Karl-EMk Lind~n , Kring-Alles väg, Lerum. 

Kjell Ström, Asvallehullsgalan 11 , Tranås . 

Slig Hllmla , Marin vägen 3, Hännösa nd . 

Björn Israelsson, örnsköldsgalan 39, 2 lr., 

örebro, 

Rolf Slrömberg, Störgränd 2, c/o Mallisson , 

Spånga, 

Kent Svensson, Varbergagala n 58, örebro. 

VluGGEN 

När det gäller träplugg, begär alltid 
V-PLUGG, så får Ni den bästa pluggen 
för. effektiv proppning. Välkänd och 
omtyckt sedan många år tillbaka. V
pluggen är tillverkad av ett seqt och 
elastiskt träslag, som ger V-pluggen 
betryggande hållfasthet och som gör 
den lätt att arbeta med. 

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

V-PLUGGEN AB 
KORNHAMNSTORG 6 - STOCKHOLM C 

Telefoner: 08-21 8994, 11 8997 

SSB-AM-CW 
Helt renoverade sändare och mottagare garanterade 
som nya. Priserna inkl. frakt och försäkring. 
E. F. JOHNSON 
Invade r 80-10 m. 

100 w SSB CW 25 w AM $ 515 

HAMMARLUND 
HX50 80--10 m; 50 w SSB CW, 12 w AM $ 435 
HXSOO 80-10 m; 100 w SSB CW, 25 w AM $ 565 
HQ170A 160--6 m .. $ 363 
HALLICRAFTERS 
HT37 80-10 m; 70-100 w SSB CW, 17 w AM $ 370 
HT44 80-10 m; 100 w SSB CW, 25 w AM $ 380 
P·l50AC Likriktare för HT44 , SRl50. SRl60 $ 110 
HT32B 80-10 m; 100 w SSB CW, 25 w AM $ 585 
SXl15 80-10 m $578 SXl17 80-100 m $ 367 
SR-l50 80-10 m $ 595 SR-160 80-20 m $ 335 
HT45 1500 w PEP $ 300 Likriktare $ 215 
COLlNS 
32S3 och Likriktare 80-10 m 100 w SSB CW $ 7f!iJ 
KWM2 80-10 m 100 w SSB CW.. .... $1060 
75A4 180-10 m $ 455-$ 575 75S3 80-10 m $ 565 
Drake 2B 80--10 m $ 262 $505 
National NCX3 80-20 m $ 358 
P&H LA400C 800 w PEP $ 225 
LA500M I kw PEP $ 190 
CDR Ham-M beamar 120 V eller 230 VAC 
Telrex o. Hy-Gain Beamarna. 
Skriv 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 

-._. --.
Hörde Du! 


det måste vara en 


EICO! 


VFO 722K 
Sändare 90 W 720K 
Sändare 60 W 723K 

För närmare upplysningar 
och data: Rekvirera den 

nya EICO-katalogen. 
Modulator 730K Sändes mot 1 kr i frimärken 

Klass 

C 

A 

B 
B 
C 
B 
B 

C 

C 

C 
C 

B 

A 
B 
B 
C 

C 
C 
C 

B 

A 
A 
C 

ELFA 

RADIO & TELEVISION AB 

HOLLÄNDÄRGÄTÄN 9 Ä, BOX 3075. 

STOCKHOLM 3. TELEFON 08 / 240280 
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\(AL1BRATORl<RISTALLF;R 

100 kHz 0,005% 39 50 kr 
200 I<Hz surplus 17 50 kr 

10.00. I<Hz ± 25Hz ... 31 50. kr 
350.0. kHz FT-243 0,03 % 10 00 l<r 
3500. I<Hz HC-6/U 0.,0.05 % -19 75 kr 

Surpluskristaller FT-243 å 8:75 kr (kHz): 
700.5,55 7010.,00. 7011,11 7016,6G 70.22,22 
7027,78 8007,14 8007,69 80.08,00 8021,42 
8022,22 8035,71 80.36,25 8058,75 80064,28 

l\-iFT 85 kHz ny surplus 
Zenerdioder 
Standardvär

I<rlstallugna

fabriksnya 400 mW 
den 3,3-15 V l lager. 

r surplus HC-6/U 6, 3 V 

. 

