


•• 

ANTLIGEN EN NYHET 
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• BUILT IN NOISE LIMITER • 500 WATTS P.E.P. INPUT 

• BUILT IN 100 KH
Z 

CRYSTAL CALIBRATOR 

• FULL P. T. T.OPERATION • CALIBRATED 's' METER 

• AUTOMATIC LINEARITY CONTROL • GRID BLOCK KEYlNG 

• UPPER AND LOWER SIDEBAND SELECTION BY PANEL SWITC H 

• STEEP SLOPE CRYSTAL FILTER 5.2 MH Z 

• MATCIflNG A.C. POWER SUPPLY UNIT WITH BUILT IN SPEAKER 

• FULL COVERAGE ALL BANDS 3 . 5 to 30 MH Z • SSB, AM, CW . 
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presents 

I{WATLANTA 
HIGH POWER TRANSCEIVER 

for 
MOBILE & FIXED STATION 

OPERATION ON ALL AMATEUR 
BANDS FROM 10 to 80 metres 

Specifikationer: 3.5-4.0 MHz, 7.0-7.5 MHz, 13.9-14.35 MHz, 21 .0-21 .5 MHz, 28.0-
29.7 MHz. 

Input : SSB 500 W PEP, CW 350 W, AM 125 W. Bärvågs- och sidbandsundertryckning bättre 
än 50 dB. Distortionsprodukter c :a 30 dB undertryckn ing. 

Mottagaren : känslighet 0.5 uV fö r 10 dB S/ N vid 50 ohm. Selektivitet 2.7 kHz vid 6 dB och 
4.4 kHz vid 60 dB. 

Tillbehör: VOX, separat VFO och mobilaggregat. 

Prospekt på begäran. 
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En till mångas glädje numera flitigt återkomman
de bidragsgivare är SM4XL. Han har därigenom 
medverkat till att " försämra" statistiken på sid 
45. Med andra ord; tidskriftens fortlevnad bör 
inte byggas på ett fåtal medlemmars arbete. 
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Egen mast 
för 450 kr 

(ei rkapris) 

En smäcker och samtidigt s~b~'l+fri
bärande mast för exempelvis anten
ner till kommunikationsradio ' och TV. 
Längden är 13 m inkl. bärröret som är 
3,6 m. Det senare kan under antenn
montage och för tillsyn sänkas ned i 
masten. Det kan också tämligen lätt 
förses med motorrotator. 
Masten är en helsvetsad fackverks
konstruktion helt av rundstål som gör 
den ' lätt och luftig. Högklassig varm
galvanisering skyddar.>mot rostan-
grepp. .~ " 
För gjutning av fundament tillhanda
hålles ritning och byggnadsanvisning. 
Ingjutningsbultar ingår i mastleveran
sen. 
Ring eller skriv för närmare upplys
ningar. 

AB VÄG B E L VS N I N G Elox 3100. Stockholm 3 · 08/233840 . Telex 10675 Lintra 
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ARIM 
SSA:s redaktör och sekreterare under många 

av föreningens tidigare år, SMSWL, Hans Eliaeson, 
avled 19S5 och för att hedra minnet av honom 
och hans utomordentliga arbete för SSA och 
amatörradion instiftades "Hans Eliaesons Minnes
fond" samma år. Fondens ändamål är "att ge
nom understöd av ekonomisk och materiell art 
bidraga till ökade möjligheter för handikappade 
sändare- och lyssnareamatörer att utöva sin 
hobby". 

I vårt broderland Norge finns en motsvarande 
fond, "LASLG:s Hjälpefond", vilken instiftats till 
minne av NRRL:s tidigare ordförande Per Gunder
son, LASLG, i samband med hans bortgång 1966. 
De båda fonderna har i stort sett samma stadgar 
och i synnerhet ändamål. Den norska fondens 
styrelse har på mycket kort tid utfört ett jätte
arbete och därigenom tillfört fonden betydande 
belopp. Man har bl a startat en "femkronerulling", 
ett slags utmaning mellan bidragsgivarna, och 
dessutom utverkat ett statligt bidrag på 1S.000 
NKr från Det Kgl. Finans og Tolldep. 

Som tidigare nämnts i QTC 11 :68 har Hjälpe
fondens styrelse även startat en verksamhet i 
radioriket och fristaten Morokulien. Då det visat 
sig att namnet Morokulien icke är så väl känt 
eller att det fallit ur minnet kan det vara på sin 
plats att nämna att området ligger vid Lina tull
station utefter riksväg 61, Karlstad-norska grän
sen-Kongsvinger. Området är några kvkm stort 
med lika areal på vardera sidan om gränsen. 
Landets centrum är det 18 meter höga freds
monumentet i granit som fredsföreningarna i Nor
ge och Sverige reste 1914 till minnet av 100-årig 
fred mellan länderna. På senare år har Morokuli
en blivit en turistattraktion och efterhand har det 
vuxit upp turistinformationskontor, campingplat
ser, bensinstation, serveringar, postkontor och 
banker. Landet administreras av de båda freds
föreningarna, vilka utsett såväl guvernör som 
president, ståthållare, statsminister och kommu
nikationsminister. Namnet Morokulien uppfanns i 
slutet av SO-talet då Sveriges Radios Lennart 
Hyland och hans norska motsvarighet bildade 
ordet av det norska ordet "moro" och det sven
ska "kul", vilka ha ungefär samma betydelse. 

Sedan 30 juni 1968 har fristaten även sin egen 
amatörradiostation, LGSLG, vilken upprättats av 
styrelsen för den norska fonden och som, mot en 
liten avgift, får användas av alla besökande, in
tresserade radioamatörer. Prefixet LG är av nor
ska Telestyret reserverat för Morokulien och det 
kommer troligen icke att utfärdas flera tillstånd 
i den serien. Stationen var till en början härbär
gerad i ett rum i turistinformationshusets andra 
våning men sedan november förra året finns den 
installerad i den s k ""grensestua". Detta hus 
disponeras numera helt för denna verksamhet. 
Med norska och svenska amatörkrafter i sam-

QTC 
verkan har husets inre helt renoverats. Utrym
mena omfattar stationsrum, ett större sällskaps
rum samt ett kök med modern köksutrustning och 

• två bäddar för övernattande gäster. 
Den 12 oktober 1968 sammanträffade i Moro

kulien ett par representanter för de båda före
ningsstyrelserna och därmed inleddes samar
betet mellan de båda fondernas styrelser. Efter 
ytterligare förberedelser på båda sidor avhölls 
ett nytt sammanträde den 26 december varvid 
ARIM (Amatörradio i Morokulien) konstituerades. 
Detta skedde för att få till stånd ett samarbets
organ mellan de båda fonderna och genom sam
verkan tillföra fonderna medel att användas för 
handikappade amatörer. Styrelsen består av två 
man från vardera landet. Ordförandeposten bytes 
varje år och SSA:s styrelse utser ordf för 1969. 

Som nämnts har man på norsk sida samlat in 
pengar genom sin "femkronerulling" men dess
utom säljes "borgerbrev" (ett mycket vackert ut
format diplom, som samtidigt utgör en aktie i 
Morokulienstationen) och varje utsänt QSL in
bringar 3 NKr eller 3 IRCs. Dessa medel gå oav
kortat till LASLG:s Hjelpefond. Genom samarbetet 
kommer verksamheten att utökas och intensifie
ras. Intäkterna delas lika mellan fonderna. 

Det har då och då framställts frågor om varför 
SSA inte redan från början deltagit i uppbygg
naden av amatörradiostationen genom samarbete 
med NRRL. Det var inte möjligt eftersom SSA:s 
styrelse var helt ovetande om stationens tillkomst 
förrän den var ett faktum. Vi har emellertid för
ståelse för N RRL:s förklaring: den norska freds
föreningen önskade, med hänvisning till den 
stundande turistsäsongen, att en amatörstation 
omedelbart skulle komma igång och dessutom 
ville Hjälpefondens styrelse se hur arrangemang
et skulle upptas av amatörerna i gemen. 

Behållningen i Hans Eliaesons Minnesfond har 
ständigt varit ganska blygsam. Inkomsterna består 
till allra största delen av enskilda medlemmars 
bidrag samt insamlade medel i samband med 
årsmöten o I. Verksamheten har omfattat materiell 
hjälp till några handikappade amatörer samt ett 
antal mindre bemedlade eller fysiskt handikap
pade, som fått sina årsavgifter till föreningen 
betalda. Det nu inledda norsk-svenska samarbetet 
i Morokulien är en åtgärd för att försöka öka 
intäkterna och därmed hjälpmöjligheterna. Ända
målet är mänskligt, värdigt och hjälpbehovet stort. 
Med många krafter i samverkan kan säkert de 
nödvändiga medlen åstadkommas. 

SM4GL 

39 



HQ 
Sammanträde med SSAs styrelse, distriktsledare 
och funktionärer den 16-17 nov 1968. 
Närvarande: GL (ordf), FA, ACQ, LN, CVH, WI, 
KG, CTF, AA, CXE, KL, UG, BKZ, ZD, ID, AED, 
AP och AEN (för valkommittsn). 

Protokoll av den 3 okt 1968 hade ej hunnit 
fram med posten och kunde därför ej uppläsas 
och justeras. I stället beslöts att detta skulle 
justeras av ordf, LN och ACQ för att inte onödigt
vis försena publiceringen i QTC. 

Från Televerkets Centralförvaltning hade kom
mit kopia av ett brev angående störningar i band
spelare, HiFi-utrustningar o dyl. Av brevet fram
gick att T C:s störningstjänst torde kunna lämna 
tekniskt bistånd för lösande av dylika problem. 

SM2AIJ invaldes i SSA Old Timers Club (OTC). 
GSA (Göteborg) ansökte per brev om bidrag 

med 90:- kr för täckande av kostnader i sam
band med SM6-meeting den 22/9. Detta godkän
des efter tillstyrkan av DL6. 

Ordf informerade om överflyttningen av SM0-
distriktets QSL-sortering till Västerås samt om 
skriftväxlingen som med anledning härav före
kommit mellan honom och AIO. 

Ordf informerade om hittills inkomna motioner 
inför årsmötet 1969. Från SM5EEG hade kommit 
en motion om ändring av stadgarnas § 4, som 
handlar om medlemmarnas rösträtt samt från 
SM6CWU en "Motion om en motion om motio
ner". 

Ordf informerade om undersökningar som gjorts 
angående möjligheterna att enkelt få med för
namn i Televerkets matrikel E:22. Därvid hade 
bl a framkommit att samtliga amatörer finns regi
strerade på hålkort där även förnamn finns med. 
Dessa hålkort skulle kunna utnyttjas för att via 
ett magnetband "data-sätta" erforderliga upp
gifter för matrikeln. Ärendet undersökes vidare i 
samarbete med fackmän. 

KG uppläste det officiella protokollet från sam
manträdet med Televerkets Centralförvaltnings 
herrar Gars, Akerlind och Malmgren. I detta stod 
bia 

att man beslöt att med omedelbar giltighet 
ändra fonidelen på 40 m till att omfatta 7040-
7100 kHz (7000-7040 kHz endast CW) 

att ett SK9 prefix, om SSA så önskar, kan ut
delas för den svenska verksamheten i Morokuli
en, så snart ansökan inkommer. (Ordf insköt här 
att ordf i NRRL per brev meddelat att möjlighet 
även finns att få använda någon signal i li!{het 
med LG1WL eller LG1SSA) 
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att man från Televerkets sida ej har något emot 
att nuvarande förfarande med uthyrning av RTTY
maskiner ändras till försäljning, dock med för
behållet att försäljning får ske endast till SSA
medlemmar som vid eventuell försäljning i sin 
tur bör göra detta till annan SSA-medlem. 

Olika störningsproblem diskuterades. UG före
slog att man skulle försöka få till stånd en kom
mitts med representanter för SSA, Televerket och 
radiofabrikanterna som skulle utreda möjlighe
terna att få "BC-apparater" försedda med eller 
förberedda för avstörningsfilter o dyl redan vid 
tillverkningen. Frågan undersökes vidare. 

SM3TI erbjöd per brev SSA att köpa copyright
en på teknikkompendier avsedda för dem som 
vill testa sina kunskaper inför A- och B-certifikat
prov. AP påpekade att helt nya frågor är under 
införande. Beslöts därför att ej antaga detta er
bjudande. 

CVH informerade om brev från 5CJP med an
ledning av dels annonsen i QTC beträffande med
lemskap i ARRL och prenumeration på QST och 
dels tidigare insänt men ej publicerat bidrag an
gående "Hamradio". Bidraget ifråga hade av 
redaktionen bedömts vara utformat som en an
nons varför CJP erbjudits att få det infört för 
ordinarie annonspris. Detta hade han dock ej 
accepterat. CJP hotade nu att indraga all annon
sering under 1969 om ifrågavarande bidrag ej 
infördes i QTC. UG påpekade att en lösning vore 
att CJP tillställde redaktionen ett exemplar av 
"Hamradio", för att få en recension i QTC. KG 
föreslog införande aven nyhetsspalt i QTC, i 
vilken nya komponenter, apparater och naturligt
vis även tidskrifter skulle kunna presenteras sak
ligt och objektivt för att hålla medlemmarna in
formerade om de nyheter som dyker upp på 
marknaden. KL påpekade att artiklar i andra tid
skrifter tidigare har refererats i bullen genom 
tekniske sekreterarens försorg. Om nuvarande 
tekn sekreteraren ej vill göra detta, bör styrelsen 
försöka förmå någon annan att återupptaga denna 
medlemsservice menade han. 

FRO erbjöd i ett brev SSA att inkomma med 
anbud på ett antal "Linkstationer". AEN och AP 
hade sett olika exemplar av denna stationstyp 
och ingen av dem trodde att de skulle kunna 
säljas genom försäljningsdetaljen. Erbjudandet 
avslogs. 

En kurator på Malmö Allm Sjukhus skrev och 
frågade vilka möjligheter en invalidiserad patient 
hade att få amatörradiocertifikat, efterlyste hjälp 
att skaffa fram erforderlig apparatur samt någon 



som kunde hjälpa personen ifråga tillrätta med 
alla tekniska problem. Mötet var mycket positivt 
till frågan och ordf fick i uppdrag att undersöka 
vad som kunde göras. 

