
Nya sändarrör från Philips 
YL 1150 
Stråltetrod i helglasutförande, 
huvudsakligen avsedd för linjära 
slutsteg i SSB-sändare upp till 
60 MHz. Röret behöver endast 
600 V anodspänn ing för en ut
effekt av 110 W PEP vid 30 MHz. 
V r 6,3 V (parallell) och 12,6 V 
(serie), I [ 1,62 A (parallell) och 
0,81 A (serie), Wa max 75 W, 

Va Illa x 750 V, la max 350 mA, 
flll ax 60 MHz 

Driftsdata klass AB, SSB 

30 MHz W ia 132W 

Vo 600 V W a 70W 

Vg1 -50 V W o 110W 

Vg2 250 V W~2 3,5 W 

Vg 1P 50V W<l r 2W 

la 220 mA 11 42 % 
Igl O mA d" <30 dB+ 

1ge 12mA d" <40 dB+ 

• Spänningsnivån hos alla inter
modulationsprodukter ligger un
der denna nivå, vilken jämförs 
med amplituden hos endera av 
de två signalerna vid tvåtonstest. 
Relati vt enveloppens toppeffekt 
ökas dessa värden med 6 dB. 
Värdena är de maximalt erhållna 
vid godtycklig drivningsnivå från 
O till 100 %. 

Datablad sänds på begäran 

YL 1240 
Röret är en kraftigare version av 
QQE 03/12. Det är avsett för 
mobilt bruk, och lämnar 30 W ut
effekt i klass C ICAS vid 175 
MHz. 
Ackumulatorspänningen i fordon 
är i praktiken något högre än no
minellt. Rörets glödtråd, som är 
indirekt upphettad, har därför 
anpassats till 6,75 respektive 
13,5 V. 
V .. 6,75 V (parallell) och 13,5 V 
(serie), I .. 0,8 A (parallell) och 
0,4 A (serie), Wa """ 2 x 10 W, 
Va max 450 V , I" """ 2 x 55 mA, 
fm"x 200 MHz 

Driftsdata klass C, push-pull 

175 MHz l" 110 mA 

Va 400 V l~c 4,5 mA 

V~" 190 V 1 ~ 1 1,9 mA 
V~I -50V W<lr 1,2W 

W" 30W 
11 61 % 

YL 1250 
Stråltetrod för fasta eller mobila 
sandare vid frekvenser upp till 
250 MHz. Uteffekten är 32 W i 
klass C ICAS vid 250 MHz. Rö
rets anodanslutning har förts till 
sockeln för anslutning av av
stämningskrets under chassiet. 
Passande specialhållare kan er
hållas. 
V f 6,75 (parallell) och 13,5 V 
(serie), I j 1,2 A (parallell) och 
0,6 A (serie), W" ""lX 30 W, 
Va l"ax 600 V, I" "" " 150 mA, 
f""" 250 MHz 

Driftsdata klass C, ICAS 

25C MHz 75 MHz 

Va 400 V 600 V 

V,," 235 V 255 V 

V~l -54 V -50 V 

la 150mA 150mA 

l," 4 mA lOmA 

l, l 4,9 mA 5mA 

W <lr 2,0 W 0,7W 

Wo 32W 58,5W 

11 53,5% 65 % 
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OMSLAGET 

QTC ä r inte enS3llll om a.tt ägna en förstasida ~t 
S Ml5E)N , I april p'reS'en tcratl'es !Stlg nämligen i en stor ar
tikel i Dagens Nyh~le.r med rubriken »Han blir ärets stu
dent!». Stig, som är helt blind, har gjort en anm_ärk
nlngsvl!.rd studleprest.a.tlon och det dröjer inte länge förr
än han sa1.sar pä. fyslk- och malle-studier pä högre ni vå. 

D. som hört. Stigs hlgh-s peed-cw pä banden kan intyga 
att det förvisso lir en skärpt a m'alör! 

Foto och text: s~r~(:J{J. 

QRO 
QRO heter göteborgarnas klubbtidning som 

regelbundet ramlar in i vår brevlå.da. Tillfäl
ligtvis är QRO utbytt.rnot QAZ (jag flyger i 
åskväder) som är ett föreningsmeddelande för 
Föreningen Norra Guldhedens Sändare Ama
törer som »- uban särskild kostnad, i kolle
gial generositet medgifvit införande - » av di
verse göteborgsmeddelanden. 

I dessa båda blad kåserar -AUZ med sin 
lätta penna och lockar för det mesta till gla
da skratt. QTC-red. kan inte låba bli att ge er 
ett smakprov. 

QRM. 
Den var rätt dyr, men förkromad och så luk-

1Jade det konstigt ur kartongen. Varför luktar 
det förresten alltid så egendomligt ur kar
tonger med radiogrejor från USA? Luktar det 
så i USA? 

Jag ställde buggen på bordet framför mig 
och det skångrade svagt i den. Den hette Mul
tiplex eller nånting sånt. 

Där stod den. 
Vad visste den? 
Vad visste jag? Ingenting. AHa människor 

kör ju med bug nu för tiden, så varför skulle 
inte jag köra bug, eller rättare sagt, varför 
skulle jag lära mig köra denna sprattelma
skin? 

Jag förde armen till höger. Dit-dit-dit-dit~dit. 
Förde man armen däremot till vänster avgav 
den ett långt daa.a.aaaaah. Det var tydligen 
meningen att buggen själv ville göm de korta 
teckendelarna men tacksrumt 'avstod de långa 
till mig. Jaha. Mitt i ett tecken skulle alltså 
min vilja och eventuella telegraferingsförmåga 
kopplas till, respektive av. Schizofreni. 

På Sjöbefälsskolan betraktades buggen med 
stort förakt och den fiok inte användas vid 
prov. Förresten hade vi väldigt roligt på Sjö
befälsskolan. Där fanns ock:så söta, feta kvinn
liga elever. Jag var dödligt kär i en av dem 
under en veckas tid. Hon hade en figur som en 
byrå. Med översta lådan utdragen. Hon klara
de inte sin ex·amen, men det gjorde jag och då 
sa jag till henne att hon inte fick 'säga »dID> 
till mig längre. Hon blev väldigt arg. 

Såvitt jag nu efterät kan minnas gifte vi 
oss aldrig heller. 

Jag tittade igen på buggen. Den stod 'kvar 
på bordet framför mig. Förbannade lilla bug. 

Nu har jag haft den i ett år och har nästan 
lärt mig ·att slå åtta tecken så att även andm 
begriper vad jag menar att det skall vara. 

Min XYL säger att det ser nonchalant ut att 
sitta och vifta med handen när man håller på 
med något så allvarligt som runatörradio. 

Eder utskämde medarbetare 
Hans AUZ 

QTC 

ITU -100 år 
Sveriges första telegvaiförbindelse mellan 

Stockholm och Uppsala öppnades den första 
november 1853 och tolv är senare hade det eu
ropeiska telegrafnätet nått en sådan omfatJt.
ning ·att man ansåg det nödv·ändigt med viss 
reglering av trafik 'Och taxor. FÖr a.tt tele
kommunikationerna på och ovanför jorden 
skall fungera behövs samordning på bredast 
möjliga bas. 

Den första ITU-konferensen samlade 21 sta
ter - däribland Sverige - som den 17 maj 
1865 undertecknade en telegrafkon vention. I 
år skickar nästan alla länder delegater till 
ITU-konferensen i Montreux . 

Teleunionens gen~alsekreta.riat, som börja
de sitt arbete med en personal på 3 man och 
var förlagt till Bern. sysselsätter nu en stab 
på närmare 400 personer och lokalerna finns 
iGeneve. 

Det började alltså med trådtelegrafi nägra 
år efter det att vännen Samuel Morse !kommit 
på ett användbart kommunilmtiorrssystem. Så 
kom telefontrafiken och vid sekelskiftet var 
det dags för radiotrafik vilket också innebar 
atJt. fiaI'tygsradio och nödfrekvenser kom med 
i bilden. 

I Woohington 1927 reglerade ITU-mötet 
luftfartsradio- och :rundradiotrafiken. Man 
skapade ccm och gjorde för fÖrsta gången 
upp en frekvensfördelningstabell för olika tm
fikslag. 

Många är de nya grenar som vuxit fmm un
der de hundra åren. Frekvensfördelning för 
radiO'aStronomi, rymdforskning och rymdkom
munikation är en av de stora frågorna just nu. 
Men det är inte bara frekvensiördelnmgsfrå
gor som sysselsäJtter ITU och dess många spe
cialkommiUeer även 'Om de ur ·amatörsyn
punkt är det viktigaste problemkomplexet. 

Expeditionsreglementen, ekonomi. normer, 
teknik och vågutbredning är andra lika vik
tiga ting som den nu 100-åriga unionen har 
att sysselsätta sig med. 

CRD 
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FSK-NYCKLING 
Av SM6CSC, Ingemar Johansson, Rum 99, 
Gibraltargatan 82, Göteborg S 

Frekvensskiftnyckling, Fl, används liksom 
den vanliga Al-nycklingen för att överföra te
leg rafi. 

Medan A1-nyckling är det allel1!a saliggö
rande vid morsetelegrafering på amaJtörban
den används nwnera ofta. Fl vi<l fasta kom
mel'Siella stationer även för morsetelegrafi. 
För teleprintertelegrafi används uteslutande 
Fl. 

Det v'anligaste sättet att alstra frekvens
skift är ·rutt koppla en liten kondensator till 
svängningskrehsen i VFO : n i sändaren. Se fig. 
1. F ör att kunna koppla in och ur kondensaJtO'rIl 
tillräCkligt snabbt använder man lämpligen en 
halvledardiod av något slag. Det är synnerli
gen okritiskt vilket slag som används. Se fig. 2. 

Dioden ligger antingen framspänd eller 
back spänd. När nyckeln är nertryckt ligger 
backspänning över dioden och dess resistans 
är mycket hög. Kondensatorn är i det närmas
<be isolerad frän jord och ingär inte i sväng
ningskretsen. När nyckeln är uppsläppt leder 
dioden och <less resisbans är myoket låg. l{x)n
densatorn känner <let som vore den kortslut-en 
till jord och nu ingår den i svängningskre1:sen. 

Kretsens resonansfrekvens är alltså. lägre 
när nyckeln är uppe än när den är nedtryckt. 

I fig. 3 är dioden vänd. Förhållandena blir 
de omvända och frekvensen blir högre när nyc
kelnär uppe. 
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FrekveltSSkiftehs storlek best.ä.ms av relatio-
nen 

f 
t::,. f= t::,. C. 2C 

där t::,. f = frekvensskiftet, t::,. C = kapacitans
ändringen, f = resonansfrekvensen och C = 
totalkapacitansen. 

Exempel : en VFOsvänger på 3,5 MHz och 
har en total kapacitans i svängrungskretsen av 
1000 pF. En kapacitansändring a v 0,5 pF ger 

0,5 
ett skift av 2-:- 1000 . 3500000 = 875 Hz. 

För ·att fä ett önskat frekvensskift av 850 
Hz behöver man alltså mindre än en ha lv pF 
i kapacitansvariation. 

Det kan emellertid vara knepigt att justera 
in en trim mer på en halv pF och den kapaci
tiva spänningsdelaren i fig. 4 gör det hela lite 
enklare. 

De två kon<lensaJtorerna i spännings delaren 
förhåller sig som 1 : 10 och i stället för en kar 
pacitansvariation på 0,5 pF kan man använda 
5 pF för frekvensskiftet. När kretsen kopplas 
in får man emellertid en konstant frekvens
förSkjutning som får korrigeras med bandset
tingkondensatorn. I VFO: n i exemplet ovan 
blir förskjutningen. 

10 
2 . 1000 ·3500000 = 17,5 kHz. 

I Colpitts oscillatorer, både den parallellav
stämda och den serieavstämda, kan man med 
detsamma utnyttja den kapacitiva spännings
delare som redan finns. Se fig. 5. . 

FlO . se 

rr=1 frl~Rf, 
~ 11-'= lli.J 

När man frekvensskiftar VFO: n i en SSB
exciter blir skiftet lika stort på alLa band. Men 
man får se upp ifall excitern vänder pä skiftet 
på något eller några band. Sbandard för ama 
tör-RTTY är att på alla band ha »-!lkift nedåt», 
dvs. den högre av de två frekvenserna då nyc
keln är nedtryckt och den lägre frekvensen då 
nyckeln är uppe. 

Kör man en sändare av äldre modell med 
VFO och dubblarsteg måste man tänka på ·att 
skiftet också fördubblas i dubblarstegen. 

För 'att fä 850 Hz skift på 14 MHz, måste 
skiftet vara 212,5 Hz på 3,5 MHz. 

För att slippa trimma om frekverrsskifts
kondensatorn när man byter band kan man ha 
flera kondensatorer, som man nycklar en i ta
get med var sin diod. De är dä trimmade för 
var sitt band eller för var sitt skift. Se fig. 6. 

Fig. 7 visaren koppling som tillåter ena 
halvan av frekvensskifts trimmern l3Jtt ligga 
jordad. 

För <le SSB~amatörer, som inte vill modi
fiera sina VFO: er finns möjligheten 'att bygga 
en tonoscillator och frekvensskifta denna inom 
det talfrekvenba passbandet och sedan ansluta 
till mikrofoningången till SSB-excitern. 

Amatörer med Collins KWM-2, KWM-2A 
och S-line utrustning kan skriva till 

Doug Horner, Service Engineer, 
Amateur Products, 
Collins Radio Company, 
Cedar Rapids, 
lowa 52406 

för att få informationsblad 523-0182000~002311 
om hur man kör RTTY med dessa grejor. 

