NCX-5

TRANSCEIVER

FREOUENCY RANGE: With crystals supplied 3,500
to 4,000 Kc ., 7,000 to 7,300 Kc ., 14,000 to 14,500 Kc .,
21 ,000 to 21,SOO Kc ., 28, SOO lo 29,000 Kc . (Three ad·
dilional crystals required if coverage 01 entire
28,000-30,000 Kc. band is desired) .
POWER INPUT : 200 watts PEP SS B; 200 walls CW;
100 watts AM.
R.F. POWER OUTPUT (Nominal) : 120 watts PEP SSB ;
120 walls CW; 30 watts AM .
TYPES OF EMISSION : SSB (seleclable upper or
lower sideband), AM , CW .
OUTPUT IMPEDANCE RANGE: 40-60 ohms minimum ,
Pi network .
FREOUENCY DETERMINATION : Double con ve rsion
w ilh crystal·conlrolled high Irequency oscillotors
and tunable second oscillalor .
SSB GENERATION : Nationol 8·pole cr ys lal lallice
filter ; 6·60 db shape facto r 1.7 lo l ; Bandwidth 2.8
Kc. at 6 db ; Center frequency 6.0218 Mc.
DIAL ACCURACY: One k i locycle over enlire 500 Kc .
tuning range on all bands .

cS »

DIAL CALlBRATlON : 100 cycles on all bands .
TUNING RAT 10 : Identical on all bands ; 10 Kc . per
360 0 rolatian al main tuning coniroi .
FREQUENCY STABILITY : NMT 100 cps va riati on in
ny 10-minute period Irom turn-on; Nominal long .
term stability in room ambienl conditions ± 50
cps per hour.
SUPPRESSION : Carrier -50 db, unwanted sideband
-50 db , 3rd order dislortion p ro ducts -30 db at
lull output .
RECEIVER SENSIT IVITY: 0.5 uv lor 10 db S/ N in
SSB mode .
AUDIO OUTPUT: Better than 2 watts ; 3.2 ohms .
MICROPHONE INPUT : High impedan ce.
METERING : PA cathode current on transm i t ; S-me·
ter o n recei v e .
CONTROlS : Fron t Pane l: Main luning, Band Selec·
tor, 10 Meter i>egmenl Seleetor, Transceive Yer·
nier. Sideband Selecior, Audio Gain. R.F. Gain.
Calibrator, Exciter Tune, P.A. Tune, P. A . Load, Dial
Adjust , Function. VOX-PH Switch , MOX -OFF Switch ,
Microphone Input.

l(

..

,~

•

'"

Specialbroschyr sändes på begäran

Firma lohan Lagercrantz
GARDSVÄGEN 10 B SOLNA -

TEL. 08/8·50790
"

Pl'isel' ink I. oms. 6,4 Yo
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RADIOAMATORER!
Gratis erhåller Ni vå ra katalogblad , som utkommer under år 1965.

MEDLEMSNALAR

kr 3:75

NYA LOGGBöCKER Typ A4 kr. 5 :65
Typ A5 kr. 4:10
UTDRAG UR B:29 kr. -:55
TELEVERKETS MATRIKEL kr. 2 :15
TEKNISKA FRAGOR kr. - :80

tnnehållande :
Komponenter, surplus Irån svenska armen och
nato. Samt senaste nytt!

STORCIRKELKARTA kr. 3:25
PREFIX· OCH ZONKARTA kr. 9:75
SSA DIPLOMBOK kr, 13 :80

LÄGSTA AMATORNEHO! ! !

SSA DEKALKOMANlER

kr. 1:-/5 st.

MÄRKEN MED ANROPSSIGNAL
med nålfastsättning kr. 4 :30
med knapp
kr. <!. :80
(leveranstid ca. 2- 3 mån.)

Prisexempel :
100 sI. motstånd 1/2 W
ask. 2:15

LOGBLAD FöR TESTER
Begär katalogblad

SSA VÄGG LöPARE

kr. 1:65 per 20 st.
5 färger, 33 X 63 cm,
kr. 6 :40

Sätt in beloppet på postgirokonto 522 77
och skriv bes tällningen på girotalongen.
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I samband med årsmötet är avsikten att celebrera 40-årsjubileet
med en subskriberad middag eller eventuellt supe. Detta skulle äga
rum på Tekniska museet på lördagskvällen (20 mars) och med damer.

1965

JANUARI

Reservera alltså denna kväll samt XYL (YL) och avvakta vidare information.
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OMSLAGET
Antennarbete I 20 g raders kyla! Det är OX3JV som
klänger omkring i sin ·antennmast vid Station Nord den

l1ordl1g'ast e

utposten

på

Grönland.

OX3JV inne i tidningen.
Foto: QTC utsände medarbetare.

DAGORDNINGEN KOMMER I NÄSTA NUMMER AV OTC. KOM IHAG ATT FULLMAKTER
SKALL VARA BEVITTNADE AV TV A PERSONER .
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Mera info om

e
Med anledning av SM6CKU:s artikel samt
ledaren i decembernumret har nå.gra inlägg
kommit in . Synpunkterna är ganska 'kontroversieHa.
Det finns ett mycket stort behov aven ÖVel°vakningsorganisation. säger t. ex . -5DXB.
Han konstateral', 'att många am:aJtörer med bel'ätt mod bryter mot föreskrifterna angående
bandgrän~r och 1I'afi.l<sätt. Därför borde vi ha
en kon1rollorganisation, gärna likadan som
ARRL: s. Att många tar mycket illa upp, när
de utsätts för påpekanden 'av olika slag, vitsordas också. Mång1a är 1acksamma för uppriktiga rapporter, många däremot sänder 99 som
tack.
De som inte vill ha en 'ama:törledd kontrollorganisation, har också påbal'art; denna välkända prestigekänsJi.ghet. »Om mma motstationers kvalitet ej är den bästa, ger jag den rapport, som jag anser -dem vara värda. Och vad
har resultatet blivit? Jo, jag har i högsta grad
blivit impopulär 'Och vederböro.nde svarar aldrig 'Om jag anropar dem.» Eftersom en !"appo·r t
från en annan. amatör ej hjälper, borde en
övervakningsorganisation ävHa myndighetel'-

@

MER OM
Ö VERV AKNINGS-

ORGANISATION
noa, polis ellel' televerket. Angivarsystemet däremot el'inrar för mycket om dilktaJturstaterna.
Rur skulle det se ut, om lagars efterlevnad
skulle kontrolleras av allmänh'e ten, t . ex. kontt'oll av körkort etc. ?
Alla är sålunda ense om aH 1raiikdisciplin
och laglydnad ej är tillfredsställande, men om
sätten att råda bot på <letta går upprattningarna ,i sär. Vissa vill ha en amwtörernas egen
överv·a kningsorganisation, andra inte. Men om
vi bör ha 'e n sådan organisation, vilka är v;ilJojga ta på. sig de otacksilJmma polisuppgifterna ?
Jag föreslår, att debilJtten går vidare.

AZO
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Erbjudandet om ett »önskepl'Ogram för s ändaramatörer» i melodiradions regi ga v utan
tvekan ett utomordentligt tillfälle att »göTa
PR» för sändaramatörerna samtidigt som 00diolyssnarna kunde få en lätt variant på sin
ordinarie underhållning. Det var följaktligen
med entus1asm, som SSA accepterade 'a tt medverka i P2 på Luciadagens eftermiddag.
Allmänhetens kunskaper om amatörradio är
synnerligen diffusa. För vår framtida s tatus
är det angeläget att sprida kännedom om och
g(){)dwill för ·a matörrörelsen. D etta bl. a . för
att vi skall fä ha både frekvenser o ch tillstånd
säJtba upp antenner.
Det rörde sig om något av e1:Jt experiment
och förberedelserna för programmet blev rela.tivt omfattande. Särskilt som nå gon förövning
i egentlig bemärkelse inte var möjlig på grund
av progl'ammets natur, måst e förberedelserna
vara desto omsorgsfullare.
De tekniska anordningarna för programmet
framgår av vidstående .skiss. H os SM5SRT var
RX av typen 51S1 och 51J4. Transceiver för
144 MHz var Gonset Communicator. Antennen
för 144 MHz kallas »The Big Wheel» och är
tekniskt sett tre halva vägor i fas. Den upps attes för detta arrangemang.
Sammanlagt hann arton amatörer komma
in och önska sig skivor. AHa di~trikt var representerade. Såtillvida fungerade det hela väl.
Ett arutal sändaramatörer vidtalades att vara beredda, för den händelse det skulle bli tyst
på bandet. Men det blev det inte. Intresset var
så stort, att endast två av dessa fick tillfälle
att komma in i programmet. Den ene räddade
dä rigenom inledningen, då det ett ögonblick
h a d e verkat 'a tt bli fiasko; den andre tappade
vi tyvärr bort, när h a n skulle komma med sin
önska n. Bortsett frän CW -demonstratören
sat t alltså alla vidtalade amatörer endast som
en lojal »l'eserv» vid 's ina riggar utan att få
komma in.
Syftet var alltså klart, a llting var förberett.
En omfatAande samling fiakta ha'Cle sammanställts för att lyssna rna snabbt skulle kunna
fä saklig och förklarand e information. Under
SM5PE : s ledning väntade några bleka men
förväntansfulla SSA-representanter på vad
som borde ,a.rt.a. sig till en offentlig uppvisning
av de kunniga och omdömesgilla radiooperatörerna under utövande av sin utveckl'a nde
och samhällsnyttiga hobby.
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SM5SS A
SÖDER STOCKHOLM

I

TX RX
GST RX
144 MHz
OP SM5CQ
OP SMSCPD
2ND OPS
S M 5 SRT
RADIOHUSET

STUDION
RAD IOHUSET
LENA FURST
SM5AZO

PROGRAMLEDNING

SM5PE
SM5KV

Vad hände? Någon part hade tydligen missuppfa ttJaJt syftet. Vilket är viktigast, att sändaramatörerna blir kända och respekterade
eller att SM5XYZ får önska s ig »Flottarkärlek» och SM5ZYX får intel'ferera m ed riksprogrammet, lyssna till sin egen CW i P2 och
k öI1a bärvåg över k·a nalen?
D en bristande trafikdiJsciplin, som visades
upp av åtskilliga vi'Cl detta program, var verkligen skrämmande. Om detta skulle V'M"a en
demonstration av samhä llsnytta och ansvar,
så vore det ju tveksamt, om frekvenser och
hustak över huvud oo.get borde upplåtas åt
amatörer. Man kunde inte tro, att det var vuxna människor, som efter progl'ammet avund-

sjukt a ngrep clem som IwJlden ») ol11äUiga lUren att få önska sig en skiva». Någon tan!,e
på goodwill propaganda fanns tydligen inte hos
dessa, blott en önskan att med a lla medel,
även den avs iktliga störningens, få höra sig
själva i rundradio.
Lyckligtvis bar sig inte a lla så M. Men tillräckli~t många, för att ofoget s kulle störa. En
anropande amatör, likgiltigt från vilket distrikt, som gjort sig ~änd för sitt dåliga omdöm e och Sina olämpliga uttryoks sä tt på banden, hindrades firån studion att komma in och
förvärra bilden. Men det hjälpte ~nte långt, när
andra kom in »bakvägen». En omsorgsfull genomgång av bandupptagningarna av progra mmet har skett och inte mi ndre än 45
missdådare har som följd härav kunnat registrera s namneligen och antecknas på en svart
lista.. Av dem har 37 stört mer än som kan
anses normalt. Bl. a . kallade en SM4 under
inte mindre än fyra reda n etablera de förbindelser och som avslutning r epeterade h a n siotJt
anrop tre gånger under en och samma förbind else. Får vi be om försl a g från 'a nsvarskänJY'a nde medlemmar på lämpliga repressalier?
En välförståelig indignation över detta beteende har som väl är red a n t a git sig utlrycl{ i
cn rod brevkommentarer. »B ekla gligtvis kack'a.d~ hundr-atals 'amatöre r i eget bo genom att
demonstrera en fullständig brist på trafik discipl'in - sä hemska saker hö rdes inte ens på
20 när Gus var i Tibet», s kriver bl. a . e n av de
med rätta förgrymmade m edlemma rna och
flera 'a ndra har kommit med motsvarande .reflex ioner.
Aitt ledn~ngen för Sveriges Radio när programmet var över efterlyste bättre trnfikdisciplin hos våm medlemma r, var inte att undra
över. Hallåmannen i P1 lär vid 15-tiden spontant ha sagt: »Om Ni h ör, att det sprakar och
knaJttrar 'i P2 just nu, så beror det på att radioaJmatörerna håller till där». Sådant skapar
inte goo'Clwill. Om vi får möjlighet att upprepa
programmet IJ1å.gon gäng fål' vi verldigen be
om rehabilitering. I ·a nna t fall dömer sändara matörrörelsen si.g 'Sjä lv.
Jag vill emellertid rikta ett varmt tacl, till
alla dem, som lojalt och intresserat hjälpt till
med progl'ammet - särskilt 'k anske till dem
som arbetat anonymt och utan någon personlig fördel, endast för saken som sådan.