KL läste upp några punkter från protokoll som 
förts vid senaste SM4-meetinget. Bland annat 
hade man efterlyst sändning av övningstexter på 
telegrafi i stället för SHQs sändningar som nu 
upphört. Man hade också diskuterat möjligheter
na till central QSL-sortering. 

WI meddelade att Västeråsgänget startat en 
gallupundersökning via bullen för att få fram 
hur stort intresse som finns för en ev sändning 
av övningstelegrafi per radio. Med resultatet från 
denna gallup som hjälp hoppades man sedan 
kunna förmå SHQ att återupptaga sina sändning
ar på eller i närheten av 80 och/eller 40 meters 
amatörbanden. 

CVH föredrog skrivelsen från SM5CUC vilken 
ej föranledde någon styrelseåtgärd. 

LN avlade rapport om det ekonomiska läget 
per den 30/10. Utgifterna uppgick till 131,9 kkr 
(budgeterat 136) av vilket bl a QTC dragit 50,6 
kkr, QSL 14,3 kkr och löner 25,8 kkr. Inkomsterna 
uppgick till 130,5 kkr av vilket bl a medlemsav
gifterna svarade för 107,1 kkr och försäljnings
detaljen 14 kkr. 

Ordf informerade om tidigare gjorda utredning
ar angående kostnaderna för QTC. Han informe
rade därefter om de offerter på tryckning som 
inkommit för 1969 från Borgströms Tryckeri i 
Motala och Västra Aros Tryckeri i Västerås. De 
båda offerterna jämfördes. Respektive anbuds
givares priser vid olika sidantal och upplagestor
lekar åskådliggjordes på "svarta tavlan". CVH 
informerade om VA-trycks kapacitet och omsätt
ningsutveckling de senaste åren. 

Efter ingående diskussion under närmare 3 tim 
beslöts antaga VA-Trycks offert. 

QTC-debatten fortsatte efter att CVH informe
rat om bl a sänkta annonspriser som fr o m 1969 
kommer att tillämpas bl a tack vare att redak
tionen då övertar annonsanskaffningen. CVH ef
terlyste också en målsättning för QTC för redak
törerna att arbeta efter. Ett flertal olika förslag 
för QTCs utformning och drift framkom. BI a före
slogs att QTC skulle säljas i lösnummer i kiosker, 
tidningsaffärer o dyl, att vem som helst skulle 
ges möjlighet att prenumerera utan att för den 
skull behöva bli medlem, att QTC skulle drivas 
och utformas som en separat "firma" ägd av SSA. 
Mötet beslöt att en utredning av dessa och lik
nande frågor som rör QTCs framtid och målsätt
ning skulle ske och man uppdrog åt redaktionen 
att göra denna tillsammans med eventuella adjun
gerade. 

CVH redogjorde för QTCs väntade kostnader 
under 1969. (Grundkostnad för tryckning, tillägg 
för "finstil", handsättning, omslag, porto, pake
tering o dyl, lokalkostnad, kontorsmaterial och 
författararvoden) . Fördelaktigheten med vissa an-

tal sidor per nummer diskuterades med ledning 
av den antagna offerten för 1969. Redaktionen 
föreslogs uppmärksamma detta . . 

Man diskuterade även olika författares alster. 
Ett flertal röster höjdes mot bl a de i mångas 
ögon alltför antikverade artiklar av SM4XL som 
hittills publicerats. 

QTC-redaktörernas arvoden diskuterades. KG 
föreslog att arvodena skulle höjas radikalt. AEN 
instämde och båda motiverade sina ställnings
taganden med att den förtjänst som SSA väntas 
göra genom att kontraktet med annonsbyrån upp
sagts och annonsanskaffningen övertagits av re
daktionen, borde tillfalla, åtminstone delvis, re
daktörerna i form av ökat arvode. 

CVH informerade om en extra bidragstävling i 
QTC, som skulle provas under 1969. Tävlingen 
är avsedd att löpa kvartalsvis och inför varje nytt 
kvartal skall några fixerade ämnen bestämmas 
till vilka de tävlande skall hålla sig. Avsikten med 
detta är att dels få fler artiklar och dels få ar
tiklar om ämnen som tidigare saknats eller efter
lysts. Att en bidragsgivare fått sin artikel grans
kad för denna tävling, skall på intet sätt påverka 
hans chanser i den ordinarie bidragstävlingen. 
Bidragen skall granskas av personer som av 
redaktionen bedömes vara "experter" inom res
pektive ämnesområde. 

Diverse önskemål från medlemmar ute i landet 
angående sortering och distribution av QSL fram
fördes. En bilaga efterlystes till SSAs saga som 
föreslogs innehålla information om hur ett QSL
kort utformas, vilka uppgifter det skall innehålla 
och hur det skall fyllas i, hur distributionen och 
sorteringen går till, hur systemet med QSL-mär
ken fungerar, hur man skall sortera korten innan 
de insändes till SSA osv. Ordf föredrog en utred
ning angående de beräknade kostnaderna vid 
eventuell utsändning av inkommande QSL direkt 
till respektive medlem. Som grund för utredning
en låg bl a en tidsstudie som gjorts vid QSL
byrån i SM6. Utredningen visade att för att kunna 
åstadkomma denna extra service skulle QSL
kostnaderna och därmed även medlemsavgiften 
behöva mångdubblas. Att på nuvarande stadium 
införa ett sådant system ansågs därför ej realis
tiskt. 

Från QSL-byrån i SM6 framfördes förfrågan 
om hur man skulle förfara med kort till signaler 
som inte finns och aldrig funnits. (T ex SM6XTK). 
Mötet beslöt att dylika kort skall få förstöras. 
Detta gäller förstås inte kort till t ex en SM6a 
som bytt distrikt eller liknande. 

Man undrade också vad som skulle göras med 
alla de kort som aldrig avhämtas utan bara sam
las på hög. Någon konkret lösning framkom ej. 
KL föreslog att en kommilte skulle utarbeta för
slag till instruktion för personalen på de olika 
distriktens QSL-byråer. Mötet uppdrog åt UG och 
AEN att göra detta. UG föreslog att en man på 
varje distrikts byrå skulle tillerkännas gratis med-

~ 
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lemskap som tack för allt arbete. Inget beslut 
fattades, men förslag på namn inhämtas från de 
olika distrikten. 

Arsmötets placering årstidsmässigt diskutera
des. KL föreslog att styrelsen skulle undersöka 
om det är förmånligt att ev ändra bokslutsåret 
till juni-juli eller att förlägga årsmötet för kom
mande år till föregående års slut. Detta för att 
inte årsmötet skall tvingas ta ställning till bl a 
ekonomiska frågor som gäller ett år av vilket 
redan en fjärdedel gått. Förslaget undersökes. 

Ordf undrade om det ansågs ekonomiskt lämp
ligt att övertaga copyrighten på den lilla typen 
av loggbok som nu säljes genom försäljnings
detaljen. SM2AQQ innehar copyrighten . Mötes
deltagarna tyckte sådant förfarande kunde vara 
lämpligt om priset var rimligt. Ordf förhandlar. 

ID informerade om att man på många håll 
utomlands, bl a inom ARRL överväger att låta 
en testlogg utgöra verifikation vid ansökan om 
vissa diplom. Respektive testledare skulle i så 
fall bemyndigas skriva ut en verifikation på vissa 
åberopade QSO under en test. Mötet beslöt på 
rekommendation av ID att SSA skulle tillämpa 
detta så snart vissa tillämpningsregler beträffan
de bl a eventuell tidsbegränsning utformats. 

QSL-frågan inom SM0 diskuterades. AA sade 
sig vara glad för att Västerås nu skötte sortering
en för SM0 så att han i lugn och ro kunde ägna 
sig åt att organisera och skaffa fram folk som 
då tiden är mogen kan ta över och sköta detta 
från Stockholm. AA framförde förslag från 0KV 
om att respektive distriktsledare skulle under
söka medlemmarnas intresse för att få korten di
rekt i brevlådan . 

ID begärde att få införa vissa förtydliganden 
i reglerna för portabeltesten beträffande effekt
klasserna. Han meddelade också att 7BKl stod 
som svensk segrare i SAC-testens CW-del och at! 
OH2AM i multioperatorklassen hade högre po
ängsumma än något lands samtliga multiopera
torstationer tillsammans. Detta släckte definitivt 
Sveriges chanser att i år vinna landskampen. 
På förslag från ID beslöts att i likhet med tidiga
re år låta trycka och distribuera en resultatlista 
från årets SAC-test. 

lO omtalade att han kommer att avgå som 
ordf i Region I. Detta beklagades livligt av ordf 
och övriga mötesdeltagare. lO informerade om 
senaste sammanträdet inom Region I. Där hade 
bl a diskuterats: 

rävjakts-EM, där Ungern (som ej är medlem) 
hade erbjudit sig att stå som arrangör. Detta 
kan dock knappast antagas varför EM, om inget 
annat erbjudande inkommer snart, måste upp
skjutas ett år. 

Euro-Oscar sateliten 
International Sports Code 
nya regler för val av medlemmar i exekutiv

kommitten vid Region I konferenser. (Väljs vid 
varje konferens) . 
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Ordf presenterade EDRs förslag till omorgani
sation av Region I vilket bl a skulle innebära att 
varje land sände en representant till årliga sam
manträden. Detta skulle troligen ställa sig dyrt 
med tanke på resekostnaderna. 

Vid 1969 års Region I konferens i Belgien ut
sågs ordf, AED, AlO, CPIoch KV att represen
tera SSA. AlO och KV reser antagligen på egen 
bekostnad och CPls resa betalas av GSA (med 
bidrag från 6e distriktets övriga medlemmar) . 

Förslag på motioner till Region I konferensen 
diskuterades. Följande ämnen föreslogs att tagas 
upp av SSA : 

SSTV, samordning av frekvenser inom regionen . 
Rävjaktsregler. 
Meteorscatterförbindelser på VHF. 
VHF-fyrars frekvenser. 
Bandplan för VHF smalbandsfrekvensmodula

tion. 
Teknisk hjälp åt handikappade. 
Utbyte av " abstracts" över innehållet med-

lemsländernas amatörtidskrifter. 
Verifiering av test-Q SO genom testlogg. 
Datum för nästa styrelsesammanträde, som 

skall hållas under december, fastställes senare 
per korrespondens. 

Bulletinredaktör 
Harry Akesson SM5WI 
Vitmåragatan 2 
722 26 VÄSTER AS 

Lördagar DX-bulletin 
1500 SM5SSA 
1500 SM5SSA 

Söndagar 
0900 SM6SSA 
0930 SM3SSA 
0930 SM7SSA 
1000 SM0SSA 
1000 SM7SSA 
1030 SM0SSA 
1030 SM2S8A --
QTC 
Box 52 

3525 kHz 
7025 kHz 

3750 kHz 
3650 kHz 
3650 kHz 
3650 kHz 
145,0 MHz 
7060 kHz 
3650 kHz 

SM5ACQ 

CW 
CW 

SSB 
RTTY 
AM 
SSB 

8SB 
SSB 
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årsmötet 1969 
Arsmötet 1969 
Föreningen Sveriges Sändareamatörers medlem
mar kallas härmed till ordinarie årsmöte söndag
en den 23 mars i Stockholm. Tid och plats med
delas i QTC 3. 

DAGORDNING 
1 Val av ordförande för mötet. 
2 Tillkännagivande av vid mötet uppgjord röst

längd . 
3 Val av sekreterare för årsmötet. 
4 Val av två personer att jämte ordföranden 

justera mötets protokoll. Justeringsmännen 
skola tillika tjänstgöra som rösträknare. 

5 Frågan om dagordningens godkännande. 
6 Frågan om mötets stadgeenliga utlysning. 
7 Framläggande av styrelse- och kassaberät

telse. 
8 Framläggande av revisionsberättelse. 
9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det 

gångna arbetsåret. 
10 Val av styrelse och två styrelsesuppleanter. 
11 Val av revisorer och revisorsuppleanter. 
12 Tillsättande av valkommitte bestående av 

minst tre personer, ej tillhörande styrelsen. 
13 Behandlande av budget för 1969 jämte fast

ställande av medlemsavgift för 1970. 

14 Motion från SM5EEG om fullmaktsbegränsning. 
15 Motion från SM6CWU angående sättet att pub

licera motioner. 
16 Motion från SM5CUC angående medlemmars 

publiceringsrätt. 
17 Motion från SM5AA m fl angående 

a) Styrelsens sammansättning och DLs röst
rätt. 

b) Arligen återkommande postomröstning. 
c) Inrättande aven central QSL-byrå. 

18 Motion från SM3WB angående inrättandet av 
en SSA opinionsnämnd. 

19 Motion från SM0MC angående bildande aven 
s k "official observer's group". 

20 Plats för nästa årsmöte. 
21 Verksamheten 1969. 

Donald Olofsson 
sekr. 

Samtliga medlemmar uppmanas att medföra 
gällande medlemskort för 1969. Innehavare av 
fullmakt för annan medlem bör, vid äventyr att 
fullmakten ej kommer att ingå i röstlängden, av
lämna denna under lördagen den 22 mars. Full
maktsutställarens namnteckning skall vara be
vittnad av två personer. 

motioner till årsmötet 
Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om 

att till Styrelsen för Föreningen Sveriges Sändare
amatörer få inlämna följande motion angående 
ändring av Föreningens stadgar § 4 angående 
rösträtt att föredragas inför Föreningens nästa 
allmänna sammanträde. Nämnda paragraf före
slås få ny lydelse enl. följande : 

§4 
Rösträtt 

"Hedersmedlem och aktiv medlem har vid före
ningens allmänna sammanträden en röst. Röst 
kan överlåtas genom skriftlig fullmakt till annan 
röstberättigad medlem. Dock äge sådan medlem 
att genom dylik fullmakt ej företräda mer än 
högst n stycken andra medlemmar." 

Det exakta maximumantalet fullmaktsröster har 
ej angivits. Detta antal, n, anhåller jag vördsamt 
att allmänna sammanträdet må besluta om. 