II 

SM7 MOTE 
SM7-meetinget i Forsakar den 23/5 blev en 

lyckad dag och ett 100-tal personer hade mött 
upp från när och fjärran. Medan rävjägarna 
kutade runt i backarna, där för övrigt - 7QY, 
-7PN och -7DY A placerade sig i nämnd 
ordning, försvann -BDU Sten med damerna 

på en rundtur till ett par av Skånes vackraste 
slott. 

De övriga beundrade de av olika firmor ut
ställda stationerna, eller köpte louter i det av 
KSA anordnade lotteriet, där priserna, ett 
koaxialrelä och två 6146B skänkts av - 7XV 
(tack Boje). 

Med -7AJA:s rig kördes mänga qso på 80-
metersbandet, och 'på 2 meter hade Alvar 
-7DGC bl. a . qso med -7BJ som befann sig 
i ett flygplian ca 2000 meter över Ystad . 

Efter· en angenäm måltid höll Olle -5KV ett 
intressant och uppskattat föredrag om den nya 
drömmotro.garen HRO 500. 

-7MG s om avsagt sig återval på DL-posten 
efterträddes av - 7AJA som tackade för för
troendet och hoppades på gott samarbete och 
ökad aktivitet inom distriktet. Ett hjä rtligt 
tack till arrangörerna som jobbat h å rt före 
och under meetinget. 

Tack -7BQX, - 7CSN och -7BUN. 

AlA 

FÖRSÄLJNINGSDETALJEN 
Från den 1 Juli gälla nya priser på försälj
ningsdetaljens varor föranledda av den 
höjda omsättningsskatten. 

Följande priser gälla efter 1.7.1965: 
Medlemsnål .................... kr 3:85 
OTC-nål .. . ... . ................ . " 4:35 
Nål med anropsignal och knapp-

fastsättning .... . . . . . . . . . . .. . . " 
Loggbok A4 ..... . . . ..... . ...... " 
Loggbok A5 . . ..... . ............ " 
Loggblad för tester (sats om 

20 st.) ..... ..... ....... • .. .. .. " 
Prefix och zonkarta .......... . . " 
Storcirkelkarta ..... . ....... . .... " 
Storcirkelkarta i färg .. . .. . .... " 
Bestämmelser för amatörradioan· 

4:95 
5:85 
4:25 

1 :70 
10:-
3:35 

12:40 

läggningar (TFS ser. B:53) .... " 1:
Televerkets matrikel (TFS ser. E:22) .. 2:25 
Utdrag ur internationella tele

konventionen (TFS ser. B:29) .. " -:60 
Dekalkomani med SSA emblem 

(sats om 5 st.) ................ " 1:-
SSA vägglöpare (format 33X63 

cm, fem färger) ........... .. . " 
SSA diplombok .. . ..... ... ..... " 
Registerkort förpack. om 500 st. " 
Telegrafinyckel ... . ........... . 

6:60 
14:25 
12:90 
60:-

Sätt in beloppet på postgirokonto 52277 
och skriv vid beställningen det önskade 
på postgirokupongen. Alla beställningar 
expedieras portofritt - vid postförskott 
tillkommer dock 55 öre. I priserna ingår 
av myndigheterna beslutad varuskatt . 

SSA-FÖRSÄLJNINGSDETALJEN 
ENSKEDE 7 
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BANDPASSFILTER FOR 
RTTY 
Av SMSBL, Bror Lars Fosselius, 

Strandliden 58, Vällingby. 

Den som tänker 's1Ja1'ta med R TTY kan nog 
gÖl'la klokt i att planera siU bygge med om
sorg. Själv har jag inte kommit så långt än
nu, men började Ifundere på hur utgången från 
mottagaren till RTTY-tmheten skulle <Se ut. 
Om man inte har tillräcklig selektivitet i mel
lanfrekvensen, så kan den här lösningen v-ara 
lämplig. Eftersom frekvensskiftssignalerna 
göm om till rtonsignaler med hjälp a v beaJtos
cillatorn och jag vill plocka ut just det pass
band som jag har nytta av och ,inget annat är 
selektivitet enda lösningen, d.v.s. ettbandpass
fil ter mella n mottagaren och RTTY -enheten. 

Ett enkelt sådant filter består av ett antal 
konstant K-sektioner med lika. in- och utimpe
danser. De olika serie- 'Och parellellkl'etsarna 
skall ha samma resonansfrekvens. För att inte 
få allt för otympliga V'ärden valdes filtrets m
och utimpedanser till 600 ohm. 

Allt för låga värden på imped'aT!JSerna ger 
sto1'a kondensatorer och s må ,induktanser och 
i rakt motsatt riktning allt för höga impedan
ser ger smä kondensatorer och stora induktan
ser som resu}tat. Filtret fick följa nde utseende. 

Z'N 
""OHM 

L) e) l s 

) För att kunna räkna ut de olika komponen
ternIaS storheter, måste man stycka. sunder 
filtret i 4 st. konstant K-sektioner och betl"ak
ta varje sektion för sig. Filtret komme r då att 
se ut som Fig. 2 visa r. 

~kL:::l:l~ 
E!L1 

Detta betyder att man får betrakta de på 
ömse ,sidor om mittlinjen befintliga parallelJ
resonanskretsarna ,som parallellkopplade i den 
slutliga formeln och de i mitten befintliga se
rieresonanskretsarna som seriekopplade ele
ment. Med andra ord uttrycken 

1 1 1 . - --+ -
~ - 12 12 

och ~ = c2 + C:l samt Ln = 
1 1 1 

1:\ + 13 och - = - + -
C3 ca ca 

måste beaktas för de olika kretselementen . 
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För kretsarna L I CI och L5 C5 gäller att 
R 

L l =L5 = Henry och C I = Cr, = 
W2- Wl 

W2- w~ 

R . wo2 
Famd 

där Wo = 11 W2 • ~ = mittbandsfrekvens 

Wl = lägsta paSSbandsfrekvens (f ) ) 
w2 = högsta passbandsfrekvens (f2) 

W2 - Wl =passbandets frekvensbredd (f2-fl ) 
R = nominella anpassn'ingsmotståndet i ohm 
u.l = 2 7r f där f= frekvens i perioderjsek och 
7r = 3,14 

Uttryckta i räkningsbare storhete r får fOI'm
lerm;!. följande utseende 

1000 . R 
L l = Lo = ~(f2-f0 mR . . . .. .. .. . .. 1 

1000000 . (f2-fl ) 
C j = C5 = 2 R f f /tF 2 

• 7r' • 2 ' 1 ' 

För parellelresonanskretsarna gäller att 

R . (W2- (01) Henry 
12=14 = 

Wo 2 

1 1 1 1 1 1 - - - - -- + - - _._- + 
L 2 - L 4 - 12 12 - 14 1.

1 
(pa relJelJkopplade induktanser) 

1000 . R . ( f~fl ) 
T ·o = L4 = 4 f - f- mR 3 ~~ ' 7r' 2 ' 1 

och för c2 och cJ gäller att c2 = c4 = 
1 

-R -(- ) Farad 
. W 2- W l 

1000000 
C9 = C.I = --R- (~f f )pF ... . ,.... . 4 

- 7r" 2- 1 
R 

för 13 g'äller att 13= 
(U2 _ (jJ l 

Henry, och att La = 13 + 1:\ 

1000 . R 
L:1 = -". . ( f

2
--'.f

1
) mR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

W?-(jJ 
och för c3 gäJler att c3 =R,-- - ~ 

. Wo 

1 1 1 
Fal"ad och att -C- = - + - C~ = 

3 C3 ca ' 
1000000 (f2- f I) 
'-o, -- ' /IF 

4 . 7r • R . f 2 . f I ," 6 

För mark respektive space frekvenserna 
svarande mot 2125 och 2975 perioder/sek an
togs en bandbredd från 1900-3100 och R = 
600 ohm och med dessa numeriska värden 'in
s atta i formlerna 1 t .o.m. 6 erhöllos följande 
värden på L och C: 

L l = Lo =80mH 
L 2 = L 4 = 9,75 mH 
L s = 160 mH 
Cl = Cö = 0,054 pF 
C2 = C4 = 0,443 .uF 
Cs = 0,027 ,uF 

Att plocka ihop kondensatorerna v-ar kanske 
inte något större problem, det gär ju bm att 
parallellkoppla sådana efter att h a letat fram 
lämpliga värden ur junk-box€n. 

Beträffan'de induk'banserna skulle man kan
ske använda toroidkä rnor, men var hittar man 
säd ana, som har de ovan angivna \'ärdena och 
som man -själv kan tillverka. J 'ag \'alde därför 
Philips ferroxcube-kärnor och fick frem diver
se uppgifter ur deras ferroxcubehandböcker 
enlig-t nedan. 

För 80 och 160 mH induktanserna valdes 
kärna D 36/ 22, K 300010 (grade 3B2) med 

ex 1 mR = 37 och antalet varv N so = 

ex mR = 37 V80 = 331 va rv. 

Av tabellen för tillgängligt träoutrymme 
fz<amkom 'att trådtjocklek = 0,3 mm skulle få 
plats på bobinen. 

För 160 mH-spolen blev v-arvtalet = 468 
varv och motsval-ande tråd = 0,25 m ·m. 

Kärna D 25/ 12, K 300022 (grade 3B2) valdes 
för 9,75 mH-spolen. För dennakärntyp är ex 
= 65 och antalet varv blev = 203 varv samt 
tråden = 0,22 mm. 

Karakteristiken av detta filter framgår av 
fig. 3. 

't' r--t----., ~1--fRTTYI 
~II 
Fl G. , 

Vid kontrollmätning av induktansV'äI'dena 
gjordes en del smä justeringar beträffande 
varvtalet, men dessa småjusteringar torde 
knappast ha förbättrat slutresultatet i någon 
större grad. 

I fig. 4 ges exempel på hur filtret inkopplas 
till mottagaren via en anpassningstransforma
tor frän 4 till 600 ohm, som någon trensforma
torfirma lätt kan linda åt dig. 

För övrigt kan nämnas att då filtret avslu
tades med en transformator till en högtalare 
via en fm-mottagare, blev det svenska språket 
nästan omöjligt -att förstå. 

För den 'som så. önskar, men ej kan räkna. ut 
anOl"a passband står jag gärna till tjänst. Var
för t. ex. inte försöka med ett smalt filter om
kring 800 Hz för cw mottagning. 

II 

dB 

I 
-10 

,lO 

-)0 

-'O 
-so 
, 60 

-70 ., 
200 sm lK 2K 3K 'K SK Hz 

Fig.3. 

från HQ 
Styrelsesammanträde 3.5 

Hälsade ordföranden de närvarande välkom-
na och förklara de sammanträdet öppnat. 

Godkändes protokollet från den 17.2 1965. 
Godkändes protokollet från den 6.4 196'5. 
Redogjorde LN för vilka som \'alts till DL. 

Säledes : 
DL1, SM1AZK, Karl-Gustav Weinebrendt. 
Omval. 
DL2, SM2ABX, R. Forsgren. Nyval. 
DL3, SM3WB, Sven Granberg. Omval. 
DU, SM4KL, Karl-Otto österberg. Omval. 
DL5S, SM5AM, Arne Sönnergaard. Omval. 
DL5L, SM5WI, H. Åkesson. Nyval. 
DLS, SM6AEN, Lennart Bjureblad. Omv·al. 
DL7, SM7 AlA, A. Löfgren. Nyval. 
Redogjorde LN för inbjudan tiJl Belgioan Mo-

bile RadiO Rally 'den 12 september 1965. 
Meddelade AZO att OY -amatörerna bildat en 

egen förening och ansökt om medlemskap i 
IARU. Förevisades första numret 'av förening
ens tidskrift, kallad OY -arin . 

Framfördes synpunkter från SM4DRD och 
SM4DXL om testel'. Bordlades. 

SM5BAU, Per-OJof Sjöstrend utsågs som bi
trädande teknisk sekreterere och SM6CSC, 
Ingemar Johansson som RTTY-funktionär. 
Frågan om a rvoden fÖT dessa bordlades tills 
vidare. 

AZO frågade om intresse fanns att inom 
SSA utse en kontaktman för IHHC. (Interna
tional Ham Hop Club) . SM6AEN, Lennart 
Bjureblad utsågs. 

BDS meddelade att det var svärt ·aJtt fä in 
uppgifter om hur mänga radioklubbaJr som 
finns i landet. Tillsvidare hade -han fått upp
gifter endast om två stycken i SM1 samt sex 
stycken i SM4. 

FOl"ts. på sd. 195 
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HEMBYGGT HELSKÄRMAT 
ESB-FIL TER tör 8275 kHz 
Av SM5MN, K.-E. Nord, 

Abborrvägen 4, Linköping. 

Allmänt 
Mitt intresse för kristallfilter väcktes 1950 

i och med att Edmunds i QST det året visade 
att man kunde nä goda resultat med billiga 
kristaller av s.k. kanal typ. Aret därpå kom 
Weaver och Brown med sina berömda artiklar 
om laltice filter i QST och på senhösten sam
ma år Goods pedagogiskt utmärkta artikel i 
QST om half-lattice filter. Våren 1952 lycka
des jag få hem ett paket kanalkristaller från 
USA och sen byggdes det kristallfilter på lö
pande band hos -MN. De användes uteslutan
de i mottagare, eftersom jag först 1959 blev 
biten av esb. 

