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LFA 
RADIO & TELEVISION AB 

flyttar den 25 oktober 
För att bättre stå våra kunder till tjänst , 
öppnar vi måndagen den 25 oktober 
"Varuhuset för elektronikkomponenter" 
i nya, större lokaler vid Fridhemsplan 
med ingång från Sysslomansgatan 18. 

DATA : 
Sändare och motta
gare för 28,5 MHz. 
Typ Fantavox. 6 
transistorer. 25 mW. 
Teleskopantenn 1 
m. 9 V transistorbat
teri. Slagfast poly
styrenhölje och vi 
nyfodral. Storlek: 
4 X 6 X 14 cm . Vikt : 
300 gr. 
Pri'o : 98 :-/st am a
törnetto + oms. 

SPECIAl
ERBJUDANDE: 
Under första månaden 
på vår nya adress er
bjuder vi denna Han
die-Talkie avsedd för 
amatörbruk. 
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SVERIGES 
SÄNDAREAMATÖRER 

FACK ENSKEDE 7. 
KANSLI: JONAKERSVXGEN 12. 
TELEFON: 08-487277. 
POSTGIRO: II 22 77. 
EXPEDITION OCH QSL 10.30-11.30 samt slSIa relg

fria torsdag.n I ,'arJe mänad 18.30-20.30. '1 

SSA styrelse 
Ordf.: SM5AZO, Carl Erik Tottie, Möinavägen l, 

Lidingö 3. Tfn 08-66 05 45. 
V. ordf.: SM4GL, Gunnar Eriksson, Box 12, Falun l. 

TCn 023-1H 89. 
StlIu',: SM5DSL, J. K, Eklund, EJdervägen 571', Far

sta 2. Tfn 08-64 40 12. 
PR: SM5BDS, Lars Forsberg, Va.savägen 75, Jakobs

berg. Tfn 0758-326 82. 
K ..... II: SM5LN, Martin Höglund, Spannvägen 42/nb, 

Bromma. Tfn 08-25 38 99. 
Teltn. seltr,: SM5KV, 011e Ekblom, Forshagagatan 

23/2, Farsta. Tfn 08-64 58 10. 
QSL: SM5CPD, Uno SMer, Bokblndarvägen 20 nb, 

Hägersten. Ttn 08-15 09 84. 
QTC: SM5CRD, Lennarth . Andersson, Sturegatan 

6 Al3, Stockholm O. Tfn 08-62 52 18. 
Supp!.: SM5CXF. 
Supp!. : SM5Wr. 

Distriktsledare 
DL l SMlAZK, Karl-Gustav Welnebrandt, Stucksvä

gen , Fårö.und Tfn 0498-211 40. 
DL 2 SM2ABX, Rolf Forsgren , Hedgatan 36, Skellef

tea. . 
DL 3 SM3WB, Sven Granberg. Svangatan 4 D, 

Strömsbro. Tfn 026-1298 80, ankn. 2013. 
DL 4 SM4KL, Karl-Otto Osterberg, Box 354 A, ÄI ve

näs, Va.lberg. TCn 054-424 39. 
DL ilS SM5AM, Arne Sönnergaard, Smedbacksgatan 

18, StockhOlm NO. Tfn 08-6044 06. 
DL !IL SM5WI, Harry Akesson , V1tmAragatan 2, Väs

teras. 
DL 6 SM6AEN, Lennart Bjurebla d, Vadstenagatan 28, 

Göt"borg H. Tfn 031-53 80 10. 
DL 7 Sr.!7 AlA, Alle Löfgren , Kornvägen 1, KrIstIan

storl. Tfn 044-12653. 

Övric:a funktionärer 
Revisor: SM5-3313, Birger Carl.tedt. 
Revl.orssuppl. : SM5ATN, Kjell Karl~rus. 

RegloD I: SM5ZD, Per-Anders Klnnman . 
Bulletin: SM7BNL, Bengt FröIander. 
Teater : SM7ID, Karl O. Frld~n . 

RävJa.Jtt: SM5BZR, Torbjörn Jansson . 
VKV: SM5MN. K. E. Nord. 
Mobilt: SM5KG, Klas-Göran Dahlberg. 
Diplom: SM7 ACB Gillis Sten vall, SM5CCE Kjell Ed-

vardsson. 
Biträdande Iekn. sekr.: SM5BA U. Per -Olof Sjöstrand. 
RTTY: SM6OSC, Ingemar Johansson . 
IHHC: SM6AEN, Lennart Bjureblad. 
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QTC 
REDAKTOR OCH ANSVARIG UTGIVARE: 

SM5CRD, Lennarth Andersson 
Sturegatan 6A/3, Stockholm O 
Telefon : 08-62 52 18 

ANNONSAVDELNING 
Box L63 
Stockholm l 

Telefon: 08-50 00 69. 

HA~IANNONSER: 

SSA Kansli 
Fack 

Postgiro: 60 70 72 

Enskede 7 Postgiro 5 22 77 
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QTC i -själva verket .. . ..... ,....... . . 250 

Nya signaler 

Hamannonser 

OMSLAGET 
Q'TC GAR TILL VERKET! 
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All Telestyre lsens amatörradioavdel n1ng inte endast är 

en ela.k data maskin som spotltar ur sig några tusen inbe

talningskort vid nylirstld - det har CKJ upptäCkt vid ett 
besök på platsen . Han hittade iställe t fru l.nJ a-Brltt 
Taxen (omslaget) . Se artikel Inne I tlrlnlnsen! 
FOTO: S)15CKJ 

WAE WAC DXCC 
på två meter? 

För 10 år sedan hade QTC-red. placerat 
ovanstå.ende rubrik i aprilnumret, men i dag 
är det inte frå.gan om ett skämt. 2 m bandet 
har frå.n att vara odugligförklarat, liksom 
kortvå.gen på. sin tid, lå.ngsamt men säkert 
visat att det är användbart för -samma ända
må.l -som kortvågs banden är, Tekniken som i 
vissa fall används för att erhå.lla en förbin
delse är kanske inte lika enkel som på. de 
lägre frekvenserna, men detta tycker jag inte 
är en nackdel, snarare tvärtom. 

För att få. kontakt med vilket som helst land 
i Europa krävs på. 144 MHz 10 W input och 
en 10 elements antenn. Des·sutom gäller det att 
vara aktiv och vid rätt tillfälle och detta är 
det svå.raste. Med nuvarande antal rundradio
och TV-stationer på de högre frekvenserna har 
man möjlighet genom att lys-sna på. dem få. 
reda på. om det finns chans till öppningar». 

De-ssa öppningar förorsakas av temperatur
förändringar i troposfären och sporadiska E
skikt . 2 meters signalerna transporteras vid 
dessa tillfällen nästan odämpade fram till mot
stationen. 

Under troposfäravböjningar har frå.n SM 
körts eller hörts LA, OZ, OH, UA, UP, UQ, 
UR, SP, OK, HA. UB5, DL, F, P A, ON, LX, 
G, GI, Ge, GW, GM och El. 

Via sporadiska E-skikt har signaler trans
porterats hit frå.n RE, EA, I, SV0, YU och 
UC2. 

De prefix som saknas i Europa ligger även 
inom räckhå.\l för C-amatören på. 2 meter. 

Unde r tiden man väntar på. öppningar ·av 
ovanstå.ende slag kan man kontakta stationer
na i Europa via den jonisering som upp-stå.r då. 
meteorsvärmar kommer i närheten av Tellus. 
Till denna -sorts trafik krävs dock högre effekt 
och större antenner. En tredj'e chans att kon
takta. europeiska stationer har vi via satelliter. 
Jag tänker då. i för-sta hand på. de artificiella, 
där vi i framtiden kan räkna med bå.de fler 
och bättre stationer. Utrustningen till denna 
sorts .kommunik'ation kommer att bli enklare, 
ju bättre satellittekniken utvecklas. 

Den fjärde möjligheten att få. lå.ngväga kon
takter höll jag på. att glömma. Vi närmar oss 
å.ter ett solfläcksmaximum och med detta föl
jer att norrskenen ökar i antal och intensitet. 
Otaliga lå.ngväga förbindelser kördes via 
auroran för nå.gra å.r sedan och det kommer 
säkert att bli ännu flera denna gå.ng. Spe
ciellt bör vännerna i norr göra sig beredda för 
en ny aktivitetstopp. Utrustningen behöver 
inte vå.lla nå.got besvär, även små. effekter är 
användbara, men det är klart att hög effekt 
och en hygglig beam gör nöjet större. 

QTC 
SPECIAL 
144-nummer 

AKTIVITETEN 
Inför ett ständigt stegrat tryck mot vå.ra 

frekvensband är det viktigt att kunna på.visa, 
att dessa verkligen utnyttjas av sändareamatö
rerna. Inom olika länder uppmanar därför de 
nationella föreningarna sina medlemmar till 
ökad aktivitet på. banden. 

Men det är lika viktigt, att den aktiviteten 
sker med iakttagande av alla de regler och 
förordningar, som gäller för OOS. Annars kan 
resultatet bli ni.kt motsatt mot vad vi önskar. 
I bl. a. Tyskland har i olika varv förslag varit 
uppe om anonym sändning, blindsändning och 
diverse rent otillå.tna förfaringssätt. Så.dant 
skulle skada oss allvarligt. 

Kör därför på. banden, men kör korrekt ama
törtrafik! 

Det är på. det sättet vi kan stödja IARU, 
SSA och oss själva nu och på. lå.ng sikt. 

SM5AZO 

WAC och DXCC lwmmer att kräva att alla 
medier och för amatörer bäsba möjliga utrust
ning användes. För de längre distanserna få.r 
vi troligen helt lita på. vå.r stora satellit må
nen. Början är gjord med qso OH-W, men än 
å.terstå.r må.nga problem. Att de komer att lö
sas inom överskå.dlig tid är jag helt övertygad 
om. 

Du som har en 2 meters station och inte 
är qrv f. n ., damma av grejorna och korn igå.ng 
igen, Du som enda:st kör på. kortvå.g, kom
plettera Din station med 144 MHz utrustning. 
Ju fler vi är, desto trevligare blir det, bandet 
är stort och möjligheterna att göra nya rön till 
amatörrörelsens fromma är större än på. nå.got 
av kortvå.gsbanden. 

Vi hörs på. 2 meter. 
Ame/7AED 
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RÄVJAKTEN I 
SVERIGE 

Svenska mästerskapet i rävjakt 1965, som 
skulle ha avhållits i GSA:s regi, har som tidi
gare meddelats måst inställas på grund av för 
litet antal anmälda deltagare. 

Det är mycket beklaglagt, att så måst ske. 
Att rävjaktsledaren är nedstämd, är fullt för
ståeligt. Men utan att instämma i hans allt
för pessimistiska tongångar i QTC är man nog 
benägen att vilja närmare undersöka vad skä
let kan vara till detta mässfall. 

Rävjaktsintresset har varierat åtskilligt un
der åren och flera gånger har dystra profetior 
om rävjaktens slutliga hädanfärd avhörts. 
Trots detta har hela tiden en liten kärna av 
intresserade fört verksamheten vidare och 
kommit olyckskorparna på skam. De har inte 
varit alltför många men rävjakten har för
blivit en visserligen exklusiv men levande 
sport. 

Inom många områden är det svårt att i våra 
dagar samla deltagare för frivilliga insatser. 
Det är en allmän tendens och berör självfallet 
också rävjakten. Men eftersom det i alla fall 
finns ett icke ringa antal, som förklarar sig 
intresserade och som dessutom mer eller mind
re regelbundet jagar räv, så borde det finnas 
tillräckligt underlag för genomförande av SM. 

Är det möjligen så, att det blir för mycket 
med både NM, SM och EM utöver lokala täv
lingar ett och samma år? Blir marknaden 
mättad? Skall vi ha SM vartannat år? 

Hur mycket måste arrangörerna bearbeta 
potentiella deltagare? Skall dessa inte själv
mant kunna entusiasmera sig att anmäla sig 
till SM eller måste arrangörerna fara omkring 
och propagera som handelsresande i rävjakt? 
Det skulle väl ställa orimliga krav. Om inte en 
enkel upplysningskampanj kan samla delta
gare tillräckligt, ligger det nära till hands att 
betvivla intresset. 

Vi har här i landet varit stolta över de sven
ska rävjägarnas roll som internationella före
gångsmän. Det är en rangplats, som borde 
vara värd att försvara. Det skulle vara av 
stort intresse, om vi i QTC:s spalter kunde få 
igång en debatt om vad som kan göras för 
att vidga intresset för rävjakten i Sverige. 