Som personligt förslag föreslår jag antalet full
maktsröster begränsat till två (2), men allmänna 
sammanträdet lämnas helt att självt besluta om 
siffran. Skulle allmänna sammanträdet besluta om 
siffran noll (O) får jag vördsamt föreslå följande 
lydelse av § 4: 

§4 
Rösträtt 

"Hedersmedlem och aktiv medlem har vid per
sonlig närvaro vid föreningens allmänna samman
träden en röst. " 

Såsom skäl för motionen får jag vördsamt an
föra följande : 
a) Stadgarnas § 4 kan i nuvarande lydelse ge viss 

möjlighet till missbruk ; missbruk genom att en 
handfull personer, drivet till sin spets: en per
son, genom fullmaktsröster kan komma att 
inneha majoriteten av röstlängden, dvs helt 
behärska allmänna sammanträdet, Förening
ens högsta myndighet. En dylik situation kan, 
såvitt jag förstår, ej vara önskvärd, och synes 
dessutom motsägas av stadgarnas § 7 vari 
fastslås att "föreningens medlemmar samlade 
till allmänt sammanträde, vartill samtliga med
lemmar kallats, utgör föreningens högsta myn
dighet" . 

b) Obegränsat antal fullmaktsröster kan resulte
ra i delvis eller helt felaktiga beslut vid de 
allmänna sammanträdena. Flertalet beslut fat
tas ju där enl. "ja säger ja, nej säger nej, ord
föranden avgör styrketalet" - metoden, dvs 
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utan egentlig rösträkning . Nu kan dock envar 
levande människa icke säga sitt ja eller nej 
med mer än en stämma - sin egen . Dvs ord
föranden har i princip ingen som helst möjlig
het att direkt avgöra huruvida medlemmen X:s 
stämbandsresurser betyder en eller tusen rös
ter enl. röstlängden. Detta kan endast avgöras 
vid rösträkning, ett förfarande som måste an
ses vara alltför otympligt och tidskrävande 
för att vinna tillämpning i alltför stor utsträck
ning. Maximering av antalet fullmaktsröster 
torde därför medverka till mera direkta och 
precisa beslut vid de allmänna sammanträ
dena. 

c) Föreslagna ändring av § 4 skulle med all san
nolikhet medföra ökat personligt engagemang/ 
närvaro vid de allmänna sammanträdena från 
de enskilda medlemmarnas sida, något som 
måste anses vara enbart stimulerande och av 
godo. 

Jag vill till sist starkt poängtera att missbruk 
el felaktigheter av skildrat slag såvitt mig bekant 
ännu ICKE förekommit, och motionen är alltså 
icke föranledd därav. Det torde dock vara både 
bättre och lättare att förebygga i tid än att i 
efterhand söka reparera ev uppkomna skador. 

Med anledning av ovanstående får jag därför 
hos allmänna sammanträdet vördsamt anhålla om 
bifall på motionen. 

Uppsala i oktober 1968 
Ulf Olsson, SMSEEG 

Motion om en motion om motioner 
Förra årsmötet förekom en motion av grövre 

slag. Den upptog flera sidor i QTC och var ändå 
långt ifrån fullkomlig . Det finns tyvärr inget som 
säger att detta var en engångsföreteelse. Det kan 
upprepas, kanske i flerfaldig upplaga. Vi skull e 
då stå inför möjligheten att en eller flera nummer 
av QTC skulle behöva tryckas för att föra fram 
olika alster i dagsljus. Detta måste vara en kraf
tig ekonomisk belastning för vår förening . Det är 
väl knappast meningen att våra medlemsavgifter 
skall gå till att trycka skönlitterära alster. Stadgar
na säger att alla motioner skall vara införda i 
QTC men måste de vara tryckta i QTC? Går det 
inte lika bra med en stencilerad bilaga till QTC? 
Om denna bilaga ligger inne i QTC måste den 
väl betraktas som införd i QTC. Detta måste väl 
vara praktiskt och framför allt billigt. Ur mångas 
synpunkt skulle det vara önskvärt att slika motio
ner trycktes på ett sanitärt behagligt papper och 
levererades i rulle men det är väl omöjligt att 
tillfredsställa bland annat av trycktekniska skäl. 

Borås den 30 oktober 1968 
Stig Johansson SM6CWU 

44 

Motion om publIceringsrätt 
På grund av att det för mig varit omöjligt att 

få in något som helst bidrag i tidningen QTC och 
fö'r förklaringen härtill endast varit ett brev från 
styrelseordföranden att QTC ägs av styrelsen 
och att dom ensamma avgör vad som ska in eller 
ej så motionerar jag SM5CUC om att årsmötet 
diskuterar och beslutar om hur medlemmarnas 
publiceringsrätt garanteras. 

Vällingby den 31 /12 1968 
SM5CUC 

Kommentar 
Pga att ovanstående motion innehåller vilse

ledande uppgifter följer här nedan det aktuella 
avsnittet ur det brev till vilket motionären refe
rerar : 

" Det brev Du tidigare skrivit till redaktören CVH 
läste han upp på styrelsesammanträdet i novem
ber och det föranledde, efter en mindre diskus
sion, ingen styrelsens åtgärd. Det ansågs heller 
inte nödvändigt att publicera det i QTC. Ärendet 
finns intaget i mötesprotokollet. Brevet har alltså 
redovisats helt öppet för styrelsen (eftersom det 
enligt stadgarna är styrelsen som ger ut QTC) 
och har inte refuserats av CVH ensam eller i 
samråd med mig ". 

Ordf 

TRE MOTIONER TILL FöRENINGEN SVERIGES 
SÄNDAREAMATöRER's ARSMöTE 1969 

1 Härigenom föreslås, 
att föreningens samtliga distriktsledare (DL) skall 

ha full och lika rösträtt (en röst vardera) som 
styrelseledamot vid föreningens styrelsesam
manträden, 

att envar DL, då han inte själv kan närvara vid 
styrelsesammanträde, skall ha rätt att endera 
skriftligen deltaga i omröstningarna meddeist 
i förväg insänd röstningssedel och/eller till 
styrelsesammanträdet sända annan fullvärdig 
medlem som ersättare för sig (ersättaren be
höver ej komma från det egna distriktet), 

att ingen styrelseledamot eller styrelsesuppleant 
må företräda någon distriksledare (DL) vid 
styrelsesammanträde. 

2 Härigenom föreslås, 
att föreningen inför allmän, årligen återkomman

de postomröstning före årsmötesförhandling
arna i alla punkter på dagordningen, där om
röstning kan ifrågakomma, 

att den ovan föreslagna, årliga postomröstningen 
lämpligen verkställes i samband med inbetal
ningen av medlemsavgifterna, 

att resultatet av de ovan föreslagna, årliga post
omröstningen skall föreligga färdigt vid års
mötets öppnande. 



3 Härigenom föreslås, 
att föreningens OSL-service ordnas så, att varje 

medlem erhåller samtliga sina OSL-kort hem
sända via postverket, 

att föreningen för att förverkliga en sådan OSL
service inrättar en central OSL-byrå, där alla 
OSL från in- och utlandet mottages, sorteras 
och distribueras. 

SM5A~ SM5G~ SM0K~ SM0L~ SM5UU, SM~ 
WA/0, SM5XW, SM5AFB, SM5ANG, SM5AKH, 
SM5BCE,SM5BZR,SM5CAE,SM0CER,SM5CLW, 
SM0DZL, SM0DCS, SM0EGL. 

MOTION 
Undertecknad föreslår, att det i någon form 

genom SSA:s försorg bildas en s k " Official ob
servers group" som skulle ha till uppgift att över
vaka överträdelser på våra frekvenser. Namnen 
på de som kommer att ingå i gruppen borde 
finnas med i varje nummer av OTG. Likaså borde 

Särtryck 
Ur detta nummer av OTG kan vi erbjuda 

följande särtryck, mot insändande av nedan 
angivna belopp i ostämplade svenska frimär
ken till QTC, Box 52, 72104 VÄSTERAs 1. 

nr 14 VXO för 144 MHz . .... .. . 2X45 öre 

Priserna inkluderar porto. Ange nr och an
tal i beställningen. 

Kansliets personal ber enträget 
att medlemmarna vid beställ
ning av materiel från försälj
ningsdetaljen skriver ut både 
namn och adress samt signal. 

På talongen till de inbetalnings
kort som nu i januari utsändes 
för 1969 års medlemsavgift, får 
inga som helst meddelanden 
skrivas. 

Adressändringar och andra 
meddelanden bör alltså göras 
på separat papper. 

frekvenser och från vilket land sändningarna 
kommer, även RTTY-signaler, som icke är av
sedda för amatörer, publiceras i OTG. 

Det vore även av intresse om eventuella åt
gärder, som vidtagits, kunde delges medlemmar
na i OTG. 

Stockholm den 29 dec 1968 
Sten A. Larsson, SM0MC 

i\1otion till 1969 års föreningsmöte 
Härmed föreslås inrättandet aven SSA opini

onsnämnd. Nämnden skall till sin sammansätt
ning bestå av samtliga distriktsledare varav en 
utses till ordförande. Nämnden skall icke fungera 
som disciplinärt organ. Nämndens uppgift är att 
behandla ärenden som kan innefattas i begrep
pet "dålig amatöranda" . Nämndens uttalande skall 
offentliggöras i föreningens tidning. 

Gävle den 30 december 1968 
Sven Granberg, SM3WB 

Får vi 
besvära om 
idetävi ingen 
Regler i QTC 12:1968 

OTG distribueras till ca 2900 medlemmar. 
Sedan OTG 5:1968 har 

1 medlem 
1 
1 
2 
3 

15 

" medlemmar 

producerat 7 artiklar 
5 
4 
3 
2 " 
1 artikel 

Dessa 23 personer utgör 0,79 % av adres
saterna. 

Medan dessa 0,79 % arbetat med att pro
ducera artiklar har tidskriften sänts till ca 
2877 andra adressater varje månad. 

Varje månad regelbundet och utan avbrott. 
Därför att 0,79 % av föreningens medlem

mar bidragit med material under tiden som ca 
2877 andra adressater legat på soffan. 

Eller suttit i köket och fikat. 
Men det får man förståss inte 24 kr sidan 

för. 
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synpunkter 
Eskil Eriksson, SM4AWC 
Folkhögskolan 
71041 FELLlNGSBRO 

o pa 

Numera verkar det bli allt vanligare med köpta 
saker på sändar- och mottagarsidan . Många 
tycker dock fortfarande om att experimentera 
med antenner. Innan antennen hunnit provas, 
tjusas man av ovissheten om dess egenskaper 
- markförhållanden, placering etc har ju så stor 
betydelse. 

KORT-KORT OM VAGUTBREDNING 
Ytvågen når inte långt, några tiotal mil över 

land och omkring 100 mil över hav. På 3,5 MHz 
hörs den kanske upp till 20 mil, på 14 MHz om
kring 5 mil och på 144 MHz endast några hundra 
meter. 

Jonosfärvågen, eller om man så vill rymdvågen, 
har man större nytta av på kortvågsbanden upp 
till 30 MHz. Radiovågorna reflekteras i jonosfä
rens skikt och hamnar ett gott stycke från sända
ren . Reflexionerna sker huvudsakligen i de s k 
E- och F2-skikten. 

E-skiktet, vars medel höjd är omkring 110 km, 
förekommer nästan enbart under dagen. Etthopps
förbindelser (en reflexion) via E-skiktet på upp 
till 240 mils avstånd kan dagtid ge mycket goda 
signalstyrkor. 

F2-sklktet, vars medelhöjd vintertid är omkring 
250-300 km och sommartid 300-400 km, har 
DX-aren stor nytta av. Det största avstånd som 
kan överbryggas med etthoppsförbindelse är om
kring 400 mil. Genom flerhoppsförbindelser når 
man runt hela jorden. 

Död zon kallar man det område till vilket Y t
vågen ej når och där jonosfärvågen ej hörs där
för att den reflekterade vågen hamnar längre 
bort. 

Troposfärvågen utbreder sig i troposfären, den 
del av jordens atmosfär som sträcker sig från 
jordytan upp mot cirka 10 km höjd. Vid VHF
förbindelserna utnyttjas troposfären. Troposfären 
är ej joniserad, alltså ej elektriskt ledande. Ut
bredningen påverkas starkt av temperatur, luft
tryck och täthet. 

Norrsken och sporadiska joniseringar gör, att 
radiovågorna ibland kan ta något annorlunda 
vägar än de vanliga. Detta utnyttjas också som 
bekant. 

Vertikalstrålning 
Det är ur fle ra synvinklar fördelaktigt att ha 

vissa bestämda mått på en antenn, t ex 112 våg
längd. Vid den längden är antennen i resonans 
och rent resistivoch man behöver inga förläng
ningsspolar, som ytterligare skulle försämra an-
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antennproblemet 

tennens verkningsgrad - en "för kort" antenn har 
i sig själv låg verkningsgrad . Antenner med dessa 
vedertagna mått får också strålningsdiagram som 
man känner till. Horisontalstrålningsdiagrammet 
åskådl iggör antennens utstrålning i horisontal
planet, och vi känner till halvvågsdipolens åtta
formade lob och riktantennernas mer eller mindre 
smala lober. 

Vertikaldiagrammet, som visar antennens ut
strålning i vertikalplanet, är mycket beroende 
av antennhöjden och bör intressera DX-aren sär
skilt. Genom att placera antennen på en viss höjd, 
kan man bestämma vertikalstrålningsvinkeln . Kän
ner man dessutom jonosfärskiktens höjd, kan 
man beräkna den distans man kan uppnå med 
ett hopp. Vertikalstrålningsvinkeln (vinklarna vid 
flera lober) för en horisontell halvvågsdipol be
räknas enligt följande: sin V1 - J. /4h; sin v, - 3U4h; 
sin V3 - 5iJ4h; sin v, - 7A/4h; 
J. =våglängden (m) ; h=antennens höjd över elek
triska jord planet (m) . 
Figur 1 visar vertikalstrålningsdiagrammet för 
en halvvågs dipol på en våglängds höjd. Man 
erhåller två lober (V1 och V2). 

Ex: En horisontell halvvågs dipol för 14 MHz 
(20 m) sitter på 8 meters höjd över marken (10 
meter över elektriska jordplanet) . Antennens 
vertikalstrålningsvinkel beräknas enligt följande : 
sin v1=20/ (4 · 10)=0,5; v1=300 
sin v2=(3 · 20)/ (4 · 10) = 1,5 (ingen lob i vinkeln 
V2 då sin V2 är större än 1). 
Antennen har alltså en vertikallob med maximum 
i 30°. 