23:- kr 
14:- kr 

5:50. kr 

ERIES TC-KON DENSATORER: 
NPO 
N750 
PI00 

4,7-120 pF 
4,7-100 pF 

lO. pF 

Inom kort i lager: 
Nya versionen av 6146 för 120 W Input 

6 1 4 6 B 34:- kr. 
J{jsclUkrll<tare 40.0 l'IV 750. mA TYI' TL-4 

2:75 krist 25:- kr/lO st 

GCW4 8:35 kr QE03/12 21 :55 kr 
GCL6 8:35 kr QQE06/40 91 :60 kr 
6DS4 8:35 lu Hundratals andra typer 
6DQ6B 13:10 kr l lager! 
OEA8 8:35 kr 2N1970 14:85 kr 
OA2 6 :00 kr 2N697 13:80 kr 
OB2 7:75 kr 2N706 11 :10 kr 
807 11 :80 kr 2N441 9:20 kr 
81lA 47 :0.0. kr 2N190.7 60 :00 kr 
5703 15:25 kr lN645 7 :0.0 kr 
0146 26:90 kr lN2940 33:50 kr 
7360. 23 :90 kr ACl26 3 :55 kr 
EF80.5S 13 :85 kr AF102 5 :95 kr 
EL34 9 :85 kr AF10.5 3:55 kr 
DCG410.0.0.0 12:10 kr AF139 19 :75 kr 
QB3/20.0. 110.:0.0 kr OC614 4 :15 kr 
QB3/30.0 114 :0.0. kr Hundrat.als andra typer 
QE03/10. 11:90 kr l lager~ 

SPECIALERBJUDANDE 
1-9 st 10-49 st' Ung. ekv. 

2N322 2:25 ACI05, ACI0.6, 
1:85 kr} { TF<l6/30, AC128,

ZN323 2:55 2:10 kr OC74, OC318. 
2N324 2 :95 2:35 kr 2SB221, 2SB222 
2N508 3 :00 2 :45 kr 
2N524 4:70 4 :40 kr = 2N44 
2N525 5:00 4 :65 kr = 2N43A 
2N526 5:00 4 :70 kr 
2N527 5:00 4 :65 kr 
2NI0.97 2:25 { ACI05, TF66/30,1 :85 kr} OC74, OC318,
2N1098 2:25 1 :85 kr 2SB219 
2N1175 3:25 2 60 kr 
2N1413 2:95 1 85 kr 
2N1414 3:00 240 kr 
2N1415 3 :25 2 60 lu 
• Blanda gärna oli ka typer. 

OA150=1N34 1,25 kr. 
Prislista 
ltommer. 
givits. 

nr 
Allt 

6 sändes gratis. 
ovan fabriksnytt 

Oms 
om 

& 
an

frakt 
nal ej 

till 
an

S~I5CXF 

BO HELLSTRUM 

VALLENTUNA 

0.762-244 16 (såkr. e. kl. 16) 

SM6CSO Björn Lindgren, L:a Kärralunc!sgatan 3, Gö
teborg Ö. 

SM5CQP Fritz Davidsson, Stenlorpsgatan 23 1\, Vä.s
terås. 

SM4CKWj3 Ulf Malmgren, Furuvägen 9, clo Dunker, 
Sandviken. 

SM6DXF ,\nn Louise Selden namnbyte till Lundgren, 
Allatorp, Fjäräs. 

SM6DVG Jan Englund, Karl Gustavsgatan 32, c /o Ad
lersson, Göteborg C. 