Högfrekventa kristallfilter saknar jag dä.r
emot erfarenheter av, men eftersom de blivit 
populära under senare år, inte minst genom 
vännen -EY: s goda insatser, väcktes intres
set även för denna typ av filter, och därmed 
närmar vi oss ämnet för denna lilla artikel. 

Kretsdiskussion 
KopplingsschemaJt visar att det är den gam

la beprövade metoden att arrangera två half
lat tic e filter i kaskad som använts. Jag har 
dock valt en variant som anvisats av filterex
perten VK2AVA, vari in- och utgångarna. av
slutats med en svängningskrets avstämd till 
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Filterkc1pan sedd underifrdn 
med bottenplattan bortskruv.a:d. 
J ämför med mdttski.ssen. [n-
och utgc1ngskretsarna L1C1 och 
L3C4 syns i facken A och E, 
filterkrntQ;llerna samt C2 i fac
ken B och D, i mi ttfacket C bi
filärspolen L2 och trimkonden
satorn C3. 

filtrets mittfrekvens. Till skillnad frän 
VK2AV A har jag, av skäl som redovisas ne
dan, gjort filteranslutningarn·a lågohmiga. Ef
tersom själva kristalldelens in- och utgång 
inte är tillräckligt högohmig för -att kunna di
rekt anslutas till respektive 'Svängningskrets' 
»heta» ände, har dessutom nedtappning på. 
spolarna gjorts, så att lämplig anpassning er
hölls. 

Den avstämda kretsen i filtrets mitt utgörs 
aven bifilärlindad spole (i mitt fall lindad på 
en liten standardspolform med järnkärnan så. 
exakt som möjligt centrerad i spolen) samt en 
keramisk trimmer. Denna krets skall i färdig
trimmat skick ha ett C (trimmerkapac~tarus) 
ioke övergtigande 15-20 pF för bästa anpass
ning och den skall icke stämmas av till filtrets 
mittfrekvens utan till en något högre frekvens 
närmare bestämt så mycket högre som fre
kvensskillnaden mellan de i filtret ingående 
hög- och lågfrekventa kristaIlerrJJaS seriereso
nans, dvs. i detta fall ca 1,7 kHz. I prakti
ken visar sig denna avstämning ge förbättring 
av »vågigheten» i filterkurvans boppdel. 

Som synes har över den ena av de högfre
kventare kristallerna placerats en 4,7 pF 
NPO-kondensator. Även här är en liten dis
kussion på sin plats. Om båda de högfrekven-

tare kristallerna förses med varsin kondensa
tor på Cl8. 5 pF, erhålls god branthet på filter
kurvans häda sidor (=god formfaktor). Om 
storleken på kondensaJtorerna ökas över 5 pF, 
ökas brantheten ännu något men samtidigt 
växer »kullan> upp vid sidan av passbandet. 
Om man tar bort den ena kondensatorn, för
sämras brantheten endast obetydligt. Tar man 
bort den återstående kondensatorn, försämNlS 
brantheten betydligt. 

Precis samma erfarenhet hade jag tidigare 
från de gångna årens experimenterande med 
lågfrekventa filter. 

Några ord om de använda kristallerna. De 
ingår i -5CXF:-5 filtersats XA-2, som omfat
tar två xtals 8275 kHz, två 8273,3 kHz och en 
8273,3 kHz för bärvåg. Några extra korrige
ringar av filterkristallerna. har inte gjorts, ef
tersomen kontrollmätning visade, att k.rista.l
lerna var väl matchade. 

VK2A V A uppger, att kristaller i området 
5-6,5 MHz är de lämpligaste, eftersom skill
ml.den mellan serie- och parallellresonans hos 
dessa kristaller ligger omkring 1,8-2,0 kHz, 
vilket ger en mycket gynnsam passbandsform. 
Vid 8275 kHz är skillnaden cirka 2,5 kHz. Jag 
har inte haft möjlighet att experimentera med 
5 MHz-filter, men utgår från att vår au<Stra
liensiske vän har räJtt. Skillnaden i passbands
fOI1Ill kan dock inte gärna vara så. stor. 

Mekaniskt utförande 
Av bilderna framgår, att noggrann skärm

ning genomförts. Skälen är följande. 
Vid ett lågfrekvent filter (450--500 kHz), 

kan man tillåta sig en oskärmad uppbyggnad, 
om man är noggrann med att hålla ledningar, 
komponenter m.m. borta från filtrets närmas
te omgivning, så att strökapacitansen mellan 
filtrets in- och utgång hålls så låg som möj
ligt. Man bör betänka, att en strökapacitans 
på. 1 pF vid ett filter på 450 kHz innebär, att 
den del av signalen som söker tränga sig förbi 
filtret möter en kapacitiv reaktans på. ca 350 
kOhm, men att samma gtrökapacitans vid ett 
filter på 8275 kHz endast har en reaktans på 
ca 18 kohm. Det innebär i praktiken, att en del 
av bärvågen och det oönskade sidbandet kan 
»gena» förbi filtret och fortsäJtta genom tx. 
Slutsatsen är given: det är omöjligt att bygg'a 
ett oskärmat högfrekvent filter med god 
verkningsgrad. Har filtret dessutom högimpe
div in- och utgång, ökas svårigheterna ytterli
gare. Studerar man uppbyggnaden av kom
mersiellt framställda högfrekventa kristallfil
ter, blir man därför inte förvänad över att fin
na, 'att de genomgående är rigoröst skärmade 
och har lägohmiga in- och utgångar (5()........6()0 
ohm). 

Filterboxen har tillverkats av SM5DM, Stu
re, vars skicklighet på. mekaniska arbeten är 
lika stor som min motsvarande oduglighet pä 
detta område. Innan botlenplattan skruvas pä, 

fixeras kristallerna i sina fack med hjälp av 
tunt, poröst papper. Lägg eltape på plattans 
insida. 

Spoldata 
Spolarna Ll och 1.3 har 30 varV på. små ke

ramikformar med ferritkärna. 'Dappningarna 
ligger 10 varv ned från »heta» änden. Linkar
na 2 varv över »kalla» änden. Spolen L2 har i 
mitt utförande 2 X 40 varv bifilärt. Observera 
mitt jordningen i ena gaveln av mittfacket. 

Trimning 
Grovtrimma först de tre Le-kretsarna med 

griddippa. Jag vill förvarna om att tålamod 
och cut-and-try fordras för mittkretsen. Fin
trimma i samband med upptagning av filter
kurvan på logaritmpapper. BC-221 är tyvärr 
inte direkt ·användbar, eftersom den har för 
dålig bandspridning i området 8275 kHz och 
för dålig output. Men om man gör sig en en
kel vfx aven 8 MHz xtal + BC-221 på lägre 
området, går det fint. Lämpligt vfx-rör är 
ECC81. 

Att topptrimma ett -sådant här filter kan 
var och en göra. Men när det gäller att ange 
hur stor bandbredden är vid 6 db och 60 db 
kommer uppgifterna att gå starkt isär liksom. 
också uppfattningarna om dämpningen av det 
oönskade sidbandet. Förklaringen härtill är 
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Mdttski.sser för filterkdpa;n. Materialet är 0,5 
mm mässingspldt. Alla förbindningar medelst 
lödning. Jämför fotografierna av modellkdpan 
som gjorts av SM5DM med ledning av ovan
stc1ende mc1ttskisser. 

enkel: få amaJtörer har tålamod och utrust
ning för sådana mätningar. Så mycket kan i 
varje fall sägas om ovan beskrivna filter, att 
sidbandsdämpningen ligger mellan 35-40 db. 
Ett motsvarande filter med endast två kristal
ler torde g>å att trimma upp till ca 18 db sid
bandsdämpning. 

8273.1}p kHI 

T L3 
56 C< Iq=--

I II III 

18 

Kopplingsschema för filtret. 
Komponenterna di.skuteras 
texten. 

8275 kH2 8275 kHI 
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RAK MOTTAGARE MED 
TRANSISTORER 
Av SM5ASX, Lennart Ericson, 

österled 5 A, Arboga. 

Nu när det i tidskrifterna vimlar av enkla 
batteridrivna transistorisemde 'sändal'e för t. 
ex. 80 mb, så vore det 'inte dumt med en lika 
enkel som funktionell mottagare, givetvis även 
den transistorisemd. Är det någon som glömt 
bort den -gamla hederliga raka pytsen? 

Den som enligt legenden lär vara »bred som 
en laggårdsdörr!? » Men detta 'är nu tvetydigt! 
Den gWlerlikriktande detektorn -- för rutt nu 
falla in på rörtänkrulde -- blir ju tyvärr allt
för lätt »blockemd» av mycket ,starka signa
ler. 

Detta gäller tyvärr i nästan ännu högre 
grad med transistorer. Eftersom dylika signa
ler 'ingalunda är allenarådande. Kn'appt alldag
liga på 80 m så torde detta inte val'a till m
gon större förtret . Hal' man en ham i när
maste grannskapet, så blir situationen närmast 
i<'aJtastrof al. 

Detta kunde inte leda till så mycket annat 
än instabilitet, överstyrning och korsmodule
ring. 

En detektor av detta slag är nu en gång 
mycket känslig och får helt enkelt iIllte påläg
g,as starka signaler. Därför behöver hf-steget 
ej ge hög förstärkning -- på 80 rob knappt nå 
gon förstärkning alls -- uban mera kunna be
traktas som en variabel »isol'ato1'» mellan de
tekrtor och antenn. 

Antalet avstämda kretsar fmrnför detektor
steget har endast mycket ringa inverlron på. 
mottagarens selektivitet, ·enär en enkel LC
krets ej kan åstadkomma mycket mindre 
bandbredd än ca 2 % 6DB n<ed, ofta iIllte ens 
det. 

Men för undvikande av blockering från 
mycket starka signaler på andra frekvenser 
erfordro.s dock en LC-krets före detektorkret-

r---t---------------,-·--tT-~ 9-'lV 

~-+--4-~~ ____ -+ ______ ~ __ 4-____ ~ __ 4-____ ~ __ ~ __ ~-+~ _____ + 
AF'" 

HF 
I HF AVsr) Itf' VOLYM I ~ 

AF114 
DETEKT~ 

JERKOPPt. . 

Men när man dmger till skogs med en an
bennstump och en liten rig i väskan 'så har 
man ju älgar och fåglar som nära grannar, 
och de lär ej blockera rx--en! 

Således, till detta enkla ändamål, måste 
man finna aJtt en mk rx kan V'al'a befogad 
inte minst på grund av sin enorma enkelhet. 

Utbytet som lyssnaren får av 's in raka rx 
beror sedan till oerhört stor del på hur han 
själv behandlar den. Vrider han på full hf så 
är han hopplöst för1orad . Ett virrvarr av sig
naler från hela bandet blir resultatet i hans 
stackars öron. 

Minimal hf-försllirkning men hög If-för
stärkning är enda lösningen för att ulnyttja 
en dylik rx med gott utbyte. Detta mäste man 
ta hänsyn till vid själva byggplanemndet. Det 
räcker gott med ·ett enda hf-steg. Förr i tiden 
kunde man få se byggbeskrivningRr med ända 
upp till tre hf-steg före en mk detektor. 
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AC151 

Iv';iYMI 

L1 
L2 
L3 
lA 

AC151 
LF 

Varv 
10+18 

5 
15+ 2 

6 

OC7' 
LF SLUTSTEG 

Spoltabell 
Diameter 

15 mm 
15 mm 
20 mm 
20 nun 

Samtliga spDlstommar av plast. 

Tråd 
0,35 mm 

1,0 mm 
2,0 mm 
1,0 mm 

sen. Kretsen, som bör vara variabel, placeras 
lämpligen i hf-steget! HF-föl'sllirkningen reg
leras genom att variera hf-transistorns arbets
punkt. 

Detta får ej inverka menligt på detektorns 
frek v·ens. Med i schemat angivna värden på.
verkar hf-volymen detektorfrekvensen en 
aning. Själva detektorn som härstammar från 
en beskrivning ur 73 har ett ganska originellt 
LC-förhå.llande. 

Man väntar sig vanligen 'en spole av nor
mala värden, samt en tappning på. denna som 
passar transistorns ingångsimpedans. Men si! 

) . 

Här ligger transistorns bas över hela spolen! 
Detta betyder ,att kretsen mäste göras å.tskil
ligt Iå.gimpediv, och det har s kett med drygt 
3 varv på spolen parallellt med ca 8000' pf 
(glimmer). Detektorn arbetar mycket lugnt 
och stabilt, är relativt okänslig för kapacitiv 
yttre påverka.n, t. -ex. frå.n ett hf-steg, men 
reagerar desto mel'a för induklansändringar! 

Spolen bör således fixeras med plast eller 
liknande, när den har intrimmats. Med i sche
mat angivna värden ligger kretsen i närheten 
av 3,5 MHz. 

Sedan får man med hjälp aven griddippa 
leta rätt på 80 mb. Spolen justeras enklast ge
nom att sprida varven. Bandet juste!'as till 
3500---3600 kHz. kterkoplingen blir 'i transis
torvemion ingalunda lika läJtthanterlig som då 
det gäller en rördetektor. V'ariationsområ.det 
blir mycket snävt och frekvensvaria.tionen all
deles för stor .. 

Därför fixel'as återkopplingen på. lämplig 
ptmkt en gång för 'alla vid intrimningen. 

Så slipper man ju den ratten! 
Eftersom huvuddelen av förstärkningen av 

förut nämnda skäl bör komma efter detektorn 
så. ställes krav på. Iå.gt bl'US i LF-'delen. 