I östblocket bedrivs rävjakten med statligt 
stöd och under iakttagande av regler, som inte 
passar våra förhållanden . Med de resurser, 
som satsas på »radiosportem> i dessa länder, 
blir rävjägarna i det närmaste halvprofessio
nella och fara finns, att den internationella 
.rävjakten inom få är kan komma att domi
neras av ett tävlingssystem, som avsevärt av
viker frän vära önskemål. 

Detta är ytterligare ett vägande skäl för oss 
att undersöka hur vi skall kunna aktivera vår 
egen tävlingsform. Det ger ocksä en allvarli
gare bakgrund till de nyss inställda mäster
skapstä vlingarna. 

I Göteborg har utförts ett omfattande, väl
organiserat och omsorgsfullt förberedelsearbe
te. Tid, arbete och pengar har satsats för att 
SM skulle kunna genomföras på ett elegant, 

236 

effektivt och inspirerande sätt. Med arbets
glädje och vilja att göra det bästa har man 
gått till verket och därför mäste det kännas 
dubbelt nedsläende för arrangörerna, när täv
lingen trots detta inte kunde locka fler delta
gare. Det råder ingen tvekan om ·att tävlingen 
organisatoriskt skulle ha blivit en fullträff. 
Jag vill till de ansvariga inom GSA framföra 
SS;A:s varma tack för ett mycket gott arbete 
och vårt beklagande över att arrangörrena 
inte fick njuta frukterna av sina st6ra in
satser. 

Carl Erik Tottie 
SM5AZO 

SM4- MOTE I 
FALUN 

Söndagen den 17 oktober avhålles höstens 
distriktsmeeting på restaurant Holmen (intill 
busstationen) i Falun. Samling sker kl. 11.00 
i sammanträdessalen 1 tro upp, varefter mötes
förhandlingarna omedelbart tar vid. Omkr. 
12.30 flyttar vi sedan över till själva restau
ranten och blir där serverade lunch, bestäende 
av 3 aJSsietter och varmrätt (förslagsvis jä
garschnitzel), till ett pris av kr. 11:50. 

Dagens föredragshållare, icke helt obekante 
SM5EY, får sedan ordet och skall tala över 
ämnet »SSB-transceivrar och deras konstruk
tion». I samband därmed kommer ett antal 
hembyggen att förevisas och en del nya ideer 
att utvecklas. En livlig diskussion väntas följa. 
Alla, som byggt någon av EY:s transceivrar, 
ombedes enträget att ta med dem till Falun 
för demonstration och utbyte av erfarenheter. 

Om tid, pryttlar och intresse finnes a\'slutar 
vi dagen med auktion varvid 10 % av omsätt
ningen tillfaller vår magra distrikts kassa. . 

Vi har vanligen nöjet att se flera YL/XYL:s 
pil. våra meetings och de damer, som inte är 
intresserade av mötesförhandlingarna eller fö
redraget, skall vi försöka ta hand om och sys
selsätta efter bästa: förmåga. Programmet 
meddelas vid ankomsten. 

Liksom vid varje meeting är det synnerligen 
värdefullt att få in förhandsanmälningar (i 
synnerhet för matens skull) om hur mänga 
som kommer. Skicka därför en sådan så snart 
som möjligt eller senast den 14 oktober till: 
SM4GL, Gunnar Eriksson, Box 12, Falun 1, 
Tel. 023- 11489 eller 17631 (bost.) . 

Förutom distriktets egna innevänare hälsar 
vi givetvis även gäster från andra distrikt väl
komna till Falun den 17 oktober! 

Falu Radioklubb och DL~ 

STENHÅRT 
Alla bidrag och notiser måste vara re

daktionen tillhanda senast den femte i 
månaden före avsett publiceringsnum
mer. Det som kommer för sent står över 
till en annan gång om aktualiteten inte 
gätt förlorad. 

NYTT från HQ 

SSA :s styrelsesammanträde den 31.5.1965 

Ordföranden hälsade de närvarande välkom
na och förklarade sammanträdet öppnat. 

Protokollet från den 3.5.1965 godkändes. 
Från OY -land meddelades via brev att am a

törföreningen där var intresserad att utväxla 
tidning med SSA. 

Beslöts om utväxling av radiotidskrifter med 
den Turkiska amatörföreningen TRAC. 

,LN meddelar att kansliet stänger kl. 16.00 
från och med den 1.6. Per Bergström har med
delat att han är bortrest efter pingst. 

SM2BWI meddelar via fru Platin att han 
skall åka till DARC i Berlin under pingsten. 

SM4KL kommer med klagomål över att QTC 
häller för länge på de bidrag som kommit in 
för publicering samt att tidningen kommer ut 
för sent. Bordlades. 

En jugoslavisk amatör YU2Z0 har kommit 
till Sverige 1965 och söker svenskt certifikat. 
Han rekommenderas av SM7 ACR. Ärendet 
överlämnades till KG för handläggning. 

Prototyp till ett nytt rockmärke i modern 
s esign för SSA presenterades. SM6AEN pre
senterade det per brev. Styrelsen beslöt att 
nålen skulle gå tillbaka till Gbg per brev. 

AM meddelar att SM5SSA på Tekniska Mu
seet är en stor succe, eftersom operatörerna 
kör statione n ända till klockan 15.00 på sön
dagar kommer folk från när och fjärran för 
att intresserat ta del av det hela. 80 m ·anten
nen skall bättras på. 'En stöld väg har gått över 
T . M. det är således inte bara radiostationens 
mikrofon som stulits utan även T. M. fotout
rustning. Elfa har levererat en ny mikrofon. 
Sigvard Strand skall möblera om radioavdel
ningen med bl. a. en »kiosk» för SM5SSA. S . 
Strand hoppas på bidrag till SM5SSA. SRA 
vill ej ge bidrag till SM5SSA utan skall själva 
ordna en klubbstation och förlägga sin klubb
verksamhet till T. M. Pengar till SM5SS'A:s 
station måste ordnas. 

Styrelsen beslöt att lämna SSA:s DXAO till 
CXF för försäljning. 

·Dryftades möjligheten att starta ett lotteri 
för att få in medel till att finansiera ett slut
steg för SM5SSA. 

KG meddelar att reciprociteten i Storbritan
nien nu är ett faktum. Riksdagsärendet om 
den svenska reciprociteten kommer troligen 
up i höst. För Ullfället finns det 5 stycken ut
länningar med svenskt certifikat. 

Medlemsantalet er den 31.5.1965 är 2593 st. 
Erbjudande från SM3DYO er brev om att få 

hyra en barackbyggnad å Borgafjället. Bord
lades. 

BDS meddelar att Almqvist & Wiksell vill ha 
tre fotografi'er av radioamatörer med stationer 
för en fysik bok. 

/DSL 

SAC 1965 
Sänd loggarna till 

NRRLTRAFFIC DEPARTMENT 

Box 6594 Rodelökka, 

OSLO 5, NORGE. 

Adressen QTC 8·-9 är felaktig. 

LRA 
Linköpings 

Radioamatörer 
firar 20-årsjubileum med middag på sto
ra hotellet j Linköping lördagen den 9 
oktober 1965 kl. 19.30. Priset är satt så 
lågt som 20:- kr. 

Anmäl Dig genom att sätta in 20:
kr (per person) på postgirokonto nr 
291264. Adress : L. R. A., Box 5008, 
Linköping. Märk talongen med ev. sig
nal, namn och adress och »LRA 20 AR». 

Alla amatörer (även icke-LRA:are) är 
hjärtligt välkomna! Medtag din (X)YL. 

Upplysningar: SM5BAQ. Tel. 013.{ 
1210 65, arb. 12 95 00, ankn. 2. SM5ABW 
tel. 013/995 96. 

Styrelsen. 

SM5-L 
Möte i Linköping 

söndagen den 10 oktober 1965 kl. 10.00 å 
Stora Hotellet. 

Program: 
DL5L SM5WI berättar och visar still

bilder från en nyligen företagen Est
lands resa. 

SM5EY pratar om transceivrar. 
Passa på detta tillfälle att personligen 

träffa dina etervänner inom distriktet. 
PS Ingen avgift, ingen föranmälan! 

DL5L 
SM5WI, Harry Akesson 
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EN ORIENTERING OM 
METEORSCATTER 
Av SM6CSO, Björn Lindgren, 
Lilla Kärraiundsgatan 3, 
Göteborg 'O 

Bland de många knep som en UKV-amatör 
kan använda sig av för att få QSO på långa 
avstånd är Meteor-Scatter, förkortat MS. Här 
i Sverige är denna metod inte särskilt utbredd, 
vilket förmodligen beror på osäkerhet, v.a.d 
beträffar erforderlig utrustning, tillvägagångs
sätt osv. Många europeiska stationer är därför 
intresserade av ·SM-QSO. Här följer några råd, 
vilka jag hoppas kommer att skingra mycket 
av den mystik, som oförtjänt vilar över MS. 

Utrustningen 
Vad behövs då för utrustning? Ja, inte myc

ket mer än vad som finns på en normal me
deleffekt-station, dvs. 50 till 100 watt, 10 ele
ment antenn och en god konverter. Huvudmot
tagaren bör vara stabil och ha god selektivitet, 
men framför allt måste man ha möjlighet att 
kalibrera på åtminstone ett par kc när, och 
detta skall naturligtvis ske på konverterns 
frekvens, ej huvudmottagarens. 

När kör man? 
Den största skillnaden mellan ett vanligt 

QSO och MS utgörs av trafikmetoderna. Så 
gott som alla MS-QSO tillgår så att man till
skriver den motstation man vet är intresserad 
av MS och bestämmer sked under någon av de 
meteornkurar som stod upptagna i QTC nr 6 
i år. Man kan inte lita på att alla skurar ger 
gott res·ultat varje år. Leoniderna i november 
skall ha sitt max nu i år, så det finns all anled
ning att göra några försök. Själv får jag re
kommendera att inte ödsla för mycket tid på 
de små skurarna utan iställ· ~ t helt gå in för de 
stora med större intensitet. Jag har uppnått 
bäst resultat på nattskurar och då på dygnets 
första timmar. Den allmänna uppfattningen är 
att bäst resultat uppnås då man befinner sig i 
jordens färdriktning, dvs. klockan ' 06.00, men 
vid varje försök jag gjort, har alltid signalerna 
blivit sämre framemot 6- 7-tiden. 

Normal sked-tid är 2 å 3 timmar, under vil
ka man sänder och lyssnar i 5-minutersperio
der. Man bestämmer vem som skall sända de 
första fem minuterna osv. Ange alltid datum 
och tider i GMT (alltid 1 timme -efter vår, oav
sett eventuell engelsk sommartid) . Under sked
tiden gäller det att hålla tiden. Till god hjälp 
är då den engelska stationen MSF, som sänder 
tidssignaler dygnet om på flera olika frekven
ser. Fem och tio Mc hörs bäst här i Göteborg 
under natten. 

Nästan alla MrS-stationer i Europa använder 
sig av detta system. Naturligtvis duger även 
WWV eller en hygglig klocka. 
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Hur kör man? 
Eftersom det ofta är mycket kort tid man 

hör motstationen, är det fördelaktigt att sänd
ningshastigheten är hög för att inte säga myc
ket hög. Vid mina försök med EA4AO och 
F8DO har vi kört i 200-takt, men 100-150 är 
mera normalt. Det är ganska jobbigt ·att sän
da med den hastigheten en längre tid och näs
tan omöjligt att taga emot. Därför har man 
börjat använda bandspelare både på mottag
ning och sändning. Vid mottagning spelar man 
in på högsta hastighet och lyssn'ar på lägsta. 
Vid sändning gör jag så att jag spelar in van
lig ton telegrafi på slingor, kör dessa med dubb
la hastigheten, likriktar pulserna och låter des
sa styra en switchtransistor (2N398), som 
nycklar en negativ förspänning på 90 volt i ett 
av sändarens försteg. Man kan naturligtvis 
även köra in tontelegrafi på mikrofoningången, 
förutsatt att man kör SSB. Var noga med att 
kolla teckengivningen. D-en måste vara perfekt. 
Använd korta ledningar och skärma det mesta 
i nycklingsenheten. Det hjälper dig en bit på 
väg att hindra HF:en att styra ut bandspela
ren. Själv använder jag två Tandbergare och 
lyckas för det mesta . . . Naturligtvis går det 
utmärkt att sända för hand, men en bandspe
lare på mottagning är nästan oundgänglig. 