SM7DQH Leif 'Schöid, Olofstorpsvägen 26, Häljarp. 
SM5DRL Sven Lindqwist, Brunnsgatan 5 A, Katrine

holm. 
SM5DFM (ex -CJG) Rune Andersson, Kungstensgatan 9, 

StockhOlm Ö . 
SM7DNB Ingvar Karlsson, Torpväg. 14, Oskarshamn 3. 
SM:>--1598 Thore Swenson, Lysviksgalan 33, 2 tro ned. 

till höger, Farsta. 
SM6-2H2 Kurt Jansson, Kärleksstigen 1, Karlsborg. 
SM4-3072 Nils Gustavss.on, Blockslensvägen 37, Karl

skoga. 
SM5-3107 Lars Erik Åkerman, Narvavägen 71, Västerås. 
SM:>--3248 Michael Rotter, Fregattvägen 4, Näsby Park. 
SM:>--3283 Erik Göransson, Kanbergsgatan 9, LInköping. 
SM:>--3413 Sören Persson, Hovetorpsgatan 14, Linköping. 
SL7ZM Nässjö FRO-avd. L. Johnsson, östra Läng

gatan 11, Nässjö. 
SL3ZV FRO östersundsavd. Kretschef Anders Weiss, 

Kyrkgatan 74, 3 tr., c/o Edgar, östersund. 

ORDET FRiTT 
Hr Redaktör! 

Med anledning av »Några klipp ur ett brev frän Gus» 
i QTC nr 1 1964 anhåller jag om plats i QTC för följande . 

Gus (som är mig obekant - nägon signal har inte an 
givits) ber sina vänner »alt borsta upp kunskaperna 
om Q-koden». Det är nog snarast Gus, som behöver 
borsta upp sina kunSkaper, sri. Sa. betyder t. ex. enligt 
internationell överenskommelse QMH »skifta till sänd~ 
ning och mottagning pä .... kHz (elle~ ... MHz). Om 
förbindelse icke erhålles Inom 5 minuter, gå tiiibaka tiii 
nuvarande frekvens.~ övriga av Gus anförda förkort~ 
nlngar är f. n. vakanta, men ärr eserverade [ör luft~ 

farten och kan när som helst komma alt tas i bruk. 
Hemmagjorda amatörförkortningar av Q-kodtyp måste 
undvikas, då missför5tå.nd kan uppstä, som i ett oturligt 
fall rent av kan innebära fara för liv och egendom. 
Ingen - hoppas jag - skuiie väl komma pil. tanken 
alt använda SOS som förkortning för »sänd om igen, fast 
saktare. e. d. och det är lika farligt ändrade betydelser 
av andra, internationellt fastställda förl<ortningar. 

För övrigt finns det .redan nägra Q-förkortningar, som 
torde vara användbara i Gus' situation, nämligen: 
QSU -Sänd (eiier svara) pil. denna frekvens [eller på 

kHz (eller MHz) l (med vägtyp .... ) 
QSX Jag lyssnar på .... (anropssignal ) pil. . .. kHz 

(eler MI-Iz) 
QSW? Vill ni sända på denna frekvens [eller på 

kRz (eller MHz) l (med vågtyp . )? 
Nu medges villigt och glatt, att det kan vara praktiskt 

med speciella amatörförkortningar, men dessa bör i så 
fall icke börja med Q och ej helle·r med Z. (Z-koden an
vänds i fast trafik, se vidare annan plats i detta num
mer av QTC.) Mig veterligt finns det ingen A-kod i ali 
mänt bruk, och därför sl<ulle man l{anske kunna sätta 
A för Amatör och utarbeta en Ilsta med förkortningar 
för lämpliga texter. Detta bör emeiiertid göras i samar
bete med de större radioamatörsammanslutningarna sä 
att denna kod verkligen får internationell mening. Nägon~ 
ting för SSA att ta upp på nästa Region I-konferens? 

Kommentarer från atnatörbröderna avvaktas med Jn~ 
tresse. (Även systrar läte göra sin stämma hörd.) 

Med hälsning 
Bosse Wahlman, SM5BLC 

SM5FT 
SM4SB 
SM7AVT 
SM4BIE 
SM5BTG 
SM6CLX 
SM3DZI 

SM3DBK 

SM2DCK 

SM7DLK 

SM5DTK 
SM3DVK 
SM6DBL 

SlvI7DML 
SM5DZL 

SM7DBM 
SM6DCM 

SM:>--3496 
'SM:>--3497 
SM:>--3498 
SM6-3499 

SM:>--3500 

SM6-3ö01 
SM5-3502 

NYA MEDLEMMAR 
Per den 13 februari 1964 


Gunnar Mejenby, Box 216. Tobo 

Carl Fjäii, Box 749, Stora-Tuna 

Åke Palmquist, Hallingsgatan 3 E, Malmö V 

Rolf Åkesson. Gärdesgatan l A, Karlskoga 

Lennart MeJlqvist, Annebodavägen G2, Ä!vsjö 

Magnus Svensson, Prebendegatan 8, Mariestad 

Per Göran Larsson, G:a Karlebyvägen 17 B, 

Härnösand 

Björne Kölvik, Djulögatan 33, c/o Jön sson . 