Carl Erik Tottie
SM5AZO

ALLA OTC-BIDRAG
ÄR VÄLKOMNASTORA SOM SMÄ,

REDS BREVLÅDA
SLUKAR DET MEST A!

Red, Bengt FröIander, S?17BNL,

Västerlänggat. 21 B, Eksjö.

.Jag k a n ba ra h oppas abt a Ha Dx-jägare har
haft möjlighet wtt vara igli.ng under jul- o ch
nyå rshelgen när konditionerna f aktiskt v,a r
på toppen 'aHa dagar. Inte ba r a på d et vanliga
bandet utan även pli. 80 och 15 mtr. På 80 ssb
har t. e x. så pass fil1:<'l. saker som 7X2, 4X4,
VU2 , 9M4, HI8 samt VE och Kjrw glaM oss
som lyssnat där men inte 'kunna;t köra. Påskön kom igång lagom till jul, Sic ! och är väl
fortfarande aldiv när detta läs·e s och skall
man nä mna andra glädjeämnen måste väl
VR6, VK9 och VK0 höra till de bättre. TyvälT
har inte red. varit i tillfälle aJtt s jälv köra några a v de uppräknade, men 'andra har tac ksamt rapporterat.
Det har varit ont om nyheter till denna
spalten på grund av vissa stora helgeI\S infallande precis när den skull~ skriva s så läsekretsen f å r ha överseende.
NEWS

Den planerade dxpeditionen till Maurrtius
och Ro'Clriquez har t y värr måst ins1.ä.llas på
~rund 'av 'a tt VE8CO r å ka,t ut för en bilolycka.
Ca mbodia och Vietnamqsl är på väg och har
Du inte sänt iväg ditt kort är det hög tid.
PY1BCR på Tl'inda de Isl driver omlu'ing på
ba nden med en T7 ~signal m estadels omkring
14085 på kväHarna. Han måste tilltalas på
s panska eller portugisiska. Un'Cler februari
hoppas vi få höra PY 4ND från samma ö på
ssb och PY40D på CW.De två sistnämnda ämnar därefter segl'a tm Fernando da Noronha
från vilken plats man nu kan höm PY7ID
köra 15 m.
Bandrapporter :
VK9TL 14011 08z- 14260 0930z, 9M&EB
14115 14z, HC1LE 14010 12z, TU2AF 14230
0730z, ZE8JJ 14010 14z, FK8AH 0800z, ZS8E
21010, ZS7M 21010 08z, CR4AJ 14105 09z,
FU8AG 14040 09z, FR7ZI 14083 1830z, ZD5R
och VK0DS 14105 16z.
Rapporterna de nna gång från 7 ABO, 5KV,
5CAK, 5ARQ. T ack. Alla bidl'ag är vällwmna .
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Då jag under sommaren och hösten fått tJa
del av de svårigheter som transceiverbyggarna
stött på har jag häl' gjort en sammanställning
·s om kanske löser just Ditt problem.
Mottagning
Då tmnsceivern \Slås på för första gången
hörs i bästa fall stationerna på bandet. I praktiken avstämmes samtli~ kretsar kanske med
hjälp aven VFO eller dylikt, men trots detta
är kanske resultatet inte det väntade.

Av SM5EY, B. Pettersson,
Förstadsvägen 3, Västerås.

HFD

Svag mottagning kan ibla nd botoas genom
·a H växla placeringen på kristallerna X2 och
X3. Hjälper inte detta kan man försöka med
att minSka detektorns katodmotstånd. I något
fall har det hjälpt med att öka filterspolens
!ink till 10 varv. Det är viktigt a;tt LF-transformatorn ger rätt anpassning mellan slutrör
och högtala re.
Ostabil MF -förstäJrkare (CW -signaler trots
att okrisballoscillatorn är bortkopplad) ~an rättas till genom 'a tt minska motståndet i MF-rörets ~ller.
Störningar som kommer in via »genomsläppen» kan reduceras genom aU öka MF-rörets
g'aHlermotstånd till ca 5 kohm samt koppla en
vast 'kondensator på 50--100 pF i parallell
med nämnda mocstånd.
30

PI-fil!:iret verkar ibland brett vid mottag<tr'avstämning. Kretsens effektivitet kan förbättras både vid mottagning och sändning med ett
ökat LIC-förhållande.
Sändning
Koppla lin eU 10 ohms TnotSJtånd i P A-anoden mellan stift 3 och övriga kretselement.
N eutr'aliseringen har förbättrats genom aU
470 pF-kondensatorn har minsk'8its till 330 pF
och 3-30 pF-trimmern har kopplats till omkopplaren som växlar mellan PI-spolens uttag.
Den lediga polen på gangomkopplaren har ·anslutits till kopplingsstödet där L 3 och 5,6
kohmmotständet träffas. Mellan den ledi~ 80
m-kontakten 'och jord inkopplas en 1000 pFkondensato r som 1S'.lledes kommer att ligga parallellt med 330 pF-kondensatorn i 80 m-läget.

Vid 40 m borde teoretiskt sett några hundra
pF inkopplas. Original-transceivern går dock
sta:bilt på 40 m utan detta extra C.
Vid sändning med bärvåg kan denna vara
brummodulerad. Orsaken är då troligen att
motståndet i lindningen för den negativa
spänningen är litet och därför Ijnte ger någon
hjälp vid filbreringen av den nega tiva spänningen. I detta vall rekommenderas brygglikriktning tillsamma ns med god filtrering.
Om bärvågen inte kan balansera:s bort lmn
330 pF-kondensatorn vid S/M-omkopplaren
minskas till ca 100 pF.
Balanspotentiometern är känslig vid inställning och ett av många f örslag är aU dela upp
motstå ndet i en 1 kohm potentiometer med
axel och ett utprovat vast motstånd så att balans erhålles med potentiometern .ställd i ena
ändläget.
Brum p-d. den resterande bärvågen kan av lägsnas genom att filtrera spänningen till mikrofonsteget. Ett motstånd på .2,2 kohm 1nkopplals mellan S+ och punkten som fö'renar
V 1 skärmgaHer och transformatorlindningen .
Nämnda punkt 'a vkopplas med en 8 l/F elektI'olyr!:kondensar!:or.
Den vanliga..<;te varianten av tJr'a nsceivern
tycks i slutet vara försedd med :e n eller två
EL 84 (10 ohm i varje anod). För ·aH ej J1iskel1a FM på 'signalen använder de fle s t a {jen
skärmg·a llerstYl"da blandaren. Denna drive r
ulan svårighet en eller två EL 84. Fartsatk1,
prov har visat a t:t även EL 34 kan styras på
detJta sätt förutsatt att ·en myoket känslig mikrofon användes.
Slutsteg kommer förr eller senare på ·bal och
ett gallerjorda.t steg med 2-4 pentoder med
separaJta. bromsgaller torde vara det lämpligaste. Med normal mottagarkäll1s!ighet hos
transceivern behövs ingen extra antennomkoppling ty den mottagna signalen läcker
utan större SJtyrkeminskning brukvägen genom
det yttre P A-steget. Annars använder man
normalt ett tvåpoligt två vägs relä för omkoppling av yttre PA enligt vidstående figu.r.
Den första av rättningarna som infördes i
QTC 5/1964 hade blivit förvanskad . Denna
rättning skulle innebära att en kondensator på
4700 pF koppJ.as mella.n V 6 skät'mgaller och
jord .
_

SM5CNX, Sten Ham, c/o Rockelstam,
Grev Turegatan 78, Stockholm ö.

I QTC har förut publicerats en del lösningar
på nycklingsproblemet. H är är ett ytterltgare
förslag, hur man l{an ordna knäppfri nyckling.
Apparaten är användbar föl' både större och
mindre sändare. Vid lägre effekter l{an blockerings·s pänningen minskas genom att använda en transformator med lägre sekundärspänning. Även en oscillator kan blockeras på detta sätt, men för att komma ifrån kipp böt·
PA-röret nycklas.

PA-RÖR

FRÄN DRI VSTEG

FÖR EX.
807 151<
DR 15-20H

Rl 2 M

-

~

-0,25).1-II

Dl

~ ~IIC
Dl är en kiseldiod för 1000 V PIV. Med
R[ och R 2 ställes önskad nyckling in . Denna
är variabel inom mycket vida gränser för såväl hård som mjuk nyckling.
En gnistsläckare, bestående av ett motstånd
på 100 ohm seriekopplat med en lwndensator
på 0,1 uF, bör kopplas övel' nyckeln.
_
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Ur CQ okt./ 64

Av SMSFT, Gunnar Mejenby,
Box 216, Tobo.

SSB
ADAPTER
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.L

L~l'2iI

VOL .

15

o

-1-1-

150K

nK

1
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Funktion

MF-signalen uttages från mottagarens detektor via en liten kondensator på 50 pF och
ma tas via en kort koax-kabel till adapterns
6BA6,/MF-först. Denna är oa vstämd, och arbetar alltså på vilken MF som helst. Detta MFsteg regleras aven avc-förstärkare 6C4. Detta
resulterar i två. skilda avc-system, dels den
vanliga i Rx-en och dels detta extra i 'a daptern
med två ·s kilda tidskonslanter medelst en omkopplare.
Utgången från 6BA6: a n kan sedan via en
omkopplla re matas till signal- eller osc-gallret
i blandaren 6BE6 och denna tjänstgör -då som
;)?

I
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SM5EY
VANN DEN JUST AVSLUTADE
BIDRAGSTÄVLINGEN

MEDDELANDE
FRÅN
KUNGLIGA
TELESTYRELSEN
Beträffande frekvenser.

Exempel
Vii 'antar ·a tt mottagarens mellanfrekvens
är 455 kHz, då väljes Yl 455 kHz, som användes vid nollsvä ngning. För CW-mottagning användes sedan två kristaller, vardera 1,2 kHz
ifrån 455 kHz, alltså Y2 453,8 kHz och Y3=
456,2 kHz. När en CW-signal mottages och är
nol1tonad på 455 kHz kopplas Y2 eller Y3 in
f.ör en beat-ton på 1200 Hz. Anledningen att
det finns två kristaller är den, att om man har
t. ex. Y2 inkopplad fås en beatton pä 1200 Hz
även ,ifrän en störande signal som ligger 2400
Hz ifrån åt samma håll. Man kan då h elt enkelt koppla över till Y3 och få samma beatton från den önskvärda signalen utan ·a tt få in
den störa nde signalen.
Vid mottagning av SSB-signaler 'a nvändes
sa:mma kristaller, Y2 och Y3 för att få övre
och undre sidband.
Om man dessutom önskar mottagning av
RTTY, kan man koppla in ytterligare två kristaller Y4 och Y5 på 2,55 kHz över och under
mellanfrekvensen (457,55 och 452,45) dessa
två kristaller tjänstgör {lå på samma sä tt som
Y2 och Y3 vid SSB-mottagning.