Bästa vertikalstrålningsvinklar för DX är för 
7 MHz (10-35° ), 14 MHz (7-22°),21 MHz (6-20°) 
och 28 MHz (5-14° ). 

Man har också möjlighet att beräkna den dis
tans (d) , som kan uppnås i ett hopp vid reflexion. 
Först beräknas vinkeln tJ) enligt följande : 
sin tJ) = eos v/ (1 + hj/R) (se fig 2) 
v = antennens vertikalstrålningsvinkel 
hj = jonosfärskiktets höjd (km), se uppgifter om 

E och F2-skiktens höjd 
R = jord radien (6367 km) 
Avståndet d (km) beräknas. d =220 (90-v-tJ»). 
v och tJ) uttrycks i grader. 

FÄLTSTYRKA 
Fältstyrkan från en sändare är beroende aven 

del faktorer, bl a det medium där vågutbredning
en sker. Vid vågutbredningen i fri rymd kan fält
styrkan från en halvvågs dipol skrivas: 



Fig 1. Vertikalstrålningsdiagram för horisontell 
halvvågs dipol på höjden en våglängd. 

E=(222/d) Vp där E=fältstyrkan (mV/m) ; d=av
stånd till sändaren (km) ; 
P=utstrålad effekt (kW). 

Våg utbredningen sker dock sällan enbart i fri 
rymd, varför formeln inte är av så stort intresse. 
Vid jonosfärsförbindelser på kortvåg förloras en 
del vid reflexionerna. Kurvan i figur 3 visar fält
styrkan från en halvvågs dipol i dB över 1 /-L V/m 
på avståndet d från sändaren vid en sändareffekt 
på 100 watt till dipolen (förstärkning O dB). Hel
dragna kurvan avser reflexion i F2-skiktet och 
streckade kurvan reflexion i E-skiktet. 

BRUS 
Fältstyrkan från en sändare ger inget direkt 

mått på radioförbindelsens kvalitet. Signalen kan 
utnyttjas (tas emot) endast om den ligger till
räckligt över brus- och störnivån. På kortvåg kan 
man i stort sett försumma den moderna mot
tagarens egen brus. Det utifrån kommande bruset 
består av industriella störningar (tändstörningar, 
störningar från elektriska maskiner, kraftledning
ar etc) och atmosfäriska störningar. Figur 4 visar 
typiska värden för störnivån i dB över 1 /-LVlm 
vid en mottagarbandbredd på 3 kHz. Vid motta
garbandbredden 6 kHz ökas angivna värden med 
ca 3 dB. 

hj 

d 

Fig 2. Radiovågens reflexion i jonosfären. 

dB (över 1 jJv/ m) 

(320 fJ V/m) SO 

(32 fJvjm) 30 

........ E-reflexion 
"- .... , , , , , 

F2-reflexion 

(10 fJV/ m) 20 '--__ -.-__ -"T ___ -t-_~d 
100 1000 10000 km 

Fig 3. Fältstyrkan från en sändare med 100 W 
fill antennen. Antennvinst O dB relativt halvvågs 
dipol. 

MOTTAGARENS INGANGSSPÄNNING OCH 
KÄNSLIGHET 

På kortvågsområdet kan ingångsspänningen 
till en mottagare ungefärligen beräknas enligt 
följande: U=(40'E)/f där 
U = mottagarens inspänning i /-LV vid anpassad 

halvvågsdipol (50-75 ohm) 
E = fältstyrkan i /-LV/m (uppskattad enligt figur 3) 
f =frekvensen i MHz 

Vid mottagning av telegrafi och SSB bör den 
önskade signalspänningen vara 30-50 ggr (ca 
30 dB) större än störspänningen. Uppfattbarhets
gränsen anses här ligga vid ett signal/störnings
förhållande på 10 dB (ca 3 ggr). Med ledning av 
kurvorna i figur 3 och 4 kan man sålunda göra 
vissa bedömningar om en radioförbindelses för
utsättningar. 

dB(rel.ljJV/ m) 

+20 

+10 

O 

-30 '--___ --, ____ --. __ -._-'r-F_re.kv. 

3 S 7 14 21 28 MHz 

Fig 4. Typiska fältstyrkevärden för brus vid mot
tagarbandbredden 3 kHz. 
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ANTENNEN 
Antennen kan betraktas som en belastning 

med impedansen Za med en resistiv del Ra och 
en reaktiv del Xa. Antennens resistiva del utgörs 
av strålningsresistansen Rs och förlustresistan
serna Rf (Ra = Rs + Rf). Man brukar tala om an
tennens verkningsgrad, som kan tecknas 'rj = 
Rs/(Rs+Rf) . 

Verkningsgraden är proportionell mot anten
nens totala elektriska längd. En kort vertikal mo
bilantenn med förlängningsspole får sålunda en 
låg verkningsgrad jämfört med en "full size"
antenn. Förlusterna i förlängningsspolen bidrar 
också till en lägre verkningsgrad . 

Strålningsresistansen Rs är beroende av an
tennens höjd över jord planet. För en halvvågs 
dipol varierar antennimpedansen Za, som huvud
sakligen består av strålningsresistansen Rs då 
antennen är i resonans, med höjden över jord
planet enligt figur 5. 

MATARLEDNINGEN 
Matarledningen har karakteristiska impedansen 

Zo, vanligen 50 eller 75 ohm. Radiovågen rör sig 
inte lika fort i en ledning som i luft eller vakuum . 
Förhållandet mellan våghastigheten i en ledning 
och våghastigheten i vakuum kallar vi ledningens 
relativa våghastighet= rv. Koaxialkablar har rv 
på omkring 0,6-0,7 och 300 ohms bandkabel 
har rv omkring 0,8. En ledning har tyvärr också 
dämpning. Ledningsdämpningen F anger hur 
många gånger en signal dämpas i ledningen . 
Om t ex F=2 i en kabel, är uteffekten hälften av 
ineffekten. Vill man uttrycka ledningsdämpningen 
i dB gäller sambandet Fdb = 10· 10log F. 

Matarledningens inimpedans Zin (vid sändaren) 
är beroende av antennens impedans Za och -
om ej fullständig anpassning råder - matarled
ningens längd. Figur 6 visar ett Smith-diagram, 
som används för att åskådliggöra impedansens 
variation utefter en ledning. Ett varv motsvarar 
0,5 elektriska våglängder. Diagrammets mittpunkt 

/ 

1.4 
Za Zo 

1.2 l/" 

\ Ir 
t- f- - - -

motsvarar matarledningens karakteristiska im
pedans Zo (i figuren 50 ohm). Den vågräta linjen 
motsvarar reaktansen noll. Cirkelbågarna ovan
för den vågräta linjen motsvarar induktiva reak
tanser (+ jX) och cirkelbågarna nedanför den 
vågräta linjen motsvarar kapacitiva reaktanser 
(-jX). De heldragna cirklarna motsvarar resis
tanser (R). Punkten längst till vänster på den 
vågräta linjen betyder alltså resistans noll och 
reaktans noll. Punkten längst till höger på den 
vågräta linjen betyder oändligt stor resistans. 

Antag, att man har en matarledning som i ena 
änden avslutas med en antenn med impedansen 
Za=30 +j 41 (det kan alltså vara en något för 
lång antenn med Ra=30 ohm och Xa=41 ohm, 
induktiv reaktans). Matarledningen är 0,292 elek
triska våglängder lång. 

Vill man veta impedansen i matarledningens an
dra ände (Zin) in prickas antennimpedansen Za 
i diagrammet som punkt A. Dras en radie från 
diagrammets mittpunkt genom punkten A träffar 
radien punkten 0,128 Å (enl graderingen TOWARD 
GENERATOR = MOT GENERATOR). Man gör nu 
en förflyttning utefter samma gradering, alltså mot 
generatorn (sändaren), och hamnar 0,292 Å från 
punkten 0,128 Å, dvs i punkten 0,42 Å. Från denna 
punkt dras en ny radie. En cirkel med centrum 
i diagrammets mitt dras genom punkten A. Cir
keln skär den andra radien i punkten B, som 
motsvarar in impedansen i kabeln (Zin). Av dia
grammet utläses, att Zin=21-j 24 (R=21 ohm 
X= -24 ohm, kapacitiv). Vi ser här hur en från 
början induktiv belastning transformerats, så att 
impedansen i ledningens andra ände (Zin) bli
vit kapacitiv. Genom att göra ledningen en bit 
längre (0,08), ) kunde Zin blivit rent resistivoch 
lika med 16,5 ohm (punkt C). Cirkeln skär den 
vågräta linjen även i punkten D, som motsvarar 
en rent resistiv impedans på 150 ohm. Genom att 
dividera detta värde med karakteristiska impe
dansen 50 ohm erhålls ståendevågförhållandet s. 
s = 150/50 = 3. 

- b - t- ~ - - I-1.0 
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0.4 

0.2 

-V '\ l1 
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~ l? r--.... !--" 
r-... ~ V ~ l? 1'-. ~ t--.... I---' 
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\V 

1/ 
I 

1/ 
O 

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2!. 
Fig 5 Antennhöjd (Våglängder) 
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IMPEDANCE COORDINA TES- 50-OHM CHARACTERISTlC IMPEDANCE \ f 
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," ' ,:---...... : ---,11. 
l : TZo. 

0.38 0.37 
I" l I , 

Fig 6. 

SÄNDAREN 
Sändaren är en växelspänningskälla med varia

bel utimpedans Zut. Se figur 7. Zut ändras då 
vi stämmer av sändaren. Vi har maximal uteffekt 
då den reaktiva delen i Zut är lika stor som den 
reaktiva delen i Zin . Reaktanserna skall dock 
ha omvänt tecken (Är Zin kapacitiv, skall Zut 
vara induktiv). 

EFFEKTSAMBAND OCH STAENDE VAGOR 
Se figur 8. Ståendevågförhållandet, s, relateras 

alltid till den aktuella matarledningens karakte
ristiska impedans Zo. Om inte Za är resistivoch 

\- 0.292>' • I , 
A 

lika med Zo erhålls alltid ett s som är större 
än 1. Man strävar alltid efter att få Za = Zo och 
resistiv. Genom att kapa antenntråden till rätt 
längd eller sätta in förlängningsspolar, förkort
ningskondensatorer etc , kan man bringa anten
nen i resonans. Antennens reaktiva del Xa blir 
därvid noll. Den resistiva delen Ra kan göras 
lika med Zo genom att t ex placera antennen 
på lämplig höjd eller genom att använda någon 
transformeringsanordning , delta-matchning el dyl. 

Innan s definieras, är det lämpligt att definiera 
reflexionsfaktorn r. Om Za ej är anpassad till 
Zo, kommer det att gå en viss effekt i riktning 
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från antennen mot sändaren. Denna effekt kallas 
reflekterad effekt, Pr. Den effekt som går från 
sändaren mot antennen kallas framåtgående ef
fekt, Pi. Man har sålunda en framåtgående spän
ningsvåg Ui och en reflekterad spänningsvåg Ur. 
Reflexionsfaktorn r=Ur/Ui. 
Ståendevågförhållandet s= (Ui + Ur)/(Ui-Ur). 
De båda spänningsvågorna Ui och Ur mäts med 
SVF~meter, som kan direktgraderas i s (SVF). 
varvid Ui används som referens (inställning av 
fullt instrumentutslag). 

Den effekt som utvecklas i antennen, Pt, är lika 
med framåtgående effekt minus reflekterad effekt. 
Pt=Pi-Pr. 
Hur mycket av den tillgängliga sändareffekten 
Pm kan man då få ut i antennen? Låt oss först 
anta, att matarledningen är förlustfri. 

OM SÄNDAREN FÖRMAR STÄMMA AV DEN 
TILL MATARLEDNINGENS INGANG TRANSFOR
MERADE ANTENNIMPEDANSEN, LÄMNAR SÄN
DAREN SIN MAXIMALT TILLGÄNGLIGA EFFEKT 
Pm. 

Trots ett förekommande ståendevågförhållande 
större än 1, får man alltså ut hela den tillgängliga 
sändareffekten i antennen, förutsatt att sändaren 
är riktigt avstämd (se föreg "SÄNDAREN"). Detta 
innebär, att den framåtgående effekten Pi måste 
vara större än den tillgängliga sändareffekten. 
Så är också fallet. Vid rätt avstämning är Pi = 
Pm+Pr. 

Vid mätning av reflexionsfaktor och stående
vågförhållande skall SVF-metern inkopplas så 
nära antennen som möjligt. Av praktiska skäl är 
detta oftast omöjligt. SVF-metern inkopplas i stäl
let - som antennens s skall mätas - så nära 
matarledningens början som möjligt. Används 
SVF-metern som hjälp vid avstämningen för att 
mäta minimum reflekterad effekt, skall den kopp
las in mellan sändare och antennfilter. Något 
mått på antennens SVF får man emellertid inte 
i senare fallet. 

Vi har hittills i hela vårt resonemang förutsatt 
förlustfri matarledning. Ledningsdämpningen kom
mer man inte ifrån i praktiken. Förutom lednings
dämpningen tillkommer - om ståendevågförhål
landet är större än 1 - en extradämpning. Den 
totala dämpningen blir därvid Fs= F(S2+ 1)/2 s där 
Fs= ledningsdämpning + extradämpning (antal 

gånger) vid s större än 1 
F = ledningsdämpning (antal gånger) vid s = 1 
s = ståendevågförhållande (SVF) 

Exempel 
Antag, att vi har en antenn som matas med 

20 meter RG58/U på 144 MHz. I denna kabel har 
vi ca 3 dB (F = 2 enl formeln F d8 = 10 '°log F) 
dämpning. Vi har en missanpassad antenn med 
s=5. Till följd av det höga ståendevågförhållan
det blir den totala dämpningen i stället för de 
ursprungliga 3 dB nu FS=2(52+1)/(2·5) =2,6 
gånger, vilket motsvarar ca 4,2 dB. 
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Då SVF-metern placeras i matarledningens 
början, vid sändaren, får man ett litet mätfel pga 
kabeldämpningen. Följande samband råder: 

(sm+1) +F(sm-1) .. 
s= dar 

(sm+1) -F(sm-1) 
sm = uppmätt s (vid sändarsidan) 
s =verkligt s 
F = kabeldämpning (antal gånger) 

Exempel 
Om vi t ex har en kabeldämpning på 3 dB (F 

=2) från mätpunkten till antennen och vid sända
ren mäter upp ståendevågförhållandet 1,67 är 

(1,67+1) +2(1,67-1) 
antennens verkliga s = =3 

(1,67 + 1) -2(1,67-1) 
Man kan sammanfattningsvis säga, at! ett nå

got högt ståendevågförhållande i och för sig inte 
behöver vara någon katastrof. Tillsammans med 
hög ledningsdämpning får man dock en extra
dämpning. Högt s kan ge stora reaktanser i ma
tarledningens ändpunkt och ställer krav på sän
darens utgångsfilter (särskilt antennfilter kan er
fordras) . Vid högt s uppstår dessutom stora spän
ningsmaxima på matarledningen med risk för 
överslag, vilket i dessa ESB-tider med förhållan
devis höga toppeffekter förtjänar påpekas. Om 
en kabel vid s = 1 tål en effekt Pa, tål den vid hög
re ståendevågförhållande endast Pb= Pals. För 
RG58/U, som vid 100 MHz garanteras för 210 W, 
reduceras effekten vid s=3 till Pb=210/3=70W. 