Ett exempel 
Hur utvecklas då ett MS-QSO? Låt oss an

taga att jag har sked med EA4AO. Vi har 
bestämt att jag skall sända den första fem
minuters perioden. Jag tar då och kör remsan 
med enbart anrop : EA4AO de SM6C80 osv. 
Om jag inte hör något eller ej är säker på att 
det är EA4AO jag hör under min lyssnings
period fortsätter jag med enbart anrop även 
under min andra sändningsperiod. Så fort jag 
är säker på att det är rätt motstation jag hör 
byter jag kod i mitt kommande sändningspass. 
Jag sänder t. ex. EA4AO de '8M60S0 <825 S25 
S25 osv. Jag talar då om att jag fått något 
OK från honom men saknar fortfarande en del, 
därav S-rapport. 2 betyder att han hörts kor
tare tid än 8 sekunder och 5 anger signals tyr
kan på vanligt sätt. Denna remsa har jag fär
dig tillsammans med de flesta andra som kan 
bli aktuella. Jag fortsätter sända S-rapport 
tills jag fått vad som fordras för QSO näm
ligen bådas call och rapport till mig. Då by
ter jag och sänder EA4AO de SM6CSO RS25 
RS25 RS25 osv., tills jag från honom får en 
R'S-rapport eller enbart RRRIRRR. Då byter 
jag till RR:RRRR .. . , och sänder dessa tills jag 
får RRRRRR tillbaka (om han sände RS-rap
port) och tills han går QRT (om han sände 
RRRR). 

Antag alltså att jag i första lyssnings passet 
får »6C80 de EA». Jag sänder då alltså en 
S-rapport. (Hade jag istället fått »8M6CSO de 
EA4AO S27 S2», hade jag sänt en RS-rap-

port.) Efter en stund får jag en S-rapport, 
men fortsätter sända S-rapport för att mar
kera att jag fortfarande ej har allt ok. Jag 
vet då att min motstation fortsätter sända alla 
informationer så länge han hör enbart en S
rapport från mig. Småningom har jag fått 
även calle n helt OK och börjar sända en RS
rapport tills jag vet att min motstation fått 
allt ok, dvs. han sänder en RS-rapport eller 
enbart RRR. QSO:t avslutas sedan enligt ovan. 
Första siffran har följande betydelse: 

2 = hörs kortare tid än 8 sek. 
3 = 15 
4 = 40 
5 = " mer än 40" 
Byt aldrig en rapport under ett QSO - det 

förvirrar. 

Några tips 
Hur finner man då en lämplig motstation ? 

Själv läser jag utländska amatörtidskrifter 
och i dessa står ofta omnämnt stationer , som 
är intresserade av MS. Ett brev till dessa bru
l,ar ge resultat. Annars kan man själv skriva 
till någon av de utländska amatörorganisatio
nerna och be att få publicera en )>'efterlysning» 
efter MS-partners. Sådana står även 'att läsa i 
QTC ibland. 

Då du bestämmer 'sked per brev: ange alla 
tider i GMT, var noga med datum, bestäm vem 
som skall sända först, ange din frekvens så 
noga du kan (vanligen ± 1 kc). Men framför 
allt ,SK·RIV I GOD TID. 

Det bör gå utmärkt att köra SSB via MS på 
2 meter, men för detta krävs antagligen QRO 
och extremt god kalibrering. Förmodligen är 
det möjligt att köra MS även på 432 Mc. Det 
finns alltså mycket ogjort här. Uppkommer 
några problem i samband med dina planer på 
UKV, skicka bara ett par rader till mig eller 
någon annan UKV-broder så skall vi försöka 
lämna några råd och tips. Lycka till! 

Di 

/MM 
Phone patch 

Ett önskemål frän oss seglande sända rama
törel' är att få tillstånd till s . k . »hone atch 
traffic» med Sverige. Troligen har SSA tidi
gare förhört sig för hos Televerket men fått 
negativt svar. Vårt förslag är, att svensk sän
daramatör ombord å svenskt fartyg får till
stånd att via svensk amatörstation genomföra 
radiotelefonsamtal med abonnent i Sverige. 
Men endast för egen räkning, alltså ej för
medla samtal mellan annan medlem av besätt
ningen ombord å fartyget och abonnent i land. 

Kostnaderna för dylika samtal får därvid 
göras upp privat mellan den mobila stationen 
och landstationen. Någon ekonomisk förlust 
för Televerket blir det knappast tal om, snara
re tvärtom. I regel avskräckes man av de dyra 

samtalen från fartyg, som befinner sig längt 
hemifrån, och till Sverige via Göteborg Radio. 
Ett tio minuter långt samtal från till exempel 
Persi'ska viken till · abonnent · i ;Sverige kostar 
nu 48 kronor. Hade fartyget befunnit sig ut
med den svenska kusten hade samtalet kostat 
10 kronor. 

Skillnaden mellan amerikanarnas »phone 
patch traffic» och den vi föreslår är ju att US
amatören kan förmedla telefonsamtal mellan 
i stort sett vem som helst, medan vi hade 
tänkt att bara vi själva skulle få förmånen att 
via vår 'egen sändare, annan sändaramatör i 
Sverige och rikstelefonnätet kunna komma i 
kontakt med till exempel anhöriga. 

En amatöqrstation ombord på ett fartyg är 
också ett plus vad gäller utrustningen i hän
delse av nöd. Det kan man faktiskt inte kom
ma ifrån. Låt intresserade i Sverige utrusta 
sina stationer för »phone patch traffic» och 
pröva det hela. Jag tror knappast att det kom
mer att bli någon större affär av det hela, då 
det f. n. kanske finns cirka 50 seglande sän
daramatörer (tillika telegrafister) i den sven
ska handelsflottan. Dessutom har vi ju haft 
svenskar i FN-tjänst. De hade säkert upp
skattat något liknande. 

Är det för mycket begärt? 

SEA-nätet 
Varje dag klockan 1200 gmt samlas på fre

kvensen 14320 det S. k. »SEA»-nät-et. Det be
tyder South East Asia Net och huvudstation 
är 9M2SR i Malaysia. Bland deltagarna finns 
bl. a. HL9TK, HS1HS, KR6EU, VS6AJ, 
XW8A Y, 4S7IW, 9M4MB, 9M~KZ m . fl. rara 
stationer. Även »father Moran» 9N1MM bru
kar vara med. Checka gärna in efter »net 
traffic» och få en rapport. 

Klubben .' c 

SMMRC har nu 26 medlemmar, men antalet 
torde öka ytterligare. Vi önskar naturligtvis få 
med alla .fMM-sctationer i klubben. Skriv till 
undertecknads hemadress eller till M/T Fer
mia, Axel Broström & Son, Göteborg fvb . 

Eye-ball-QSO 
W1AKY skriver och inbjuder alla svenska 

amatörer, som angör Boston, till ett eye-ball
QSO» i Braintree, en och en halv mil söder 
om Boston. Ed ber oss ringa antingen arbets
platsen, som är Harvard University (UN8-
7600 ankn. 2963), eller till bostaden (843-0510). 
Dessutom kan Ed träffas på 14280kHz SSB 
vid 11- 12_tiden GMT. Härmed var Ed's inbju
dan framförd. Tack Ed! Adress : Edward R. 
Myrbeck, 15 Primrose Street, Braintree, Mass., 
USA. 

SMMRC har nu ett gemensamt QSL-kort, 
och de som kan samla ihop fem olika SM/MM
stationers kort kan sända dessa fem kort till 
SM6CKU. Du erhåller då som tack för visat 
intresse av oss /MM, ett litet enkelt diplom 
helt utan kostnad. Klubben har nu (26/8) 27 
medlemmar, men många är inte QRV just nu, 
så det kan bli besvärligt få ihop fem kort. 
Lycka till! 

73 
SM6GKU/MM 
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QQE 06/40 SOM LINJÄR 
FORSTÄRKARE VID 144 
Av SM5MN, K. E. Nord, Abborrvägen 4, linköping 

Allmänt 
Dubbeltetroden QQE 06/40 behöver sannerli

gen inte någon presentation för de svenska 
VHF-bröderna. När den introducerades här i 
lan<let - jag vill minnas det skedde 1950- 51 
- fick vi ett rör som i sig förenade <le bästa 
egenskaperna hos föregångarna 832 och 829 
plus extra goobitar som exempelvis inbyggd 
neutralisering. De första serierna hade dock en 
svaghet: det uppstod lätt sprickor i glaset 
kring anodstiften, vilket ledde till luftinsläpp 
i kolven. Men sedan röret fått sintrat glas i 
toppen (som det från början haft i bottnen), 
v·ar även denna enda skönhetsfläck elimine
rad . 

Vi har alla njutit av dess fina prestanoa. som 
_förstärkare i klass C vid 145 och 432 MHz 
(som tripplare 144/432 är dock QQE 03/20 
bättre), medan däremot de flesta saknar bå<le 
information och egen erfarenhet, när det gäl
ler detta rörs prestanda som linjär förstärkare 
för högfrekvens. Eftersom jag kört 'QQE 06/40 
som esb-pa på 145 MHz under ett å r." drygt, 
kan det vara dags att summera erfarenheter
na. 

linjära prestanda 
Åtminstone alla amatörer med A-cert skall 

kunna hur förstärkare i klasserna A, B, C, 
AB I och AB2 fungerar, men låt oss spola detta 
rätt bökiga ämne och i stället föra ett förenk
lat resonemang enligt nedanstående. 

·sov 

I klass C är röret i viloläge strypt med en 
hög styrgallerspänning (ca -80 V) och ar
betspunkten ligger väl inne på den olinjära 
delen av karakteristikan. Eftersom vi nu skall 
arbeta på den linjära delen av kurvan, måste 
arbets punkten flyttas dit. Det sker genom att 
vi sänker styrgallerspänningen. Då vi kommer 
in på den raka delen av kurvan, 'börjar röret 
dra mer och m er anodström. Vid c·a -27 V 
(observera att värdet kan variera något vi<l 
olika exemplar av röret) har vi nå tt en arbets
punkt, där vi kan arbeta linjärt utan att driva 
styrgallren positivt, dvs. vi kan arbeta utan 
gallerström. Minskar vi styrgallerspänningen 
ytterligare ett par volt (till ca -25 V), kan vi 
ta ut mer av röret genom att driva styrgallren 
svagt positiva, så att gallerström uppstå r . Sen 
bör vi inte sänka gallerförspänningen m er me<l 
hänsyn till max. tillåten anodförlust (2 X 20 
W). Vi talar således om att köra QQE 06/40 
linjärt med eller utan gallerström, och tabellen 
visar hur röret 'arbetar vid tre olika anodspän
ningar. Här finns förvisso ytterligare kom
mentarer att göra men varför förstöra nöje t 
för den intresserade som själv önskar bota
nisera? 

Schema diskus si on 
Av schemat framgår, att röret principiellt är 

likadant uppkopplat i klass C som linjärt. 
Skillnaden i gallerförspänning har berörts ti
digare och övriga avvikelser skall här påpekas 
kortfattat. 

y 
ANOO- . 

+ SPÄNNING 
SE TABELL 

~7 
l S.3V 

I,BA 

Bild. 1. Kopplingsschema för QQE 
06/40 linjärt . Instrumentkretsar 
har inte utritats, men det är själv
klart att anodströmmen krävel' 
kontinuerlig instrumentövervak
ning. önskvärt är att separat in
strument för kontroll av ev. st yr
gallerström finnes. Spoldata har 
jag inte återgett, eftersom de fles
ta redan har ett färdiguppkopplat 
QQE 06/40 för klass O och de som 
inte har det, kan se efter i ett otal 
in- och utländska byggbeskriv
ningar. 

I Utan st.yrgaUerstl"öm I 'f,(ed styr"a.uerstl"öm 

Anods pänrui ll'g 300 V 450 V 600 V 300 V 450 V 600 V 
SkArmgallerspänning z:;o V 250 V 250 V 250 V 250 V 2:;0 V 

SLyrgallerspänning -26 V -'n V -27 V -25 V -25 V -25V 

Anodström (vIIoström) 2X20 rnA 2X20 mA 2X20 rnA 2X25 mA 2X25 mA 2XZ5 mA. 