~
1K

I

produktdetektor. För mottagning av AM-signaler m a tas signalen till osc.-gallret. För mottagning av SSB matas signalen till g3 (signalg,a llret) och bea.tosc. matas till osc.-gallret.
Vid CW och SSB mottagning användes ena.
halvan av 12AT7 'Som 'beatoscillator, och denna är kopplad som en Pierce kristallosc. Den
andra halva n ä r en katodfölja re som buffertsteg. Efter 6BE6 filtreI'as högfrekvens bort
och LF-signal en mat:as via en skärmad ledning
till mottagarens volymkontroll.
Om mottagaren är förs-edd med kristallfilter, måste man ta hänsyn till detta vid val av
kristaller i beatosc., och mottagaren måste g,ivetvis vara r ä tt intrimmad i mellanfrekvensen.

250

A

AV C

Många äldre mottagare kan användas för
mottagning av SSB med denna tillsats, med
ett par enkla ingrepp för anslutning ·a v ingång
och utgång till adaptern samt spänningsmatning a v denna från mottagaren.
Adaptern består aven MF-förstärkare, avcsystem, produktdetektor och krista llkontroHe!'ad beat-oscillator.
Den största nackdelen med äldre mottagare
i dagens läge är obefintlig produktdetektor
och variabel tidskonstant i ave-regleringen.
AvstämningsnoggI'annheten av mottagaren
behöver också ofta förbättras, vilket i många
f a ll kan ske med nägon form a v finavstämningsratt.
Största prablemet vid mottagning av SSB
brukar vara att få signalen rätt i förhållande
till MF-förstärkaren. Detta kan åstadkommas
genom att f'örnt ställa ·i n på max signal med
hjälp av S-metern, utan beatoscillator, och
därefter slå till 'b eatoscillatorn och finjustem
denna. Därefter kan man söka stationer med
mottagarens avstämning utan att rom beatoscillatorn som vi{l CW-mottagning. Med denna ·a dapter ökar möjligheterna betydligt att
ställa in SSB-signaler snabbt och korrekt.
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Med referens Ull s-kri velse
den 5.1.65 från ,E der tekniske
sekretemre Olle Ekblom beträff'a nde tillåtelse för radioa matörer i Sverige att utnyttja
ytterligare frekvenser för fjärrskriftsändning, f å r vi härmed
meddela de 'Svenska radioamatörerna tillfälligt tillstå nd att
använda frekvensband en 3500
--3800, 7000--7100, 1400014350, 21000-21450 samt 28000
-29700 kHz för fjärrskriftsändning (RTTY) med frekvenseller
f.asmodulering
(sändningsklassFl) intill 1.7.
65, varefter fragan kommer
att regleras genom ändring i
Televerkets
författningssamling, serie '8:53 .
Högakbningsfullt
KUNGL. TELETSTYR-EIJSEN
Radiobyrån
Erik Esping

Nu är bidragstävlingen, som sbartades för
1964, avslutad och avgjord. Juryn har visat en
rörande enighet om vart det extra arvodet
på tre hundra kronor skall gå.
,SM5EY plockade hem förstaplalsen med sin
artikel »T,r ansceiver med sex rör» publicerad i
QTC 4, den bl·ev väl mottagen i hela lallldet och
har till och med gett eko i våra grannländer,
vilket givetvis gläd er oss mycket.
På oandra plats hamnade :SM5MN med
»Transistordippa m e{l dödmansgrepp» och s om
återfinns i QTC 12. Det är en artikel som både nybörjare och avancerade tekniker kan ha
nytta av och som fyll er flera av de krav som
ställts i bestämmelserna.
Tredjeplatsen
kappades
'SM5CHH
och
SM5CBV om tills den sista jury rösten ramlade
in. Då vann SM5CBV med artikeln »Enkel
sändare CO P A 10 watl» som publicerades i
QTC 7. En fin nybörjarkonstrukt'ion, enkel
och lättfattlig.
Som jury har den här gången fung eI'a t
SM4KL (idegivare till bidragstävlingen) ,
SM3WB, SM7ACB, SM5KV ( tekn . sekr.) samt
SM5CR'D (red . ) .
Nu är det alltså dags att vässa pennorna
och gnugga hjärncellerna för nästa omgå ng.
Som framgick av förra numret av QTC, så. ha r
SSA och QTC beslutat köm tävlingen även i
år. En ny chans till ett extra arvode i slutet av
året -- och vilket 'arvode ,s e'n.
_
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TESTo

VRAN

Box 78
Gävle

Resultat MT december 1964
,S M5DKH
SM5CZK
SM5BUT
SM5AZS
f).
SM3TW
(i.
SM6CMR
7. SM4DRD
8. SM5CXD
9. SM2BCS

1.
2.
3.
4.

11
11
09
07
07
07
01
04
03

2014
2029
2025
2014
2027
2029
1932
1955
2029

Y,ttel'ligare ett par sLationer deltog'. Testen
präglades som väntat av dåliga conds. Men
många uteblev nog hellre av förutfattade meningar. De trodde att det var omöjligt 'att få
något alls, vilket ej stämde. DHK körde så
gott wm a-na plus ett par QSO på 7 mc. Hans
presbation att vinna är nog mera värd under
dessa förhållanden, än när bandet är fullt 'a v
S-9-'Signaler. Han dirigerade bl.a. sked på 7
mc.
BCS fångades upp under de allra sista m.inuterna och han hann tre QSO på tre m.inuter.
I varje fall måste ett a'o'steg tillfälligtvis göres från reglerna. Datumet 15: de 1 varje månad går under nu rådande förhållanden ej att
hålla. Därför justeras MT in, så att den '.Stämmer ihop med någon lörd. eller helgdag. Ev.
är det möjligt att under sommarmånaderna
låta den gå errligt reglerna.
TAC
Av vad som framgått 'av resultaten, var den
en fullträff denrra gång. Många SM nådde över
100 QSO, DX gick att få och aktivitet gelIDm
hela testen. --4DRD !fick 137 QSO i 50 prefix,
sammanllagt 11.000 p. -5COE deltog i sin förgtJa test. Per förklarade sin belåtenhet med
106 QSO's, i ett »Neb> ·efterråt. Där nämndes
också att 3BYVj5 haft högt nummer till vissa,
medan andra erhållit betydligt blygsammare
serien: r. Någon trodde att det var en pira.t,
eller att BYV behagat skämta. Nå, vad sa
BYV själv då? Jo, han sa ·art:t in,te var det något fel med hans serienumme,r , del var fel på
mottJag'3.ren! Jojomen!
Testrutan
Vi försöker med en ny bekvämlighet. I en
lwlumn hänvisas till föregående åm regler.
Det visar sig nämligen att om regler' upprepades årligen, skulle det stjäla åtskilligt spaltutrymme. Oftast sker inga ändringar år för år'
ooh om det händer, hoppas vi att vi kan underrätta 'i lin.
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RESULTAT PACC 1964
1116
1. SM7BUE
693
2. SM5BDY
690
3. SM6BXV
4. SM7EH
630
405
5. SM7CFB
195
6. SM2RI
7. SM6CMR
165
105
8. SM5BGK
9. SM5BUT
3
Checkloggar från SM3CUS och SM5DKH.
Totala antalet loggar utom P A var 126, vilket
översteg föregäende år med 30 %. Högsta poängen uppnåd<le UB5KAB med 4289. Häs·Le Pi\
blev P A0LV på 16648.
1.
2.
3.
1.

2.
::l.

4.
'5.
6.
7.
8.
9.
10.

RESULTAT
SM6SA
SM6BGG
>SM6BXV
SM5BLA
SL2A!D
SM5ANH
SM5KV
SM7BK
SL6AL
SM5AZU
SM2BYW
SM5BPJ
SM5CHA

av CQ WW SSB ex
All 102.396
106
All
82.600
140
33
All
1.881
206
11 3010.406
81..224
128
14
11411
63.612
14
39.204
99
32.205
14
:113
14
12.390
70
14
12.348
63
14
7.809
56
4.240
14
40
14
3.663
37

966
590
57
1701
658
55R
396
285
177
196
137
106
99

ARRL DX CW/Fone 1965
lAila Amatör.. r i hela. vä rlden fnbjud". delta i A'RRL's
31 : t a DX·te.st. Bästa resultatet i va rje la nd belönas m .. d
ett ce.rtifikat. Dess·utom kan WfK och VE äbe ropa test·
loggar för DXCC och övriga i gengäld för \VAS.
1. Are·Os te5t hälles so,m vanligt und()r två weekenrls
va.nlera för CCW resp_ [one.

FOliO Feb. 13- 14 CW Feb. 27-28
Mars 1:1- 14
i\1ars 27-2~
2. Samtliga veckor startar den kl. 00007. och slutar
21007.. CW och fone tävlar var för sig.
~.
Försök att kon vakta sä mänga W - R-VE-VO-·
}(L7-J(J-I6 som möjligt, i sa. 'manga s,kilda. call-area!) som
möjligt på varje band.
4. USA- canac1ens iska stationer ger RST l, stilt eller
provins.
'stationer lämnar RST -I- ett I.reosiffrigt tal lIlgöran ..h,j t-il-a.tion'ells -i ll·ptll. Exempel härpå 5790!)O a.nger att
effekten utgör !lO W;].ll. Följande t'örlfo r t llin g::t,r a.tl vki nd as
;IV ~ t ;"t.ter cch p r ov inser:

nx

Wl -·CONN M.A.TNI~ MASS NH RI V1'
WZ- NJ NY
W:l - DEL MD PA nc
W4 · ·ALA FLA CA KY NC SC 'fENN V :\ .
W,,- 'A·Rf< LA MTSS NMEX OKf,A 'l'E:XAS
vV6 - ~Alj

W7 - ,1 RIZ JDA HO MON'L' N,"W ORF: 111''\ H W ASH WYO
W~ · .I'lICH OHIO IVVA
W9- Jj, j , INI> WTS
W0 --COLO rOWA KANS MINN MO NEBR NDAK 81),\J<
KH6--· j·U .W J\.J l
KL7 - ALASKA.
VE1 - NB NS pl,r
VE2- QUF.
VE3 ONT
VE4 ~MAN
VE:;-.sASJ<
VE6--ALTA
VE7-BC
VE-8-NWT YUKON
VOI02-NFLD LAB

(~

MULTI OPERATOR
1. SM5C:QQ
153.990
174
885
SM5BLAbeJ.ade andra plats oj »Top Ten» endast 4.000 efter Viinnande HC2JT. Resultart:et
ha;de räc~t tm en andI'aplaJts bla.n:d mulUbandklassen och en tredjeplats i multi-operatordito.
En alldeles fantasti-sk prestation, som sakna,r
motstycke inom Sverige.

·5.

Resultat 80-mtr Activity Contest 1963
4266
OK1BY
OK2KOS
3836
3375
OK3CAG
2280
SM5MX
SM3TW
1900
1840
SM5CCE
SM5BOE
468
SM5BNX
351
SM5CAK
210
SM5CCT
105
SM2RI
60
71
SM5BDY
56
SM3DGE
24
76
SM5AOQ
4
77
Checkloggar kom fl'ån bl. a. SM5BHW och
SM6DPF. Glädjande stort deltagande från
svenskt håll. Testvrån ska försöka påverka
TOPS att eget land bör få tillgodoräknas i
kommande test. lnga DX-loggar förekom denna gång, kanske beroende av ovetskap om
testens existens.
•
1
'2
3
15
18
20
49
53
58
65
70

6.

Fria 10gbl ad kan e rll å.llas pä begäran frUn A RRL.

J\rf'en det är in get kra.v att dessa användes.
'Loggar ska innehå.lla eall, datum. tid , band, nr och
J)oäng. Sammanstlillningsblad önskas separat. med angi vand-e av datoa ang. stn. QSO pr band och multipl"ier. Gä ller deltagan det (ör »club award:» skall kl'llbbens namn an ges. Slutligen avges en försäkran om att giil1ande regler
följts. Vida.re är kO'J'nmentarer väll{cmna och foto av Di n
station _

Logg till:

Poäng: Kontal{t med sam'ma station pä o lik a band

ARRL.
225 1\faJn Street,
NEWINGTON, Colin, 06111,
U.S.A.
senast den 24 apr. 1965.