Katrineholm 

Martin Lundberg. Nybyggarvägen 21, Lyck

sele 

Göran Carlsson, Norra Infartsgatan 55 A. 

Landsitrona 

Martin Hedmark, -Semla, Fagersta 2 

lan Nilsson. Bryggarvägen 2, Edsbyn 

Bertil Andersson, Kailkäilegatan 19, Göte

borg Ö 

Sven-Roland Åstrand. Rosenvligen 12. Rödeby 

An ders Svenson, Rind6gatan 38. 3 rr.. Stock

holm NO 

Bo .starvall. Järnvägsgatan 35. Nybro 

Lars ödman, övre Husargatan 25 A. clo Jo

hansson, Göteborg SV 

Arne Euren, KUbbegatan 5, Farsta 4 

Ulf Siiven, Ankdammsgatan 42, 12 tr. , Solna 

Arne Gustavsson, Linnegatan 45, Norrköping 
Peter Sala nder, Hillerströmsgatan 1, Troil 

hältan 

Lars Kiingström , Teliusborgsvägen 54. Hä

gersten 
Olof Jonasson , Torgilsgatan 12 B. Borås 
Torbjörn Sjöberg, DjurSholmsvägen 32, 
Stocksund 

SM:>--3.503 Bengt Olsson. Bomansgatan 28 D, Västerås 
SM:>--3504 Leif Andersson, Cre ut zgatan S nb, Stock 

holm K 
SM2-3505 Per-Olov Sandström, Vithlillegatan 11. Luleå 2 
SM5--3506 Torsten Gabrielsson, Framnäsbacken 18, 

Solna 4 
SM4-3507 Lars Olov Sjöberg. Box 56, Frövl 
SM5-3508 Georg von llliminsl<y, Isgränd 2 nb , Häger

sten 
Si\-I6-3509 Börje Andersson , Daräng, Habo 
SM:>--3510 Häkan Lindgren,' Svea vägen 5. clo Johans

son, Lidingö 
SM:>--3,jll Jonny Rosenquist . Box 528. Arboga 
SM5-3512 urban Jansson, 1ge1kottsvä.gen 60, Bromma 
SM2-3513 Jan-Eric Johansson, Prästgä rdsgatan 66 A, 

Piteå 
S"1:>--3514 Erland Johansson, Studentstaden 14. Uppsala 

QS L från Telefunken 
SSA:s medlemmar erbjuds gratis QSL från 

Telefunkens representant i ISverige, Svenska 
AB Trådlös Telegrafi, Röravdelningen, Fack, 
Solna 1. 

Skriftliga beställningar med önskad kvanti 
tet bör snarast insändas till ovanstående 
adress. Upplagan är redan fastställd och det 
kan därför bli begränsad tilldelning vid ovän
tat stor efterfrågan. 

-DKJ 

PMS 1 
PMS 2 
LP 4780 
LP 4745 
Fe 1 

EFFEKT- och STAENDEVAGiIlETER. 3,5-30 MHz. Två mätområden 100 
och 1000 W. i\-Iäter SWR 1 :1-20: 1 . .. 
EFFEKT- och STAENDEVAG~(ETER. 27 "1Hz medborgarbandet 5 W fullt 
utSlag, SWR 1 :1-20:1 .......... . 
LAGPASSFILTER. För amatörbanden, 80 dB dämpning vid 47 MHz. 50 
ohms impedans. 1000 W 
LAGPASSFILTER. För amatörbanden, 45 dB dämpning vid 47 MHz 50 
ohms Impedans. 300 W 
GLöDDROSSEL. För gallerjordat linjärt slutsteg. Bifiiärllndad på ferrit 
kärna 

320.: 

185:

95 : 

62:

38:

FU FUTURALADA. Finns i 45 standardstorlekar. Kompletta med paneler och 
bakstycke fran 

Begär vår katalog med nettoprislIsta för amatörer. 
Vi sänder den naturligtvis grati s. 