• (max . signal) 2X56 mA. 2X58 mA 2X62 rnA 2X94 mA 2X97 mA 2XIOO mA 

Skärmga1lersLröm (vllostTöm) 2X1,0 mA. 2XO, 7 rnA 2XO,45 mA '2Xl,4 mA 2XO,9:; mA 2XO,7 mA 

» (max. signal) 2X14 mA 2X13,5 mA 2Xll ,5 mA 2X14 mA 2X14 rnA 2X13 mA 

SLyrgallerström O rnA OroA O rnA 2X2,6 mA .2X2.6 mA. 2X2,6 mA 

Anodförlust vid viloström 2X·5 ,·6 W 2X8,5 W 2X12 W 2X9, 7 mA 2X13,5 mA 2 X17 W 

Dl'ivspännig (styr~aller--<l Ly rga.1 i.er) 
effekLivvärde 36 V 38 V 39 V 52 V 54 V 55V 

Utimpedans (anod-anod) 6,5 K.Q 10 KQ 12,5 KQ 4,0 K.Q 6,0 KQ 8,0 KQ 

ULeffekL 22,5W 35W 50W 37 W .GO W 86 W 

Verkningsgrad 67 % 67,5 % 67,5 % 65,5% 69 % 71,5 % 
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TRANSISTORISERAD 
TRANCEIVER FOR 144 
Av SM5UR, Björn Forsberg, 
Myggdalsvägen 51, Tyresö 

Under de å r jag kört på 2 meter med tran_ 
sistorsändare har jag fått många förfrågning
ar pä hur schemat ser ut, vilka transistorer 
jag använt etc. Intresset hos motstationen har 
för det mesta väckts när de tittat på sin S-me
ter och oftast funnit den stående bra bit över 
S9, trots mina få milliwattar i antennen. 

För att göra sändaren användbar för porta
belt e ller mobilt bruk bör man ju oxo ha en 
mottagare. Efter diskussion med flera amatö
rer har jag fastnat vid en super med själv-

Skärmgallerspänningen skall vara stabilise
rad och schemat ger ett exempel på hur d etta 
kan ordnas. Strömbrytaren S utgÖI\S i mitt 
fall av en kontakt på ett högohmigt relä med 
ca 2 sekunders håll krets, vilket gör, ·att re
läet inte hänger med och klapprar vid CW 
men eljest rastar både skärmgaller och anoder 
vid mottagning, så att röret går kallare och 
inte åstadkommer något tomgängsbrus vid 
konverteringången under mottagning. 

Några ord om anodspänningskällan måste 
sägas. Idealet är, att ingen spänningsvariation 
finns mellan tomgångsläget och full last. Ki
seldioder rekommenderas i likriktaren. I filtret 
antingen ingen drossel alls eller också en så
dan med mycket lågt likströms motstånd. Fil
terkapacitansen skall däremot vara så stor 
som möjligt, minst 50 itF. Detta gäller gene
rellt för all esb. Om man lyoonar på 80 mb, 
kan man dagligen höra gossar med 25-50 W 
och verklig punch i signalerna samtidigt som 
det finns 500-wattare som låter kraftlöst och 

svängande 
stalls t yrd 
super 'gör 
stor, även 
bättras. 

Uppbyggnad 

oscillator på hög frekvens. En kri
konverter plus en efterkommande 
tranceivern onödigt bäde dyr och 
om stabilitet och selektivitet för-

Sändaren är kristallstyrd och börjar med en 
8 MHz kristall som svänger pä 24 MHz. Nästa 
steg är en tripplare och efterföljande en dubb
lare. Slutligen kommer ett rakt steg på 144 
MHz. 

Transistorvalet har blivit . prisbilliga epi
taxialtransistorer av kisel. Dessa har i allmän
het hög gränsfrekvens och högre tillåten kol
lektorförlust än germaniumtransistorer. Sän
daren är uppbyggd på en tryckt platta, men 
den som inte vill hälla på med etsning kan 
använda en pertinaxplatta med modulhål och 
placera komponenterna som på den tryckta 
plattan. Transistorerna är placerade i hällare 
(ELFA K1302 me d borttagen monteringsfläns) 
för att undvika missöden vid inlödning och ge 
utrymme för den experimenterande. Sända
rens uteffekt är ungefär 50 mW med en 8 
MRz kristall. Utgår man från en 36 eller 48 
MHz kristall blir uteff'ekten högre. 

Mottagarens HF-del är en något modifierad 
FM_tuner av märke Görler. För 'att få upp 
frekvensen i HF och oscillators tegen har jag 
lött in ett par spolar parallellt med de redan 
befintliga. De nya spolarna är lindade med 
1,5 mm blank kopparträd, 4 varv, 8 mm inre 
diameter och 10 mm längd. Löd försiktigt m ed 
en lödpenna. 

Som MF används en oxo modifierad 10,7 
MRz MF-platta avsedd för ovannämnda tuner . 
Eftersom enheten är avsedd för FM är ett steg 

olinjärt . I sistnämnda fall kan man nästan 
våga ta gift pä att en av orsakerna är då liga 
anodspänningsaggregat med höga spännings
fall samt framför allt fulla av de transcienter, 
som är ofrånkomliga vid snabba lastföränd
ringar då filtrets drossel är stor och kondensa
torn liten . 

Slutligen skall gallerförspänningen också 
vara mycket stabil och helst tas frän ett VR 75 
eller VR 90 samt belastas med bleeder och 
filtreras med en stor filterkondens.ator. 

Tiol l sist ett litet spörsmäl: lönar de t sig vid 
ovan beskrivna linjära pa att vid CW åter
ställa gallerförspänningen till det rekommen
derade värdet --80 V ? Svaret är : nej! QQE 
06/40 har så hög verkningsgra<l som linjär 
förstärkare, att det inte lönar sig att trassla 
med en särskild CW-förspännig, som ändå 
bara ger några få procent högre verknings
grad. 

HI 
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Sammankoppling av tranceiverns olika en
heter. 
Z: Zenerdiod 10 V. OAZ207, OAZ212. 
Omkoplare: 4-polig 3-vägs . 
Tuner: Görler 312-0036 ELFAX41. 
MF: Görler 322-0015/0020 ELFAX51. 
LF: GÖ1' ler 324-0004 ELFAX71. 

Sista steget i MF-enheten (Görler ) 
Rl 2,2 K 470 Q 
R2 ~8K ~3K 
R3 3,9 K 22 K 
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En titt på apparaten 
uppifrån. 

Foto SM5UR 

S M· 
r[ =,::-:::::-:::::--::::--::J~ •• rF- ------; 

ANT. I 
I 

·:11"'-+--r 14 
500," ,. OA200 5 __ _ 

12V ~II~M 
OA200 

..L. 12V 

Tunern och en bit av MF-plattan. 
De nya spolarna syns på mitten av 
bilden. 

l ' 

i ' 

dimensionerat som begränsare, och tre mot
stånd måste ändras för AM-mottagning. Dessa 
är utmärkta R1, R2 och R3 på skissen. Origi
nalmotstånden bortklippes med en sidoavbita
re så nära motståndskroppen som möjligt. På 
återstående trådar som sticker upp ur plattan 
inlödes tre nya motstånd: R1 = 470 D, R2 = 
3,3 k, R3 = 22 k. 

För att på ett enkelt sätt få 'en AM detektor 
av FM diskriminatorn klipper vi helt enkelt 
upp den negativa sidan av kondensator el (se 
skissen) och si, där har vi vår efterlängtade 
lågfrekvens i den fria änden på kondensatorn. 

LF-delen är även den av fabrikat Görler, 
och används som modulator i sändningsläge. 
Sändarens slutsteg matas direkt från ena kol
lektorn i LF:ens push-pullsteg, men den oba
lans detta medför, ger inte någon hörbar dis
torsion. Aven i mottagningsläge har sändarens 
slutsteg full spänning på sig, men transistorn 
drar ingen ström så länge inte HF-drivning 
finns . 

Trimning 
Trimningen av mottagaren är enkel. Trimma 

först alla MF-kärnor (försiktigt med en icke 
metallisk mejsel) tills max brus hörs. Se till 
att du har en 2 m signal från en annan sta
tion (egna tx:en påslagen blir för stark) i an
tennen och vrid tunern till mittIäge. Trimma 
trimmern närmast tuneraxeln tills signalen 
hörs och vrid den andra trimmern till max. 
ljudstyrka eller max. likspänning mellan en 
av detektordioderna och jord. Därmed är mot
tagaren avklarad. 

Sändaren trimmas på följande sätt: Vrid 
oscillators polens kärna tils du hör en svag sig-

nal i den egna mottagaren. Resten av spolar 
och trimrar trimmas till max. S-meterutslag 
på den egna mottagaren, dock hela tiden med 
transceiverantennen inkopplad. 

Allmänt 
Vid montering av tunern bör man se till att 

den fästes på därför avsedda punkter. En vid 
axeln och en vid bakre delen av burken vid 
pertinaxplattan. Skruvarna ska ha god elek
trisk k;ontakt med chassiet, annars kan man 
riskera självsvängning i MF-delen. Minusled
ningen jordas vid MF-enheten och vid omkopp
laren. Om det trots alla försiktighetsåtgärder 
svänger i MF-delen, försök att avkoppla plus
ledningen på olika ställen med 0,01 ,uFo 

1~:1~j 
-----

Den automatiska frekvenskontrollen är slo
pad och därför jordas stift 5 på tunern. Den 
kanske något skumma kopplingen med dioder i 
omkopplarledningarna beror på att jag använt 
en billig 3-vägs 4-polig omkopplare, som an
nars inte räcker till alla omkopplingar. 

Som mikrofon har jag använt en kristall
mik men inget hindrar att man använder en 
dynamisk, men då slopas anpassningsnätet. 

Använd koaxialkabel till alla antennkopp
lingar. 

• ..... f • 

"",I. 

.............. 

+ 

'"1. '.,- 0\0 L::I. t< e--6 L7 ~~~O \3 L4- / 

~ B0 i~},.t.~ :~~~€L)Ot' :E 1 

0.l !r~J:· IIH~'O;~' C~~~~ 
Komponentplacering på sändarplattan. 
Sändarens tryckt,a; krets i skala 1:1. 
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Resultat 
Jag har kört stati.onen både fast, p.ortabelt 

.och m.obilt .och det är förvånansvärt hur fint 
det går med bara några tiDtal milliwatt i an
tennen. Med en beam får jag 59 + i hela St.ock_ 
h.olm .och med hal.o (S.om är att rek.ommendera 
efter mycket antennexperimentrande) från en 
hög punkt blir det för det mesta 5 8-9. En 
gång kördes st.ockh.olm-SM7 på CW med 56 
(ja, ja, bandet var öppet!) i rapP.ort. Det är 
r.oligt att köra QRP .och ändå få fina rapp.orter 

Lycka till .och så hörs på 2 m, transist.ori
serat. 

Iii 

äujqkf 
Rävred. : SM5~ZR, Torbjörn Jansson,: 
Plåtslagarvägen 6, Bromma 

1-

AII:TENII: 

Sändarens principschema. 
Samtliga transistorer 2N708. 
X-tal 8 MHz. 
All trlld lackisolerad. 
Ll 10 V 0,2 mm diam. 8 mm. 
L2 3 V 0,2 'mm på kalla änden av Ll . 
L3 7 V 0,2 mm diam. 8 mm. 
L4 3 V 0,2 mm på kalla änden av LS. 
L5 3 V 1 mm diam: 10 mm. 
L6 2 V 1 mm diam: 10 mm, instickes i L5. 
L7 3 V 1 mm diam: 10 mm, instickes i L7. 
Dl·: 10 V tätlindat pil ett 0,5 W 100 k motstdnd 

(Vitrohm) 0,2 mm tråd. 
Samtliga värden är angivna i ohm och pF dä7· 
inte annat angives. 

ALLA SOM HAR BYGGT 
någ.on av SM5EY:s transceivrar är.o syn
nerligen välk.omna att v,isa sina byggen 
.och utbyta eFfal'enheter vid höstens 
SM4-meeting i Falun den 17 .okt.ober då 

' EY själv k.ommer att hålla föredrag Dm 
sina " 'och andras k.onstrukti.oner samt 

, dithorande pr.oplem. Vidare detaljer på 
" annan plats i tidningen. 