BEKÄMPNINGSMEDEL 
Om man tycker att ståendevågförhållandet i 

alla fall är i högsta laget eller om man vill opti
mera antennanläggningen finns naturligtvis en 
del att göra. 

Antennens impedans liksom dess resonans
frekvens är ganska beroende av höjden över 
marken. Man får således inte utgå ifrån, att en 
halvvågs dipol alltid har 75 ohms impedans. 
Figur 5 visar hur antennimpedansen för en halv
vågsantenn varierar med höjden över jordplanet. 
Jordplanet befinner sig ofta 1-2 meter under 
själva markytan, men i städer med kabelnät etc 
sammanfaller ofta markytan och jordplanet. Har 
man möjlighet, kan man alltså genom att ändra 
antennens höjd få bättre anpassning. Antenn
impedans kan mätas med HF-mätbrygga. I QTG 
nr 7:1952 beskrivs et! s k "antennascope" som 
tillsammans med en GD-meter medger mätning 
av antennimpedansen. Impedansmätningen behö
ver inte göras uppe vid antennens matningspunkt. 
Man kan i stället använda en mätledning, som 
skall vara en eller flera halva elektriska våg
längder lång. Mätledningens längd i meter = n . 
rv . 150/f där n = antalet erforderliga halvvågor, 
f = frekvens i MHz och rv= relativa våghastigheten 
i ledningen. Impedansen hos mätledningen är 
godtycklig. 



Längden på mätledningen bestäms lämpligen 
genom dippning med GO-meter, varvid man an
tingen kan dippa en liten bit av kabeln eller hela 
längden. Kabeln kortsluts därvid i ena änden 
och i andra änden görs en liten lin k på ett varv, 
ev bara en kortslutning, som förs intill GO-me
terns spole. 

För att avgöra, om en antenn är i resonans, 
kan man ansluta en halvvågs mätledning till an
tennen . Sändaren stäms av för resonans utan 
antenn ansluten. Antennen (mätledningen) an
sluts, varefter sändaren ånyo stäms av för reso
nans. Måste slutstegets C ökas, är antennen in
duktiv (fö r lång). Måste C minskas för att få re
sonans, är antennen kapacitiv (för kort). Behövs 
ingen ändring är antennen resistiv - i resonans. 
För den som inte har mätinstrument, kan kurvan 
i figur 5 användas för att ungefärl igt bestämma 
antenn impedansen . 

Exempel 
En halvvågs dipol har en nominell impedans på 

cirka 75 ohm. Om antennen är gjord för 14 MHz 
och sitter på 12,5 meters höjd över markytan , 
hur stor är impedansen? 

12,5 meter över marken betyder ungefär 14 
meter över jordplanet. 14 meter är 0,65 vågläng
der. Enligt kurvan erhålls vid 0,65 våglängder 
Za/Zo=0,8. Za = 75 X O,8=60 ohm. 

Matarledningens impedans 
Antennen i föregående exempel skall alltså 

matas med 60 ohms kabel för att få rätt anpass
ning. Ovetande om antennens impedans, kanske 
vi matat antennen med 75 ohms kabel och fått 
ett ovälkommet s (SVF) "på köpet" . Ibland hän
der det, att man gjort en antenn, men saknar 
lämplig matarledning - tror man . Man har kanske 
en rulle gammal surpluskabel eller några meter 
plastisolerad nätkabel , men man vet inte impe
dansen hos kabeln ifråga. Väljer man matarled
ningen en halv elektrisk våglängd, spelar matar
ledningens impedans ingen större roll. Man kan 
givetvis få stående vågor utefter ledningen, men 
impedansen vid sändaränden är densamma som 
uppe i antennens matningspunkt. Kabeln dippas 
in till en halv våglängd. 

Vill man bestämma en kabels karakteristiska 
impedans, kan man göra på följande sätt: Bestäm 
relativa våghastigheten rv för kabeln genom att 
sträcka ut en bit, eventuellt hela kabeln och förse 
den med en liten link i ena änden. Oip (med GO
meter) erhålls vid udda antal kvartsvågor. 
rv = (I . f) / (75 . n) där I = den dippade kabeln fysi
ska längd i meter ; f = frekvensen i MHz ; n = antal 
udda kvartsvågor (uppskattas med vetskap om 
ungefärliga rv=0,5-0,8) . 

Förutom rv måste kabelns kapacitans eller ka
pacitans per längdenhet bestämmas. Kapacitan
sen mäts i kapacitansmätbrygga eller med GO
meter. Används GO-meter, kan följande tillväga
gångssätt användas. 

~<-e....,..tL-....,.--~ Za (antenn) 

! 
Koa x 

Fig. 7 

--Pr (Ur) 

Fig. 8 

Fig.9 

Anordna en svängningskrets med en känd kon
densator (lämpligen 100 pF). Gör spolen så stor, 
att resonans erhålls på omkring 7 MHz. Se figur 
9. Kapa 25-50 cm av kabeln och anslut kabel
biten parallellt med svängningskretsen . Oippa 
kretsen ånyo. Beräkna kapacitansen enl igt 

Ck=C [(~)~ 1J där 

Ck = kabelbitens kapacitans i pF 
C = kapacitansen hos den kända kondensatorn 

i svängningskretsen (pF) 
f1 . = resonansfrekvens för enbart svängningskret

sen 
f2 = resonansfrekvensen för svängningskretsen 

med parallellkopplad kabel 
Kabelns karakteristiska impedans Zo beräknas 
enligt 

10000 · lk 
Zo= där 

3 · rv · Ck 
Ck= kabel bitens kapacitans i pF 
rv = kabelns relativa våghast ighet (tidigare be

räknad ; se föregående) 
Ik = kabelbitens fys iska längd i meter 

Transformering 
Oet finns flera andra sätt än de här beskrivna 

för att förbättra anpassningen, T-match, gamma
match etc. Ett av de enklare sätten är att ordna 

~77 
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Det blir på 2-metersbandet vanligt, att man 
från kontinenten erhåller svar på sin egen fre
kvens och vi börjar alltmer närma oss den en
kanalstrafik, som är bruklig på kortvågsbanden 
sedan ca 25 år tillbaka. Jag vill inte säga att det 
beror på någon speciellt utpräglad konservatism 
från VHF-amatörernas sida, utan förmodligen på 
svårigheterna att med enkla medel alstra en va
riabel frekvens, som är stabil och har ren ton 
på höga frekvenser. De i radiotekniken mindre 
bevandrade VHF-amatörerna har inte varit så 
lyckligt lottade som KV-bröderna, som dels haft 
tillgång till fabriksbyggd apparatur och dels haft 
möjligheten att bygga en enkel vfo, som även 
efter ett par frekvensfördubblingar är tillräckligt 
stabil. 

I dag är situationen annorlunda. Det finns 
SSB-stationer för kortvåg att köpa på marknaden 
som kan kompletteras med fabriksbyggda s k 
transverters för 144 MHz. Det finns fabriksbyggda 
transistorvfo-er på hög frekvens, med bra stabili
tet och ren ton och det finns fabriksbyggda ex
citers enligt vfx-principen . Dessutom har det 
framkommit mängder av konstruktionsbeskriv
ningar i amatörtidningar och handböcker på 
ovannämnda apparatur, men trots detta går det 
ännu så länge relativt långsamt med övergång 
till enkanalstrafik på 2-metersbandet i Sverige. 

En av orsakerna är väl att sändaren blir mer 
komplicerad och därmed dyrare, en annan är 
svårigheten att välja det system man skall an
vända för att erhålla en variabel frekvens. An
tingen man använder vfo, vfx eller vxo finns det 
både nackdelar och fördelar. 

I mitt fall var problemet att på enkelt och bra 
sätt erhålla en ersättning för kristallen i sända
ren. Då det för det första finns en mängd kristall
styrda sändare i Sverige och för det andra, då 
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jag, som inte är radiotekniker, fick en sak att 
fungera, tror jag att en beskrivning i OTe skulle 
hjälpa till att få en bättre trafikteknik på 2-
metersbandet. VXO-n användes i samband med 
den sändare som är beskriven i OTe 12:1965 
och som har en 9 MHz kristalloscillator, men 
med annat antal varv på spolarna bör den fun
gera lika bra om grundfrekvensen är en annan. 

I VHF-spalten fanns för någon tid sedan en 
vxo med transistorer och den har SM7DBM 
byggt i modifierad form i flera exemplar på 7,5 
MHz och funnit att om man nöjer sig med att 
"dra" en FT-243 kristall ca 15 kHz är stabiliteten 
tillfredsställande även efter multiplicering till 
135 MHz för blandning med 9 MHz till SSB på 
2 meter. VXO-n består aven kristalloscillator 
med en kiseltransistor, vilken efterföljes aven 
annan transistor, som fungerar som buffer och 
förstärkare. Transistorerna med komponenter är 
i mitt fall monterade på en 5 mm tjock bakelit
piatta för att få ordentlig stabilitet. 

Frekvensdriften är minst när kristallen svänger 
närmast sin egen frekvens, vilket innebär att 
nollkapaciteterna skall vara så små som möjligt. 
Kondensatorn e bör således ha liten min-kapa
citet och helst monteras en bit från chassiet, 
om det är av ledande material. Vidare skall kris
tall hållaren monteras på en platta av isolerande 
material eller kristallen lödas direkt in i kretsen. 
Ledningsdragningen skall göras med grov tråd 
och så direkt som möjligt och kristallomkopp
lare undvikas. 

Själv har jag försökt hålla dessa regler, men 
för att minska tiden vid kristallbyte monterade 
jag in en omkopplare och monterade då kristal
lerna på en bakelitplatta i en halvcirkel runt om
kopplaren. I vxon finns i dag 5 kristaller och 
dessa täcker området mellan 144 och 145 MHz 
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Fig. T. Kopplingsschema (ör VXO. 

och de olika kristallerna överlappar varandra 
mer eller mindre beroende på att jag haft eller 
köpt kristaller med lite kufiska frekvenser. 
Exempelvis finns det en del 27 MHz kristaller 
som ju är slipade för att svänga på 3:e över
tonen av 9 MHz, men är billiga och svänger bra 
i denna oscillator. Den enda nackdelen är att de 
inte kan flyttas så mycket i frekvens, som kristal
ler slipade för grundtonen. Kanske beror delta 
även på fabrikaten av kristallerna. Vill man ha 
lika stor frekvensvariation på samtliga kristaller 
kan man använda en spole till varje kristall. 

Uteffekten från transistorerna är inte särskilt 
stor och det fordras lite mer effekt om man skall 
kunna styra ut sin tidigare kristalloscillator eller 

8ak~[itp[atta 

dubblare med vxo-n. Givetvis kan man addera 
ytterligare transistorer och på så sätt få lämplig 
effekt och det gör givetvis den som växt upp 
samtidigt med transistorerna. För mig var det 
enklare att plocka i junkboxen och sätta in ett 
par rör för att få lämplig förstärkning . Ett ECF82 
räckte för en del av bandet, men för att få jämn 
drivning över den största delen av bandet satte 
jag in även ett 6AKS och stämde spolarna, så 
att uteffekten passade min exciter. Eftersom 
kristalloscillatorn i sändaren är en triod med av
stämd anod krets på 9 MHz befarade jag själv
svängning i steget vid inkoppling av vxo-n , men 
det inträffade inga extra besvärligheter. 

Koaxkontakt 

/ 

U-bockad Cu-skärm. j ordas i chassi~t 
Transistorn 

Fig.2 Princips kiss på komponentplaceringen i AI-chassie 2TOxT20x70 mm. 
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Fig 3. För att förenkla förhandsinställning av kris
tall och frekvens kan man göra en skala enligt 
ovanstående skiss, placerad på lätt synlig plats. 

Beträffande uppbyggnaden kan sägas att plat
tan med transistorerna är monterad inuti alu
miniumchassiet på avståndsrör för att begränsa 
värmeöverföringen från rören på ovansidan. Mel
lan samtliga spolar, även på bakelitplattan, finns 
kopparskärmar, så att koppling mellan spolarna 
undvikits. Dessutom är alla jordningar gjorda i 
dessa skärmar med kortast möjliga ledningar 
och någon tendens till självsvängning har inte 
märkts. Övrig ledningsdragning är gjord på känt 
VHF-maner med så korta trådar som möjligt och 
flitig användning av genomföringskondensatorer. 

Spoldata är inte angivna i skissen, då jag inte 
känner typen av järn kärna i formarna. Det är 
emellertid spolformar från gamla Be-pytsar med 
diameter 11 mm. För resonans på 9 MHz kan 
som riktvärde anges, att L 1 har 60 varv, men får 
nog utprovas i varje särskilt fall. L2 har ca 30 
varv, L3 och L4 har vardera 40 varv 0,3 mm tråd . 