är lillatet. Komplelt QSO ger 3 poäng, ofullsländlgt 2.
Addera alla bandpoäng och multiplicera dem

med anta-

Jet call-aro>as pä samtliga band. lIfa.x imum pr band är
enl. punkl 4 21 sl.

TESTRUTAN
Senas·t; regler
l QTC

Regler för

Febr.

~7

febr. 2200 till 2200 GMT.

Partyt arrangeras av

olika organisation er

oc:h ändra~~

rör QCWA Award och andra.
Det fh1ns ingen poäng"beräkning eller mulliplier, ulan
det är endast för att konla.l{lrL så. ma.nga mecllernnl rtr ~f),n
möjligt.

CW

..\M"

3.QlO
3%0

3GG!)
:l790
7nO!"".

7030
7.100
Hl0n
2 1'110
28 110
Loggen

skall

72~O

1 ·1240
2 1310
2SG90

innehåla:

ssn

3S0.J
3999
720-1
729n
] <1 :l(11)

(Isb)
(Isb)
Ilsb)
I lsb)
(u~b)

~ l"]O (Ilsh)
2S()90 ( Ilsh)

J):llllm/tid/l{(mla.klnllmm~I'/(;'ill1/

R8C'I')/QTHjnamn/QCWA medlemsnllmm e r.

(r

I

I

!\[odc

]{ont. med

Medl. av QCWA
WIK. VE. KL, KH6
SM
YUs med OM' s \VW
WfK, VE. XL, KH6
DUF-Iänder, DL5 ON

2200- 2200,.
0001 - 2400z
1000--1130"

QCW A Pa.rty
ARRL Fone 1

CW/fone

M1'

73

20- 22
27 - 28
27--·28

1 ~OC}-05(fo-/.

r,;~ :~I

0001.- -2400,.
1400- 21007.

YL/OM
ARR!. CW 1
Co upe <lu RET<'

CW
Fone
CW
Fone

1l.J:I l

n07

M.'1,rs

ciatian k a n erhä \J.a QCWA-plalceH, men övriga. k an d.ella.

Test

11

Enda..c;l me(Hemmar i Quarter Cenlury v\fjrel-ess Asso-

~!i40

~7

TLd l n7llT

64 :11/307

å.r för ä.r.

Frekyen~er:

Ilat.

13- 14

QCWA Party 1965
Tid:

1\län,

19-22
23
27-23

61 :4/113
114 :4/11~
"'1-:3/77

i\pril

(i4 :5/1;'1

M:·.j

63:3/ in
M:4/J.17
64 :.J/H 7
6·1 5/H9
6·l 5/H!)
G·1 G/17!)

6 -- S
I:J 14
14

Jllni

n001-· 2·100z

Y'L/OM
ARRL Fone ~
MT
YL Int. SSB"rs
Pakistan DX
NRRL C\oV 2
(J J\

-testen

CQ ww
PAce

nx

lO-il

1100-2-tO(lz

24-2:.

120{)- I SOO

!l- 9
J5--16'?
22---2:l?

2 1oo--:l 100z
1200-2400"
1 200--2 4007.

MHt·teslen. ussn
OZCCA CW
OZCCA fone

17
IZ- I:J

220()-.(JSOO7. ?
17110·_·17007.

CHC/HTH/FHC 11<U'Ly
NFD ( RSGB)

SSB

Sv. Poria.beltesten

J~:lO

.1;1.n.

I.QOO- 0500z
0001.- 24 00,.
10O(} J 13(,7.
2:!OC} -O G()C)?, ?
fJQO- 2100?

Fon~

1--11('(:.

:n

elV

Yl..'s med OM's \VW

FOnG

CW
CW/f\]VWlSI3
CW/fol1e/mixed
<;\V

SM
j\{ed I. a v SSBers

\~/ '\~'

AP
W/K, VE. KL. KH6

CW
SM
SSB minst 12 t. W'W
PA
CW/fol1e
eW/F'une
cw
F'olle

SM
\VW
y,,rw
WW

C;C;C

CIV/Fon'e /SSB
CW
elV /fono

Medl. CHC!FHC WW
Port. WW
DJ/DL end . nOT< :f:

I.lnXA

CW/fo""

enl. nXf:f:

elV

Loggen mll::.;te vara. postad inom två veckor I:rter Ilet
testen - hällit. s. A<1ressa.t medrlclas efter h:1nd_
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RESULTAT

WPX

SVENSKTOPPEN
WPX

SM7MS
SM5CCE
SM3TW
SM5BPJ
SM5WI
SM5AJR
SM3AGD
SM5A,nr
SM7ID
SM7CNA
SL5AB
SM7EH
SM7TV
SM5WI
SM5AHK
SM7QT
SM5BCE
SM5BBK
SM4BZH
SM3BEI
SM5CXF
SM2BCS
SM7BHF
SM5BHW

DXCC

SVENSKTOPPEN
SM6CKU/MM gjorde en framställning om

a;tt QTC borde innehålla en egen ranglista på
endast svenska am3itörer. Ärendet fördes vidare till SSA's styrelse, vilka biföll förslaget den
29 juni i fjol.
Listan som följer innehållet' situ3ltionen den
30 sept. Et1tersom QST har utdelat 10,138
DXCC diplom hitVills, föres en]}art in dem, som

under den senaste tvåårsperioden insänt -ansöka,n för diplom eller stickers. Men ·eftersom
QTC redan har redogjort föl' läget 19&::1, hm'
den lislJan adpel',lJts till den nya.
Siffror inom parentes informerar om fön~gående antal länder och helysm' däl'med fiil"ändringen.

CW

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

SM5LL
SM3BIZ
SM5CO
SM5CCE
SM7QY
SM7MS
SM5WJ
SM5WI
SM5BPJ
SM5BCE
SM5AHK
SM5KV
SM5DW
SM5BAU
SM3AGD
SM5AJU
SM6ID
SM5AJR
SM3AZI
SM5BVF
SM5BEU
SM7ACB
SM5BFE
SM5CXF

317(312)
310(294)
288 (266)
287(27D)
268
264
258
253
246(221)
242 (229)
236(234)
232
228
226
225
205
201
200(177)
197(193)
185
180(162)
174
174
173

25. SM6AMR
26. SM6VR
27. SM5BIU
28. SM5MC
29. SM7BHF
30. SM7CAB
31. SM5BST
32. SM6RS
33. SM3BEI
34. SM5KG
35. SM7BIR
36. SM3FY
37. SM3BHT
38. SM5AIO
39. SM3BNV
40. SM5UU
41. SM7AUO
42 . SM5AZU
43. SM7TV
44. SM4AWC
45. SM5AM
46. SM3BYJ
47. SM6AMD

172
169
163
162
159
150(130)

304(286)
286(278)
236
201
193 (lg5)

6.
7.
8.
9.
10.

148
144
144
137
135
132
131(121)
130(118)
127
127
126
125
120
117(103)
116
115

4.8.
49.
50.
5l.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
6l.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

SM7ASN
SM4CMG
SM4BZH
SM2BQE
SM5CUP
SL2ZA
SM1CXE
SM3AF
SL6AL
SM3AST
SM7AML
SM5BDY
SL5CX
SM6AJN
SM6AOQ
SM5ARQ
SM6BGJ
SL6BH
SM2ABX
SM5BHW
SM5BKZ
SM5CEU
SM7UV

114
113
112
112
111
107
107
106
105
103
103
1003
103
102
101
101
101
101
100
100
100
100
100

188(167)
181
180(148)
164
146

11.

12.
13.
14.
15.

SM7BH F
SM5KG
SM6RS
SM5AZU
SM5ATN

125
121

148

l.

1.

5.

SM3BIZ
SM5LL
SM5WJ
SM5RY
SM3AZI

SM7ACB
SM5DW
SM5BPJ
SM5VS
SI\{5MC

Kampen om tätplatsen är som synes hård
meUan LL och BIZ. På CW har BIZ mimsk'at
avståndet till LL med 11, men bäbtra.r ledarpositionen på foni med 10. CO har pasS3it på
aH passeIla CCE och ligger på en förnämlig
3:e plaJts. BPJ vi,,;ar upp ett kraftigt avancemang med 25 nya länder.
Det fattas många stora namn. Hur ligger
36

1l()

113
1:10

t. ex. BLA till? AQW, CZQ, AKM, KP, ARL

m. fl. borde droppa in någm nya kort för att
bevisa sin existens i SVENSKTOPPEN. För
även om det är bestämt att ranglistan ska
införas högst två gånger om året, så kommer
det i v-a rje QTC lämnas en rapport om löpande förändringar, d.v.s. om det händer något.

WPX

534
488
463
452
424
406
384.
359
339
:127
320
318

SM3AZI
SM3EP
SM3BIZ

WPX

av »MIRU-MIR»-testen 9-10 maj 1964

FONE

362
361
304

De svenska resultaten bl ev:

SSB

SM5UF
SM5BPJ
SM3AZI
SM:1BI7.

295
271
213
208

814.

312
311
310
308
307
303
302
302
300
300
300

WPX

I testen deltog amatörer från 87 länder. De
fem bästa i varje land erhåller diplom och
minnesmooalj. De totalt sett bästa resultateen
uppvisar UA3KAB (multioperato'r station) och
Y09HC (single operator station med 16128
resp. 14336 poäng.

MIXED

SM5BP.T
SM4A.lR

490
400

AIII.n l

Alltal

AllrOIJs~IKBl,1

.tSO

liintl('r

SM3TW
SM5CIK
SM5DXE
SM5BDY
SM5DRL
SM5DKH
SM5MX
SM6ARH
SM5BGK
SM5BOE
SM5UU
SM5BUT
SM3VE
SM6JY
SM6BDS

100
109
84
51
71
67
67
51
39
37
16
15
12
11
10

29
19
23
34
16
16
16
13
15
15
8
8
9
5

) ' H;~II~

2900
2071
1932
1734
1138
1072
1072
663
585
555
128
120
108
55
40

J'hH'I'rllI~'

1

2
:~

4
5
fi - - 7
6 -. 7

8
9
10
11
12
13
14
4
15
Av de totala resultaten återges här de fem
bästa:
Multioperator

WAZ

FONI

2.
3.

CW

:1

~

CW

SM2BCS
SM3AGD
SM3AKM
SM3AKW
SM3ATY
SM3BHT
SM3BIZ
SM3EP
SM4AEQ
SM5AHK
SM5AJR
SM5AJU
SM5AQB
SM5AQV
SM5ARR
SM5ATK
SM5BCE
SM5BEU
SM5BFF~

SM5BPJ
SM5BRO
SM5BVF
SM5BZ
SM5CCE
SM5CO
SM5CXF
SM5DW
SM5EC
SM5KP
SM5KV

WAZ FONE

SM5KX
SM5LL
SM5LN
SM5WI
SM5WZ
SM5YG
SM6AMR
SM6APH
SM6VY
SM7AIA
SM7ID
SM7MS
SM7QY
SM7TQ
SM7TV
SM7YO

SM3AZI
SM3BIZ
SM3EP

1.
2,
3.
4.
5.

UA3KAB
LZ1KSV
4UlITU
UA4KWB
UM8KAA

Single operator
1. Y09HC
WAZ SSB

SM2BCS
SM3BIZ
SM5IC
SM5LL
SM5MC
SM5UF
SMfiSA

USA-CA

SM5CCE
SM5WI
SM7Tl>

2.
3.
4.
5.