I Stockholm SM-arrangörernas brevskörd, men tendensen 
jagade man räv den 29 augusti i samband med är i alla fall avtagande. Tr.ots detta h.oppas vi 
SRA:s fieldday på Lida. Jakten var ett surr.o- givetvis, att någ.on vill åtaga sig att .ordna ett 
gat för årets tilltänkta, SM, s.om ju gick ett SM även nästa år. Det är dessut.om Sveriges 
s.orgligt öde till mötes. Man spred inf.ormati.on tur att arrangera NM 1966, .och dessa båda 
Dm jakten huvudsakligen över amatörbanden, tävlingar,'kan' med fördel k.o~bineras. 
.och 16 deltagare från Göteb.org, Nyköping;' ,Ett SM behöver, ,s.om W:ligl}re nämnts, inte 
Västerås .och St.ockh.olm infann sig. Vädret var , , kräva så .omfattande förberedelser s.om gj.orts 
användbart, .och 4 rävar fanns ute i buskarna, vid tidigare tillfällen. Själva jakterna är det 
En av d~ssa- sände med fel anr.opssignal .och väsentliga. Priser kan man klara ;sig utan, .och 
hade stämt -av sändaren till40. ',AIO hittade mat .och förläggning kan delfagarha i nödfall 
först 3 rävar tät~följ.d a,":. Bn;: .och DIC. ' . få .ordn.a, :Själva. 'vi hDpas . v~rkligen f~r räv-

I nuvarande sItuatIOn ar. rav~~M:~' f.r~mtJd j aganctets,' ''s,l{u Il , att det bli.r e~t SM:nasta år 
ganska .oviss. Årets anslutning ar .f.or.Ylss.o. en .och framför allt, att. tillräckligt många har 
b.ottenn.otering, .och man frågar sig angsligt, intresse ' av att deltaga: 
Dm det är någ.on ide att f.ortsätta. Deltagaran_ ' 
talet i st.ockh.olmsjakten utvisard.ock, att in-
tresset var någ.ot större än 'S.om fr,amgick av 

Iii 
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40 ELEMENT PA 145 MHz 
Av SM7AED, Arne Nilsson 

Den beskrivna antennen är en biprodukt av 
Oscar IH-arbetet i UK7 .och verkar att fun
gera, tr.ots att den pl.ockades ih.op på k.ortast 
tänkbara tid. Den mekaniska k.onstrukti.onen 
på kryssfästena blev i klenaste laget, varför 
ev. efterbyggare bör ta sig en funderare själv. 
Vidare kan inte antennen rek.ommenderas för 
satellitk.ommunikati.on, p. g . a. dess smala hu
vudl.ob, Dm man inte har an.ordningar för att 
hela tiden följa h.oris.ontalplanet. I vertikal
led har inga uppmätningar gj.orts, men man 
kan förm.odaatt strålningsdiagrammet är lik
artat. 

Antennen är sammansatt av 4 identiska 
10 el l.ong Yagis. Dessa är först matchade var 
för sig till lägsta SWR .och därefter parvis 
k.ontr.ollerade. Uppmätningen av ståendevåg
förhållandet för den k.ompletta antennen red.o
visas i Fig. 6. Värdena ligger in.om helt ac
ceptabla gränser. 

IIIIII111 1 "oc; 

D8 D7 D6 D5 D, D3 D2 D' RAD, REFL, 

I ,o61 : 06 1 ,06 I ,06 1 ,06 I ,06 I 508 1203 1 ,83 1 

Fig . 1. 10 el. long Yagi, 52 Q impedans. 

Reflektor och direkt01~er 0 4 hål'ddrlJ,gen mäs
sing. 

Reflektor, längd = 1060 

Radiator, se skiss. 

Direktor 1, längd = 962 
» 2, » = 930 
» 3, » = 927 
» ' 4, » = 924 
» 5, » = 921 
» 6, » = 918 
» 7, » = 914 
» 8 » =911 

r-__ ~ ________ ~~~~~~ ____ ~~R, S\ANDOFF 

OJ'RÖR, 8-6 
KOAXKONTAK(

CU-RÖR,12-10 

Fig. 2. Skiss på radiator. 

PERMATUl3E ;38 

3M 

I' 

3M 

Fig. S. Måttskiss för 4 X 10 el. longyagi . 

För tillvä~agårrgssättet yiq ' justeringen av 
gammamatchen på en ,enkel 'antenn, se AR-RL :s 
handb.ok. 

Beräkningen av matchningstransf.ormat.orn 
(Fig. 4) har skett enligt f.ormeln för kvarts
vågstransf.ormat.orn. Vi önskade i detta fall 
behålla 52 .ohms k.oaxialkabel s.om feeder .och 
fick därför impedansen på ledningarna från 
varje antenn: ' 

Z = V52X104=73,5 .ohm. 

73 .ohms k.oaxialkabel är således alldeles yp
perlig .och vi använder en l1.j.ngd, s.om ger ett 
udda antal kvartsvågläng~er. I fria änden er
håller vi då 104 ohm .och när vi k.opplar ih.op 
antennerna har vi 52 .ohm igen. 

,Samma beräkningssätt ligger till grund för 
beräkningarna av de kablar, s.om förbinder de 
båda antennparen. 

73 OHM, LÄNGD·'7/" • 2,39 M' 
I. ST" BEHÖVS 

, B OHM, LÄNGD - 5/0. ·1 , 70 

2 ST, BEHÖVS 

52 0HM TILL 
'STATION 

KOAXKONTAKT 
83 -1SP 
13 ST, BEHÖVS 

KOAXKONTAKT 
83 -lT 
3ST, BEHÖVS 

Fig. 4. Matn~'(tgstransf. 4 st 52 ohm antenner 
till 52 ohmmatningsledning. 
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I övrigt få.r skisserna tala för sig själv, på.
pekas bör dock att elementen' bör lödas ordent
ligt fast om man önskar lå.ng livstiu på. anten
nen. Observeras bör också., att alla gamma
matchningarna skall sitta å.t samma hå.ll, an
nars blir det inte mycket till antenn. 

Fig. 5. Strålningsdiagram för J, X 10 elements 
beam. Förstärkning 19 dB. 

SWR 
\7 

" 
l~ 

1. ' 

1) 

1.1 

1,1 L 
H I. . O w, s 11. 5 ,0 1/5,5 1/ 6.0 FREKVEN S 

Fig. 6. St<iendevågförhållande för J, X 10 el . 
beam. 

Sedan är det na: ';r!igtvis ingenting som 
hindrar att m an endast bygger en eller två. 
10 elementare. Antennen är ju beskaffad så., 
att man kan starta med en, sedan öka till 2 
och därefter till 4. För den riktiga fantasten 
finns sedan möjlighet att göra 2 eller varför 
inte 4 st 40 elementare och matcha ihop enligt 
samma metod. 4 X 40 = 160 element, och en så.
dan ryms på. en plats som är 10 X 9 X 4 m. 

Lycka till! DI 

JAMBOREE - ON - THE:..:AIR 
Den 8 :'e Jamboree-on-the-air gär av stapeln 

den 16--17 okt. 1965. Den startar kl. 0001 GMT 
på. lördagen och avslutas söndag kväll kl. 2359 
GMT. Liksom tidigare å.r kommer världsscout
byrå.ns station VE3WSB -att öppna evene
manget och man planerar att ha minst tre 
och möjligen fyra stationer igå.ng samtidigt 
på. skilda frekvenser. 

Beroende på konditionerna kommer följande 
frekvenser att användas : 
10 m - 28,490 och 28,510 kHz 
15 m - 21 ,195 och 21,350 kHz 
20 m -- 14,130 och 14,310 kHz (SSB) 

11,,020 (OW) 
40 m - 7,190 och 7,290 kHz (SSB 

7,020 (OW) 
80 m - 3,790 -och 3,805 kHz (SSB) 

3,510 (OW) 

Normalt kommer 20, 40 och 80 m att använ
das. Det föreslå.s även att alla CW stationer 
använda sig av ovannämnda anropsfrekvenser. 
Liksom tidigare å.r kommer sannolikt nedan
stå:ende specialstatiorrer att köra non-stop un
der 48 timmar. 
ViE3WS<B - 'World Scout Bureau, Ottawa, 

GB3BPH 
K2BFW 
XE1ASM 
DU1BSP 

Canada. 
- Baden-Powell House, London. 
- Boy Scouts of America 

Boy Scouts of Mexico. 
- Boy S{!outs of the Phillipines. 

OBS! Telefonifrekvenserna på 40 m -enligt 
ovan ligga ut'anför vå.rt amatörband, varför 
andra inom bandet får sökas. 

Detta är som de flesta vet ingen tävling, 
utan ett sätt att hjälpa scouter över hela värl-
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den att komma tillsammans för att via ama.. 
törradio utbyta hälsningar och knyta kontak
ter. Och amatörer världen över brukar ställa 
Sina stationer till de lokala scoutkå.rernas för
fogande, där så. ske kan, givetvis inom grän
serna för sina respektive lands bestämmelser. 
I må.nga fall har därvidlag speciella signaler 
brukat användas. Här i Sverige har vi som re
gel haft ett flertal olika stationer med sär
skilda XA-signaler igå.ng, jämsides med andra 
som 'använt sina privata signale r . 

För de 'Som ev. inte tidigare kommit i kon
takt med JOTA kan följande nämnas. 

Under jubileums-Jamboreen i Sutton Cold
field, England, 1957, träffades ett antal radio
amatörer på. lägrets station, och dä r föddes 
tanken på. att all världens scouter skulle trär
fas på en och samma dag och via amatör
radio utbyta hälsningar och erfarenheter. På. 
så. sätt skulle även alla de, som av ekonomiska 
skäl voro förhindrade att deltaga i internatio
nella läger, även kunna vara med och knyta 
inbernationella kontakter med hjälp av ama
törradion. 

Den första Jamboreen ·avhölls den 10-11 
maj 1958 med G3BHK, Leslie Mitchell, som or
gani'satör understödd av världsscoutbyrån. 
Trots att konditionerna inte voro de bästa blev 
ändå det hela en framgå.ng, men erfarenheter_ 
na visade, att det blev för arbetsamt för 'en 
man att organisera, varför G3BHK bad världs
scoutbyrån att överta det administrativa ,ar
betet, och därmed göra JOTA till ett å.rligen 
äterkommande evenemang, vilket tacksamt ac
cepterades. 

fLN 

SSB PÅ TVÅ 

Av SM4COK, Björn Israelsson, 
Ornsköldsgatan 39, Orebro 

I ett flertal radiotidskrifter världen över 
har man kunnat läsa konstruktionsartiklar om 
SSB sändare och intresset för denna under
bara sändningstyp tycks verkligen »vara på. 
topp». Det byggs, köps och körs som aldrig 
förr, vilket kan ge även den mest inbitne AM 
gosse komplex för livet. Fördelen med SSB 
har ju tidigare behandlats ganska ingå.ende, 
icke minst i QTC, varför vi ej ska fördjupa oss 
i denna teori. Ä ven på. vå.rt 2 metersband har 
det börjat dyka upp signaler som ( i bästa 
fall) saknar både bärvå.g och ena sidbandet. 
Tiden få r alltså. anses mogen att redogöra för 
hur dessa signaler tillverkas och hur de få.s att 
inträffa på rätt frekvens. 

Meningen 

är att använda den redan befintliga SSB exci
t ern som generator och sedan blanda s ig till 
2 meter enligt vad som här kommer att be
skrivas. F'ör att kunna gå lugnt och m etodiskt 
tillväga bör vi först bestämma frekvensen på 
den 8SB signal vi vill blanda med. Då. de flesta 
sidbandssändare, fabrikstillverkade eller hem
bygge, kan köras på. 14, 21 eller 28 MHz, väl
jes n ågon av dessa frekvenser att blanda med. 
Lägre frekvenser kan också komma ifråga, 
men som praxis bör man undvika frekvenser 
att blanda med. Lägre frekvenser kan också 
komma ifråga, men som praxis bör man und
vika frekvenser under 9 MHz, då spegelfre
kvensförhå llandet efter blandningen som r egel 
blir ganska då ligt. 

Om vi nu bestämmer oss för 14 M'Rz som 
frekvens för SSB signalen har vi därmed ock
så bestämt oscillatorfrekvensen att blanda 14 
MHz med, nämligen 130 MHz. 14+130=144 
MHz. 

Nästa problem blir då att hitta en lämplig 
x-tal att alstra dessa 130 MHz. I tabell 1 hittar 
vi lämpliga kristallfrekvenser, samt förslag till 
dubblingsförfarande. De angivna frekvenserna 
bör knappast bli något problem att anskaffa 
och efter ett samtal med Bosse, 5CXF brukar 
allt ordna sig. 

SSB-frekv. I X-tal I f x n I Slutfrekv. I 

14 :Na!z 32,5 2X2 130 MHz 
14 MHz 43,333 X 3 130 MHz I 

21 MHz 30,750 2 X 2 123 MHz 
28 MHz 38,667 X 3 116 MHz I 

Tabell . 1. Lämpliga X-tal f rekvenser samt för
slag till dubblingsföl'jarande. 