Trimningen inskränker sig till att trimma kret
sarna i resonans på kristallens frekvens och jus
tera järn kärnan i L 1 till önskat täckningsområde. 
Det är lämpligt att först börja med transistor
stegen och kontrollera att dessa fungerar med 
ett 9 volts torrbatteri. När detta är klart kan 150 
volts stabiliserad spänning kopplas på och kret
sarna justeras till max uteffekt. Enheten kan se
dan kopplas till den använda sändarens kristall
oscillator med 1-2 m coaxkabel, ju kortare kabel 
ju mindre effektförluster, men i gengäld större 
risk för att få in hf och svårare att få vxo-n inom 
bekvämt räckhåll 

Jag har mätt lite på den vxo som här beskri
vits, men då jag inte vet exakt hur mycke.t min 
trafikmottagare inklusive 2 meterskonverter dri
ver i frekvens och driftförhållandena i övrigt va
rierade vad beträffar rumstemperatur och nät
spänning kan värdena endast betraktas som rikt
värden . Med fullt utvriden kondensator, då kris
tallen svänger närmast grundfrekvensen, och 
spolen inställd för en variation på drygt 400 kHz 
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Noggrannheten blir bättre ju större skala man 
använder, men man får godtagbar noggrannhet 
med vanligt millimeterrutat papper. 

var frekvensdriften mindre än 0,5 kHz på 60 min. 
När kristallen svängde 400 kHz från sin högsta 
frekvens var driften ca 1 kHz på 60 min. Således 
ingen överväldigande stab ilitet när kristallen 
kommer för långt från grundfrekvensen, men det 
är tillräckligt för korta qso och bättre än en hel 
del övertonsoscillatorer. Samtliga mätningar är 
gjorda på 144 MHz, så grundfrekvensdriften är 
16 gånger mindre. 

I min sändare har jag en 5-polig omkopplare 
för kristaller och vxo. Normalt användes någon 
av de fyra kristallerna och är det då spänning 
på vxo-n är kapaciteterna i omkopplaren tillräck
liga för att vxo-frekvensen skall gå igenom sän
daren och alstra sidband. Vid sändning med x-tal 
kopplas därför 150 V spänningen bort. Samma 
bortkoppling var nödvändig vid mottagning, efter
som vxo-n trots noggrann skärmning hördes S 1 
över bruset i min mottagare. Vid intoning av 
vxo-n på motstationens frekvens kopplas spän
ningen på vxo-n och ett par rör i excitern. När 
sedan övriga rör plus PA-steget slås på, ändras 
vxo-frekvensen märkbart, vilket kan ske, om inte 
tillräcklig isolering i form av buffertsteg finns. 

En vxo finns även beskriven i The Radio Ama
teurs VHF Manual av W1HDQ och där anges 
också inkopplingar till olika typer av kristall 
oscillatorer. I OZ 9:1968 finns en faslåst oscilla
tor med transistorer till 2 m och i UKW-Berichte 
1966 och 1967 en liknande, för den som vill ha 
alternativ. 

QTC 
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Vid nyckling av telegrafisändare är det som 
bekant viktigt att ordna med rätt kurvform hos 
tecknen, och endast nycklingsrör kan ge den 
verkligt högklassiga nycklingen. Detta gäller både 
A1-telegrafi och F1-telegrafi, i båda fallen an
tingen morse eller teleprinter. Men ett i detta 
sammanhang ofta glömt problem är likriktaren. 
Den måste ju ha ett filter, och efter detta kan 
på oscilloskop påvisas våldsamma spännings
toppar när belastningen ändras, och då kommer 
ju telegrafitecknen trots alla åtgärder att lida av 
motsvarande brister, varjämte stora påfrestningar 
uppstår för apparaterna. 

I QTe 9:1954 har Jan Kuno Möller påvisat, att 
en ökning av sista filterkondensatorn , till 40 uF 
eller mera, kan få dessa spänningshopp - s k 
transienter - att upphöra. Denna höga kapacitans 
är så mycket mer befogad, som vi i våra dagar 
måste kräva så lågt nätbrum som 0,25 % av lik
spänningen från ett normalt nätaggregat till slut
steg e dy. Den högre kapacitansen kortsluter 
växelspänningar och därmed även transienterna, 
om kapacitansen plus filterdrosseln jämte lik
riktaren i övrigt bildar ett filter med så låg gräns
frekvens, att transienterna inte kan komma fram. 
Transienterna motsvarar ju en mycket lägre fre
kvens än nätbrummet, varför ursprungligen filt
rering med tanke på 50 och 100 Hz o dy var 
otiliräcklig ur denna synpunkt. 

Om man emellertid av någon orsak inte kan 
lita till enbart stora kondensatorer, finns det dock 
ytterligare ett sätt som är användbart särskilt 
vid små likriktare, t ex i samband med teleprinter
trafikens teckengivning. Se fig 1. Likriktaren och 
dess filter slutar med drosseln l och utgångs
kondensatorn e vilken bör väljas så stor som 
möjligt. Därefter följer en transientdämpare och 

Från 

likriktar~ 

c 

Fig.7 

R 

8 UT 

belastningsstabilisator med stabilisatorglimröret 
V och dess seriernotstånd R. Här finns också 
bleedermotståndet B vilket aldrig får utelämnas. 
R väljes så, att tillåten ström i V ej överskrides 
vid tomgång; se rörtabellerna. 

Vid låg last eller tomgång är likriktarens spän
ning hög, och V drar största tillåtna ström genom 
R. Vid hög last sjunker likriktarens spänning, 
och V drar mindre ström genom R. Orsaken är 
att V strävar att hålia oförändrad spänning över 
sig. Om V t ex kan arbeta med 5-40 mA, kan ett 
R på omkring 5-6 kohm vara lagom till en normal 
300 V likriktare i det fall V har brinnspänning på 
100-150 V. Anordningen är mycket snabbver
kande och rättar sig mycket bra efter alia transi
enta spänningshopp över e. Ett annat sätt att 
betrakta arbetssättet är att likspänningen "ser" 
spänningsfallet över R + V som endast ett stort 
motstånd, mycket större än R. Transienterna, 
som är av växelspänningskaraktär, "ser" endast 
R som nästan en kortslutning över e, eftersom 
impedansen för växelström är mycket låg inom 
V (kanske endast något hundratal ohm). 

Det går givetvis bra att använda spännings
fallet över V till något ändamål , som fordrar sta
biliserad lägre spänning. Men uppenbarligen gör 
även ett "oanvänt" stabilisatorrör stor nytta vid 
varierande last i enlighet med vad som sagts 
ovan. 

Det går emellertid att ersätta R med något av 
sändarens egna steg, varvid man slipper R och 
dess icke önskade värmeförluster. Fig 2 visar 
hur förf i sin s~ndare låtE'!"r en 600 V likriktare 
mata förstärkaren 6el6 och drivsteget 6146 sam
tidigt, trots att 6el6 har endast 300 V. Röret 
6el6 har katodmotståndet Rk och gallerläckan 
Rg och är likspänningsmässigt upplyft 300 V 
över "jord" med hjälp av de två rören OA2. Här 
har 6el6 dubbel funktion; d~ls som HF-förstärka
re, dels som seriernotstånd för transientdämpning 
och belastningsstabilisering. Röret 6el6 mot
svarar R, och rören OA2 i seriekoppling motsvarar 
V. De över dessa erhållna stabiliserade spänning
arna +300 V och +150 V används till bl a rör
nyckling av 6146, vilket matas av den tidigare 
nämnda 600 V likriktaren. Även mikrofonförstär
kare m m matas från de stabiliserade spänningar
na som får mycket lågt nätbrum. Genom en kopp-
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ling av detta slag har alltså transientdämpning 
och belastningsstabilisering gömts " under ytan " 
av principschemat och stabiliseringen utnyttjas 
som synes även för ändamål " inom " den betrak
tade enheten, såsom i detta fall rörnycklingen . 

Konstruktionen bygger givetvis på att 6Cl6 
skall ha samma anodström som OA2, samt att 

600 V skall delas upp i 300 V+300 V, varav de 
" första " 300 V över 6Cl6 och de " sista" 300 V 
över 2 stycken OA2, och därvid 150 V över var
dera OA2. Konstruktionen måste tydligen tänkas 
igenom på detta sätt innan man bygger eftersom 
olika rör inte låter sig sammansättas hur som 
helst i fråga om likspänning och likström. 

"kalibrator för 144 MHz" 
kommentar till artikeln i QTC 10:68 

Då intresset för kalibratorn visat sig vara myc
ket stort, kan en kommentar vara på sin plats. 

Först ett tryckfel: 
På sidan 286 i principschemat saknades en 

kopplingskondensator på 100 pF mellan vipporna. 
Detta framgår för övrigt av skisserna. 

Följande problem har uppstått för några och 
kommit till min kännedom : 

1) Man kan omöjligt få vipporna att synkroni
seras. Detta måste bero på att utsignalen från 
kristalloscillatorn är för svag. Utsignalen har på 
min kalibrator ett topp till toppvärde av 1,3 V, 
då oscillatorn är frånkopplad från efterkommande 
steg. Detta räcker mer än väl. Den som råkar 
ut för detta fel kan först prova med att byta 
transistor. Skulle detta ej hjälpa måste felet or
sakas av dålig aktivitet på kristallen. Billigaste 
sättet att lösa detta problem är att helt enkelt 
koppla ett förstärkarsteg efter oscillatorn. 

2) Vipporna synkroniseras osäkert och kan lika 
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väl svänga på 1/11 som 1/10 av inkommande sig
nalens frekvens. Inställningarna på trimpotentio
metrarna, som ger maximal utsignal gör att vip
porna svänger ganska labilt. Ställ in potentio
metrarna så att vipporna svänger stabilt med nå
got reducerad utsignal. 

Ett par råd : 
a) Kalibratorns utsignal kan ökas betydligt ge

nom att öka basmotstå'ndet på 3,3 k på förstärkar
steget till t ex 6,8 k. Märk dock att en för stark 
utsignal inte alls är någon fördel. 
Detta försvårar bara inställningen. 

b) För dem som vill ha en noggrannhet bättre 
än 6 siffror rekommenderas att stabilisera spän
ningen från batteriet. När batteriet blir gammalt, 
sjunker spänningen från detta och orsakar en 
drift i frekvensen. Använd en zenerdiod på 9 V. 
Om en batterispänning av 12 V användes, kan 
förkopplingsmotståndet ha värdet 100 ohm. 

Olle/SM6DJH 
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AKTIVITETEN IGEN 
Jag läste i en artikel häromdagen att den kom

mersiella användningen av radiokommunikation 
ungefär fördubblas vart fjärde år i Sverige. I dag 
har vi ungefär 30000 stationer i drift och 1980 
beräknas antalet vara 150000. 

Denna utveckling kommer förr eller senare att 
medföra att antalet tillgängliga frekvenser blir i 
minsta laget och vad är då naturligare, än att 
man börjar kasta blickarna på våra amatörband. 
Vi har visserligen inte så förfärligt stora fre
kvensom råden till vårt förfogande numera, men 
med vad rätt tar vi upp plats, som kanske kan 
användas bättre på annat sätt? Kanske går det 
att peka på den användning, som försvaret kan 
ha av telegrafister och radiotekniker vid ev. kris
tillfällen , kanske kan man peka på någro forsk
ningsresultat, där amatörer varit inblandade. 

Vissa länders amatörer har ett stort anseende 
och har bevisligen gjort stora insatser vid ka
tastroftillfällen . Lyckligtvis är vi i Norden försko
nade för större katastrofer, men det hindrar inte 
att vi kan göra en insats i sambandstjänsten 
ändå. I Norge t ex har amatörerna visat vad de 
duger ti l l i samband med fjällräddningen och 
det kanske finns möjligheter för oss i Sverige 
också. 

På kortvågen finns väl numera inte så mycket, 
som är outforskat, men på VHF kan vi hjälpa till 
med många saker. Vi vet en del om vågutbred
ningsförhållandena, men långt ifrån allt. Inte ens 
vanliga troposfäröppningar kan vi förutsäga med 
någon större noggrannhet, långt mindre förhål
landena vid aurora och sporadiskt E. Det finns 
även faktorer, vilka inverkar på månstudsförbin
delser, som är mycket lite kända. 

Det gäller dock att få in data för bearbetning 
och till att börja med skall vi försöka få fram ett 
lämpligt formulär för auroraobservationer. 
SM6BTT har lagt ner arbete på ett sådant och det 
beräknas vara klart inom kort för presentation i 
spalten . F n är det god aktivitet på 144 MHz och 
eftersom auroraöppningarna är talrika, räknar vi 
med en hög rapportfrekvens. På 432 MHz vet vi 

SSA-bulletinen, SM7SSA 
Från och med den första december 1968 

sändes SSA-bulletinen från Malmö-området 
kl 1000 varje söndag på 145,0 MHz AM. Sig
nalen är SM7SSA och operatör blir i huvud
sak SM7AGP. Beamriktningen blir till en bör
jan Do, men erfarenheten får visa om föränd. 
ringar blir nödvändiga eller önskvärda. 

Materialet i bullen blir samma som i de 
som sändes på kortvåg, men kommer i mån 
av tillgång på meddelande att kompletteras 
med heta nyheter såsom auroravarningar, 
ballonguppsändeiser och konditionsrapporter. 

VHF-nyheter, som inte hinner gå den van
liga vägen via bulletinredaktören SM5WI, mot
tages tacksamt pr telefon av SM7AGP. 

nästan ingenting om aurorareflexioner och på 
23 cm är det mig veterligt inte något gjort. 

På högre frekvenser är det lite si och så med 
verksamheten , och vi kan räkna med att det är 
stor risk, att myndigheterna knipsar åtminstone 
en del av banden. Det skulle i så fall vara stor 
skada, eftersom det går att göra en h.el del på 
70 och 23 cm. Båda banden är fullt användbara 
och användningen av dem ökar utomlands; både 
vad beträffar månstudsförsök och vanlig trafik. 
Det gäller alltså för oss att se om vårt hus i tid. 

För att stimulera aktiviteten har 70 och 23 cm 
inlemmats i aktivitetstesterna och en fyr på 432 
MHz har föreslagits bli placerad i SM4. Dess
utom har vi möjligheter att använda ballong
translatorn IImari för qso i mellansverige och 
Artob i sydsverige. 

Skulle sedan projekt MOONRAY bli verklighet, 
har vi all anledning att redan nu skaffa eller 
bygga utrustning för 70 cm. 

ELFA-TESTEN 
Priserna för första omgången 1969, d v s 1 ja

nuari t o m den 31 mars blir följande : 
l:a pris 2 st HI-Fi-högtalare lämpliga till ste-

reoanläggning . . 
2:a pris 1 st KEW griddipmeter. 