UB5ZV
JA1VX
U05BM
UJ8AG

16128 poäng
15235
12806
12464
12080

14336 poäng
12600
12144
11970
11152

Nästa »MIRU- MIR»-test kommer att äga
rum 8-9 maj 1965. Bestämmelser väntas
)wmma under den närmaste tid-e n.
_

The

LOIl(loll

SSH.Dinncl'

Från SM5AM kommer' ett meddelande om
alt The London SSB-Dinner avhålls d en 29
maj 1965 på Waldorff Hote!. Som vanligtblil"
det i samband med middagen utställning av
C!ngelska och am e rikanska :a matörprylar och
dessutom diverse begivenheter för de damer
som kommer med.
Priset för middagen är 3 pund 3 shilling,
vilket i svenska pengar är cirk,a 45 kronor.
CRD
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Stående-våg-metrar

~01JISSHA[K
Av SMftCTF

Den häl' gången ska vi llpp ehåll:1. m;;; vi,1 I.vA
saker:

•

QSL
Varje nybliven ·amatör försöker rätt snart.
när han har kommit i gång med qso-andet, ,aLt
skaffa sig ett snyggt och trevligt (och gärna
kanske också litet originellt) QSL. Därvid
mliste man dock ta hänsyn till en hel del praktiska synpunkter, av vilka vi ska beröra nå.gra.
aj
QSL-kortet .bör hälla sig inom av Region 1 rekomm~mderade mätt (minst 9X14 cm
och högst 10,5 X 15 cm). Denna rekommendation har inte tillkommit på. ·en slump, utan den
avser att underlätta kortsorteringen på. de olika QSL-byräerna, samt att hindra att kortet
behöver vikas för att gä ner i exempelvis en
provpäse (som de flesta QSL färdas iätminstone inom Sverige).
b) Kortet bör ha en utformning av text och
bildmaterial som inte 'är allt för hopgröta{i, då.
det annars är svå.rt att fä något sammanhang
i t-exten för den stackars mottagaren.
e)
K:or.tets tryckta text bör vara så. utformad, att det finns möjlighet att fylla i alla erforderliga uppgifter om det a:k tuella QSO-et.
Samtidigt bör man inte haaJllt för må.nga
streckrader och prickrutor att fylla i på varje
kort, för då blir det ett gan ska ansträngande
arbete att hålla sig n ågorlunda i fatt med
kortutskrivningen (det bästa är naturligtvis.
om man kan skriva ut :QSL-et under själva
QSO-et. men det går ju inte all tid).
d) På. kortets baksi{ia skall finnas möjlighet att sätta ut mottagarens signal (svensk
standard ä r a tt detta sättes i övre vänstra
hörnet av kortet).
e) Det är inte säkert att det trevlig·aste
QSL-et är lika med det mest påkostade. Skaffa inte dyrare QSL än som Du tycker är trevligt för plänboken.
f)
Tryck så s tor upplaga som möjligt, när
Du ändå håller piL Det ger billigaste styckepriset (lämplig minimiuppl·aga. exempelvis
1000 st).
38
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Det tycks räda en viss förvirring) amatörkretsar angäende vissa egenskaper hos stå.ende-vå.g-metrar. Vi ska försöka att kl arlägga
ett par saker här:
a) de vanliga t yperna av stående-väg-metrar är avsedda att användas i koax,ialkabel ,
exempelvis mellan sändare och 'antennkopplare. Dook finns det spedella typer, som kan användas exempelvis i 300-ohms-kabel (det är i
s jälva verket vidareutvecklingar av den gamla kända »twin-lamp»-typen) .
b)
Det är lämpligt, ·för att inte säga nödvändigt, att stående-vågmetern ä l' 'a vsedd fÖl'
'koaxialkabel med just den impedans,som den
placeras i. Annars kan utslaget bli hell felaktigt .
e)
En stående-våg-meter mäter enclast ståcnde-våg-förhällandel ·i just den koaxialkabel
den sitter i. Den säger a lllså inte något om
ståenc1e-våg-föl'hållandet exempelvis på en antennfeeder bortom en eventuell a ntennOtnlwpplare.
.Ta, detta var a llt fÖl' nenna gång.

r ... •••
~,..

c:»

En
sändaramatörs
sönderfall

TRYCKTA KRETSAR
Ett förslag till försäljningsdetaljen : Det
finns må.nga kretsat' .) amatö!1lrylarna som
återkommer ideligen och mycket väl skulle
kunna standardiseras. Mitt försl ag är alt SSA
utar'be t ar nägra sådana »standal'dkretsar» och
tillhandahållet' lryckta. plattor för dessa.
Peiset på tryckta plattor k·a n bli lågt även
i ganska små serier. Denna service från SSA
skulle säkerligen kunna sl'imlll(;ra. och 1.1O(le['HiU.a hemhygg.1nc1et..
7PN

enligt ett manuskript, upphittat bajk om en
soffa på. restaurant »Heden».

PERFEKT SERVICE

Alla mina vänner har moLta,gal'c och sändare som 'är alldeles fr-j.a från drift och de hö, '
aldrig en W, en VK eller JA under S9 och fål'
a ldrig rapporter under S9+.

Ja, det är 'alldeles sant och de t är väl bäst
att ·a.vbörda sig sin skam meden gång. Ja, jag
vet, jag har inte den perfekta stationen och
får den väl aldrig heller. Det är faktiskt så 'a lt
min mottagare driver så där en 100 perioder i
timman och selektiviteten är inte bättre än 40
dBjlkc. Jag får ej hellel' 59+ 40 db fl'ån W ",id
varjc QSO. Detta skulle väl kunn'a gå ·att hä,."
om man inte var alldeles ensam.

H a tten av för Gunnar, SM7QY. som vel"i<ligen sköter qSL-ver'l\samheten
SM7 på etl
pCll'fekl sätt'
7CQA

•

Selektiviteten på deras mottag'are mäsle vara bättre än 80 dB/kc. efter som de kan ha
synpunkter på min sidbandsundertryckning ...
Mina vänner får aldrig heller korsmodulation
eller genomslag i MF: en. De 'k an utan v idare
ange min frekvens på 1/10 kc när. f.astän de
har vanliga kalibratorkristaller.

TILLTALSNAMNEN
Skulle vi - med SSA :s medverkan - kunn a få. in tilltalsnamnen i matrikeln? En lång
rad initialer är man ju inte speciellt hjälpt av.
När man har sä kort minne som jag är det
hopplöst 'att hå.lla reda på alla namn.
6A EN

QRP

UTLÄNDSK HAM-PRESS

TX

~"~' J'
1YCKEL

I

I

or tf,

oc"

I Bullen ges varje månad en översikt över
de artiklar som publiceras i utländsk fackpress. Dessa tidningar finns hos SSA. På. kansliet lär det också finnas en utmärkt fotokopieringsapparat.
Vore det inte en god ide att l å~a medlemmarna köpa kopior av de artiklar som de är
intresserade ·a v? Även om priset på kopiorna
kanske blir högt, är e n sådan s erv ice att föredraga framför att skriva och beställa de aktuella tidningarn a direkt.
7ACB

~L.:;;

'o"

r

1-

""

Ja, här sitter jag ensam med mina dyro. och
tarvliga grejor och känner mig g:rundlurad .
Det är dock en sak som jag inte alls förstär.
Der-as apparater innehåller ett fåJtJal komponenter, trots 'att 'exempelvis COllin'S, ACEC och
Stromberg-Carlsson måste uppbringa 5-10
gånger mer komponenter för att få samma
faI1l1:>astiska data som mina vänner har på
SINA apparater.
Ja, ja. jag har försökt leva ett hyggligt borgerligt lif. men saken är den rutt jag inte ens
har ett piano hemma som statussymbol och då
betyder ju mina radioapparater mycket föl'
mig ... men det hjälper ju inte ... jag är en
dömd man bland stadens sänd-aramwtörer.
-- Sa,,-:cat u,)' göteborgarn.a;s QRO -

9·-~-"';-C-->--"'~~>-')-"";~~~~~""'C""'<>""<>-<>-o--<>-,>--::"-",~-,;-~~o-v",-,:.<>--"
""' - >-,,,,--:-:,. --::.~-~~---,)-,",,,....r...--:---:;.-~

Från SoM5CBV kommer det här schemat
som är h ämtat ur TFA nummer 7/1-960. En
mycket enkel transistoriserad sändare med 25
mW QRP,
L1 är 30 varv och L2 15 varv l,ackerad 1 mm
koppartråd lindade på en stomme med diametern 15 mm. L3 lindas på samma stomme med
3 varv.
Krista llen skall ligga på 80-meterbandct.
Stationen körs med spänning från ett batteri
. på 4,5 till 6 volt, Transistorerna kan L ex.
•
v>ara OC44 ell er 2N44.

\
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~
~
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Har du något förslag som rör SSA: s verksamhet?

IJ
U
[I

Vill du väcka debatt om något ämne?

t
~

Har du något kul förslag till lokal klubbarnas verksamhet?
ALLTSÅ -

om du har någon åsikt som du vill ventilera, skriv då till

FORUM, QTC-red. Lennarth Andersson, Sturegatan 6 A/3, Stockholm Ö.
Uttryck dig helst kortfattat!
9 :,......:;--.:;· -~ · .......... - -_·_ ~-"<'· · . .~ ."> .~~ .~ <:.- - -">-,:~-<,---:-,,.:::>- . /-<:". ,-- . '

.. ~~- · ·~-·~-::- <:-:"""':;'-"''''''''''7··-:-· · : ··-::, . . -:--:;-o-;:;..· ·-:--<;,~~:;-~-,:-~·''''''''''''~~9

::\9

1.
2.
3.

·'
Vi..
'.

,

lH\:V-rt:d.:
nUr,

SM~MN.

rt' tl.:

sl\Ha',1,

1\.-1<:. NClf"d.
Bf'Ilj,[1

Ahhorr\'ii~.

'I.

4.
5.
'6.
Ingen

nrlJlln, "'1':\Jwrslu·r~s\'ii",(". 1<1.

Aktivitetstesten

SM!;A.oV

SM5CNL
SM5AGM
SM!;DAN
SMGOR
SM511QI

5R

SM5ARR

10
:lS
3[;

SM5DTO

27

SMr.-3446

I.ys~na.rc

RULES FOR THE 23 rd. VHF-SP9 CONTEST
SPONSORED BY THE POLSKI ZWIAZEK
KROTKOFALOWCOW DIVISION
. IN KATOWICE

2,

:!.

20
20
J!)

~.

1.
25

5AOV

Hörde inte någon signal frän något annat distrikt
frånsett SM4UKV. Jag har inte ·heller hört något
via norrsken sedan l juli. så det vore kul med
lite aurora igen. Jag börjar plugga i Januari sa
det blir nog sista testen på ett tag.
50R
Utmärkt aktivitet. Körda länder är nu: SM, OH0,
OH, UR, UA, SP.
GW\V Körda länder: SM, OH0, OH, UR, UA, UQ, UP,
SP, DM, OK, OZ.
5DTO Varför så dålig aktivitet mellan testerna? Kommer snart på 432.
5-3446 Hur räknas lyssn a rpoäng?
5FJ
Varje stn räknas en gång per band och test.
Angiv i loggen: tid, cal1, rprl, avstånd i km. samt
poäng enligt QTC. Event. motstn kan angivas
men är ej nödvändigl. Rprt skall vara sorm Du
hör honom förståss. Räkna ihop poängsumman!
Kom ihåg det fina prisel för lyssnare!

Aktivitets-testen 1964
n.slIllnt
SMfrAIT

!).I ~I

Gno

ii.
7.
!<.
~I.

lO.
]'1..
~

!}

I('sll'r

771

~~r~,CJ""
S~f ' l

433

J 10:1

SM;) B r.~I'~
Si\\:I!')AJ

:!~G

SM!»CPI)

;I~'I

SM~)All.Q

3](;
:lIG
207

SM5CNL
SM50R
SM5W'Ar

J;t.

11"

It'~ler

7 (('slcr

G

l.I~sli·. r

cno

] :~ .....

li· .... t.·r

S.\-ff"\ JJKr
S~I

318
128
116
27

227

~Mlil>YI(

.j.

]G.

:!·1!)

l eN ~\

SM2CFG

21,,1
j!)S

" 'Jl7

:3 tester

SM5DJ\L
a01
-SM6CJI
SM5GZ
100
DeS'Sutonl 7 man med tvä lester och 19 med en test.
Antal deltagare 56 st. Endast fyra poäng sl{iljde segraren SM5AlI och tv åan SMSCNF.

40

12.