EGNA OCH ANDRAS IDEER OM 
HUR MAN BLANDAR SIN KORT
V ÅGS-SSB TILL TVÅ METER 

lHJ 
SSB~ 

~, 
~BUT 

+ 2S 0 V 

F ' .. 
- I g "or 

F-ig . 1. Balanserad blandare med röret QQE 
03/12 ( 6360). Uteffekten /l'ån denna blOl/1.dare 
räcker väl till att driva ut ett P A med QQE 

06/40. 

Blandaren 
som vi tänker använda kan utföras i ett flertal 
variationer men vid valet bör man tänka på 
vilka effektresurser SSB generatorn har. Fig. 
1 visar en blandare med röret QQE 03/12 
(6360). På styrgallren, som är matade i push
pull, påföres en 130 1fiIz signal (storleksord
ningen 0,3 W) och på katoden matas 14 MHz 
SSB in. Anoderna är anslutna till en push-pull
krets vilken är avstämd summafrekvensen av 
-4 och 130 = 144 1fiIz. Uteffekten på 2 meter 
blir 2- 3 watt beroende på. anodspänningen och 
detta är tillräckligt att styra ut ett linjärt 
slutsteg med t . ex. QQE 06/40 till full effekt. 

130 
IN 

IN o ~ 50 f,~~ur SSBm 
\1'1 ~ BLANDARE 

+ 250 v 

RFe 

G'" SSBUT 

Fig. 2. Variabel spänningsledare för sändare 
m ed icke variabel uteffekt. 

Fig. 3. Blandare av icke balanserad typ med 
röret EL 95. 
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Effekten på den inmatade 14 MHz signalen 
skall vara i storleksordningen 5- 10 watt, var
för en sändare med högre uteffekt inte direkt 
kan användas. Flera fabriksbyggda sändare 
har ju en kontroll för »RF level» och med den
na kan effekten som regel varieras från O till 
max. Om denna kontroll inte finns bör man 
tillverka en spänning-sdelare enl. Fig. 2. 

Spänningsdelaren 
består av 20 st. motstånd på 1000 fl 2W i 
parallell som ger 50 fl och kan belastas med 
40 watt kontinuerligt, vilket är tillräckligt för 
vårt ändamål. Med kondensatorn C regleras 
spänningen in på blandaren till lämplig stor
lek. 

Blandare alt. 2 
Om man nu händelsevis inte lyckas åstad

komma den erforderliga driveffekten på SSB 
signalen till blandaren i fig. li.i finns det andra 
alternativ som fordrar lägre driveffekt, men 
som också ger lägre uteffekt. Se Fig. 3. 

I denna koppling matas som vanligt 130 
MHz in på styrgallret medan 14 MHz SSB på
föres skärm gallret via linken över kretsen LC. 
Anoden är avstämd till 14 MHz med en push
pull krets vilket gör att väx elspänningen blir 
lika stor i spolens båda ändar. Kondensatorer
na C1 och C2 kan ersättas med en split_stator 
eller liknande. Den här erforderliga driveffek
ten på SSB-signalen är c:a 0,5- 1 watt och ut
effekten max. 1,5 watt, varför ett drivsteg be
hövs för att driva ut en QQE 06/40. 

130 
IN 

RFC 

... 300 V 

Fig. q. Balanserad blandare m ed 6JH8. 7360 
kan äv en användas, men med reducerad ut

effekt. 

Blandare alt. 3 
I Fig. 4 hittar vi en blandare med röret 

6JH8. Detta rör är valt p.g.a . dess höga anod
förlust. 7360 kan även användas i denna kopp
ling men med reducerad uteffekt. C :a 4 watt 
SSB åtgår för denna typ av blandare, men 
ingången kan göras känsligare genom att 
sätta in en avstämd krets mellan galler och 
jord och mata in signalen via en link. Uteffek
t en blir omkring 1,5 watt. 

linjärt drivsteg 

Blandarna i Fig. 3 och 4 g er ej tillräcklig 
effekt att direkt driva ut en QQE 06/40 varför 
vi får tillgripa ett drivsteg. Ett mycket lämp
lig rör för detta ändamål är QQE 03/12 . 
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130 
IN 

r ' '' SSB L UT 

~+250V 

Fig. 5 . Linjärt d~'iv8teg med QQE 03/12. 

Fig. 5 visar en koppling som fungerar ut
märkt med enkla medel. Som synes är skärm
gallerspänningen stabiliserad med två VR rör. 
Detta är inget krav därför att röret aldrig går 
»för fullt», men en viss förbättring kunde mär
kas sedan den ostabiliserade spänningen bytts 
mot en stab. dito. 
kan, som tidigare nämnts, med fördel använ
das som linjärt P A på 2 meter. 

Kristalloscillator med dubblare 

Som bekant kan en kristalloscillator göras 
på många olika sätt men när vi nu har att 
göra med kristaler av övertons typ och fre
kvensen dessutom skall dubblas några gånger, 
är valet av koppling något begränsat. Vi bör 
eftersträva en god mekanisk och elektrisk sta
bilitet och det! öna r sig väl att lägga ned en 
timmes extra jobb på denna del av bygget. 
Fig. 6 visar ett förslag till oscillatorkoppling 
med tillhörande dubblare och denna koppling 
passar alla här beskrivna blandare. Oscilla
torn består av trioddelen i ECF80 och är en 
vanlig övertonskoppling med kapacitiv åter
koppling över spänningsdelaren C1~2. HF
signalen tages ut på katoden, vilket bidrar till 
att öka den elektriska stabiliteten. Pentoddelen 
i ECF80 används som flerfaldarsteg och ger 
drivning till 6CL6 som dubblar frekvensen yt
terligare. Anodkretsen i 6CL6 kan utföras så 
att den passar just den typ av blandare vi tän
ker använda. Se fig. 

Till sist 

några korta ord till den som allvarligt funde
rar på 2 meter SSB. Tänk väl igenom Ditt 
bygge innan Du tar fram lödkolven. Slösa 
gärna med skärmplåtar och avkopplingskon
densatorer till såväl lik- som växelspänningar. 
Betänk att vi i framtiden har möjlighet att 
orsaka TVI på två TV-program samtidigt. 

Lycka till och varde väl hörd pil. 144 MHz 
enkelt sidband. 

Fig. 6 . Oscillator och dubblarkedja 
med X-tal 32,5 MHz. D enna kopp
ling passar alla här beskrivna 
blandare. 

TEST-
a 

VRAN 
Box 78 
Gävle 

MT 10 augusti 1965 
1. SM6CCO 25 1054,00 
2. SM4DRD 25 1056,00 
3. SM4CMG 25 1056,35 
4. SM5BDY 15 1114,00 
5. SM5DSF 24 1120 
6. SM5KY 23 1105 
7. SM5UU 23 1115 
8. SM5AIO 23 1125 
9. SM5AHQ 22 1125 

10. SM1CUH 21 1121 
11. SM6CMR 20 1107 
12. SM5CIL 20 1125 
13. SM4CLU 20 1129 
13. SM6ALJ 20 1129 
15. SM5BFJ 19 1125 
16. SM7DVF 17 1104 
17. SM5AFS 13 1100 
18. SM5AKU 13 1112 
19. SM6CMU 12 1128 

Grattis -CCO! Priset kommer på posten, 
och består av Gävle-smycket i brons. 

Vi är tacksamma om Ni vill markera vilken 
test loggen avser, t. ex. MT-11. Det underlättar 
bokföringen, hi. CBR 

QSL - adresser 
BV2A 

FP8CM 
KM6DJ 
TG9EP 
TN8BK 
URZDE 
VK9CR 
XW8AZ 
YJ8BJ 
ZD7GP 
ZD7IP 
5J4RCA 
5W1AC 

9K2AM 
9M2AA 
9M4MFB 

via Box 11 Hsintien Taiwan For
mosa. 
VE2AFC 

" K4ISV 
W9HOG 
Box 32 Brazzaville, Congo. 
OH2BAB 
VK6RU 

" W6KTE 
Box 93, Santo New Hebrides. 
GW3LXI 
RSGB 
HK4EB 
Broadcasting. Dept. Box 200 
Apia. W. Samoa. 
Box 326, Kuwait. 
SM5DRB 
K7GCM 73 

SM5CPD 

Litteratur 

CQ October -62 sid. 61 »Sideband on two». 
CQ July -63 sid. 68 »Sideband on 220». 
CQ June -63 sid. 63 »A heterodyne converter 

for 6 M SSB». 
CQ Feb. -64 sid. 78 »A low power SSB conver

ter for 144 MC/S». 

Anbud på Frimärks
makulatur 

HI 

Frimärksmakulatur har liksom tidigare sam
lats å kansliet . Vi har nu åtta st. plastpåsar 
innehällande vardera ett halvt kg frimärks
makulatur. Intresserade samlare inbjudes här.
med att inkomma med sina anbud som skola 
avse pris per påse. Anbuden skola vara kans
liet till handa senast den 15 okt. 1965. Partiet 
kommer att förde las sMunda: Högsta pris per 
påse fär första påsen, närmast lägre den andra 
osv. 

fLN 

UKV -TEST 
UK7 och 2_metersklubben inbjuder härmed 

licencierade amatörer i Danmark, Finland, 
Norge och Sverige till test pil. 144 och 432 
MHz den 6/11 kl. 2000-7/ 11 kl. 1100 GMT. 

Regler: SeQTC nr 6/65 . 
Loggar sändes senast 28/11 till SM7 AED, 

A. Nilsson, Trumslagaregatan 3, Trelleborg. 

MEDLEMSA VGIFTEN 
I enlighet med ärsmötets beslut utgår med

lemsavgiften för är 1966 med kr. 40:-. Av 
erfarenhet vet vi att en hel del medlemmar 
brukar vilja betala denna redan nu - nägot 
som vi sätter värde på - varför vi velat pä
minna om det ändrade beloppet. 

fLN 
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QTC • 
I själva verket QTC utsände besöker i anslutning till 

omslagsbilden Telestyrelsens avdel
ning Art/Rb 

Högst uppe i ett av Telestyrelsens nybygg
da sjuvåningshus i Farsta sitter de två flickor 
som håller ordning och reda på oss radioama
törer. PåSSAs jubileumsmiddag hade vi till
fälle att träffa dem, och många av oss har 
hört deras glada röster i telefon. Fru Ulla
Britt Taxen ser ni på omslagsbilden (obs! 
QTC har anslutit sig till de övriga stora tid
ningarnas fröken-reform) . Fru Ewa-Lisa Jo
hansson arbetar bara tre dagar i veckan på 
amatöravdelningen och tyvärr kom QTC-foto
grafen dit på fel tid. 

- Är det många amatörer som ringer och 
skäller eller ställer till besvär på annat sätt? 

- Nej, inte alls, det enda som är besvärligt 
ibland är adressändringarna. Många gör ingen 
ändring alls så vi får själva spåra upp dem. 
En annan sak är att många glömmer att näm
na om ändringen är tillfällig eller varaktig. 
Och det gör ofta att vi får fullkomligt onödigt 
arbete: När vi har ändrat alla register och 
hålkort får vi en ny adressändring . .. tillbaka 
till den ursprungliga! 

- Apropå adresser kanske jag får fråga 
hur det ligger till med matrikeln. Den har ju 
varit kraftigt försenad flera gånger. 

- Ja, vi är mycket ledsna för det, och det 
är faktiskt inte vårt fel. Vi brukar ha den klar 
omkring mars/april. Då skickar vi över manu
skriptet till S8M> kansli, som märker ut »M» 
för medlemmar i SSA. 'Det tar bara ett par 
veckor; all annan försening har berott på tryc
keriet. Vi har just nu fått en liten provupplaga 
av årets matrikel och resten är klar och ut
skickad om ett par veckor. 

- Ni kan väl amatörernas namn nästan 
utantill ? 

- Jodå, som regel kan vi säga namnet di-

rekt när vi hör en signal, men tvärtom är det 
ju svårare. 
. -Hur många amatörer finn·s det just nu? 

- Varsågod, här är statistiken! 
Den 31/12 1963 fanns 2.749 amatörer. Under 

1964 utdelades 208 nya licenser och 80 avgick. 
ökningen under året var alltså 128 st så att 
siffran den 31/12 1964 var 2.877 st. Under 
1965 har hittills 185 nya licenser utdelats (siff
ran gäller den 6 september) och fram till maj 
-65 hade 26 avgått. Det ger en ökning på 159 
st tills nu och den totala siffran blir då 2.877 
+ 159 = 3.063 (med reservation för avgångar 
eftel· maj) . Avgångssiffran gäller dem som 
säger upp licensen plus avlidna plus dem som 
helt enkelt struntar i att betala och ej be
svarar förfrågan om de vill behålla licensen. 