Varje distriktssegrare erhåller 1 st universal
instrument KEW 33, förutsatt att de inte erhåller 
något av ovanstående priser. 
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I inbjudan hade en rad fallit bort och där 
skulle stått, att som testmeddelande räcker 
rapport och QRA-Iokator. 

Det som i inbjudan benämnes testmeddelande, 
är som var och en redan förstått, regler för 
poäng beräkningen. 

NOVEMBERTESTEN 
1 SM7AGP 4158 P 
2 SM2CFG 2210 
3 SM6EYD 1877 
4 SM6ENG 1494 
5 SM6ESG 978 
6 SM7BJB 967 
7 SM3AKW 915 
8 SM2DXH 910 
9 SM7BZC 895 

10 SM5DSN 870 
11 SM5BEI 866 
12 SM3SV 866 
13 SM3AFR 837 
Lyssnare: SM4-3107 1970 p 

14 SM6DOE 
15 SM4PG 
16 SM5DWF 
17 SK2AT 
18 SM4HJ 
19 SM4KL 
20 SM6BCD 
21 SM5DUY 
22 SM5AGM 
23 SM0CPA 
24 SM5DAN 
25 SM4DHB 

732 
559 
546 
470 
430 
406 
384 
350 
290 
268 
225 
120 

Normal aktivitet, men dåliga konditioner. Inga 
aurorakontakter. Längsta QSO 2CFG-5BSZ 505 
km. I syd som vanligt öppet mot Jylland sista 
tim. 

Tillkommande oktoberloggar : -5DSN 845 p, 
-5DUY 320 P och 0DRZ 40 p. 

DECEMBERTESTEN 
1 SM7AGP 6400 P 
2 SM7BZC 5105 
3 SM6ENG 4762 
4 SM6EYD 4466 
5 SK2AT 3661 
6 SM6EOC 3526 
7 SM7EPD 3224 
8 SM4COK 2876 
9 SM1CIO 2672 

10 SM6DJH 2541 
11 SM6BCD 2484 
12 SM7AED 2212 
13 SM6DOE 2129 
14 SM5DSN 2115 
Lyssnare: SM4-3107 7414 

15 SM2CKR 
16 SM7BJB 
17 SM4ARQ 
18 SM7EQB 
19 SM4HJ 
20 SM3SV 
21 SM4KL 
22 SM7DNS 
23 SM4PG 
24 SM2DXH 
25 SM5FF 
26 SM5DAN 
27 SM5AGM 

2095 P 
1987 
1966 
1704 
1551 
1512 
1266 
1134 
1067 
715 
278 
195 
160 

Första kvarten och sista timmen aurora, dock 
ej användbart söder Stockholm. Längsta QSO 
SK2AT-LA9TH 51,5 km, a. Tropo-conds något 
över normalt. Hög aktivitet i syd, körde 52 stns, 
varav hälften danska. 
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SAMMANFATTNING AV AKTIVITETSTESTEN 
pA 144 MHz 1968. 

1 SM7AGP 
2 SM3AKW 
3 SM5DWF 
4 SM5BEI 
5 SM6EYD 
6 SM2DXH 
7 SM6ENG 

8 tester 
15 SM4COK 
16 SM5DSN 
17 SM4KL 
7 tester 
18 SM2CKR 
19 SM7BZC 
20 SM0CPA 
21 SM5DUY 
22 SM7DNS 
23 SM4DHB 
6 tester 

24 SM6CQU 
25 SM4EBG 
26 SM4ARQ 
27 SM0DRZ 
5 tester 

28 SM0AUS 
4 tester 
29 SM4BSH 
30 SM7DTT 
31 SM3SV 
32 SM7BUN 
33 SM5FJ 
34 SM6BTT 
35 SL2Z1 
36 SM5DYC 
37 SM5BMK 
38 SM4DEG 
39 SM0EZF 
3 tester 
40 SM5BSZ 
41 SM5DIC 
42 SM5ASO 
43 SM6DHV 
44 SM6ESG 
45 SM5ASV 
46 SM7EWA 
2 tester 
47 SM7AED 
48 SM6CSO 
49 SM6DVG 
50 SL6AL 
51 SM1CNM 
52 SM2CFG 
53 SK2AT 

52755 P 
42471 
26870 
26131 
25020 
20068 
19842 

21365 
12420 
8778 

30630 
12726 
10216 
7490 
5803 
1790 

28520 
10214 
8280 
2629 

8725 

12493 
6946 
6318 
5184 
4900 
4517 
4025 
3730 
2644 
2440 
1927 

17169 
8560 
8203 
7962 
5304 
3186 
1319 

21248 
8311 
6730 
6252 
5873 
4615 
4131 

8 SM6EOC 
9 SM1CIO 

10 SM6DOE 
11 SM4HJ 
12 SM4PG 
13 SM5AGM 
14 SM5DAN 

54 SM7CNZ 
55 SM7ASL 
56 SM7DAS 
57 SM7BJB 
58 SM6BCD 
59 SM5EBE 
60 SM4CJY 
1 test 
61 SM7DBM 
62 SM5ARR 
63 SM7DEZ 
64 SM3BIU 
65 SM5WP 
66 SM50R 
67 SM3AZW 
68 SM7EPD 
69 SM4DHO 
70 SM0DIA 
71 SM7CJZ 
72 SM5CZQ 
73 SM6DJH 
74 SM7ADC 
75 SM5DTO 
76 SM7EQB 
77 SM7DUH 
78 SM4AMM 
79 SM6DVZ 
80 SM6DTG 
81 SM3AFR 
82 SM7DKF 
83 SM2DQS 
84 SM7DXX 
85 SM7ECB 
86 SM5DSI 
87 SM5AFE 
88 SM5FF 
89 SM5CPD 
Lyssnare: 
1 SM4-3107 
432 MHz 
1 SM1CUH 
2 SM0CPA 
3 SM5DAN 
Lyssnare: 
1 SM4-3107 

19501 
15324 
14126 
10306 
9908 
4553 
3867 

4101 
3597 
3196 
2954 
2868 
1670 
1017 

13573 
5980 
5830 
5555 
4583 
4229 
3542 
3224 
3137 
3123 
3072 
2915 
2541 
2446 
2180 
1704 
1602 
1476 
1390 
1196 
837 
670 
500 
412 
400 
361 
360 
278 
120 

37338 

368 
264 
80 

508 



Spänningen i täten var stor ända in på sista 
varvet, men ödet var -3AKW ogunstigt. Lagom 
till decembertesten, då avgörandet skulle stå, 
åkte Kalle in på lasarettet, och där gillade man 
tydligen inte utseendet på hans nätaggregat. Se
gern gick i stället söderut, och får till stor del 
tillskrivas bra OTH, 17 våningars höghus med 
antennen 70 möh. 

Tack för god kamp, min förhoppning är att 
ännu fler amatörer detta år skall deltaga i minst 
9 tisdagstester. Väl mött. 

EPILOG 
Nöjet med 2-metersbandet står måhända inte 

för alla i proportion till aktiviteten, men nog är 
det trivsamt då bandet öppnar och dx-stationerna 
ligger som ett pärlband, bara att ta för sig. En 
del av charmen med VHF/UHF ligger säkert däri 
att så många olika utbredningsformer står till 
buds, och alla kräver de sin speciella teknik för 
att rätt kunna utnyttjas. Lockelserna är många, 
men möjligheterna är i proportion därtill. Det 
har blivit allt enklare att med stor behållning av 
verksamheten framgångsrikt etablera sig på de 
högre frekvenserna, bl a tack vare halvledarindu
strins allt mer raffinerade produkter samt det 
ökade utbudet av systemenheter. 

Det är därför en stor tillfredsställelse att följa 
utvecklingen i Europa mot ett tilltagande intresse 
för VHF/ UHF, samt den förfining av tekniken som 
SSB och VFO innebär. 

Med tillförsikt ser vi därför som VHF-managers 
fram mot ett händelserikt VHF/UHF-år 1969, gärna 
med stor aktivitet på testdagarna, men hellre 
med ännu större aktivitet på månadens övriga 
dagar. Och när Du inte är ORV, hoppas vi att 
Du med energi och lödkolv arbetar på att ut
veckla Din utrustning och därmed även Dig Själv. 

UK7 MARSTEST 
Sändareamatörer i Danmark, Finland, Norge 

och Sverige inbjudes härmed till VHF-test från 
1 mars kl 2000 GMT till den 2 mars kl 1100 GMT. 
Frekvensband: 144,432 och 1296 MHz. Ett qso pr 

band och station. Region I:s 
band plan skall tillämpas. 

Poängberäkning: 1 poäng pr km, avstånd under 
50 km räknas som 50 poäng. 

Testmeddelande av typ 59(9)001 G056B (rap
port, OSa-nr, ORA-Iokator). 
Log i A4-format skall innehålla från vänster till 
höger: datum, klockslag (GMT), motstation, sänt 
meddelande, mottaget meddelande, avstånd i km 
och en tom kolumn. Uträknad log sändes till 
SM7AED, Trumslagaregatan 3, 231 00 Trelleborg, 
poststämplad senast den 16/3 1969. 

Bästa station i varje land erhåller SSA:s 
diplom. 

Styrelsen UK7 

LOGGBLAD FÖR VHF 
Nytt loggblad för VHF-tester typ SM6BTT kom

mer att tryckas genom SSA:s försorg och säljas 
genom Försäljningsdetaljen. 

DECEMBERKONDITIONERNA 
Det ihållande högtrycket de två första vec

korna i månaden medförde att qso på ca 300 km 
var vanliga även för stationer med små effekter. 
Den 12:e öppnade bandet ordentligt söder och 
sydvästut från SM6 och SM7, den 13:e och 14:e 
körde SM4 och SM5 med OZ och SM7, SM6 och 
SM7 med LA och den 15:e var det öppet från 
SM2 till SM5 och UR2. 

Aurora var det vid åtskilliga tillfällen, men en
dast vid enstaka tillfällen var det möjligt att köra 
auroraqso i hela Sverige. I de mellersta och 
norra delarna var det som vanligt betydligt fler 
tillfällen, som kunde utnyttjas. 

FYRAR 
SM4MPI har fått ny oscillator och frekvensen 

är nu 145,960 MHz och avvikelsen ligger enligt 
mätningar på plus 1-3 Hertz! Samtidigt är slut
steget utbytt och uteffekten höjd. 

SM4UKV är åter qrv från Grythyttan på 145.00 
MHz, men sänder f n med reducerad effekt. ÖSA, 
som är ägare till stationen, har förklarat sig vil
liga att låna ut den till SM1 och förhandlingar 
pågår nu om lämplig stationsplats. 

Dessutom pågår undersökningar för att få 432 
MHz-delen av den fyr, som Elfa snart har färdig, 
placerad i SM4 och 144 MHz-delen placerad i 
Norrland. 

BALLONGTRANSLATOR 
Den finska ballongtranslatorn ILMARI III för 

70 cm - 2 m kommer att släppas upp i maj 
månad från Tammerfors. Närmare besked om 
datum och tid kommer att lämnas, men redan nu 
bör de, som bor inom en radie på 500-600 km 
från Tammerfors, planera sin utrustning. Den 
egna sändaren skall täcka området 432,150 -
432,450 MHz och mottagaren 145,450-145,750 
MHz. 

WASM 144 
Diplom nr 93 har erövrats av SM3AFR, Tommy 

Olsson, Sundsvall. 

NYTT BRITTISKT REKORD PA 13 CM 
Den 21 juli fick G3BNL, portabel nära Chel

tenham, Gloustershire, qso med G3EEZ NO 
Wolwerhampton. Avståndet var 52 miles eller ca 
80 km och rapporterna RS59 i båda riktningarna. 

-~ 75 
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tekniska 
notiser 
Björn Israelsson, SM4COK 
Författargatan 10 A 
70370 ÖREBRO 

SUPERREG MED FET 
Schemat visar en enkel superregenerativ de

tektor där det aktiva elementet utgöres aven 
FET-transistor. Kopplingen är inte speciell på 
något sätt, utan visar bara att det går att göra 
en blåslampa även med en FET. Tyvärr finns ej 
spoldata angivna i originalschemat, men försök 
med 2 varv för L 1 och 3 varv för L2, diameter 
10 mm. Q1 är 2N3819, TIS 34 eller liknande. 

144 -/4 8 Mc . 

L2 

Ao":~ 
PREAM P. ~ 

R2 
1000 

Radio Amateurs Handbook -68 

D ET. 

INTEGRERADE KRETSAR 
Utvecklingen går stadigt framåt på området 

och det har hänt en hel del sedan vi sist be
handlade ämnet. Denna gång har vi valt RCA :s 
linjära IC-typer som exempel. 

I 

P,·:·" ... 
(o • 

1 ' . 
~'T2 

;m 
CA 3028 Fi g. l 

Fig 1 visar RCA :s krets CA 3028. Som synes, 
innehåller den 3 transistorer, T1-T3, samt 3 mot
stånd, R1-R3. Kretsen har, trots sin relativa en
kelhet, stor användbarhet som kaskodförstärkare, 
differentialförstärkare, blandare m m. 
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Fig 2 visar en VHF-förstärkare med CA 3028 
i kaskodkoppling . Steget ger c :a 20 dB förstärk
ning vid 100 MHz och är avsett som "front-end" 
till en vanlig FM-mottagare. In resp . utgångs
spolarna lindas 7 varv med 1 mm:s koppartråd 
och spoldiameter 10 mm. Uttagen placeras ca 
1 varv från spolarnas kalla ände, men kan be
höva justeras. 

r---..--~"""~ +Vcc ~ . 9V 

~ 
2,6~mA /~V 

14 p OUTPUT 
7 0 ~ lOO"'H.I: 

Fig.3 

Fig 3 visar CA 3028 som differentialförstärkare 
och anordnad som balanserad blandare (modula
tor) . Oscillatorsignalen matas in på basen av T3 
(se fig 1) och HF-signalen föres in på T2-T3 :s 
båda basar. Är T1-T2 nära matchade, erhålles 
en god bärvågsundertryckning, vilket gör att 
kopplingen mycket väl kan användas som balan
serad modulator i en SSB-generator. 