:1(; .....
232

Th'e VHF - SP9 C;ontest is f!. Polish VHF Cont e~t in
lhe ]1:> and ..Ja:; f..'fcj8 bands.
The ConteSl will talte place (lLlring PelJru a ry ]4-·]~,
Licens ed 'radioamateurs and SWL's with valid 111101bers can participale in thi s Contesl.
The Con test will be divided in two parts and will be
held at the sa:ne time in c.,'LCh band as foll'ows:
First part February H th. 1965 from 18.00'
to 24.00 GMT.
Second part February 15 Ul. 1965 from 18.00
to 24.00 GMT.
During each part of the Contest and On each annateur band, only one contact can be made with the
same station.
The Contest Call will be .CQ-SP9».
During the Con.test it is nece ssa.ry to transmit and
recelve the station' S Cal!-sign, RS or RST report, the
three flgrure current contest unmber in the respective
ban<! and the QRA Locator. The commencing time of
the QSO m ust be logged.
TransmiSSions ma)' be made wiht arnl'ssions iype Al,
2 and 3.
The station's power must not axceed the limita tions
of bhe license.
Number of operators operaling the station is not ]j.

mited.
11.

'1.

:1 (jO

SM5MN

S,vr1pf'r

JO.

:t.~S

l

::;M:;))AN
-S:f\ff.Al::-'f

~Mr)lBCn

9.

r.~!)

:~!)g

SM(i('~()

S.

1r.;1

~ ·t-.fr~AQI

!->.\Hi(~Y%

7.

~);HI

SM4KJ.
SM2nXH
~M'!jCIII

6.

13.

SM5CNF
-SM!iAOV
SMJFJ

r,.

5.

h~t.i·r

~.

3.
1.

Log Shcct of thc rrl,ujoa,11I3tCItI'
rCltrCSc nlc-d hy lhe ,,;l;.ltion llIus l bc

1~,

2.0.

22.

Sta tion Cuntcst. Log will be di:-;tlua.lified iII C;--t~C or
unconformne:;e with l\rlic iles No. No. !I , J1 and 17
of the sc rules.
The Con test rcsulls will be v al,ued by a Jury. The
decisions Of the Jury will be final.
The Contest results will be lrans mitted In the N ews
Bulletin by the offici-a l s tation SP5PZK, as we ell as
in PK's magazine »RadioamatOr 1 J(·rotkofalowiec
Polsk i».
Award-s will be granted separately in oeach cJassification 'group for the first three places oblaine'd in
the Contest.
VHF MANAGER

U K7 Osear III-arbete för-cbildligt
f den Iloll ä nfl!-'; ){;l )~/)X·prc.'i:-: ~> :-:lInl är d ~ llcl':-ld .1:.1 .iaIHI~lri
l!Hj!) ]I;.tr m:1l1 gell ~torl oeh. f ör UK7 mycl{~l hed ersamt
utrymm-e för en 1,rescnlalioJl av dc ~vcnsl'a. förbcredelscrna. rör OSC:l[ Il r.
Alldeles fränsell ovall~täcndc ins[ (.lb' sK lIlle ja!; rekom·
mcndera. de svens!t;l VHF-am a lörerna a ll !)rcnumcrera på
DX-press, :;om komm er ut med 4::; nr p'er år. Varjc nr
beslår av 6-7 slen-ciJerade sidor varav ca.. hälften utgörs
av VHF-nylleter . Priset Hr 15 fl ori ner per är och a:dressen VERON, Pos lbus 9, J\m~-t·crd:a, m. Holland.
•

PZI{ DIVISION SP9
SP9XZ

Polske VHF M a nagern in'bjuder Ull d'eJtagand e i deras
SP9-test och har begärt plats [ör tesLTeglern", so m härmed publi c eras ,på engelska i det skiok <le anlänt. Reglerna är som synes myckelom fattande OCh detaljerade.
och jag tror det kan ha sill inlresse ärven för de SM
smn int-e länker stäUa upp att se hur andra skrivor Tegler för sina VHF-tester. Observera bl. a. pa,ragraf 11.

/MM

]965.

:

1.

C()lIt C ~ t.

Polsk VHF-test 14--15 februari

]{ommcnt&rer

!l

25

'IlIe offici;lI
on;allh'i,ltil11l
lI~d.

21.

1.

·SMr,FJ
SM!iCHH

114
123

7 tesler
4 tes ler
3 tester
2 tesler
1 test
1 test

Ovansta.ende innebär beträffande SM!)UL:s förnämliga.
silvertallri,kar, alt fjolårsseg'Taren i stora klassen (A· oeh
B-ccrtifi:kai), SM5BSZ. f å r polera upp sin t-allri!t (vederbörlig gravering har vä l tidigare kla.ra.ts av, förmoda ,r
jag) och överlH.mna den Ull Hiti-! ars segrare. -8M5AIl.
VeTT'. som vunnit tallriken för C-;-l.nHtWrer är ;i n ml inte
Itla.l' t
( troli gen SM~nXr-l). Bliste r.-am~.l tiil" ]9G:l var
SM5WW, sum ucksa filr v:ua bere<l() all ~1i.nda. iväg :::; ;"
ta1/rik. J l ys.c;!1n rldn:::;sen slannar si l ve rtallri!h"!l) hos S'M!",:~ :lOiJ, !'\om vlInnit de St'Il;ls!e :Lren.

1'),','(·mht'f'HlI)gåll.e;t'll

7;-;
62

t ö.
323
251
120

J.lnl,(il~IIIJ.:'.

NurrhilplnK.

SM!")AI[

Lyssnare
SM5-3305
SM5-3498
SM3-3004
SM5-3107
SM6-3356
SM5-3446
1yssnare med nio tester.

]7.

Stations wo-rking in the 145 MCjs band are forbidc]-ed
lo ehange their frequencies.
Stations may opBrate from a fixed or field QTH.
Stations are not .aJlowed to chn.nge thelr QTH.
Points for the Contest will be bas ed as follows:
a) In the l4':> Mcjs band -- .1 point for 1 kim.
b) in the 135 MCjs band 5 pOints for 1 kim.
'c) for S"\\fL's In both band!; 1 point for every
listening reporl. .
Classifica.tiolls will be rnade upon the whole and for
t"ath country sep-e rately in the fOllowing- tllree P'onf.s:
Groll)) A -- Fixed statIons
(}roup B - . Field still iOll~
Group C SvVJ.'s
"f'hf': total Picore f 01" r·adio;lm a.l ellf,,:,\ and S\Vl:::; will
he computed vy llllllliplye,j ng the toto. I of contest
Ilojn'l.:,> obtaine<1 in two, pa'rts ()( l;he cont-esl all <l in
all ba.nds !h~ number o( ba.nd s wor'ked (luring th e
Conle sl.
'.fhe can'c eJJalion of lhe tw o co-rrc:=:lp()tldent·~ QRO is
('ns'lIed by the eonspqIlPIlc:e!1 of:
~l) dlscurll flnc e in rept)l'ls rC(:cive d hy (:orres}'Ioll denl.s.
l,) tho diffen'uct! I:urg-er lilan fiv e minllt€"s be-.lween
th~ .time~ of tl1f; Q.~O s taled by ·haht (:orre!'ij)oll dents.
C) ca.rryin~ out a QSO in the ]1[", M:Cjs band wilh
.a sta.tion working on a s:lJ(-exeiUng transmitter.
Conlest Logs (separa.te log for eaeh band) ShOllld
be sent not later than March 10 th. 1965 direct to:

PolR.ld Zwl<tzek l{rof.kofalo\\'cöw,
Za·rz 3 d Oddzlalu WOjewöd7.I,lrgo
P,O, 'Box 34, I{a.lowlco 1.
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SPÄRRNING

ATtikel i DL--QTC 10/6J/ av HB9QO.
öveTsutt av CU1·t 1sTaelsson, SM5AHK.

För att man skall kunna använda denna
koppling maste man ha tillgång tiU en negativ
spänning på ungefär 20-30 volt i sändaren.
Kopplingen fungerar pa följande sätt :
Skärmgallret
VFO : n nycklas, varvid
skärmgallerströmmen flyter genom glimlampan NE 51. Om nyckeln är uppe blir röret V l
ledande. Spänningsfallet över R[ är då sa
stort, att glimlampan inte kan tända och VFOröret fär således ingen skärmgallerspänning.
När nyckeln trycks ned, spärras V 1 genom den
negativa spänningen, glimlampan tänder och
VFO : n svänger. - Vid P kan en variabel negativ spänning tagas ut. Den kan utnyttjas för
att spärra mottagaren då sändaren nycklas.
Som nycklingsror passar t. ex. 6C4, 12AU7,
6C5 o.s.v. Skärmgallerströmmen genom glimlampan bör inte överstiga ca 2 mA för NE 51
och NE 2. För högre ström och spänl1!ing kan
stabilisatorrör av typen OA2) 25A2, 150CI
o,s.v. användas.

•

Ombord på elt amerikall~kl fat{yg finns det
Lre -amatörer, nämligen befälhavaren, 2: e styrman och telegrafisten. Samtliga hal' sin station med sig och kör. Skepparen har signalen
W3WVF/MM och använder en HT-37 och en
Drake 2-B. Andre styrman kör med en KWM1 och kan höras under signalen K200RjMM
och gni5ten, W4WYljMM, har CoUins S-line.
De 'använder allihop egna antenner, longwires
ooh verllikaler, och det tycks gå bra ihop, Det
vore ju ganska trevligt 'att vara ett helt gäng
amatörer. V'isserligen är vi här ombord på
Braheholm f, n. tre (en utan signal förståss),
men bara en station som tur är.
Vad för slags problem möter amatören till
sjöss? Ja för det första måste man fråga kapten om lov att använda amatörstation ombord.
Det brukar dock gå 'bra, Sedan kommer alla
de tekniska problemen, V'a r skall man få bag
i 115/220 volt vä..'Celström någonstans, om man
råkat hanma i en äldre båt med DC? Oflast
får man skaffa sig en egen omformare, men i
en del fall kan man kanske fä tag på AC någon annanstans, Klarar man av detta huvudproblem, kan man börja fundera över antenner. Alla säger att en vertikal 'a ntenn gör
sig bäst, och det finns väl ingen anledning att
protestera, Fartyget utgör ju i sig självt ett
mycket gott jordplan, så oftast :är en vertik-al
antenn lättast att sätta upp, när man slipper
tänka på radialerna, Ett nytt problem dyker
upp, hur högt kan jag sätta den? Är man telegrafist brukar man bo ganska så högt upp
i närheten av bryggan, och där finns all'tid
möjlighet att fästa den. Dock fär icke pejl- eller radarantennerna skynunas. Helst fär inte
antennen vara alltför hög, ty då. måste den
stagas, åtminstone om traden är över Nord·a tlanton. Bor man i höjd med relingen,så blir

->'Ll

.

S T R A N D B E R G S Tryckeri
FORSERUM

SM7APO

OSL-kort
Affärs- Industri- och Reklamtryck

SLASztS
PALTEN

det genast besvärligare, men en -a matör ldarar alltid sånt. BCI kan man räkna med. I
de flesta fall påpekar man för andra besäDtningsmedlemmar att det inte går att göra något åt det. Så tutar man glatt vidare. Soändareffekten behöver rinte vara hög, för att man
swall hÖI'as bra över hela världen. Kanske lite
värre att själv höra matstationerna, då det
alltid dyker upp noise från fartyget. En
annan -sak är aH ·m an blir tvungen att sur m
grejorna väl samt helst placera dem på en
skumgummiskiva, då sk'r ekningarna kan vara
besvärliga för mottagaren. Även den salta,
fuktiga luften ställer till förtret.

RADIO PEKING

Som seglande radioamatör kan man glädja
sig åt 'många kontakter med hams, som man
sed-a n har möjlighet att träffa i hamn. Framförallt går dock SMjMM-stationen in för att få
QSO med Svel'ige, vilket kan vara nog så knepigt ibland. Detta är ju ocl,så beroende på var'
man befinner sig på klotet. Kanske man är på
datumlinjen och äter ärtsoppa och pannkakor
två torsdag'ar i ra;d. Där borta kan det bli
svårt att nå. gamla Svedala.