Detta uppnå.s genom två relativt prisbilliga 
transistorer AC 15l. 

Som slutsteg tjänstgör nästan vad som helst, 
t . ex. OC 71 , 72, 74 etc. 

o 

o 

Trimpotentiometern i slutstegets baskrets 

40 
30 

20 

so 

loäAM CA""A G 
.. ... .. .... , .GATED GA 

CAUCfS GENUAnS G 
GENUAf~G"
CENERAT~ 
CENERATES 
GNO GNOCND 
GlIOUNO CU 
CIIOUN'D Gli 
HAV HALF HA 
HETEIIODYNES H 
HEAD HEATERS H 
HflCHT HIGH HI 
HICH HfO HOLD 
H .F HI HOLD HOLDI 
HOIIIZONTAL HORIZO 

NU I SVERIGE!!! 

- snabbmetoden att överföra text 
från plastark till all elektronisk ut
rustning. Varje förpackning inne
håller 24 ark med alla de hundra
tals beteckningar som äro aktuella. 
Rekvirera med kupongen här 
bredvid! 

trimmas in efter öl'at, även om ett oscilloskop 
och tongenerator vore bäJttre. Dess inställning 
-- trimpoten ·alltså - ändl'as förutom av olika 
transistorer även av likstl'Ömsmotståndet i 
hörlurarna, då ju detta påverkar kollektOT
strömmen. 

Eftersom rx-en är avsedd för cw-bruk ha r 
If-delen gjorts »smalbandig». Diverse avkopp
lingal' har avlägsnat det mesIla av frekvensen 
> 2 kHz. Nu kan man kanske tycka att If-de
len kan förses med diverse resonans eller låg
passfilter, m-en då dessa ofta äro högohmiga, 
och även enklast iså.dant utfömnde, medan 
det här blir frå.g'an om »Iå.gohmighet», kRn 
man väl lämna dylika komplikationer därhän! 

Kondensatorn över hörtelefonerna utgör 
dock ett resonansfilter, om änmt flackt så
dant. 10 nF över 4000-ohmiga lurar brukar ge 
en resonans mellan 500---1000 Hz beroende på 
lurarnas 'induktans. 

Motmgaren byggs lämpligen upp på en PC
platta. DeteMorn, vilken bör unnas en rejäl 
och grov plåtvinkel för frekvensstabilit-etens 
skull, fästes på PC-plattan. 

Skärma detektor- och hf-sleg ordentligt 
ifrån v'arandra. Två ficklampsbatterier räcker 
som drivkälla åtskilliga timmar. 

När den är färdigbyggd och skall provaB. 
glöm då inte bort hur kmnarna skall s kötas. 
Mycket LF-volym och minsta nödvändiga hf
pådmg! 

Bi 

40 
GENE'RATORS so 
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DRAKE 
TR-3 TRANSCEIVER 
TR-3 år konstruerad för optimala prestanda på SSB, AM 
och ew, 
• Samtliga band -övre och undre sidbanden. 
• VOX och PIT • Separata Instrument för mottagare och 

sändare. 
• 300 W PEP SSB - 260 W PEP AM - 260 W ew • In

byggd kristallkallbrator. 
Kr,3,625 ;-

TR-4 TRANSCEIVER 
Data som TR-3 man med följande extra finesser; 
Automatisk sändnlng/mottagningsomkoppllng vid ew: In
byggd medhörningsoscIllator: VOX eller PIT även vid AM; 
Dioddetektor för AM. 

Kr, 3.865;-

RV-3 SEPARAT VFO 
Med denna enhet kan sändning och mottagning med TR-3/ 
TR-4 ske på 4 sätt; 
• Sändning/mottagning med TR-3/TR-4. 
• Sändning med TR-3[TR-4, mottagning med RV-3. 
• Mottagning med TR-3[TR-4, sändning med RV-3. 
• Sändning/mottagning med RV-3. 

Kr. 525;-

HUNTER 

Hunter 22 kontrollen het 
Denna enhet Innehåller en HF-effektmeter, en kloc
ka av dig i taltyp m.m. Effektmätning kan göras I 2 
områden, nåml igen 200 watt och 2.000 watt. Utgå
ende och reflektering seffekt kan mätas under drift. 

Kr. 1.320;-

2000 B effektsteg 
Förselt med det nya fläktkylda effektröret UE572B I galler
jordad ' koppling. Extra kraftigt dimensionerat och kan där
för köras med mycket hög effekt utan överbelastning. Nät
aggregatet är också mycket kraft igt dimensionerat (2.400 
volt, l ampere). 

Kr. 3.460;-

l 
l 

Drake T-4xsändare Drake MS-4 högtalare 
Lineär penmlabllltetsavstämd VFO med Inställn ings
noggrannhet av l kHz. Samtliga band (10--80 meter). 
SSB - 200 watt PEP, M - 175 watt PEP, ew -
175 watt. 

I denna högtalare kan Inmonteras nätaggregat för 
T -4X, T -4 eller TR-3[TR-4_ 

Kr, 2.675;-

Drake T -4 sändare 
Avsedd att användas tillsammans med R-4, varvid dennas 
VFO styr sändaren T-4_ 

• Alla band 80--10 meter. 
• Ovre eller undre sidbandet. 
• Automatisk omkoppling mellan sändning och mottagning. 

• VOX och PIT. 
• 200 watt PEP SSB, 160 watt ew, lIl0 watt PEP AM. 
• Den utpräglade typ av skärmgallermodulering, som an

vänds, är särskilt lämplig att användas I samband med 
IIneårt slutsteg. Detta kan då köras med samma effekt 
som I läge SSB. Kr. 1.890;-

Kr, 145;-

Drake R-4 mottagare 
Lineär permiab ilitetsavstämd VFO med en KHz
skaigradering. 
• Samtliga band 80--10 meter. 
• Frekvensområden inom 1,5--30 MHz kan avstäm

mas med hjälp av separata kristaller. 
• 4 band, selektivitetslägen 0,4, 1,2, 2,4 och 4,8 

KHz. 
• Passavstämning ger sidbandsval utan omställ

ning av mottagarens frekvens. 
• Störningsbegränsning som arbetar på ew, SSB, 

AM och RTTY. 
• Inbyggt " notch"-filte r. 
• Inbyggd krlstallkallibrator. 

P & H ELECTRONICS 
AFC-2 kompressionsförstärkare av professi'onell typ 
Arbetar på AVe-principen och ger en avsevärd förbättring av läsberheten. 
• Upp till 50 dB kompression med försumbr distortion. 
• Kompressionsnivån är förjusterad. 
• Endast en kontroll för förenklad reglering . 
• Med en omkopplare kan 3 olika LF-filter väljas 90 - 6.000 Hz, 90 - 3.500 Hz , 

90 - 2.000 Hz. Kr. 435;-

Vi representerar bl. a. 

• R. L. DRAKE • MOSLEY ELECTRONICS • HUNTER 

• LAFAYETTE • ELECTRONIC INSTRUMENT (EICO) 

• P & H ELECTRONICS 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

HOLLANDARGATAN 9 A BOX 3075 
STOCKHOLM 3 TELEFON 06/240260 
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EN LITEN TRANSISTOR 
SÄNDARE 
Av SM5BIU, Basse Ericson, 
Stationsgatan 9, Arboga. 

I dessa transistortider .... varför inte prova 
en vfostyrd transistorsändare på 80 meter. och 
samtidigt höja aktiviteten lite pä detta band. 
Föreliggande sändare har under en tid provats 
och befUTllUts fungera riktigt bm varför kan
ske läsekretsen också är intresserad av den. 
Den är uppbyggd omkring billiga, lättillgäng
liga transistorer vilket bör vara tilltal'ande. 
Effekten är 1 a. 1,5 Watt vilket ju gör den 
lämpad som rävsändare eller portabelsändare 
för .sommarstugan o.s.v. Sä en tiut pä schemat 
i fig. l. 

Vfo: n bestär aven OC 171 i basjordad Hart
leykopling och täcker med givna 'komponenlt
värden 3,45-3,85 MHz. Avstämningskretsen i 
kollektorn har tämligen högt C för att bättre 
matcha till tmnsistorns relativt läga kollek
torimpedans. Om man sin vana trogen lägger 
kretsens minusledning till chassiet, fär man 
också. avstämningskondensatorns ena sida jor
dad, och undviker härigenom handkapacitan
sens inverkan pä frekvensen. De båda uttagen 
päoscilla.torspolen, för återkopplingen och till 
bufferlrtransistorn, är inte alls 'kritiska, men 
skulle oscillatorn kippa vid nycklingen, som ju 
sker i oscillaJtorn, kan detta avhjälpas genom 
att uttaget för återkopplingen flyttas något 
varv närmare jord. Oscillatordriften är nästan 
obefintlig, såvida man inte -driver transistorn 
med för hög kollektorspänning, cir~a 12 V ver
kar vara max. 

Buffertsteget är en emitterjordad AF 118 
med avstämd kollektor. Detta steg har också 
provats i basjordad koppling, varvid uteffek
ten ur P A-steget blev betydligt lägre, driv
spänningen räckte tydligen inte till. All tså. 

osc 

NYCKEL 

1+9V 

HF IN 

JORD 

10000 

lGr '-__ I-____ __ -' ______ ~ 22,SV 

E!.!L..! 

I,SV 

~-_L ______________ ~ _______ I FIG.l 
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återgång till det emitlel-jol'dadesteg som häl' 
visas. Kollektorströmmen uppgår till 6 å. 7 mA 
vid 22'h V kollektorspänning. 

PA-steget, en emitterjordad 2N696, ·kopplas 
till buffertsteget via en !ink runt buffertspo
len. SluUransistorn ligger strypt så länge ing
en signal kommer in på basen, men öppnar så 
fort drivning kommer från buffertsteget. Vid 
den rela:tivt höga ineffekt som här förekom
mer pä PA-steget måste denna transistor ky
las. Detta sker effektivast med hjälp av den 
speciella, oxiderade kylare som en av QTC-an
nonsörerna tillhandahåller. Utgängskretsen ser 
kanske lite underlig ut med den stora avstäm
ningskapacitansen, men anledningen är den
samma som i oscillatorkretsen. A vstä!mning 
sker med hjälp av järnkärnan i spolen och an
tennen, vilken bör vara nägorlunda lägohmig 
koppl,as via linkspolen till utgängskretsen. 

Vi-d intrimning av sändaren tillses att an
tingen antennen eller annan belastning är 'an
sluten till utgången innan nyck-eln trycks ned. 
annars förstörs transistorn omgående. Sedan 
stämmes bfr-stegets krets samt ,kärnan i slut
kretsen till maximum uteffekt, vilket kan in
dikeros antingen pä RX : 'ens S-meter eller med 
hjälp 'av HF-spänningsmetern enligt tig. 2. 
Transistorn ii. denna figur arbetar som lik
stl'Ömsrörstärkare vilket gör en känslig och 
dyr microampermeter obehövlig och man kla
rar sig med ett billigare instrument på 0,5-2 
mA. 

Denna enkla sändare gör inte anspråk på -att 
vara vetensk·apligt eller fackmannamässigt 
konstruerad, men har trots sin enkelhet arbe
tat så bra 'aU mänga undraJt hur den var ut
förd, därav denna 'artikels tillkomst. Måhända 
är det möjligt att använda andra transistol"er 
som kanske finns i junkboxen . T. ex. 0C44, 
OC45 -eller OC170 som oscillator och buffer 
samt 2N697 eller AF118 som P A. DoC'k måste 
ineffekten reduceras till ca 0,5 W om man väl
jer AF118 som PA. Men dessa funderingar lik
som den prakJtiska uppbyggnaden av sändaren 
överlåts ät ärade läsare att fundera ut. Min 
egen version är uppbyggd enligt haywire-prin
cipen pä en pertinaxskiva med lödstöd. Men 
fungerar bra vilket ju är hu vudsaken. 

Fig. 1. 
Ll=25 varv 12 mm eJ 20 mm längd B&W 3004 . 
Uttag fÖl' återkopplingskond 6 varv från j01'd. 
Uttag för buffertsteget 5 val'V från j01'd. 
L2=12 Va1'V 25 mm eJ 10 mm längd B&W 3016. 
Link.. 5 varv. 
L3=1 2 varv 12 mm eJ 10 mm längd B&W 3001" 
uttag 3-4 varv från jord. Antennlink. 5 V.~1·V. 

Fig.2 . 
Tl=OC71-0C72-0C76 el. dyl. HF inkopplas 
pa1'allellt med antennen. 

W7 \:/ 
UKV-red.: SM5~[N. K.-E. Nord, Abborrväg. 4, Linköping. 

Bltr. red.: S~[5FJ. Bengt Brolin, Taborsbergs\'ägcn 14 , 
Norrköping. 

Aktivitetstesten 

Majomå.gngcn 

SM:>DTO 68 SM:>DAN 36 
SM5GM 63 S·M50R 29 
SM5FJ 63 SM:>CO'F 17 
SM6CYZ 61 SM5CrL 9 
SM5COY 56 
SMSCFS 51 Lyssnare: 

SM5C PD 40 SM4-:H07 72 

Kommentarer: 
:>DTO Bra eonds oeh aktoivitet. Körde den här testen på 

SSB. Har satt upp 32 el .Iot·beam. Sakn'ar 'SM3 
för WASM. 