AB SELTRON TELEINDUSTRI 
Egnahemsvägen 15, Spånga_ Tel. 08/36 77 90 

45:
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DAM· annonser 
Denna annoDsspalt är öppen tör radioamatörer. lom I 
denna lin el[enokap riktar all[ till andra radioamatörer. 
AnnonsprIs l kr per I[rUpp om 42 bokstäver. siffror 
eller teaken, dock \Al[ot 3 kr. loke SSA-medlemmar 
dubbel taxa. Ten oob l1kvld In.llndas var för olr till 
kanollet före den 15 l månaden före Införandet. Annon
sörens anropssll[D&l sl<all utsättao I an nona.... Knbar! 
pootbol< I'odtaa oAledes ej oom adreso. För kommenieU 
annOD. clUer QTO ordlnarte annonlr>r1ser (se om...... 
I'ell andra aida). I tVekoarnmA fall förbehAller .1, r"". 
rAtt att "Vl'öra.~ om annon. ekaJJ &nIes tom kommer
alell. 

Köpes 

• RX GELOSO G 209 R önskas köpa. Svar till 
SM78KB, Ha.rry Andersson, Rå.sa, Eksjö. TCn 0381/ 
310 18 efter 1730. 

• Rx: SX 111-!l[, högt. i ufb skick. 2 m. stn: konv. 
+ 5--10 W A3TX. SM5AEZ, Ove Fridiund, Järnaväg. 
18, Äh'sjö. Tfn arl>. 43 26 00. 

• VFO, helst Heathklts VF 1. TX, 50 watts, för alla 
band (med elle r utan VFO). SM5CBV, Bruno Appel
gren, H.ärrtorps\'iLgen 52, Johannesho\'. Tfn 62 24 00, 
efter 1700 59 85 46. 

• I,URS l MORSETELEGRAFERING, band eller 
skivor. Svar till: SMO-3430, C-E HelIgren, Dalbygatan 
36, Södertälje. 

• öO w TX I FB sklcl< med VFO köpes av blivande 
B-amatör. SM7DQI(, l. Svensson. Box 74, SkuruI', 
Tfn 0411/401 93. 

• VFO-enhet för drivn. av 2X1625, helst äldre Ge
loso. S~17COS Erland llelrup, Borgeby 17, Flädte. Tfn 
0412/917 17 "ner 1700. 

Säljes 

• RX 9R-4J omkr 200 kr. Har hört över 200 länder 
på den som s,~rL. S!\[7DQK, l. Syensson, Box 74, 
Slillrllp. TCn 0411/401 93. 

" AM-modulator m. 2 st TT21 (likn. 6146), 60 W 
LF ut. Nytt materialo. nya trafos (\Voden mod. tr. ). 
Helt färdig men ej använd p. g. a. omdisp. Förförst. 
sep. Bortslumpas (ör låg materialkostn. Chassie, 
kåpa o. koppl.arb. gratis. SM7COS Erland Beirup. 
Tfn 0412/917 17. 

• VIKING VALIANT. SM5BJ<, C O Sporrong. Tfn 
164540. 

• SSB-exclter 20 A + VFO och transf. i gott skick 
1.500:-; ]I[ottagare 9R-59 (utan ändringar) 300:-; 
PA med 4 st EL38, anodinstr. och ·hf·instr . 100:-; 
Sändare Geloso VFO + 807 med snygg panel men 
utan nätaggregat 200:-; stort nätaggregat som läm
nar 700 V 350 mA, 400 V 200 mA. -250 V, 6 och 
12 V glödspänning 175:- ; PA med 3 st ombyggda 
1625 och 2 nya instr. m. m. för 45 :-. Svar till 
SM6CKU/mm Bengt-Arne Johansson, Götgat. 8 a, 
KJnna, fvb. 