Soituretionen på 7 MHz-bandet är trist. Det
är ett exklusivt amatörbaJ.l1d i aHa regionerna,
men möjligheterna tillamatörtrafik är stal'kt
begräns'a de på grund 'av rundradiotrafik främst från Radio Peking. Våm möjligheter
atJt behålla bandet minswas naturligtvis om vi
inte utnyttjar det tillräckligt.
En officiell sanktion mot Radio Peking är
utesluten eftel'som Folkrepubliken Kina inte
s],rivit under ITU-överenskommelserna. Privata fra111stötar är enda möjligheten, och dessa
måste göras i mycket stor mäJngd om vi överhuvudtaget skall ha någon chans 'att fä Radio
Peking att flytta sig (för aH rädda sin prestil. Hm" du gjort något? Om inte - läs aTti-

73 SM6CKU/MM
23/10 1961, i 'l'o-runto

Ii W 2 O O O

Transceiver

leeln som
291).

SM 4DXL skl'ev i QTC 10j61, (sid.

SM7TE, Kjell Ekholm, som är leda nde kr-a ft
inom Malmö Kortvågsklubb, har Mskilligu
gånger fått 's tora buntar med sändn ingsscheman och programtidningar för -distri'b ution inom 'k lubben (som har över 1.000 medlemmar).
I oktober skrev emeller-tid TE ett brev till Radio Peking att han inte var intresserad av aM
distribuera hundratals reklaml-rycks-a ker för
deras räkning så länge de störamatörbandet
på 7 MHz. Han ,talade om ·a tt alla amatörer
i västvärlden är uppretade -påstömingaJm-a,
med andl'3. ol"d raka motsatsen till vad Peking
vill uppnå. Strax före jul kom svaret : »Vi be-

I~)

IO'ätta)' mottag.amlet av Ert brev, tör vilket vi
är tacksamma. Vi hoppas att våra program
sleaU vam till .qlädje... bla ... bla ... Lycka
till som lyssnare! -Radio Peking».
'.

90 watt P.E.P. 10-160 meter Pris 3.285:- exkl. oms.
Specialbroschyr sändes på begäran

W 3 D Z Z trappdipol pris: 59:50

Tele· Mal.ts
Långvinkelsgatan 180, Hälsingborg. Tel. 042/28662
42

SM5JU, Sverker, bidr-ar till anti-Peking-aktionen med en teori: Han menar att man bör
kunna utnyttja även de .stÖTda fr€lkvenserna
för ama,törtrafik om man sätter upp dipoler
eller andm riktantenner så att deras okänsliga
riktning pekar rakt mot Pel<ing. På så sätt
skulle man inte bli störd.
Vi tror nu inte att det kommer att fungera
i praktiken då Peking-sändarna har effekter
på uppåt 350 >kW och dessutom får man rälm-a
med reflektioner från föremål i mottagarens
närhet. Men det vore kul om någl'a kunde
prova teorin!

FEEDBACK I
När vi förra månaden skrev om en 9-timmars
CW-kontakt
mellan
SM5EN och
SM6CNX, sade vi att bakten höH sig mellan
100 och 110. Den var emellertid aldrig under
i50!! Vi ber om ursäkt för misstaget och tar
av oss hattarna för verklig ham spirit.

FEEDBACK II
Vi pratJade också om reklam i radio förra
månaden. Tyvärr g lömde vi bort att det finns
en ännu värre företeelse i d€ltta sammanhang.
Och det är 'att sköta rena ,a ffärer via amatörradio. Speciellt om det ,sker över SSA huvudstatUon. Även om det sker i ·inlindad form .

DET ÄH SYND OM. OSS BAnN
Förra månaden blev Slaskspalten censurer,("lcl
i Slista 'Stund utan vår vetskap. Det gäller en
notis om ett uttalande från en SSA-furtktionär
om »omogna 20-äringar». Det gällde (konstigt nog') inte direkt Slaskredaktionen ulan
"'ar riktat mot alla amatörer som irute uppnått
den gyllene 30-år-såldern.
Vi anser -a tt debatJten i QTC bör vara fri. Vi
<l.nser också att ett uttalande av ovanstående
slag inte böl' stå ·emotsagt.
På grund av censuren kommer vi inte att
skriva något mer. Tyvärr verkar det som vi
inte lyckats reta så mänga som vi föresatt oss.
Vi hoppas dock att de som inte blivit uppretadepå spalten åtminstone nägon gäng hittat
nägot korn av värde.
Godnatt!
·- CQO

··· C[{.]

Någl'a småsakel' ..
»C» för artighet ...
.. . fastän det duger bra för -k ondensatorer
också.. Det »C» vi pratar om, är det gamJ.a
trådtelegraf-c-et, sänt som dit dit (mellanrum) dit. Många nybörjare på CW blir förbryllade av det, mest beroende på att det inte
finns medtaget pil. någon lista över förkortningar. Det betyder: »Är frekvensen ledig?
Är det OK om jag sänder här? ». Om ingen
anmodan, som AS (vänta) eller QRX hörs,
for·tsätter· oper'a tören 'a tt sända - vanligtvis
ett CQ.
Ur E .I . nov. 64. »C» betyder ju även ett positivt svar (ja).
~ I.~{

BVGGSATSREA
ÄVEN PA AVBETALNING, 20
1

'I VÅ

VECKORS

SOM'M'ARJ

Ge-lA,

%

I HANDPENNING, RESTEN PA 2 AR

läcker :;"00 Kc Ull :~z }'-f-c i fcm ba.nd . Bandpå am a.lörfrekvenserna. !<.Knslighel 2 uV.
Fiirr 79:') :NU 595:-

korl våg..s mottag-are,

~p ridning

HA-H), "WARRIOR, linjärt sl utsteg. Input : c:a ~O - 75 \V för 1000 W SS·B
el·l er Cw.. Ulimped-ans: 50 till 75 ohm variabel.t. Rörbestycl<ning: -1 st SllA
ocll 2 st SGGA.
lj'örr

1.9~5:-

GC-IA

N lJ l.tiH5:-

H\V-30, t'rallsceive,r för 2 .meter. 5 watt in på. slulslegel. i\ nlcnn im.ped'f.Lns:
50 'eUer 72 ohm. Kän sl ighet: l ,N. Inbyggd högtalare, LF slutsteg pa 1
walt. Mic medföljer.
l'örr 395:- NU 325:-

OX3JV:s schar;7c ser
hemtrevligt ut, men utanför äl' det bistert kallt.
En gång kom t.o .m. en
isbjörn och traskade omkTimg i basen för att lätta niigon mör och flod
mete01'oloy eller sfJn't.
Annal's före/oommer -inga
djur och växtligheten är
sparsam under »som maren .»

VHF-l, s ändare för 6 ocll 2 meter. 140 watt CW elle r 120 watt phone input
Vid 6 meter, 110 watt OW eller 95 watt phone inp.ut vid 6 meter. Antennimpedans: 50 till 72 ohm.
l'-"'örr 1. 725:- NU 1.270:mV-30
Vl sänder poriofrltlt vAr REA-LISTA, dar Ni kan hUta silndn.re, motta.gare, Inst.rument nUH.
t1I1 verkligt törmånlJga priser. BMe 1 byggsats och färillgbyggdn.

AB CHAMPION RADIO
STOCKHOLM Rörstrandsgatan 37, t·cl. Q8/22 78
G Ö T E B O R G Södra vägen 69, teJ. 031/20 03
M A L ~I Ö
Regementsgata.n
10,
tel.
040/729
S U N D S V A L L Vattugat.an 3, tel. 060fl5 03

20
25
75
10

AB CHAMPION RADIO box 21028
STOCKHOLM 21
Namn
Adress

Posladress
QTC nr

"den mest omtalade
AMATORMOTTAGAREN"
En av världens nordligaste fasta amatörer
är OX3JV p'å Station Nord, position 81°36'N
16°40'W (VE8ML på Alert lig~r ungefär en
grad längre norrut).
OX3JV heter J0rgen· Villumsen, han är köpenhamnare och har signalen OZ7JV i hemstaden. Till 'Station Nord kom han i april 1963
och har varit flitigt aktiv på amatörbanden
hela tiden. Han är naturligtvis mest intresserad av att köra skandinaviska stationer, men
DX-resultatet är imponerande: 200 lä.nder på
11/2 år!
För närvarande är förmiddagarna bästa tiden att nå OX3JV. Då ligger han på nedre delen av SSB-bandet på 20 meter. Även 40- och
80-metersbanden har visat sig användbar·a : ti-

digt på eftermiddagarna kan han köra VK, ZL
etc. Riggen består av SB-300, SB-400 och ett
p A. Antennerna är en GP och några di poler,
något annat tillåter inte väderleken (se om5Iagsbilden!)
Väderleken ja... sommaren infaller under
2-3 veckor i 'augusti! Annars är det ständig
kyla på 20-45 minusgrader och Oft'Mt hård
vind dessutom. Station Nord är en kombinerad
meteorologisk station och radiostation som bl.
a. betjänar flyget på nordpolsrutterna.
J0rgens QSL-manager är SM7ACB (Gillis
'Stenvall, KÖp'enhamnsvägen 47 A, Malmö V).
QSL-kortet är mycket elegant utfört i brunt
och grått med eskimå teckningar.

<:.../VG"'--'

·1·1

-CKJ

2-B mottagare

kr 1.890:netto

2·BQ
Q·multiplier Ihögtalare
kr 315: - netto

För ytterligare upplysningar begär broschyr
med fullständiga data och
kopplingsschema.

"Excellent on SSB and CW. Have compared With
receivers cast ing up to 3 times as much and
sensitivIly and seleetivity of 2· B is as good or
better."
WA2POH, Rome. N. Y.
" Oidn't know so mu ch receiver courd be buill so
compact and neat. Best ['ve seen for SSB, It"s
a plcasure to get on tlle air now."
W5WJQ. Thlbodaux, la.
"Atler searching for a year have concluded the
2. B comes clasest to perfection . Everything in it
is aimed at communication effectiveness."
HPIFQ, Panama
"One of the most surprising purchases I have
ever made. Performance is superb in every way.
FiTSt recei ver ever owned Iflat execeds adve rt,i sed
claims:'
W5NKE, Jaeksonvitle. Ark.

"Have owncd and operated many recei ver s in
40 years al flamming but the 2·8 is the best . It
has everything."
W2JJ, New York City
" "ve had them all and thiS receiver tops them
arr."
K6DI, Santa Barbara, Calif.

ELFA
RADIO & TELEVISION AB
HOLLANDARGATAN 9 A. BOX 3075
STOCKHOLM 3. TELEFON 08/240280

"" SSB-tWfälle! Heall'kit sb·adapler SB·lO. byggd
men oanvänd. SSB-AM--CW endasl 820: - . s)rG~[X,
Rolf T. Sa.)mc, ratemoste.rv. 94, .Johanneshov, Tfn
08/ö9 95 57 " lIer kl. 18.

HAM-annonsel"
Denna. annonsspalt är öppen för radloanmllirer, som I
denna 81n egenskap riktar sig till andra radioamatörer.
AnnonsPrIs 1 kr per grupp om 42 bok.tl"'er, siffror
eller tecken, dock lägst 3 kr. leke SSA-medlemmar
dubbel ta"a, Text oeh Ukvld Insändas "ar för sig Ull
kansUet före den 5 I mAnaden före Införandet. Annonsörens Bru'ops.lgnaJ skall .. I·sättas I annOnsen. Enbart
pOstbox godtas säledes ej Rom adress . För kommersiell a.nnons gälle r QTC ordJna,rlc annOnt;I)Ttser (foiC omslagets andr .. sida), I tvel,sa.mma. fall förbehli.ller sig
red. rätt a.tt 8.vgÖrs, om annon~ skoU anses som kommersiell.

Köpes
A : 2 1\( trans istor eller nuvistorJ.tonv.
:t;rlJt lfdlsvlk, Box :HH 2. lIi;rn c furs.
Jo.)

SlJRPLUSMOTTA.GARI' liC

·15~

:-O~J;!))" · I-f.