5 ...... GM Hörde OH2GY 569. 
6CYZ QRG 144,0'5. 
5CPD KonlaJkten med 7VO gladde m ig mycket. Har salt 

upp en 16 el slot-beam. QRV på 432 me<l 60 Watt 
och 24 el rrea.rn samt en Green & Davis cOr\!ve·rter 
frän 5'BQR. 

5CIL Min debut I tes ten med HW-30 + con,v . AF1G9 
QRG 144,03.6. 

:>WW. 5DAN, :>DAP, 50R är QRV hela sommaren frän 
Blldö c:a 50 km NO Stockholm, varje kväll vid 
1900 men även andra tid'er . 
PSE snurra beamama -mol norra skärgä.rden nå
gon gång, QRG 144 .37. 

Region I VHFj UHF-test 4--5 september 
EDR-test samma datum 

Reglerna å.terflnns i sin engelska originaltext i nästa 
nummer. Tiden är kl 1800 lördag tl1l kl 1800 GMT sön
dag. Läs reglerna noga. QR:A Locator skall <länd'as och 
las i varje qso. Loggarna skall ha den uppställning ex
emplet anger. Underskriven dekl'aratlon skall avsluta log
gen , gom l tv ä ex sändes till SM5MN Inom t vä veckor ef
ler .testen. 

Reglerna för EDR-testen tillhandahMles a'V danskama. 

MOONBOUNCE TESTS, KP4BPZ, July 3, 24 

An exception a l opportunity for DX on 4·32 ,Mc. w,1I tre 
afforde<! by tests to be conducted by KP4-BPZ on J 'uly 3 
and 24. 1965. On 'both days the 1000-foot heml&pherical 
reflector of the Comell University Ionospheri c Laboratory 
al Arecibo, Puerto Rico, will be used in moonobounce eom
municaUon with a·mateurs Guring the full .tim'e tha l the 
moon Is w'\thrin' range. On Jul Y 3 the test will start With a 
2-mlnute c.w. CQ by KP4BPZ at 1942 GMT , on 432.000 
Mc. To avold int erfering with the lests il Is suggested 
lhat stations callin·g use 432.'01 to 432 .1 Mc. 

After Initial c. w. contacts, ]{P4BPZ will sh'ift to lower 
sideband 5 .S. b. and attempl 2-wa}' voice, corrunun icaUon 
y·ia the moon . It is anUcipate<l tha t 100 w a tts output on 
s. S. b. and an antenna gain of 15 d·b . shou~d perm.it voice 
work. 

The same pr ocedure will be followed on July 24, be
ginning at 11>10 GMT. Duration will be 2.3 hour. on July 
3 and just under 3 hours on July 24. To gi ve e.veryone a 
chanee lt Is "uggested that contacts be kept as brief as 
possible. 

P,1ease reporlobservations to A RRL. 

Resultat 
~\.\" SSi\ skandin a.viska VHF'·lcsL lTI (.l j HH55 

l. SM7DBI 393 Il 35. OZ9VN 3:3 
2. OZ9GK 263 36. OH7PU 3fJ 
3. OSIFF :H5 37. OZ4CT 24 
·1 . OZ3SB/P 111 33. OZ9JP 23 
5. OZ6F 140 39. SM2DKH I S 

6. OZ9SW/P 126 40. OH2GY 12 
7. OUEM 1'23 4 1. OH6W'D 10 
S. OZ9CR 122 '12. OH2ES !) 

9. OZ4HZ/P 1'18 43. OH2BBA S 

10. OZIPQ 101 H. SM6DTG 7 
H . OZ9PZ 86 45. S'M '5DAN G 
12. OZIl.JD 85 46. OH4AA 
13. OZ8HV 82 
14. OZ8IS 67 1.Jt.om tävlnn 
15. SM7'BBN 6.1 OZSA'B 218 p 
16. OZ8LV 58 OZ60V 20 
17. OZ9ER :>7 OZ4-SJ 12 
18. l.JA9T 56 
19. OZ9MO 56 
20 . LA4YG 55 Checklogs 

21. LA9UI 55 OZ100 
22. LA9VF 53 omvo 
23. LA2A.B 52 OZ90R 
24. OZ8UK 51 OZ9HU 
2:>. LA2VC 50 OZ3GW 
26. OH3RG 49 OZ9AC 
27. S'M7DEP/6 47 OZ6TQ 
28. OZ5UJ 16 OZ7BF 
29 . LA8WF 14 LA'IND 
30 . OZ9TS 39 LA8SG 
31. OH6VM 36 LA>9DI 
32 . OH4N'M 36 SM6CSO 
33. SMT'BAE 36 SM5UU 
34. LA4VC 35 SM:>MU 

){ommcntarcr 

Ulgängen av teslen blev något aven sensation. Den 
överlägsna s egraren, Birgit Nilsson , SM7DBI, utklassa.de 
helt sina manHga konkurrenter; tävlingen. Hon körde 70 
qso:n på 144 och 432 med en medelpoäng per qso på inie 
mindre än 5,6 . !Hade det deessutom funnHg ett pris för 
bäst fÖrd·a tävlingslogg, skulle hon fätt 'även det - med 
OZlFF som god tvåa. över'lägsnare kan 'knappast en se
ger hemföras. Våra bästa gratulationer, Birgi t! 

M 'an dmponeras också av den jämna och fina standar
den has de danska deltagarna samt gläds åt den öka nde 
lävl1ngsinsatsen frän Norge OCh Finland. Den svenska 
uppslutningen i t-esten är - frå nsett segra r-lnnan - åt
skillIg·a klasser und'er vad vi kan prestera. 

SlutHgen ber )ag fä tacka samtliga del t a g'are och sä
ger: V ä l mött nästa är! 

SSA VHF M a nager 
SM:>MN 

OSL-kort 
AFFÄRS- och INDUSTRITRYCK 

SM7APO 
STRANDBERGS TRYCKERI 
FORSERUM - TEL. 0380/20440 
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NOVIS 
Ja, här följer nu den utlovade fortsättningen 

om likriktare och bygge av sådana. 
Vi kastar oss raskt in på ett par praktiska 

f.all. I första fallet skall vi bygga en likriktare 
till en C-sändare (litet drygt, för säkerhets 
Skull). Vi har fått tag i en gammal transfor
mator till en radio. Den ser ut 'att kunna ge 
cirka 2X300 V, 100 mA på ·anodlindningen och 
6,3 V, 3 A på. glödlindning~n. En eventuell 5-
voltslindning bryr vi oss inte om att använda. 

För .att utnyttja transformatorn kopplar vi 
den i helvågskoppling i enlighet med figur 1, 
och använder oss av kiseldioder som likrikta
re. Efter likriktningen kopplar vi in ett mot
stånd R l , som ska skydda dioderna mot allt 
för kraftiga strömstötar i startögonblicket. 

mator med en enkel anodlindning på 250 V, 
c:a 80 mA. Då använder vi oss av bryggkopp
ling, och det är mycket smidigt att köpa ex
empelvis en 'liten flat sel en brygga typ 
B250ClOO (d.v.s. en brygga,som tål 250 V väx
elspänning och som man kan drn. 100 mA ge
nom). Hela den prickade delen på fig. 2 ingåJr 
i den kapslade bryggan. Resten av likriktaren 
är likadan som i första' fallet, med undantag 
av att vi kan minska C2 något, jämfört med 
C l , då brygglikriktning ger en likspänning ut, 
som är lättare att glätta i <l.et efterföljande 
filtret. 

Om man i de bå.da visade fallen vill ha en 
ännu bättre silning, kan man i filtret, mellan 
kondensatorn' och bleeder-motståndet Skjuta 

!--,----r- + 

R' 

FIG 1 FLG 2 

Silningen sköts helt av kondensatorn Cl> som 
vi därför tagit till rätt frikostigt. R:! är ett 
bleedermotstå.nd, som har två uppgifter, dels 
att släppa all likspänning oj jord när likri,kta
ren slås av, dels att .stabilisera utspän.ningen 
en smula. 

Om vi övergår till fall 2 så hänger det sam
man med figur 2. Vi har få.tt tag i 'en transfor-

SEMESTER 
SÄNDARE 
Av SM5AXR, E. Nilsson, 
Gideonsbergsgatan 3 B, Västerås. 

Eftersom så. många hams viS3Jt ett stort in
tresse för min lilla semester-tx har jag lovat 
göra -ett schema på den och publicera den. 

~"NT. 

~ ~ 
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in en drossel och ytterligare en elektrolytkon
densator. Drosseln bör vara på c:a 8-10 H . 
Man kan i så fall också minska de bå<l.a elek
trolytkondensatorerna i filtret till vardera 8 
uFo 

Ja, detta var likriktare. Nästa gång ska vi 
diskutere något annat, vad vet varken jag el
ler någon annan. Fältet är fritt för önskemål! 

jGTF 

Sändaren byggdes ihop i en hast dagarna före 
min semester, enär jag i sista stund kommit 
underfund med att jag skulle behöva en liten 
sändare för 80 m foni, för att slippa sitta i bi
len och körn. mobilt från miltt sommar-qth. 
Samtliga komponenter fanns i junkboxen så. 
något inköp av maJterial behövdes icke. 

Till vfo tog jag en 6AQ5, och till slutror ett 
EL34 SOIffi jag räknade med skulle lämna ca lO 
watt. För modulatorn fick jag tag i ett sche
ma ur en tysk tidskrift, som med vissa änd
ringar av komponenter, provades och blev en 
liten skärmgallermodulator med ECC8l och 
EL84. Alltsammans byggdes upp på ett chas
sie med måtten l30X180X40 mm bockat av 
1,5 mm aluminiumplåt. Som frontplåt klippte 
jag till en aluminiumplåt 190X140 mm. 

Resultatet av det helt blev en liten kompakt 
sändare lätt att ta med ut till sommar-qth el
ler att köra som mobil sändare. A valla rap
porter att döma går den mycket bra och med 
utmärkt modulering. Näbaggregatet hade jag 
tidigare, det lämnar 3S0 volt och 6,3 volt. Via 
bleedern i likriktaren uttogs 150 volt till vfo:n 
och modulatorn. 

HI 

~ 

TEST-
o 

VRAN 
Box 78 
Gävle 

Eftersom det mesta blivit kommenterat i samband med 
resultat o.d. är det lnte mYCket över för denna spalt. 
Men dll. aug. mer och mer bl·lvit en testrnånad. så kan 
nll.gra saker fra mhållas. I Illinois QSO framhålles det re
dan pil. tidigt stadium att minst 52 >counties> kommer a tt 
vara i luften . Frekvensnr är förSlagna till 3600 , 7WO , 
14100, 14300, 21100, 21300, 2&100 sa/Ilt 28700. Vidare nå
gra utom vb räckvidd. AM och ,SSB räknru! endast som 
fone. K9EAB tar emot loggarna, och Oliff är ju känd 
som mannen i järnlungan sedan tolv år tLllbaka. 

WAEDC 

Den har bHvit tllibakafiytta d en vecka igen. Den röner 
alltid särskILt stort in tresse, men det lönar sig att kunna 
reglerna. Det är vanligt att fina nx dyker upp i sam
band med den . DARC ser verkligen till -att den blir \)f
fenUiggjord . Testvrån har erbjudLt sig att distribuera 
loggblad, men DARe ha r ej accepterat ännu. Om så. bi1r 
fallet, k()mmer d-et att meddelas i Bullen. 

I M D - I nternational Mobile Diploma 

IMD utdelas a.v Nord-Rhens Distrikt. Både licensierad 
amatör och -SWL kan erhålla det om de kan uppvisa 100 
QSL-'kort frän olika mobila stationer antingen /M,/AM el
ler IMM. Tliiåtef. att ha kontakterna gjorda på KV eller 
UKV banden. AJ.\1. SSB eller CW. Endast kontakter efter 
1 jan. 1>963 får räknas och QSL'n måste uppvisas. Dock 
kan undantag göras om två llcensierade amatörer bekräf
tar att -QSL är korrekta. 

Kostnaden är 4 -DM elier 10 IRC. Ansökan sändes till: 
DJSOT, E. Warneck~, 562 Velbert , Postbox 1.244, Germa
ny. (Synnerligen svårt diplom, - red.) 

WGLC - Worked German Large Cities 

oDLpLom tiLL både amatörer och S,WL's. 
Europa : klass 3: ro oLLka städer 
Europa : kLass 2: 40 oLIka städer 
Europa: kLass 1 : 60 oLLka städer 

DipLom för antingen CW, AM eller SSB. 

Endast kontakter efter 1 jan. 1962 räknas, verifleras 
av två Ile. amatörer. 

Kostnad 4 DM eller 10 IRC eller 1 dollar, sändes tm 
DLOKP, Paul KleLnholz, 41 Duisburg-Hamborn, Postbox 
6251, Germany och DJ2UU, Hansgeorg Bähr, 64-5 Hanau 
(Maln) Mozartstrasse· 1, Gerrnany. 