- Hur lång tid tar behandlingen aven li
censansökan? Jag minns att det tog 10-15 
månader på den tiden jag själv fick signal. 

- Vi brukar säga 2-3 månader som regel. 
Men tiden kan variera oerhört eftersom varje 
ansökan vandrar på remiss till olika myndig
heter. Dessutom kan ju provtagningen bli för
dröjd. Behandlingen här på Telestyrelsen tar 
3 veckor, all annan tid ligger på övriga instan
ser. Länsstyrelserna brukar vara värst, det 
händer att papperna fastnar flera månader. 
Försvarsstaben däremot är mycket snabb -
en vecka i genomsnitt! Att det tog längre tid 
att få licens förr berodde nog till en del på att 
det inte fanns en separat amatöravdelning på 
Telestyrelsen, som det finns nu. Licensansök
ningarna var då ett extrajobb för en helt an
nan avdelning. Och man kan ju också tänka 
sig att remisserna tog längre tid - folk visste 
mindre om amatörradio då. 

CKJ 

ELFA 20 
o ar 

VI GRATULERAR 
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ELF A RADIO & TE
LEVISION AB, Stock
holm, välkänd leverantör 
av amatör- och elektro_ 
nikprodukter, fyllde 20 
år den 8 september. I 
samband med jubileet 
har styrelsen utökats 
med SM5A y ing. Gunnar 
Roth, som också ut
nämnts till vice verk
ställande direktör, samt 
försäljningschefen Bernth 
Sjökvist SM5AKI. 

Den 25 oktober 1965 
flyttar EuF A till större 
lokaler på Sysslomans
gatan 18, Alldeles i när
heten av Fridhernsplan 
på Kungsholmen. 

SMMKI 
Bemth Sjök"ls( 

SlIl~AY 
Gunnar Roth 

7 kronor och 22 öre per W ATT 
Betalar Ni för HALLICRAFTERS nya SR-500 3 bands trans

ceiver. Litet format med stora prestanda. 500 watt på 

20-40-80 meter. För nätdrift eller 12 V DC. 

Begär broschyr från generalagenten 

Firma lohan ~agercrantz 
GARDSVÄGEN 10 B SOLNA - TEL. 08/8307 ,O 

SS B-MOTTAGARE SB-300E 

PRIS 2.270:
Handp 486:-

Denna. byggS8Jtsmotta.gare f.ln.,s nu 'Ila. lager hos 
oss. Data: Arbetar pä alla amaJlörblLlld 10--80 
lIleler, känsl1ghel bältre än l mlcrovolt, arbetar 
pa. USB, LSB, CW och AM, 10 rör, 6 dioder. Fär· 
dlgbyggd VFO, tryckta. kretsar, färdiga kabel· 
stammar. Alla krlstaller lng:l.r I prls"t. 220 volt, 
5(Jf60 Hz. 

AB CHAMPION RADIO 
STOCKHOLlII Rörstrandsgatan 37, W. 08/22 78 20 
G ö . ·rE B O R G Södra vägen 69, tel. 031/20 03 25 
111 A L M ö Regementsgatan 10, tel, 040/729 7G. 
S U N D S V A L LVattugatan 3, tel. 060/15 03 10 

SM6-MOTE PÅ 
KATTEGATT 

Söndagen den 10 oktober kl 0900 avseglar 
mls »PRINSESSAN CHRISTINA» från Maj
nabbehamnen (kl 0830 frå.n Skeppsbron) mot 
Fredrikshamn i OZ-land med en glad »besätt
ning» av SM6-or med XYL's, YL's och see. ops. 

Vi skall ha meeting ombord i reserverad sa
long och i övrigt bara ha det trivsamt och my
sigt under resan. 

I Fredrikshamn hoppas vi träffa några OZ
hams under de två korta timmar strandhugget 
varar. Kl. 1800 trampar vi åter svensk jord. 
Resan kostar 10:- per vuxen, 5:- för barn 
mellan 6 och 12 år, barn under 6 år gratis. 

Taxfree shop. Sjö priser i kiosker, matsal 
och bar. 

Anmälan till SM6AEN senast 7 okt. 

Väl mött på havet! 

Lennart 
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MASSOR AV PRYLAR 
Nedanstående numrerade varor skall säljas. Anbud i slutna kuvert skall va ra SSA tillhanda 
före den 25 oktober. Försäljningen sker fritt Enskede 7. 

Besiktning av varorna kan ske den 15 oktober klockan 1900 på kansliet, då även telefonförfråg
ningar besvaras. OBSERVERAl l l Endast denna dag och denna tid. 

Nr Instrument Fabrikat Typ 

1. Fältstyrkemätapparat Philips 104D, 628, 736 
2. 
3. " 
4. Boonton 58AS 386 
5. Antennprovningsappart Kathrein 
6. Avstämningsenheter Tuning Units APR4 
7. 
8. 
9. Diktafon Dimaphone 

10. Signalanalysator 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. Radiomottagare Philips 290A 
16. Centrum W87 
17. Bilradiomottagare Philips Nx 593V 6V 
18. 
19. Skrivande instrument Siemens 3211984 
20. 3669955 
21. Täuber 892415 
22. Bandspelare Miget Tape Mohawk BR-1 
23. Kommunikationsutrustning AGA M41 (5 st.) 
24. Biltelefonutrustning 
25. 
26. Mottagare SRA LF4E 
27. Ekoradiomottagare 
28. Ekoradiooscilloscop 
29. (enbart bildrör.) 
30. Radiomottagare Philips Bx700A 
31. Mottagare Sport 
32. V-meter N&B Wa 789276 
33. Fälttelefon Televerket OE374 
34. Pejl mottagare Rex 
35. Trådrad iomottagare Radiola RC 76605 
36. 
37. 

" 38. Rörvoltmeter GR 726 A 619 
39. 340 
40. Tongenerator Siemens B4/14 451140 
41. Attenuator GR 249 393 
42. Frekvensmeter SR90A 731 
43. Förstärkare GR 814A 144 
44. Beatosciliator GR 613B 86 
45. Kompenseringsdon 
46. Oscilloscop Phil ips 152/50 2456 
47. Kraftaggr. Delco 6 Volt 
48. Dek.kondensator GR 219 1962 
49. Generator GR 484 
50. TV-mottagare Philips Tx 1418U 
51. Oscillator 
52. Universal instrument C8A 53463 
53. likriktaragg. 
54. Transformator Asea HMB 220 
55. Generator GR 603A 219 

I e, I ( 

I ( '" j ~ 

HA M • annonser 
Denna annonsspalt är öppen för radioamatörer, .om t 
denna sin egenskap riktar sig till andra radioamatörer. 
AnnonsprIs l kr per grupp om 4Z bol<stäver, siffror 
fllIer tecl<..... dock lägst 3 kr. Icke SSA-medlemmar 
dnbbel taxa. Text och Ukvld lnsll.ndas var för sig till 
kanaIlet före d .... 15 I mån&den före införandet. Annon
sörens anropssignal skall utsättas I annonsen. Enbart 
pos!lbox lrndtas såled... ej som adress. För kommer
aleI,! annons JrlUler QTC ordinarie annonsprIser (se om
olaceta andra sida). I tveksamma fall förbehAller sig 
rec!. rätt att a.vgöra. om annons skall anses 80m kom
merolflll. 

Köpes 
A Beg. mV-12 transcelver. exkl. powerpack köpes. 
SM6BER. Hardy I.lndberg. Box 736. Dals-Länged. Tfn 
0530/304 80 k ontorsUd. 

Säljes 
A, Mottagare NC 33 fb. skick. Preselektor SM 1. 
SM6CWZ. Leif Karlsson. Wetterllnsg8!tan 21 A. Fal
köping. T el. 0515/123 58. 

A' NCX5 Tran se. och SX 101 A. SM5SW Forsling, 
!\(usseronsvltgen 4, Huddinge. 

A 80 mtr SSB VFO - Exc. + TA 150 Watt kr. 
500:- . SM6CLH. Tfn 0300/11966 kväll. 

A TraIikmott'agare HAM1\lARLUND SP600 7K17, 
n rör dubbelsuper, Frekv.om r. 550 kc-54 Mc. Krl
staJJfilt'er. Var, band'bredd 0,2---'l3 kc, Säljes för 
1'500 sv kr, (kostar ny 1150 SJ. LA7RE Finn John
sen. Eldsvollsgat. 3, Notodden. 

A SM7DNB säljer för SM7BCM:s räkning: Elco 723 
tx m VFO 722 kr 350 :-. DX-40 lx m VFO VF-1 kr 
450:-, 9&-59 rxkr 250:-. Svar till Sl\I7DNB. Ingvar 
Karlsson, Torpv1igell 14, Oskarshamn. 

A Phlllps 990 X. PrIs 300:- kr. Torvald Hammar. 
St'.agnellusv. 34, Stockholm J{. Tfn 08/51 13 45. 

A NCX-3/Ued original power, trafon ändrad till 220 
volt, lIT inbyggd inäldei. SSB-AM-CW, ZOO watt 
PeP. - En Master-Mobile anl (alla band) med fäste, 
Sl\'(5Ll\(, Hans Djurberg. HagavH,gen 07, Solna·. Tfn 
82 7l 39 efter 1900. 

A I{omlllett Heathldt--statllon. T x Cheyenne MT-1 90 
Vi AM och CW. Rx Coma.nche MR-1 med bl , a, pro
duklde1ektor, krislallbandfiller, S-me1er m , m, Bäda 
enhelerna för 80-10 m banden med stor bandspr·id
ning. Dessutom medföljer kraftaggregat för bäde 12 
V liksp. (transl&toromvandlare) och 220 V växelspän
ning, Till högstbjudande. 500 W AM , SSB, FM, CW 
sändare hembyggd i rack. 80-10 m. Körklar, VFO 
och SSB-ada'pter bordsplacerade. övriga enheter i r ac
ken, Till högstbjudande, Hammariund HQ-110 E mot
tagare i utmärkt skick, 160--6 m banden. Till högst
bjudande. SM5KG, Klas-Göran Dahlberg. Tfn 
08/89 65 00, 89 33 88. 

A 4X150A. 3 st, 50 :-/st, Rörh, för d:o med ker, 
skorsten 50:-, Pass, kyl fläkt 24 v, 15:-. Ev. byte 
med 9 mc faJbr, tillv. xtal-filter, SM7CFF B. Johans
son, Järnllkrav. 17 A, Lund. Tfn 17000 (a.rb.), 22175 
(I>ost.). 

A i Mobil 144 mc transeeivor beskr-Iven i QTC 3/62, 
Säljes för 300:-, SM5BKA, Toma.s Rrattström, Vat
tugatan 23, Sundbyberg. Tfn 08/2843 09. 
A Quad antenn. 2 kryssfäste, 1>Oom 2", glasfiber. 
§50 :-. Quad antenn 21 mc, Kit, med glasfiber,kryss
fäste 300:-. Telrex TC88 använd 400: - , SM7XV. B. 
Ma.ttsson. Hälsingborg. Tfn 042/124258, 12 86 62. 
A "AUl\.TION". VnnNG VALlAN T med SB 10 och 
mikrofon ASTATIC D 104 för esb. am och CW, fullt 
körkl a.r säljes till högstbjudand'e. A lla anbud beaktas. 
CDR rotor medföljer. SM5APF, G. Gajner. DraJ<stlgcn 
5, Bromma. Tfn 08/25 84 00 efter kl. 18.00 25 84 33. 
-A; Halllcr. S38. Hammariund HQ129X m. >spartraIo 
orig, högt" ColILns AN/ART 13 m . delar t, Iikr, och 
hand1>Ok för ombyggnad, sänd,are Harvey W ells TES 
50, Al och A3, UpplysnIngar mot porto, Sl\I5ZT. Len
nart Larsson. Vulcanusgatan 8, Stockholm Va. 