• RX BC 312 F m. nätdel o. högt. 400:-. 40-·80 m. 
TX cO·P:? 25 W m. nätdel o. l st 40 m-xtal 80:-. 
SM51N, Bo Lenander, V. Långgat. 30, Köping. Tfn 
0221/161 07. 

.EI. bug, W6DPU, körklar f. nätsp. 260 V Ae. In
byggd manipulator. Vy tystgående reläer av Siemens 
fabr. Hastlgh. 30-150 takt. B=120 H=80 Dj=160 mm. 
Pris kr 150 :-. SMOBER, Box 730, Dals-Långed. 

e HA,\OlARLUND HQ-170 nästan ny, 2500:-. Gär· 
na heltäckande mott. ! byte. SM3CIZ, Ulf I,lIndbäck, 
N. Stapeltorgsg. 2, Gävle. 

• RX Geloso G4-214. TX DX 40 med VF-1. 
S:'\17DZD, Lars Lel{strönl, Åvalagatan 1 B, Eksjö. 
Tfn 0381/13528. TriHfas efter kl. 17.30. 

• Max Funke RX57 i skick som ny! 14 rör + 3 
dioder. 5 MF-steg, variabel band.bredd (200-4 kHz ) . 
NF selektor, 5 förreg!. AM - ew - SSB. S-meter 
m. m . ± 1kHz frekvensnoggrannhet, 5 band (80, 40. 
20. 15, 10) + l band för valfritt område mellan 1-30 

MHz. Endast 1.000:- kr. 

2 st radiostationer 25 W (TX) i snyggt utförande 

uppbyggt p~ rack. i olika enheter, lämpligt till sta

tionärt, mobilt o. portabelt bruk, vikt ca 20 kg, 

för cw och fone, utfört med simplex och duplex för

farande. TX arbetar på 80 m medan RX täcker också 

andra områden bl. a. kustradiotrafik. För 12 V lik

ström. Endast 100 kronor/styck. 

Bugg. obelydUgt begagnad typ vlbropJe x har kostat 

över 140 kronor, säljes för 70 kronor. 

SM5CRG. Lenna.rt Akerström, Norby\'ägen 44, Drev

viken. Tfn 97 03 24 kl. 18-21. 


• NC 109 i ufb skick. 4 band, 540 kHz-40 MHz. 

Amlcw/SSB. Sep. bandspr.skala för 10. 15, 20, 40 

och 80 m. Inb. störn.begränsare och S-meter. 6-Jäges 

selektivitetsomk. från 5,2 kHz till 280 H:z. 220 V nät. 

Säljes p. g. a. studier. SM3ATG, L-E Edln, e/o Fors

lund, Tulegatan 43, Härnösand. 


• HRO senior m. 9 lådor. 400 :-. TX. Geloso VFO 

4/101 + 6146 + nätaggregat m. bl.a. transf. 2X800 

V, 400 mA m. m. 175:-. S~[5ATT, C-J Bredberg. 

Tfll Sthlm 99 35 07. 


• SX 100, 14 rörs dubbelsuper. obetydligt använd 

och i skick som ny 1.600:-. Mikrofon Astatic D-104 

med stativ 80:-. SM3BNV, Bengt Eurenlns, Lott 

gatan 6, östersund. Tfn 063/209 65 efter kl. 190.0. 


• LOGGBLAD, tryckta piL kvalitetspapper i A4·for

mat. Endast 3 :85 för 50 blad. övertyga Dig ~jäl v om 

fördelarna med att samla i pärm! Gratis provex. 
skriv eller ring till SM3CUS, Lars Erik Brandt, St.... 
I<etgat. 22, Gävle. Tfn 026/129 61. 

• 2 mtr TX mod. QTe 1.62 med mod. & rör .nyckl. 
ej Iikr. Oi!mpl. ElfaX102) kr c:a 150:-. VFO 2 mtr 
mod. Elfa kr. 75:-:-. Geioso VFO 4/104 med Pi
filter komp!. med rör kr. 100 :-. Spolkassett HRO 
bandsprid. 7 Mc kr. 50:-. Eddystone skala 1:10 l<r. 
20:-. - KöPES: NPW-O. SM7BLO Carlsson, PL 
320, Långaryd. 