Jnu-

önskas köpa av

A ' Be :l4R-R i goll skick, 275:-. l sI.
konv. 4-6 MC, :;0:- e lier allt för 30U :--.
Tfn 08/45 U9 84 eller kl. 18.
Å

144 MC
S~föCl'l).

' Arm(~ns

25 \\'-s ta.tion m, 12 V ac·\c och l addn. !<r,
Visas Varmanadsg. 1 Cbb".
Tag~~ ~trc;mhi\.lI. FrltslR. Trn U3:!O/i'O:! ao.

225: -

likriktare.
S~l6(:";I) .

Å'

Tra..rlkmnftU.L:"llrt.· !Ht-5!J <lll\'äntl ca. 111 lim. :~;jO:- -.
(;al;oo~huHh'r. AprlknSl:a.tall :H.
\ ' HlIllIgl}.\" .J. Trn
!O :19.

~!I

Å
I·'")'NU: P.g-.;l. utrymmes bri:.;t ~';i.ljcs: \'fo-ssu~. !( lal)lQr-tx. input :300 \V cw. a.m och frn sa.mt 10UII 'V
ssb pe·p. Vfo och SSh:lCluptor rör bonb;plac. ö\' ri ga enheter i racl<, ],70 h X O,30 d X (I,:J1 rn bred. Till Ilögstbjudall<.le över lSOU :- . nx !-Hl-IIU"; i utmär·kt skick.
Till högstbj. över 1100:-. Jinlllll14·tt l!itatlun Heathkit
rx MR-l och tx 1\'lT-l. lO-RO m. 60 W am och cw
med ac och 'dC aggr egat. Ca 11110:-, SI\I51{(;. 1\.11l ~
Göran U .. hlberg. Tfn Ua/a9 :1:1 ~a, ~!1 05 no.

A

URA'K),; 211 m. xtal cal. ·1 xl al för ZS--:lO mc,
1.8"0 kr. 2 m conv .. AF 139 MF 2S-30 mc. 125 kr.
70 cm conv. AF 139 MF 28·-3U mc. 175 kr. 2 m TX.
75 "\tV CW FJV[ ink!. likr"

Säljes

kr. 70 cm TX 75 W ink!. lilu.. 200 kr. COU,INS
M l!: K l'ILTI!:R l:;t> kc. 3,1 kc .. 200 kr. Päbörjad ej
färdig -SSB TX alla band, 300 l,r. TR ANSISTOR
BUG. mod.-AVQ. SO kr. EleO RöltVOLTM},;Tt;R
mod. 232. 175 kr EI CO GRII)-Dll'-M I!:TI!:R mod. 710,
150 kr,

i myc·ket gott skick. Pri s 700:- kr.
Hy·GAIN, TH-l en av marknadens absolut förnämsta
!)

3-bands beamar, anv, c:a 2 män. och i s'kick som ny.

säljes för lägst 750: kr. S]\[5BZ. ,J. Hjörk. S liO~S
Jyckeg. 06, Llnköl.lng. Tfn Ol:l/H 2:1 H6 eft.'r kl. 17 .

~l;') ~{ä uja kt
'r5

~<O,@

,1~ILJ~bl~

•

.Iaus

!lägon SQ'Jn har en till övers. S!\I..JCLH. GHmn \\'i\hlhcrlr. SnöA.\'~en :n. Ludvika. 2. Tfll 02-40/106 :~6 clv
GU"Iher e fl.er 17.0U.

A ' RX AR 88

l~~~o1\

2:30 kr. 2 m Pi\. 500 W. 325

Pri serna kan dis kuteras . S)(4-CDO,

WesUlng,

Tallbacksv.

a

1) ,

Lennart

Falun. Tfn 02:l/140 38

lörllagll·r-sölldagar,

Al

RäVTed.: SlII15BZR, Torbjörn Jansson
PlAtslaga.rvägen 6(1, BrolIlllla

På sista tiden har rävspalterna varit både
magra och sällsynta, och denna månad blir
tyvärr inget undantag, Soppspikarna är f Maliga så här under uödsäsongen, och dessutom
har rävredaktionen nästan tagit ut sig fullkomligt genom att försöka få ihop en ny transistorrävsruc Resultatet har börjat ta form,
och i ett nära förestående .QTC hoppas vi ktmna komma med en beskrivning. Saxen är av
behändigt fickformat och innehåller bland annat sex transistorer. Vi hoppas också, att den
skall vara någorlunda lättbyggd och lätt att
få liv i. Men mer om detta i n;ästa nummer, _

SSB-AM-CW
Helt renoverade sändare och mottagare garanterade
som nya. Priserna Ink!. frakt och försäkring.
HAMMARLUND
HXSO 80-10 m. SO w SSB CW 12 w AM (out) $ 435
$ 289
HQ88 160-10 m
HQI70AC
$ 363
HALlICRAFTERS
HT44 80-10 m. 100 w SSB cw, 25 w AM (out) $ 380
P·1SOAC likriktare för HT44, SR1SO, SR160 $ 110
HT45 1500 w PEP $300 likriktare (in) ..
.. $ 215
COLLINS
32S3 och Likriktare ~10 m 100 w SSB, CW
(out) .............. ... .......... .......
$ 799
$1060
KWM2 80-10 m 100 w SSB CW (out) ..
$ 565
75A4 160-10 m $465-$575 75S3 80-10 m
DRAKE
$ 362
2B ~10 m $ 262 R4 160-10 m ...
TR3 80-10 m 300 W SSB, 260 WAM pep, 260
W CW (In) ................... ...... ..... $ 515
T4X 80-10 m 200 w SSB, 175 w AM CW PEP

A2~) lik;i'kt~~~"$ 80' AC:I'Lik'rikt~;~ . .
P &H

LA400C 800 w pep $ 225 LA500M 1 kw pep
(in)
.............
.....
.. .. $ 190
CDR Ham·M beamar 120 V e ller 230 V AC
Telrex o. Hy·Cain Beam arn a
Skriv om information på nya och renove rade sän·
dare och mottagare och hur lätl det är att köpa
från oss.
Skriv till W9ADN

ORGANS & ELECTRONICS
Box 117

SX 101 i220V som ny. Rol. orne. 12V/
550\'-100 mA. :o;)15BGII, Tfn 08/99 60 82 ~" 18.00.
Halllcraft~r

~ 3~

RV·3 VFO $ 80

Lockport, Illinois

USA

A l C\\'-SÄNJlARI'; .qO/1O med VFO 1/104 I 6H6 i PA.
ca 110 W .. :lOO:-. CW-SÄNJlAltE .qO/1 Il , kristallstyrd

m'ed EL34 i P/\. C<l. ao "\tV,. 100 :--. (Båda !'iinda.rn a.
är lackerad e bord smode ller med I{äpo r) . TRJ\ FIK-

I lager inom kort:

MOTTA(';A:RE t y p " COMMANDER» . 11 rör. dubbel·
super, 550:- . 8~( 5 nF(" lijl'll OJ~son, R;n.lsgatan l.
LInköping. Tfn 332 13.

Al Rx Gcloso GH2H l ufb skick, 900:- .
){nrt

Adhamma.r,

clo Llmlbt"rgh,

Slh~'lIeg.

39, l ·tr .•

Stockholm II.

SWAN-3S0

OBSERVERA

S~16I1Zt;/G.

•

f.~n hl\ma· nnon~

IHlbllcera...c; Inte förrä.n betalning

Influttt på I>o.f.glro () 22 77.
Å

En Gl'IHse..-VI"(' 'I/JU -J S komplett med rör. ,'.:0:-·,
s.\IOAnl·;, I ,(·tt'r l ..and.a;I"'t'n . r /n John.n.ssun. VasaJ.:'lltau

•

Si~nd

•

t.ydllgt och all\'iind endsISt \'edl·rlagflR·
förkortnlngar som ' ej kan mlsst.c.lI,a.,<;.

alU,lll hamanllonsclI direkt Ull SSA l{anslJ.

400 W PEP SSB - 320 W CW - 125

:10. (;Uh'hnrg' ('.
Å. :~ st. S:-on. TJt.Ai\.·!";('Y. 1\7 1';lt. J':n H\V :t! Hc-athkit
(1';(cker 11.0Gl1-14 .350 ~lc). Vox. pfl. 200 W PEP

Skriv

UI. . B ri b . mycl{et fina re~;ultat u ppna:dda., Pris 950:med tr a nsfonnator för blöd 12 V. +2.50 V. """";1 2:3 V.

EN

TRANSC.

6

rörs "'tid. S"'51';Y SO, 10. 20 m.

Snyggt bygge i hamm a. rJackerad låda. Fina rapporter
erhåll na,
Pris :300:- inl,1, nätaggreg·at. SM" n 1\1 l,
('hrlster SI(o~I""l(J , J.ars 1.Jndahls,"H~ 11 A, J .. :\XA.

Tf ..

U5~·l/ll:1 ~O

Rättelser

S5 mA, glödtrafo, drosslar, LV·moll. AGA STI>[·11.

I a rtikeln »Esb-ada,pter fö r 111 ?r1Hz » i Q1'C 1!(j:', ha r
den 'ena av de bä(la hf-drosslarn a utelämna.ts na schemal
bild 2, Den skall sitta menan kalla änden av ~).}o le L2 och
+ 1:30 V stab, De bMa avkopplingskondcllsalurerna v id

Å. J\IASSHJt av radioprylar säljes. Bl. 'c. 911 W Mod.
tra.fo. dive.rse nättrafos säsom 6UO "'/160 mA. 2S0 VI

delar till amatörrnottagare 8-1 0 meter, 2-melers mot·

6J6 bör v·a ra pa 10.000 pF och inte IUOO pF.

lagare, slulsleg fö" 50-walls sändare SO-lO meler.
SSB-detaljer. Sändarrör, junkbox med massor av pryIlar för nybliven amatör m.m, Begär utförligare för-

I artikeln »Transistordippa moed dödmansgrepp» i QTC
nr 12,164 fin ns ett ombrytnin-gsfel. Raderna 4. 5 O"(~h 6 unde.r rubriken »Komponentdislwssion» skall i stä llet stä som

leckning me<! priser.

rad 2, 3 och 4 upptill i d"n högra spalten på sida 335.

porlof ritt fr.!.n:

SMÖBZQ. Alf

Svonson , Hantng&t., 1 A, Nynäshamu. Tfn 0752 /l4-3 HO.

WAM
Hambanden 80-10 m. Netto endast 2.590:Tillbehör: Nätdel 117 VAC med
högtalare
630 :Transistoromvandlare 13 VDC
780:-

.. fkr 1<1, .lH.OO.

A JlT:l7 H ...lllcrall.'r i absu lul luppskick. Hl' ~ l
Kw-s htts teg , för perfel{t matchning av HT 37. A:-OTATI( : )) lOB l\'Iiluofun. Jt 17 Hallicrafter högtalare.
Billigt vid snabb affä r. ~~(:JBNV. Ih",l.L:-t J·;u r4'ulus.
LoUgatan 6, ösh\rsund. Trn 209 65.
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SWAN ELECTRONICS' förstklassiga
transceiver

SM5MN

VOX plug-in tillsats
180 :Mtrlsats för hembygge av nätdel
planeras.

ELB U G
Mtrlsats till - AVO's elbug OTC 1964 nr
2&4 med erforderliga transistorer, dioder, potentiometrar, kondensatorer, motstånd, Siemensrelä och Veroboardplatta
endast 80:- kr.

SÄNKTA PRISER
811A . .. . 44:- kr
6146B .... 32 :- kr
2N697 .... 9:50 kr
MYMEX 802DT med fot - den suveräna
oSSB-mikr. 84:- kr

BEGAGNADE SÄNDARE,
MOTTAGARE m.m.
75A-4, RME-6900, NC-300, SX-1 01 A, G-66-B,
HO-100. Minimitter, S-108, HW-ZO, HW-3Z,
EICO 723 & 722, HT-40, Elmac mobiltx, DX40, Viking Navigator & Adventurer, griddippa, beam TH-3 m.m.

Begär senaste RX-TOPP-listan.

Till angivna priser tillkommer som vanligt oms och porto,

SMSCXF, Bo Hellström, Vallentuna. 07 62-24416 (e. kl. 16)
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