Aktuella tyska städer är: 

AaChen 
Augsburg 
BerlJin 
Bieleteld 
Bochum 
Bonn 
Bottorp 
Bl"aunsc-hwel.g 
Bremen 
Bremerhaven 
Darmstadt 
Dortmund 
Dresden 
DUsseidor! 
DUis'berg 
Erfurt 
Essen 
Frankfurt (Main) 
Freiburg 
Gelsen'ki rchen 
Gera 
Hagen 
Ha li. (Saale) 
Hamburg 
Hannover 
Heidelberg 
Herne 
K a rl-Marx--5taat 
Karlsruhe 
Kasse! 
Kiel 

Köln 
KreteM 
LelpzLg 
Ludwigshafen 
LUbeck 
Magdeburg 
Mainz 
Mannheim 
Mönchengladbach 
MUiheim (RUhr ) 
MUnehen 
MUns ter (oWestfalen) 
NUrnberg 
Oberhausen 
Offenbach (Main) 
Oldenburg 1.0. 
OsnabrUck 
Polsdam 
Recklinghausen 
RegenS'burg 
Remscheld 
Rostock 
Saar:brUcken 
äalzgitter 
Solingen 
Stuttgart 
Wanna-Eickel 
Wiesbaden 
WHhelmshaven 
WUrzburg 
Wupperdai 

Testrutan QTC juli 1965 
Mån, Dat. Tid I G~IT Test 

Juli 1-15 Sea of Peace 
18 1000- 1HlO MT9 

Aug. 7- S 160(}-2200 ILHnois Party 
7- S 180(}-2400 YO-DX Contest 

14-15 000(}-2400 WAEDC 
22 1000-Ll~0 MT 10 
28-29 100(}-1600 AJA. D Con test 

Sept. 11-12 000(}-2400 WAEDC 
12 1000.---.1130 MT 11 
IS---,l9 150(}-1800 SAC 
25--26 1500-1S00 SAC 
25--26 21/2S Mc fone 

21/28 Mc Lyssnartest 

2-- 3 1000-1000 Oceanla (VK/ZL) 
2-- 3 2100-2100 W'ADM 

Okt. 

9-10 1000-1000 Oceanla (VK/ZL) 
15-17 7 MG DX (RSGB) 
24-25 0()OO-2400 CQWW 

Nov. 6- 7 7 MC DX (RSGB) 
28-29 0000-2400 OQ WW 

Dec. 5 0000-2400 OK DX 
lS-19 1200-1200 TAC SO ro ActLV'ity 

~I()de 

CW/fone 
CW 

CW/fone 
CW 
CW 
CW 
CW 

Fona 
CW 
CW 
Fone 
Fons 
Fone 

CW 
CW 
Fona 
Fone 
Fone 

CW 
CW 

CW 
CW 

Sen ..... t regler 
I QTO Kont, med 

64 :5/1S0 
65:5/136 

65:6 
65:6 
64 :7/223 
65:5/136 
63 :7/195 

64 :7/223 
65:5/136 
62:8-9/208 
62:8-9/208 

63:10/267 

64:129349 
64:11/307 

Detaljer: Se regl-ef 
SM 

BlInois 
YO 
Utom EU 
SM 
Endast Asien 

Utom EU 
SM 
Utom Slro.ndinavien 
Utom Skandinavien 
G-iänder 
G-länder 

Oceanla 
DM 
Oceania 
G-länder 
WW 

G-länder 
WW 

WW men OK ger 2Xp. 
WW 
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Svensktoppen 
DXCC 

Under perioden febr .-maj h a r följa.nde förändringar in
träff3lt beträffande DXCC. Första kolumnen anger pla
ceringssiffran inom Sverige. tredje k o lumnen anger antal 
lKnd-er och si sta v'isar föregä:ende placering resp. antal 

länder. 
(;W 

~ SM7lVIS 
6 SM7QY 
7 \SM5WJ 

18 ,SM3TW 
27 SM5MC 
36 SM7VX 
37 SmCXE 
39 SM5AJd 
42 SM7BEM 
46 'SlVI7AUO 
5t. iSM2AEX 
55 S'"M40MG 
62 'SM6AHR 
6i SM6CAW 
68 SM5CMU 
73- SM5'BGK 
75 SM5'DKH 
80 SM3CJD 
85 SM2.RI 

291 
28 4> 
~ 
224 
18'3 
157 
152 
150 
118 
143 
13<l 
122 
112 
1()8 
l!Y5 
103 
1<1'2 
lOJ; 
100 

6/264. 
~/268 
7f25S 
ny 

33/162 

59/1 07 
50/117 

46/127 
72/100 
54/113 
6<>/ 103 
llY 
ny 
ny 
ny 

ny 
ny 

'Fone 
3 'SM5WJ 24"1. 
4 'SM~RY 210 
9 'SM5MC 172 

11 'SM5A'I'N 155 

3{236 
4/201 

10/146 

Kraflig.aste höjningen stär lCXE och 5AM rör med 45 
resp. 33 lände·r. '51-f'C har hunnit med alt fl\. endorse-ments 
två gånger under perioden. Det fatLas ännu att någon SM 
kommer upp på DXCC Honor Roll. men - LL och BJZ 
torde v ara tä.mligen nära. Det är hög tid att sända in 
Dina kort om Du vIII komma. med i ärets slutfaci-t. 

Resultat CQ WW CONTEST 

F-onl-dt'h-'n 

Poäng QSO Zunf>r Länd . 

!Illband S~15BDQ 205.7-16 
SM3BIZ 204. 282 
SM5BPJ 20.650 
SM~CMG 11.100 
SM4CHM 2.720 
SM6AUZ 1.922 
'SM5CZK 9&0 

H s~r5AM 209.050 
SM5ANH 177.821 
SM5RK '57.024 
iSM2CZT 48.848 
SM6AMD 24.058 
SM5BPZ '2.94.0 
SMoFT 690 
SM5GA 336 
SM6BDM 330 
'SM5'BDS 130 

7 S"röCAI{ 2.772 
3, 5 S~17GRW 2.852 

Multi operator 1{laS5, en sändare : 
SM6CS 346.08<1 

SM6VR. OAS. BSK, ro.l , CKV, 
SM5AZU 112:574 

(S·M5MC, ATN, BGM, AZU). 
SL2A D 22.080 

607 52 
539 67 
110 24 

95 23 
53 11 
42 9 
28 10 

69& 33 
550 37 
317 28 
3()7 2S 
211& 18 

65 l O 
50 4 
12 6 
12 5 
11 3 
77 g 
89 ·1 

6.11 73 
'BGO, AOE) . 
391 ~ S 

235 23 

'106 
137 

46 
37 
2.1 
22 
20 
SO 
!).6 

53 
58 
28 
23 
11 

8 
5 

25 
27 

'161 

106 

41 
(SM2CDW --:JBZL). 

För ovanlighetens skull är inte BIZ i loppen . BDQ 
vann med knappa 1.500 -poäng. tack v·are alvsevä rl fler 
QSO. Zoner och !·ändoer räckte ej för BIZ. 

Men AM överträffade b äda dessa ovanstäende trots a tt 
han körde enb a rt 14 Mc. Ett storartat resulta t, Inte ens 
ffiuHiop. klassens de·ltagare förm'ädde överträffa hans 631 
QSO. BetL SM6CAS i mu[.tiop.kl·a8sen , hur fick alla plats? 

Undoerstrukna erhilller bevis för s-in framgäng. 

MT 7, maj 1965 

L SM30lZ 25 124,0.35 gmt 
SlvtoBUT 25 1240.40 

3 SM4DRD 25 1241.00 

4 SM5BGK 25 124,3.32 

5 SM5CAK 25 1244.20 

6 'SM5KY 25 1252.15 

7 SMICUH 25 1257 .50 

8 S·~f7QY 25 1302.17 

9 SM.5DUL 25 13()8.43 

Hl SMSDHH 25 1315.30 

111 SM5DVL 25 1324.35 

1~ S'M!lIJU 2'1 1323 
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13 SM5BLJ 24 132ö 
14 SM6DYK 24 1328 

'SM5BZQ 24 1-328 
'16 SM5BDS 23 ;1323 
17 SM3DZB 2!! '1313 
18 SM:>BY G/5 '22 1325 
19 SM5ACQ 21 1258 
20 SM5DAJ 21 1300 
21 SM3ANM:~ 21 1329 
22 iSM5CJO 20 '13 Z<; 
23 SM6DVJ 19 1c300 
24 SM5DGO 19 1328 
25 SMWU IS 1320 
26 ISM5CIL 16 1325 
27 SM4CUW 15 '1324 
28 SM5DNO 7 '1324 

Tota.lt deltog 40. v-ilket är högsta antalet h'iltills. Seg
ra ren SMJCIZ ställer sitt priS mi förfogande i någon 
komamnde test av den anledningen -att ,han är medarbe
tare i Testvrän. ,Men han kommer att -tilldelas tidshandi
kap på '5 min. till kommande tester enligt reglerna. 

Del v a.r härt i toppen. De tre främsta checkade in un
der loppet av 35 sek. CIZ's segermarginal endast 5 -sek.! 
Det framgär redan nu att ~nchecki:ng måste sl{e snabbt, 
sä att inget dröjsmiU uppstår för d" efterföljande. I fram
tiden kommer vinnaren oftast atl checka in bet ydJj'gt se
nare än d'e förSta och förmod>1igen 'kommer d'el att även 
i for ts-ältningen skilja endast sekunder till segern . 

Som vanligt mäst" framhii.llas att det i.nte uppstiHt nå
gra svårigheter att tyda reglerna. Trafik och loggar har 
an.passa..ts enligt ändringarna . Hedrande för rleltagarna. 
Denna gäng fanns mänga nya s'ign a ler och enligt de med
följande kommentarerna, ämnar mänga återkomma .j 

komma.nde te ster. 
Apropå kommentarer frrungär det även alt förändring

ar görs pä utrustningarna för ·atl bättre hävda sig i kam
pen om trofeerna. vil·ket vi hoppas a tt testen ska ,bl. a . 
stimulera ti'l!. 

-DYK var besviken på. alt QSO 24 avverkades kl Hl2S, 
men fick inte svar frå n - SSA förrän 1<1 1338. Det bety
der attQ~M fran de ,begynna nde 'incheckingama hind
rade honom att anmäla sitt nr 25. Men i verkligheten 
sp'elade det ingen roll. ty hans placenng hade blivit den
samma. 

Inbjudan 
Indbydelse til EDR's skandinaviske VHF test: 

EDR indbyder hermed alle VHF ama,t0rer tit 
deltagelse i sin årlige skandinaviske VHF test. 

Reglerne er som f0lger: 
Deltagelse: 

Alle licenserede 'amat0rer ,i Norge, Sverige, 
Finland og Danmark kan deltage som direkte 
deltagere oi testen. Det er tilladt 'at tage QSO 
med stationer uden for disse lande. 

Dato: 
Fra lordag d.4.september kl. 1800 GMT til 

S0ndag d.5_september kl. 1200 GMT. 
Frekvensområder : 

144--146 Mc/s og 432-438 Mc/s. 
Antal QSO: 

Der tillades en :QSO med hver station på 
hvert bänd. 
Points: 

Der gives 1 point pr. km. - g~lder for beg-
ge frekvensområder. 
Kode: 

Der udveksles de sedvanlige .kodegTupper, 
som f.eks. 59037, hvilket betyder, at man ho
rer .ffiodparten RS 59, og at det er afsenderens 
QSO nr.37. QTH udveksles efter QRA locator 
systemet. Det er ikke tilladt at skifte QTH un
der testen, 

Logs: 

Som 10gblade benyttes EDR's officielle log
blade, eller, for fremmede stationer, tilsvaren
de udenlnadske. Der indsendes separate logs 
for 144 Mcjs og '432 Mc/s. Disse bed0mmes 
hver for 'sig. Delbagerne udregner selv sine 
points. De udfyldte logs indsendes senast d.19 
september 1965 til: 

Kaj Nielsen, OZ9AC 
Kai Lippmannsalle 6 
Drager 
Danmark 

Postw~senats afstempling er afg0l'ende for 
rettidig indsendelse. 

Expedition Spetsbergen 
En teknisk- vetenskaplig ungdomsexpedi

mon i Skid- och Frituftsfrä.mjandets regi. Ex
peditionen kommer att befinna sig vid Kross
fjord på Nordvästlandet under tiden 15.7-15_8. 

Amatörradiostation lär medföras och opel'a
tör blir bland ,annat SM5BXU. I första hand 
kQl11mer 80 och 40 meter att användas. Nog
grannare uppgif,ter är i skrivande slund ej till
gängliga. 

SM5KG 

från HQ 
LN redogjorde för det ekonomiska läget. 

Från den 1 jan_ till dags da.to en kapitaIned
gång på 2_000 kronor. Medlemsavgifterna till 
IARU skall bel:ala.s denna måna<l_ BDS påpe
kade att portokostnaderna förQSL eventuellt 
kan öka eftersom postverket avilSerar -ett slo
pande av specialportot för affäl'Shandlingar_ 
På grund 'av höjda kostnader väntIas en höj
ning av QTC:s tillverkningspris m-ed 7 %, en
ligt Boktryckarkammarenstariffer. 

KV meddelade att han till SM5SSA köpt in 
en manipulator typ Vibroflex. Styrelsen beslöt 
om inköp av en elbug. 

Arets arrangörer av SM i rävjakt, SM6-
GSA, meddelar <litt de ej vill ha nägon ersäJH
ning utöver sedvanliga plaketter. 

SM6AUZ har författat ellt teleprinterkon
trakt som skall tillställas alla som får tele
printrar. KV meddelar: SSA har nu fått 30 
stycken teleprintrar från televerket, som skall 
vidarebefordras till amatörer. Priset pli. tele
printer är 250:- kronor. Stämgaffel kostar 10 
kronor och sepal'at tangentbord 15 kronor. 
Två stycken speciallådor f ÖI- transport av te
leprintrar har lånats 'av Televerket. Amatörer 
i Stockholm med omnejd fär hämta sina tele
printrar på SSA: s kansli. Till övriga landet 
skickas teleprintrarna fraktfritt i de lånade 
speciallådorna, som snara,st skall återställas. 