En HAMANNONS 
är hillig och ger resultat! 

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

En hamannons i QTC 
populärare än någonsin! 

• öVERSKOTTSKOMPONENTER: VFO (Mlniphase 
V7M, Geloso 6V.6 + 2X5763l, Eddystone precskala, 
mikrofon Ronette, hörtelefoner, pifiJtersp0'1o.r (B&W, 
Gelosol , panelinstrument, trafos (glöd och högsp. upp 
till 2 X 2;5 kVl, kisel- och seJenlikriktare, omkopp. 
lare, reläer, strömställare, f1a·tstlftskontakter, rör, 
transistorer och en mängd and ra detaljer, bäde nytt 
och bega.gnat i fb skick. SI(RIVMASIUX Hermes 
Standard 6 med 45 cm vals i toppskick. Ring eller 
skriv, sä fär Du komplett förtecJming. SM7VO. 
Göst... Graner, Mellankullagatan 6 a, Hässleholm. Tfn 
0451/134 09 på kvällstld. 

• Toppfin RX, GPR90 m ed S adapter GSB1, pris 
2.200 kr. evt. var [ör sig. Si\15ZI, Lennart Svensson, 
Burspräksgvägen 7, Johanneshov. Tfn 490465. 

• HaUlcrafters S38-E, med nättrafo för 220 volt, 
har kostat 345 :-, säljes för 200 :-. 
MaO MOTTAGARE i bra skick med samtliga spoJ
system och inbyggd kristal1ka!. 500 kHz samt Iikrlk. 
tare i snygg läda (plac. under mott.) med Heathkits 
Q-multa. Ombyggd i l :a och 2:a HF till 6BA6, säljes 
till högstbjUdande. SM4CSI( Ronny Ltndhtl, Hjorts
torp,,·. 3 B, örebro. Tfn 019/122251 (eft er kl. 17.00) . 

• l st. Ko"~ensat()r]>ro\'are Healhkit, 100:-. l st. 
sign"lföljare Heathkit 100:-, l st. t",ngeneralor 
Heathkit 250 :-. Instrumenten mYCket litet använda. 
SM5DAJ, Sixten Ehnström, Ängsv. 27, Märsta.. Tfn 
0760/404 47. 

• RXar BC 348, 325:-, BC 342, 375;-. TXar, kom. 
pletta med antenn filter och lägpassfilter mot Bel och 
TVr. ew - FM - AM . VFO. 10-80 mb. Gediget 
utförande. Reservrör, l st. 150 W llIl>ot, 650 :-. 23 
rör, 4 Instrument. l st. 350 W input, 1.425:- 25 rör, 
7 instrument . UPl~I)'snlngar och foto genom Sl\15\' I>. 
Tfn 08/:161054 . 

.Ha.tlon.a l 

~ 

20 . 40 . 80 Meter TRANSCEIVER 

• MOBIL~IOTTAGARE. Gon-Set G-56 komplett för 
amatörbanden och MV med powersuppl och hörtele
fon. I skick som ny. En enastäende mottagare. Säljes 
förmånligt kontant eller bytes mot fabriksnytt gram
mofonverk THORENS (stora). Komplett med liLng arm 
och stereo-pick-up . Bol{tryckare Olof ridman, Sl\15Ri\l. 
Stocl<holm, Blanchegatan 18. tfn (08) 23 13 00, 
6001 18. 

• RX60 pris 1000 kr. Har kostat 1700 kr. DX40 om
kring 400 kr. SM2CCU, Lars-Erll< ,Johansson, Stein
holtzgatan 34 B. Kiruna C. 

etllS~~-I' OlltSOIl &eo 
liNslöN 

LOGGBLAD 
för TESTER 

20 st. tör endast 1 :65 

Försäljningsuetaljen 

NCX-3 

200 watt SSB . 180 watt CW . 100 watt AM 

Pris 2.795:- exkl. oms 

Nät eller kraftaggregat 117 resp. 12 V 700:

Specialbroschyr sändes mot begäran 

Firma Johan Lagercrantz 
GARDSVÄGEN 10 B SOLNA Tel. 08/83 07 90 
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