A DRAKE 2B m, xlals f. 10 m. xlalcai. HALLI
CRAFTERS HA-l) (VFX) ma<lifierad keying, EXCI
TER 80-20 (15--10) m 6146 75 W, l'A 4X1625 450 
vv, samm'a höjd och bredd som excitern. Sändaren
hetern a matchar varandra. Full elekt. BK. varken 
knäppar eller chlrp, LIKRIKTARE 1500 v 0,5 A 
12 v 10 A för PA; till 90 % flLrdigbyggt. NIFE 
"ACRAR" typ TZ-4()Hl, 40AlI, 2X12 v. Sk"iv nägra 
rader för närmare upplysningar till SM3PZ. Stig Ed
blad. Storgat. 40. ömsköldsvlk. 

A: HAl\IJ\IARLUl'\D HQ-110 E I verkligt fint S'kick, 
Körd endast c:a 50 -lim . 1500:-, Nypris: ung, 2100:-. 
En ombyggd RUSS säljes oxo: 275 :-. S1\15-3663, 
Han~ \Vestberg. Vargungevågen 5, SnJt.sjö-DuvniLs. 
Tfn. 08/716 23 06 säkrast efter 1800. 

A En fabrikskopplad Central Eleetronie 20 A m. 
VFO, SX 101 m3 och AR 88 srumt 2 fulltrafos 220/110 
volt a 1-2 kvamp. SM6JO Einar Jernlls. Tfn 031/ 
402036. 

A QSL MED PERSONLIG TOUCHE - moderna 
och släende kort. Jag gör layout och framställ'Cr kJ'i
cheer mol låg koslnad, Tryckning ombesörjes 'av mig 
eller av d .. t tryckeri du själv väljer, DesIgnprogram 
mot svarsporto, SM5CI{J. Per BPrgström. Box 27014, 
STH 27. 

A MODELLTAG: Märklin, skal:a HO med massor 
med tillbehör, Ev, byte mot bättre trafikmoltagare. 
l st CDR-rolOT, l sl AlIiance-rotor, l st COll ins mek, 
filter, F250 A6,7, 1 sl HSP-lrafo, 3 st glöd-lrafo, 5 st 
drossl'ar, Mod. trafos, Kylfläkt, 6 V accumulator 75 
AH. Rör: 807, 816, 866, S~roAEZ, Ove Fridiund. Tfn 
57 98 20 e. 19.00. 

A Gelosn 4/104 m rör 70 kr. Fe<!der 300 ohm, tubu
lä r per m. 50 öre, Nätlrafos fr . 250 v-lO O mA till 
400 v,-15Q mA. Radio ocb T elevision årgå ng 1957-
1964 per ex 2 :00 kr Skriv till Si\f4DTL. Verner Hart
vig-SUrensen. Badhusgatan 10. Sunne. Tfn 0565-11662. 

Ac J{omplett CW/NBFM stn. 10--8() m l rack. Be
stende av VFO-Bandfilter EXjter med NBFM och ka
librator, P A-400W (813), Hsp-aggr, 2200 V. 300 mA 
med Variac, Rx-ombyg.gd Z ... lKL 940, antenn relä. trans
formatorer och Lsp-aggreg~t , 30-tal reservrör . 
SM5A UP, Anders Arnelo, R eagatan 7, Västerås. TCn 
021/401 91. 

A Ny RX SR-600 Special. Amatörbanden 3,5--28 
MC. Trippelsuper med 3:e MF 50 KC, Katalogpris 
1.950:- säljes för 1.200:-. Ny Rörvoltmeter I{YO
RITSU 1{-HG. HV-prob 30 KV OCh HF-prob 300 MC 
medföljer. 130 :-. Un1versallnstrument AVO-meter 
modell-8 280 :-. Slab, Likriktaragg, LNB KB-30, 
0-15, 0-30 volt 300 mA. 450:-, Lösa komponenter av 
olika slag. uppgift erter begäran , MU<ael Hank. Vat
tenlednlngsviigen 48 h, Hägersten. Tfn 45 95 95, 
458:139. 

A- SSB-TX Vice roy HkH 1.200:- , RX Gcloso G209 
800:-. Kal.gen, RC A T E -14 9 0,02 % 2'/,-5 MHz, 
överton 5--20 MHz 200:- »SI>lom>-RX/TX 8 W i väs
ka 90--230 VAC ei. 6 V'DC för räv el. porl. 200:-, 
Trecoscope se QTC 10/6 sid, 247 200:-. VTVM Eico 
232 100:-. Griddip Heath GD-1B 50:-. RX BC-451 
50:-, UKV-RX BC-733 50:-. Geloso VFO 4/101 
40:-. Kristaller 23200 o, 23666,7 kHz för 144 till 28 
resp, 2 MHz konv , 15:-/st. Rör 6159 5:-/sl, För 
QRO, endast tillsammans: 3 oljetrafo 2140V 1490V A, 
l glödtrafo för 6X8&6 1 3-fas helvåg, 2 oljekond, 4 
uF/4000V, 2 vridkond. Johnson 1008 pF/2500V resp, 
2,')0 pF/7000V. 
Sl\[5BHO. lIertl l OlstrllP. Stallv. 52. Tyresö. Tfn 
08/712 48 47. 

A SUCCE! Prlma. hiirlurar av ny typ 4 :75. Pop, 
loggbÖCker, olå el. g rä, 5 :75 och lösa loggblad 4 :15/50 
st. OBS! Nya prIser p g a högre skalt! A>J\a pri~er 
exkl. porlo, S1\13CUS, L. E. Brandt, Sta.ketg. 22. 
Gävle. 

A COJ.LlNS 75-A4 med manual och i mycket gott 
skIck säljes till högsbjudande, H. Wångberg, PriLst
sl<ogsviLg. 24. Huddinge. Tf" 08/5789 84 eft. kl. 19. 

A 12 el. beam fö r 144 mc med c:a 10 m. leleskop
mast. Arg, av QTC 1950--1964, de flesla helt kompl. 
E. I{arl.son . DIskusvägen 19. Tfn 49 U 49. 
A BC 348H + RFZ4. Skärmgallermodul. (E lfas) 
Fabr, byggd . 8 w. försi. M,l k rofone r, Arm~ns 2 W . 
station . SignaJgenerator. H eter Voc. ev. SSB sändare. 
BC348H och SSB ng i f. b. skick , Sl\[2CDS. Bertil 
Sjödin. Egnahemsv. 18. ({aU". 

~ 
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"" Central Elektronlc 20 A med vio och QFl. Sän

Garen är i topptrim. Sv. t. 8l1-f6CWK, Dals-Långed. 

.. CALL-BöCKER 1963-65, US o. Foreign 'Seet. Be
gär prlsuppg. IRCs 15/32/80 st 10/20/50:- (nu 85 
ö/st på posten !), QST 61-65, Dlrectory of Awards 
-Q5 11:- (2.50 dolL), DX/QSL Manag.Hst med 2000 
Managers 2:-. ALLT PORTOFRITT! 8M3PZ, Stig 
Edblad, Storgatan 40, örnsköldsvIk. 

"" CW-sändare Johnson Vlklng NavIgatör. 4() W alla 
band . RX GEL080 G4/214. Båda enheterna i verk
ligt gott skick och säljes förmånligt. SM7AJZ, G. 
Borg, Stockholms". 3 A, EkSjö. Tfo 0381/109 64. 

"" COLLIN8 KWl\I-2 516F-2 p/s Inbyggd högtalare 
och sparlrafo. Toppskick. L ägst 3.500 :-. HALLI
CRAt'TER 8-40, 0,51-44 M c 220 V. Lägst 150:-'7. 
8M3ATX, T. ögren, Skolgatan 2, östersund. Tfn 
063/21811. 

"" TANKER DU TA CERT? R eglementskunskaps
kompendiet <'3:-) och Teknikkompendlet (6 :-) ger 
Dig 0.11·0. kunskaper till 'lägsta pris. Det förstnämnda 
till regI. provet för A B o. C cert, det andra till tek
nlkprovet för A o. B. Sätt In bel. på giro 432946 
o. ange best. på talongen. 8 tlm telegrafikurs över
kopieras på Insända b and för 20 :-. SM7Tl, Bo Jöos
son, Sveag. 66, Malmö. Upplysn. Tfn 040/~33 95. 

UNGDOMSLEDARE 
sökes till radioklubb. Svar 
till Högdalens Ungdomsgård, 

Önskehemsgatan 32-34, 

BANDHAGEN 
Tel. 479406 tisdag o. tors

dag 10.00 till 16.00. 

ACOUSTICAL 
(Rolls Royce i Hi-Fi) 

Förstärkare, RadiotilIsatser och Hög
talare för Stereo och Mono. 
Du kan höra dem på " Hör Nu" Ljud
mässan på Gillet i september eller i 
vårt ljudrum, Hornsgatan 89, helst 
efter telefonkontakt . 

ADC Nålmikrofoner och Tonarmar 

SSB-AM-CW 
Helt renoverade sändare och mottagare garanterade 
som nya. Priserna Inkl. frakt och försäkring . 

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

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

~~~ ;~1~ ~Ef~ ...... H.~~7~~.I~ . ~ ~ ~ 
HALLICRAFTERS 
HT44 80-10 m 200 w SSB CW ISO w AM $380 

PlSOAC LIk. .. ............................ $ 110 
HT45 1500 w pep $354 P45AC LIk . $233 S X11 7 

80-10 m .................................. $ 367 
COLLINS 
32S3 och LIk. 80-10 m 175 w SSB CW $799 

KWM2 175 w .............................. $1ClBO 
75M 160-10 m $45a-$550 75S3 S-10 m .... $ 565 
DRAKE 
R-4 80-10 m $362 T4X 80-10 m 200 w SSB 

175 w CW AM ............................ $ 362 
TR3 80-10 m 300 w SSB 260 w CW AM $515 

RV3 (vfo) ................................ $ 60 
AC3 $82 DC3 $126 MS4 . . . . $ 25 
Swan 350 80-1'0 m 400 w SSB 320 w 125 w 

AM .... .. .......... .. ........ .. .. .. .. .. .. $ 380 
AC LIk. $87 
Galaxy V 80-10 m 300 w SSB CW $448 AC 

LIk. .. .. ...... .. .......................... $ 82 
SB34 80-15 m (no cw freg) 135 w SSB och 
~,OC.ill ..... .. ....... . ... . . . .. . ... .. $380 

SB2·LA 1000 w pep $255 
Squlres-Sanders SSIR, SSlS S-10 m .... $9SO 
P&H LA400C 800 w PEP $225 LA500M (Spi t-

fire) 1000 w pe p .......................... $ 190 
Hunter Bandit 2000B 2000 w pep ....... . . . . . $ 548 
CDR Ham-M TR44 beamer 220 V AC 
Telrex o . Hy-Gain Beamarna 

Skriv om information på nya och renoverade sän
dare och mottagare oc h hur lätt det ar att köpa 
från oss. 

Skriv ti ll W9ADN 

ORGANS & ELECTRONICS 
Box 117 lockport, Illinois USA 

QUAD 

konstruerade enligt sena,ste amerikanska rön. Dessutom alla ledande fabrikat inom 
HiFi, såsom Thorens, Ortofon, Shure, Lenco, Revox, Beyer, Tandberg, MP. 
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Leece·Neville V öxel ström sgenerato re r 
för Din radioutrustade biL Finns för 6, 12, 24, 32 och 42 volts batterispänning samt 
från 500 watt till 4 kilowatt. Även i mminutförande. 

Speciell amatörrabatt till licensierade sändareamatörer. 

HARRY THELLMODIAB (SMSLI) 
Hornsgatan 89, STOCKHOLM Sv 68 90 20, 69 38 90, 68 40 40 

( LPA 1 
Frekven'sområde: 
Max. uteffekt : 
In- och utimpedans : 

LINJÄRT SLUTSTEG 1000 W INPUT. 

Amatörbanden 3,5-30 MHz. 

900 W PEP vid mindre än 5 % distorsion. 
50 ohm. 

KOMPLETT MED INBYGGT NÄTAGGREGAT 

Antennrelä med egen strömförsörjning . 
Operationsklar på 1 sekund. 

Avstämning sker med hjälp av inb. 
di'skriminator och instrument med 
mitt-nolla . 

PRIS: 1800 :-

Frekvensområde : 

Effektområden : 

SWR-mätning : 

PMS1 
EFFEKT-och SWR-meter 

3,5-30 MHz 

0-100 och 0-1000 W ref!. effekt 
0-100 och 0-1000 W utg. effekt 

1 :1-20:1 

DIREKTVISANDE BADE VID EFFEKT- OCH SWR-MÄTNING. 

PRIS : 285:-
Begär datablad I 

AB SELTRON TELEINDUSTRI 
Egnahemsvägen 15, Spånga. Tel. 08/367790 

.. 
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