Medlemsantalet den 3.5 1965 var 2.573. 

/DSL 

Sändare "Single Sidebonder" FL,100B, förbält

rad modell säljes till exlra sporpris fö, Kro
na, 1.645:- exkl. oms . 

MOTTAGARE FR-10DB för separal el. Iransivi 

bruk med mekaniskt- och X-Ial filler kon leve

,e,os i september. Pris 1.450:- kr. exkl. oms. 

FIRMA INDUSTRIMATERIEL 
Brämhull - Tel. 033/481 36 

Generalagent 

för Yaesu Musen CO. 

Distribueras även av: 

~(2mi 
Box 39 - Skegrie 

E!2INGENJÖRSFIRMAN 

RANS1STA 
Ejdervägen 57 - Fagersjö -

Farsta 2 

Just nu! 

SM6SA 

Göran 

Meyerson 

SM7BBY 

Allan Olsson 

040/563 66 

SM7CDl 

Bo Sjöstedt 

0410/64 40 12 

SM5DSl 

Jon Eklund 

08/64 4012 

DRAKE R4 
i lager 

och Drake TR-4 trance iver och Drake 

T-4 sändare i antågande. 

73 de SMlTE 

~~~:~~12~:~~:.t 
Adress: Box 1010, Malmö SY 
Telefon: 56587, även kvällar. 
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NRAU TESTEN 
RESULTAT 

1. SM 

Ant. Insända logg'ar 34 
Grundsumma 6957 
Samlad poängs:a 7Z54 
Differens 397 
Deltagare över 

25 pr land 
Bonus-poäng 
Slutpoäng 

9 
'1192 

714<9 

2. OH 

,88 
W64 
6168 
1102 

63 
1388 
6450 

3.0Z 

26 
4HZ 
4170 

28 

1 
21 

41&3 

4. LA 

31 
il426 
3630 

204 

6 
132 

3'558 

Totalt 

179 
19589 
2.1320 
17'3~ 

79 
1731 

2.1320 
EDR's Traff'ic Departments kommentar till NRAU-tes'

ten 1965. Kond1t1onerna under testen har varit till otvi
velaktig fördel för SM. -som kOntlnuerllgt under alla f YTa 
passen kunnat "rh.Ula kontakt med de stora deltagarrnas
soroa från Finland. OH har visat en tillbakagång både 
när det gäller d'eltagande som logginsändning. OZ-toppen 
har sjunlolt, men räckte knappt a tt klara LA. 

Slutllgen gratulerar EDR SM/SSA både [ör landskamps
segern som den förkrossande d'om.inansen 1 toppen ' med 
sex ,svenskar frälmst på listan. 

SSB-AM-CW 
Helt renoverade såndare och mottagare garanterade 
som nya. Priserna Ink!. frakt och försäkring . 

HAMMARLUND 
HXSOA 80-10 m 200 w SSB ISO w CW 75 w 

AM . ....... ..... .... .. .............. ... .... $ 470 

~~~ 11~1~ ~EJ2~ ...... ~.Q~7~A. l~ .. ~ * ~ 
HALLICRAFTERS 
HTM 80-10 m 200 w SSB CW ISO w AM $380 

P1SOAC Lik .............................. . $ 110 
HT45 1500 w pep $354 P45AC lik. $233 SX117 

80-10 m ... .... ................ ..... ...... $ 387 
COLLINS 
32S3 och lik. 80-10 m 175 w SSB CW $799 

KWM2 175 w .............................. $1060 
75M 160-10 m $450--$550 7583 8-10 m .... $ 565 
DRAKE 
R-4 80-10 m $382 T4X 80-10 m 200 w SSB 

175 w CW AM ....... .. .......... ,........ $ 382 
TA3 80-10 m 300 w SSB 260 w CW AM $515 

AV3 (vfo) ........ .... .................... $ 80 
AC3 $82 DC3 $126 MS4 ... . $ 25 
Swan 350 80-10 m 400 w SSB 320 w 125 w 

AM .......... .. ...... .... ....... ......... $ 380 
AC lik. $87 
Galaxy III 80-20 m 300 w SSB CW $340 AC 

lik. .. ............ .... ...... ..... $ 82 
Galaxy V 80-10 m 300 w SSB CW $448 AC 

lik. .. ....... . ................ .. .......... $ 82 
SB34 80-15 m (no cw freg) 135 w SSB och 

AC, DC. lik .............................. $ 380 
SB2-LA 1000 w pep $255 
Squires-Sanders SSIA, SSIS 8-10 m .... $ 950 
P&H LA400C 800 w PEP $225 LA500M (Splt-

fire) 1000 w pep .. .... .................... $ 190 
Hunter Bandit 2000B 2000 w pep ... .. ...... $ 548 
CDA Ham-M TRM beamer 220 V AC 
Telrex o. Hy-Galn Beamama 

Skriv om Information på nya och renoverade sän
dare och mottagare och hur lätt det år att köpa 
från oss. 

Skriv till W9ADN 

ORGANS & ElECTRONICS 
Box 117 Lockport, Illinois USA 
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1 SM5BCE 
2 SM6CKU 
3 SM5CCE 
4 SM5BLA 
5 SM5MX 
6 SM5BKG 
7 OZ7YH 
8 OH2BS 
9 SM\6BXV 

10 LA.1-K 
11 OH2PM 
12 SM5DKH 
13 OH2QV 
14 LA7X 
15 OH2BH 

SM3VE 
17 OZ7GI 
18 SM3TW 
19 OZlLO 
20 SM4AHG 
21 OH1TN 
22 OZlW 
23 SM5BOQ 
24 OH2YV 
25 OZ4FF 
26 SM6CMU' 
27 OZ9N 
28 ORZFS 

OZ4FT 
30 SM6'BMB 
31 SM4DRD 
32 SM2RI 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
4(l 

44 

OZBLD 
OZ4FA 
OH3ZN 
SM5BUT 
OZ2NU 
SM4ATA 
OH3XZ 
OH4QD 
OH2MK 
OH5UX 
O!H2UQ 
&V!5CHH 
LA6CG 

46 LA6U 
47 SM7AXP 
4-8 OZ7BG 
49 OH2BJ 
50 'LA9HC 
51 OH70K 
52 S1UCUH 
53 OHLSH 

LA3DC 
55 OZ5RM 
56 OH5YU 
57 SM5BDY 
58 SM4DXL 
59 -LA2HC 
60 'LA7GC 
61 OZ5MJ 
62 OH9NV 
63 OH2BA 
64 ISM5APY 
65 OZWF 
66 LA4GI 

LAm 
OH6RE 

69 LA4NE 
LA2Q 
OH5VD 

n OZ7BF 
L ASWG 

74 OH2BO 
OH2DP 
LA.6UB 
LA7QI 
OH2LA 

79 LA7IF 
80 LA5EF 
81 OH5PT 

OH6UX 
83 LA9M 
84 OH5RZ 
85 LA20G 
86 LA7ZH 

OH3NE 
88 SM5ACQ 
89 OZ7AQ 

469 
421 
416 
408 
405 
386 
379 
,364 
354 
350 
346 
338 
332 
330 
il10 
310 
306 
304 
298 
293 
292 
286 
284 
280 
275 
271 
269 
zg6 
266 
264 
259 
248 
248 
235 
224 
222 
218 
217 
215 
213 
211 
208 
200 
198 
198 
195 
188 
177 
170 
168 
166 
165 
162 
162 
158 
150 
i149 
147 
146 
139 
138 
134 
130 
127 
125 
122 
122 
122 
119 
119 
119 
118 
118 
114 
114 
\114 
[14 
114 
1.12 
111 
lOS 
108 
104 
102 
100 

96 
96 
iH 
92 

90 LA9MB 
91. LA8CE 

SM5BRL/5 
LA1P 
SM7EH 
OH2LA 
OH7NW 
OH3UO 
OHlQA 
LA4ND 
OZ7ICV 
SM4AZD 
OH5RH 
OK6VR 
OH0RJ 
OH3YI 
OH2AF 

93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
l(l4 
105 

109 

111 
112 
1'1(3 
114 

116 

118 

123 
124 
12'5 

127 
128 
129 

132 

U4 
135 

139 
140 

142 
143 

145 

147 

150 
151 

153 
154 

1'57 

162 

1&5 

1.68 
169 
170 

174 
17'5 

OH2AB 
OH6VP 
LA5IH 
OZ7MA 
OZlAY 
OH1VR 
OH2BR 
OZ7TF 
OH6RC 
OH7NF 
OZ7GW 
LA6ZA 
LA6ZH 
OH1WD 
OH3QH 
OZ2HW 
OH5VF 
SM5DSF 
OH40P 
0H8QQ/2 
OH2LO 
OZ8BN 
OH3ZD 
SM4CPW 
SM6CMR 
LA8J 
OH2ZJ 
OH6VF 
OH5VI 
OZBE 
OH3ZC 
SM3DNI 
LAZTA 
OH3NR 
OZ4DX 
OH2YL 
'LA:5-UG 
OH50Z 
OH2BDU 
OH6UW 
LA9XH 
OH2OG 
OH2VQ 
OH2BCP 
OH50D 
SM7CUY 
OH2BCK 
OH5TJ 
'OH8PW 
OH9QV 
OH2BCC 
OH3XJ 
SM3BYV 
OH1YY 
OH5VR 
OH3MF 
OH5VT 
OH6VV 
OH2HX 
OH6VC 
OH7RM 
OH3XR 
OH5RP 
ORZBDA 
OH3RD 
OH3XW 
OH5UQ 
OH5VW 
OH1YZ 
OH2GJ 
OH3ZQ 
OH7QI 

88 
87 
87 
84 
82 
80 
76 
74 
72 
69 
67 
66 
64 
63 
62 
60 
60 
60 
60 
59 
'59 
58 
56 
54 
52 
52 
50 
50 
'48 
48 
48 
48 
48 
47 
46 
44 
44 
42 
40 
38 
38 
38 
36 
36 
35 
32 
32 
32 
32 
30 
2S 
28 
25 
24 
24 
.22 
22 
18 
18 
18 
17 
16 
16 
15 
14 
14 
14 
.12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 

8 
8 
8 
6 
5 
4 
4, 

4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 

-..,--~ 

Dessutom deltog kl-ubbstationen OH3A.F. ffi<€:n den har 
QSO med den Icke tagits -med l resultatl-istan. Dock har 

godkänts. 

UA Resultat 

RX Antenn 
Station 

TÄVLINGEN 

1965 

1. &l15KY 
2. SM5BUT 
3. 'SM4DRD 
4. SM5DAL 

Poäng 
153 
128 
119 
-1"18 
113 
106 

Input 
450 "fatt 

50 
50 

G-209 ' 
Drake :lE 
HRO-MX 
SX 1.()1 A 
Be 348 
HR-2O 

41 mtr Zepp 
Invert~d V + dlpllle 
G5RV 

5. ,SM1CUH 
6., SM5AFK 
7. SM5UU 
8. SM6CMR 
9. SM2RI 

10. SM4DXL 
11. SM5JU 
12. SM5BYG/5 
13. SM5ACQ 
14. SM5.DQG 
f5. , SM3DNI 
16. SM6BWM 
17 .. oSM5BDY 
18. SM4CUW 
19. SM5HL 
20. SM6CUK 
21. SM4AZD 
22. SM6BMB 
23. SM2BYD 
24. SM3JG 
2,5. SM6ALJ 
26. SM4DWO 
27. SM7BEV 

99 
97 
90 
89 
87 
82 
79 
77 
76 
66 
65 
63 
62 
58 
52 
38 
34 
33 
29 
18 
15 

2 

50 
50 
90 
75 

1öQ 

13 

50 

Heathkit SB-3oo 
G 209 

9 tub. super 

SX 99 

70 KW-ZOOO 
10 9R-59 
80 MKL-940A 

150 NC-270 
10 12 tub.super 
50 9R-59 
50 9 tub. super 
25 BC-348-Q 
90 G-209 
10 9R-59 
15 BC-312-E 
90 9R-59 
10 5 tubes 
20 S-20 
50 BC-348 

Dipole 
2x2O mtr 
Inverted V 
2x2O mtr 
05RV 

Windom 

20 mtr Hert. 

Dipole 
G5RV 
Wlndom 
2lepp 
2 X 20 mtr 
12 mtr 
2 X 10 mtr 
42 mtr LW 
G5RV 
G5RV 
G5RV 
2X20 mtr 
Dipole 
41 mtr LW 

,Ej insända loggtar : 
SMSBVG/5, SM5BGK, 
SMiGCMU, SM5DRL, 
SM6DPF, SM6DYK, 
SM2DPO. 

SM6JY, 
SM2BJQ. 

28. SM4ASJ 
SM5AR.L. SM5AX.X, 
SM5BUQ, SM5CPN, 

SM7DQC, SMIDAF, 
SM5DFM, SM5DZM, 

Check-loggar: SM10Y, SM6CNS, SM5DSF och SM'5DKH. 
SMIDJC, 

SM5DF'M, 
örebro den 28 maj 1965 

SSA tävlingsledare SM7ID 
KarlO. Friden 

I/lit 'II~II' I~ I/ I~ ~)"- lr I~ ~I") IIIIJ! II ~III- .~ r. III r. ~III_ '" ~hl • ~III_ 41::' 

K.W.6oo 
• I nbyggt antennrelä. 
• MOd"rnt, effektivt PA-rör 

(572 B ). 
• Attraktivt utförande. 
• Justerbar utgångs impedans. 
• Dubbelt s kärmad. 
• Erford'erlig driveffekt 20 w. 
K.W. 2000 A Pris kr. 3.870:-
K.W. 2000 Pris kr. 3.28'5:-
K,W. 6DO Pris kr. 1.885:-
W3DZZ trap-

d1pal PrIs kr. 59 :50 

Kryssfäste [ör 
för Quad Pris kr. 29: 50 

Priser exkl. oms. 

K.W. 2000 A 
• Oberoende sä.ndnings- ooh 

·mottagnlngsfrekvenser eller 
t ransceiver- funktion. 

• Mekaniskt filter. 
• Inbyggt antennrelä. 
• Justerbar utgångsimpedans. 
• Effektiv mobilsignal (180 w 

P. E . P .) utan öveI'belastnlng 
av bilens batterI. 

• Sam tiiga amatörband . 
• Medhllrn ing på 'CW. 
• Kristallkontrollerad första 

blandare. 
• Matchade AC-power suppl y 

med inbyggd högtalare. 
OJ TranssLtorlserad 'DC-power 

supply (12 v). 

• Lättinstallerad bllen fllr 
mobilt bruk. 

• Tilltalan de, robust, effektiv. 

TE LE-MAHTS 
LANGVINKELSGATAN 180 • HÄLSINGBORG • TEL. 28662 
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D A M • annonser 
Denna annonsspalt är öppen för radloazna.törer. 80m 1 
denna sin egen.kap riktar sIg till andra radIoamatörer. 
Annonsprls l kr per grupp om 42 bokstäver, siffror 
eUer tecken, dock lägst 3 kr. Icke SS A-medlemmar 
dubbel taxa. Text och Ukvld Insändas var för sIg till 
kansUet före den 5 I månaden före Införandet. Annon
sörens anropssIgnal skall utsättas I annonsen. Enbart 
postbox godtas sAlede!! ej som adress. För kommer
sIell annons gäller QTC ordInarie annons priser (se om
slagets andra sIda). I tveksamma faU törbehäUer sIg 
red. rätt att avgöra, om annons skall anses Som kom
mersiell. 

Köpes 
... RX BC34S. R1ol55. 
Agren, Mjölkudds"ägen 

Bytes 

BC4'53, BC4.54. SM2AZH, K. 
109, Luleå 6. 

... önskas RX 0,54-30 eller 40 Mc!!! UFB! UHER-
4000 RepOrt bandspelare säljes, 400 kr. , ell"r bytes 
mot traf lk· Rx. Bx kostar ny 1.1'50 kr. Alla förslag 
beakta>;. SM6-3490, Erlandsson, Box 179, Södertälje. 

Önskas hyra 
~ öNSKAS HYRA! SSB·trancelver under tiden 118 
- 1/9. Ring eller skriv nu SMGCJP, Eskil Persson, 
SoUentuna". 95 D, Sollentuna. Tfn 358873. 

Säljes 
.... Traf.""ott. RammarIund RQ 180A säljes, 1. 800:
(ny 3.450:-). G. Löfstedt, Djurgärdsg. 71, Linköping. 
... RX G4/2l4 Geloso dubbelsuper för am",törbanden 
filkl. 2 m med särskild UI·lsats. 220 volt AC. Kr. 850. 
Bertil (""""elle, SM4BET, Forshaga. Tfn 054-706 00/ 
702 52 eUer 05G2/200 35. 
.... Radiovjsion Commander, engelsk d·ubbelsuper. 
M'"yclcet god bandspridni ng på am·atörbanden. 300 ;-. 
RF-24 omodi f1 erad, 15 :- . SM5DFM, Rune Edberg, 
Kungstensg. 9, Sthlm ö. Tfn 10 36 3~. 
... Tryckta kretsar, fotoprint, tillverkas stYCkeVIs 
er i mindre serl"r. Sänd svart-vitt original pä pap
per (max A4) sarrnt uppg. om den färdiga pl~ttans di· 
mensioner. End. goda org. uta.n ra:ster, gärna hand~ 
rilade m. tusch el. d yl. , duger. PrlS'ex. a X 10 cm - 15 
kr/st. s"r .om mrln. 2 st. - 12 ·kr/st. övr. p,,"uppg. 
mot kuv. m. s.v.-porto. Si\l4BVC, Einar Hallqvlst, 
Box 208, Borlil.nge. 
.... TX Gl obe scout 65 w ew 50 w AM. Svar tlll 
S'M3CZS, C. NYlander, östbygala.n lO, Kramtors. Tfn 
0612/115 00 (arb.) el. 114 75 (bost. ). 
... Säljes mottagare HllJ1lmarlund RQ-145-X 12 rör 
BFo 540 kc - 30 mc fuH bandspridning pä alla 
a m a.törbanden 80-10 m . Störn . begräns. och S-meter. 
S-läges se lektlvit"tsornk. Antenntrimmer, AVC. 220 V 
nät. Säljes p.g.a. snart QRV M/M kr. 800:-. 
S~15DZN, Mats WastIng, Relg~. 30 Sthlm S6. Tfn 
42 26 28 efter 18.00. 
.... DlUiE TR3 Transceiver med original Ilkriktare 
KÖpt för 3 mil.nader sed·an, säljes nu för 4.000 :- , 
även på avbetalning. L itet s nyggt slutsteg 1 KW pep 
I S eltron']äda fullt komplett och körkla rt, 1.30~:-, 
även på avbetaln·ing. SM5FE, AI'e Forsberg, Larsbo
davägen 70 l tr., Farsta. Tfn bost. 08/64 19 73, arh. 
0764/2029. 
.... Rx BC-348 s a.mt hembyggd SSB fassändare 80-
iO m, 150 W, säljes billigt. S~r5VS, Lennart Eek, 
Kopparvägen 25, KaIDläll. Tfn 0758/663 55 efter kl. 
17.00. 
~ KW VIceroy Mark UI l skick som ny. Komplett 
med separat kraftagg .. dubbelt tiller, antennrelä etc. 
SM7BBY. Tfn bost. G63 66, &rb. 289 00 (040). 
... l{oml,lelJt Reathklt-statlon. Tx Cheyenne MT-1 90 
W AM och CW. Rx Comanch'e MR-l med b l. a. pro
duktdetektor, kristailbandfilter, S·meter m .m .. iBåda 
enhete rna för 80-10 m banden med s tor bandsprid
nnig . Dessutom medföljer krattaggregat tör bäde 12 
V liksp. (transistoromv~ndJ.are-) {\I' h 2'20 V växelsDän· 
ning. 1'111 högstbjudand". 500 W AM, SSB, FM, CW 
sändare hembyggd j rack. 80-10 m. Körklar. VFO 
och ss B-adapter bordspla.cerade , övriga enheter I rac
ken. Till högstbjudande. HammarIund HQ-110 E mot
tagare i utmärkt skick. 160- 6 m banden. Till högst
bjudande. SM6KG, Klas-Göran Da.hlberg. Tfn 
08/89 60 00, 89 33 88. 
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ETT NÄTAGGREGAT 
0·400 VOLT 

Av SM5ASX, Lennart Ericson, 
österled 5 A, Arboga. 

Ännu så. länge experimenteras det flitigt 
hemma hos många hams. Då är en variabel 
likriktare oumbärlig. 

Om du i halvledarnas tidsålder näns by gga. 
ett nätaggregat med rör och variabelt mellan 
0-400 volt, '<lå kan du slösa bort en blick på 
schemat. 

'OO_.450VL :r ==T 'I >r o 
" rtvo" / 

Pl, P2 = 2X500 kohm, minst 0,5 
watt - gangade. 

Vl, V2, V3, V4=OX-l0/400 (HobbYfö7·laget). 

Rören är surplus-trioder som kostar »hela» 
1 krona styck. Man bör ej överskrida storle
ken på nättmfon då rören är avsedda för 400 
V Va och max. 15 W Wa. 

Vid 100 mA belastning över 400 V har upp
mätts i V p-p störspänning. 

Gangade potentiometrar av detta värde kan 
Wl.ra svåra aH finna. Men två enkla potentio
metrar som gangats med en stump skalsnöre 
runt axlarna fungerar lika bm.. 

Schemat passar förstås i princip även för 
andra krafttrioder eller triodkopplade pento
der t. ex. 50, 6L6, 807 m. fl ., även om komp 0-

nentvärden och glödspänning kanske får änd
res något. Utspänningens storlek ändras givet
vis något med olika belastning, men kan all
tid varieras mellan 0--400 V, ända upp till 140 
-150 ma. 

OH0 
QSL-adress till OH0 är numera OH0 QSL

Box, Box l, Mariehamn, Finland. 

ål/jakt 
Rävred. : SM5BZR, Torbjörn Jansson, 
Plåtslagarvägen 6, Bromma 

I Göteborg har arrangörerna börjat träna 
för årets SM. Den 23 maj hade man field-day 
i tra kten av Hindås, och förutom ett strålande 
väder bjöd man på ·en massa attl'aktioner, bl. 
a. rävjakt. F yra rävar hade spritts ut i ter
rängen . SM-arrangörerna tog det hela som en 
förberedelse för kommande bl'avader och hade 
försett l'ävarna med UK-stationer för resultat
inrapportering mm. Ett tiotal jäga re (en fick 
hämtas ner ur en hög gran vid startplatsen, 
där han höll på att sätta upp antenner för den 
övriga delen ·av field-dayen) ställde upp. På 
grund av de rävaktiga gäteborg'arnas sedvan
liga dipoler lyckades bara en hitta alla fyra 
rävarna, trots 2,5 timmars .sändningstid och 
c: a 3 km banlängd. Till SM lovar man >3lt t 
skaffa snälla antenner. Man håller OCkså på 
att bygga heltransistoriserade rävsändare, och 
går överhuvudtaget in för ·att åstadkomma ett 
trevligt SM. Du har väl anmält Dig? 

SSB-MOTTAGARE SB-300E 

PRIS 2.270:
Handl) 485:-

Denna byggsatsmottagare flnns nu Pl'l. lager hos 
oss. Data: Arbetar pä aHa amatörband 10-80 
meter, känsligh et bättre än 1 mlcrovolt, arbetar 
pil. USB, LSB, CW och AM, 10 rör, 6 dioder. Fär
digbyggd VFO, tryckta kretsar, färdiga kabel
stammar. Alla kri staller ingår i priset. 220 vol t , 
JO/50 Hz . 

AB CHAMPION RADIO 
STOCI(HOLM Rörstrandsgatan 37, 
G ö TE B O R G Södra ,,!Igen 69, 
M A L ~I ö Regementsgatan 10, 
S U N I) S V A L L Vattugat"" 3, 

tel. 08/22 78 20 
tel. 031/20 03 25 
tel. 040/729 7<> 

tel. 060/15 03 10 

NCX-5 TRANSCEIVER 
FREOUENCY RANGE : With cryslals supplied 3,500 
to 4,000 Kc ., 7,000 to 7,300 Kc., 14,000 lo 14 ,500 Kc ., 
21 ,000 to 21,500 Kc., 28,500 lo 29,000 Kc. (Three ad
ditional cryslais required if coverage of cnlire 
28,000-30,000 Kc. band is desir,ed). 
POWER INPUT : 200 walfs PEP SSB ; 200 walfs CW; 
100 walls AM. 
R.F POWER OUTPUT (Nomina l) : 120 wallS PEP SSB : 
120 walls CW; 30 watls AM . 

TYPES OF EMiSSION : SSB (se leclob le upper ar 
lower sideband). AM, CW. 

OUTPUT iMPEDANCE RANGE: 40 ·60 ohms minimum, 
Pi network. 

FREQUENCY DETERMINATION: Double con version 
wilh crystal-conlrolled high frequency oscilialors 
and tunobie second oscillalor. 

SSB GENERATION : Nati onal 8-pate cryslat lalfice 
filler; 6·60 db shape factor 1.7 lo 1; Bandwidlh 2.8 
Kc. al 6 db; Cenler frequency 6.0218 Mc. 

DIAl ACCURACY; One kilacycle over c nlire 500 Kc . 
luning range on all bands . 

DiAl CALJBRATiON : 100 cycles on all bands. 
TUNING RATlO: Identicai on all bands; 10 Kc. per 
360 0 rolation of main iuning coniroi. 
FREOUENCY STABilITY : NMT 100 cps varialio" in 
ny 10-minule period from lurn-on; Nominal lang . 
lerm slabilily in room ambienl condilions ± 50 
cps per hour . 
SUPPRESSION : Carrier -50 db , unwan led sideband 
-50 db , 3rd order disloriion producis -30 db al 
full oulpui. 
RECEiVER SENSiTiVITY: 0.5 uv for 10 db S' N in 
SSB mode. 

AUDIO OUTPUT : Belfer than 2 watis ; 3.2 ohms. 
MICROPHONE INPUT: High impedonce. 
METERING : PA calhode currenl on Iransmil ; S.mc. 
ler on receive. 
CONTROlS: Front Panel : Main luning, Band Sclec. 
lor, 10 Meier Segmenl Seleclor, lransceive Ver. 
nier, Sideband Seleclor, Audio Gain, R.F. Gain, 
Calibralor, Exciler lune. P.A. lune, P.A. Load, Dia l 
Adjust , Function, VOX·PTT Swilch , MOX-OFF Swilch, 
Microphone Input. 

Special broschyr sändes på begäran -

Firma lohan Lagercrantz 
GARDSVÄGEN 10 B SOLNA - TEL. 08/830790 
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