Som vi nämnde i inledningen, går utvecklingen 
snabbt på detta område och vad som är " inne" 
idag kan vara hopplöst föråldrat imorgon. Det 
kan dock konstateras att de linjära IC-kretsarna 
har kommit för att stanna och vad vi nu kan 
hoppas på är alt priserna blir attraktiva även för 
amatören. CA 3028 är förresten RCA :s billigaste 
linjär-IC och kostar i dagens läge ca 10 svenska 
kronor. Gott hopp om framtiden , alltså. 

Ur OZ 7 -68 och Electronics World july -68 

ENKEL KONVERTER 
Denna konverter kan göras i två olika utföran

den, täckande 28-54 MHz eller 100-200 MHz. 
Transistorn 01 arbetar som oscillator och matar 
diod blandaren 01 , där mellanfrekvensen tages ut. 

MF är ca 1 MHz, dvs mellanvågen på en vanlig 
BC-pyts. För signalfrekvensen 28-54 MHz väljes 
kristallfrekvensen 1 MHz under signalfrekvens, 
t ex 28 MHz in ger en xtal av 28-1 = 27 MHz. Vid 
100-200 MHz signalfrekvens används oscillatorns 
tredje överton och vid t ex 144 MHz in blir då 
kristallfrekvensen 0,33 (144-1) =0,33 ·143 - 47,2 
MHz. Spoldata för L 1 vid 28-54 MHz är 36 varv 
0,25 mm koppartråd , spoldiameter 7 mm och lind
ningslängd 12,5 mm. Antennuttag 11 varv från 
jord . Vid 100-200 MHz in blir L1 4 varv 1,2 mm 
tråd, spoldiameter 7 mm. Antennuttag 1 varv från 
jord. L2 lindas med 36 varv 0,25 mm tråd på en 
7 mm spolstomme med trim kärna, lindningslängd 
12,5 mm. 01 är AF 106, AF 139 eller liknande. 
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KATALOG NYTT 
Elfakatalogen för 1968-69 har nyligen utkom

mit. Som vanligt är utbudet stort av komponenter 
och enheter och katalogens halvledaravdelning 
är rätt intressant, både vad beträffar priser och 
urval. Elfa tillämpar fr o m 1.11.68 ett nytt pris
system, där endast nettopriserna är angivna i 
katalogen. Sålunda lämnas numera endast kvan
titetsrabatter. Katalogen kan rekvireras från Elfa 
Radio & Television AB, Box 12086, 10223 Sthlm 
12. 

Multikomponent har kommit ut med en ny lager
katalog för 1968-69. Multikomponent är ett ny
bildat försäljningsföretag och ingår i den euro
peiska gruppen ITT Electronics Services, som 
ägs av ITT, New York. Deras katalog har på kort 
tid svällt ut till en tegelstensroman och innehållet 
täcker det mesta inom elektronikbranschen, så
som komponenter, rör, halvledare och instrument. 
Katalogen erhålles från Multikomponent, Fack, 
171 20 Solna. 

TIPS FöR NYBÖRJAREN 
Fältstyrkemetern (mospet) har vid ett par tidiga

re tillfällen beskrivits i denna tidning. Nybörjaren, 
som kör med ca 10 w, har dock svårigheter att 
få något utslag på instrumentet. Om hans antenn 
har enkeltrådig feeder, kan det hända, att fält
styrkemeterns antennstump måste lindas flera 
varv runt feedern , för att visaren skall röra sig 
över skalan . Används en antenn med tvåtrådig 
feeder, som ej strålar, t ex 72 ohms kabel, måste 
man hitta på något annat sätt. 

Motvikt 
(en! SEN 0727 5 7J 

/ 

( 
J 

Till min tx co-pa 13 w cw är kopplad en G5RV 
direkt till ett enkelt pi -filter. Metoden lär vara 
felaktig , men jag får perfekt avstämning på alla 
fem amatörbanden och stör ej egen eller andras 
TV. Fältstyrkemetern, som består av det vanliga 
instrumentet 200 ~A DC från Clas Ohlson plus 
en kristalldiod, har jag kopplat enligt fig " Mot
vikten " (1-2 dm) hänger fritt i luften och om 
instrumentutslaget blir för stort nyper man av 
en bit av tråden. Sändaren avstämmes till max. 
utslag. 

SM5GS 

TILL SIST 
var det den lille gossen som i skolans första 
klass mödosamt satt och plitade sina bokstäver. 
Lyfte huvudet och sade: " Fröken, nu skiter vi i 
det här och gör något roligt istället." 

SM4COK 
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RTTY 
Ulf Fredholm, SM5BJU 
Grindavägen 15 
185 00 VAXHOLM 
Tel 0164-311 68 

RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYl 

Så var det dags för RTTY-spalten igen . På 
grund av QTH-byte missades deadline, den 5, 
förra numret, men jag hoppas att kunna hålla 
spalten vid liv i fortsättningen , åtminstone om 
bidragen duggar in som hitintills. Tack! Först 
lite småsaker : 

Varje fredag kl 2030 z, sänder Verons HQ
station en RTTY-bulletin på engelska. Frekvens 
3600 kHz, 14,1 MHz samt 145,145 MHz. Rapporter 
och kopior på band, perforatortape eller original
skrift mottages med förtjusning av Piet van Weer
lee PA0Yl, Julianalaan 62, Voorhout Holland. 

I HB-Iand körs också en bulle på RTTY varje 
söndag kl 1000 z på frekvens 7040 kHz. 

Hittills har det utdelats 115 st WAC för RTTY, 
endast två SM. Nr 55 SM6CSC och nr 62 SM5KV. 
Vem blir nr tre? W6HDO har fått specialtillstånd 
från FCC att köra AFSK på 28.890 MHz för test
ändamål. Han avser att studera långdistans RTTY
kommunikation mellan USA och Australien. Till
ståndet gäller från 1.10.1968-1 .5.1969. Han är 
mycket tacksam för alla rapporter. 

C.A.R.T. har åter kommit igång med ett RTTY
nät på frekvensen 3630 KHz 1900 EST måndag, 
tisdag , torsdag . 

Q.C.A. -Quarter Century Award är ett nytt RTTY
diplom. Diplomet utdelas av BARTG. För att er
hålla diplomet erfordras QSL som verifierar två
vägs RTTY-QSO med minst 25 länder. Ansökan 
med QSL ställes till BARTG Certificate Manager 
G3CQE, Sea Taunton , Somerset England. Kost
naderna är 7/6 d eller 1$. 

Ur protokoll för Nordisk VHF-managermöte i 
Asker, Norge den 26-27 oktober 1968 saxas 
följande : 

"VHF-managerna var enige om at det er hen
siktsessig å legge RTTY-trafikk til et spesielt 
frekvensområde i 2-meterbåndet. Det ble vedtatt 
å anbefale nordiske RTTY-stasjoner å bruke 
frekvensområdet 144,150-144,160 MHz." 

Detta var lite småplock, och jag ber om över
seende med att ett fel insmugit sig i min förra 
epistel om RTTY för nybörjare. Tydligen har den 
lästs även av Old-Timers och " Vän av ordning" 
har genom diverse kanaler meddelat att en prin
ters hastighet mäts i " baud ", alltså med liten 
bokstav och utan " e" på slutet. Det lär även ha 
förekommit något stavfel i texten . Alltså, var 
vänlig korrigera i Ditt ex av QTC! 
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PS Genom diverse resonemang på banden har 
det framskymtat att många, när kondsen droppar 
ut på DX-banden, lyssnar på 80 eller 40 meter, 
utan att höra någon amatörstation mellan alla 
kommersiella pipen. Det kanske inte är så under
ligt att ingen får kontakt, när ingen ropar. Själv 
har jag upprepade gånger på kvällarna printat 
CQ på 80 och så småningom fått QSO med så
väl DL, Ol, G, samt PA0-stationer, men det 
tarvar långa CQ. Du som har remsläsare, gör 
bruk av den. Låt den stå på långa stunder och 
lyssna emellanåt, så skall du se att rätt som det 
är går det igång och du blir uppropad av flera 
stationer (i bästa fall i) . Läsligheten bland allt 
QRM på 80 är skaplig och för dem som kör 
170 Hz skift 100 % , enligt rapport från -5QV. 

SM5BJU 

TG-7-B 
I Sverige har det på sista t iden sålts ett antal 

amerikanska surplusteleprintrar med beteckning
en TG-7-B. Dessa tillverkades av Teletype corp. 
under andra världskriget, som en variant av 
Teletypes välkända model 15, vilken för övrigt 
tillverkades ända till i början av 1960 talet. Skill
naden är obetydlig varför det som publicerats 
om modell 15 även kan tillämpas på TG-7-B. 
De erfarenheter jag fått när jag " sparkat igång" 
en TG-7-B tänkte jag med följande rader dela 
med mig av. 

Hastigheten 
Printern är avsedd för 45,45 baud och eftersom 

amatörerna använder denna standard passar det 
utmärkt. En del exemplar är dock omställda för 
50 baud varför man bör kontrollera hastigheten, 
och rätta till den om det behövs. Hur detta går 
till beskrives i instruktionsmanualen på sidan 38 
par 26, men då en stämgaffel på 87,6 Hz är nära 
nog omöjligt att få tag på i Sverige, får man 
ändra antalet fält på hastighetsregulatorn från 
10 till 14. OBS motorn går med 2100 rpm. Enklast 
är att göra nya markeringar på en pappersremsa 
som man klistrar fast runt regulatorn . Då kan man 
använda den stämgaffel på 125 Hz, som finns 
att köpa genom SSA. Hastigheten blir visserligen 
2 % för hög men det saknar praktisk betydelse. 



Marginalstopp , 
Europeiska p,intrar skriver 70 tecken per rad 

medan TG-7-B vanligen är inställd enligt USA 
standard, 72 tecken. För att inte skriva för långt 
när man har qso med en Europeisk station, bör 
man ställa marginalklockan så att den plingar på 
64:de tecknet. Man kan då skriva 6 tecken innan 
man måste göra vagnretur. Marginalstoppet bör 
dock vara inställt vid 72 tecken så att man inte 
får flera bokstäver på varann om en jänkare, 
man har qso med, skriver ända till sitt marginal
stopp. Hur dessa justeringar utföres beskrives 
på sid 193 och 194 i manualen. 

A, Ä och ömm 
A, Ä och Ö motsvaras av ! & och STOP hos 

TG-7-B. Att sända A och Ä är inte svårt, det 
gäller bara att komma ihåg vilka tecken som 
motsvarar A och Ä. Man kan ju klistra dit nya 
bokstäver på tangenterna om man vill. Att över
sätta vid mottagning är ju heller inte svårt. Värre 
är det med Ö. Om det vid mottagning kommer 
ett Ö, stannar motorn. Nästa tecken startar visser
ligen motorn igen men då den inte kommer upp i 
fullt varv omedelbart så kommer printern att 
skriva fel ett par tecken. Vid sändning stannar 
motorn om man trycker "upper case H" och 
startar genom att på något sätt bryta selektor
magnetens strömkrets t ex med SEND-REC-BREAK 
kontrollen. 

Stoppfunktionen kan emellertid sättas ur funk
tion, och printern kommer då att skriva ett 5;
tecken istället. För att göra detta börjar man 
lämpligen med att slå upp sidan 224 fig 222 i 
manualen. När man orienterat sig och vet vilken 
detalj som är vilken, plockar man bort 82271 
"function lever ~ 13-0 och en spiralfjäder som 
håller den på plats. Biten måste bockas för att 
man skall få bort den. När man ändå är i farten 
plockar man på samma sätt bort 74138 "func
tion lever ~ 4 BELL", samt 74039 "function lever 
lo10". Genom att man plockat bort lo 4, får man 
apostrof istället för klocka som "upper case S", 
vilket överensstämmer med internationella tele
printerkoden. "Function lever ~ 10" s uppgift var 
att föra SEND-REC-BREAK kontrollen till läge 
REC om två "blank" kom efter varandra. 

Nyckling 
Om man avser att nyckla med en diodswitch 

som styres direkt från printerns 'nycklingskontak
ter bör man avlägsna filtret som är kopplat till 
kontakterna då det kan orsaka en kraftig tecken
distorsion. Om man däremot nycklar en 60 mA 
loop skall filtret sitta kvar. 

Till sist 
Innan du sätter igång på allvar och kör RTTY, 

kolla att printern är smord och att det inte sitter 
en massa beckad olja på vitala delar. Ett nog
grant studium av instruktionsmanualen rekom-

menderas varmt. Den som till äventyrs ej skulle 
ha någon manual till sin printer kan vända sig 
till SM5AP eller mig så skall vi försöka ordna en. 

SM5BRQ 

Undvik att köra CW mellan 3590-3600 kHz 
14090-14100 kHz 
21090-21100 kHz 

Dessa frekvenser används för RTTY 

Har Du hört den här? ... 
Hört på RTTY via 11CIS, fritt översatt av SM5BJU, 

QTH ligger nära Spicio, en liten ort som är 
mycket berömd för sitt kloster, som i likhet med 
många andra liknande etablissement har speciali
serat sig på god "liceur". I många år sysslade 
man med denna näring och hade troligen fört 
en tynand.e och okänd tillvaro om det inte hänt 
sig, att det en dag saknades en munk. Man 
gjorde fruktlösa efterforskningar bland bergen, 
då man trodde att han hade gått bort sig då 
han var ute för att botanisera vissa för likör
framställning nödvändiga örter. Då man inte erhöll 
något resultat, inställdes så småningom efter
forskningarna och man ägnade sig i stället med 
att buteljera årets brygd. Snart fann man att nek
tarn besatt en alldeles ovanlig must och smak 
och inte förrän brygden var i det närmaste tap
pad, hittade man i bryggkaret liket efter den 
stackars munken, som ingalunda gått bort sig 
i bergen utan istället skändligen drunknat i brygg
karet. Sedan dess har man av pietet kallat klost
rets likör för "Munklikör". (Är det samma munk, 
eller byter man varje år? -BJU:s anm). 

QRA-Iocatorkarta 
4 delar täckande hela Europa 
Pris komplett, 
inkl frakt & moms 25:- kr 

Dessutom: 
Prefixkarta 10:- kr inkl porto & moms 
Storcirkelkarta 3:35 kr inkl porto & moms 

Sätt in beloppet på postgirokonto 52277, 
SSA, 12207 ENSKEDE 7 och skriv beställ
ningen på talongen. Vid expediering som 
postförskott tillkommer 70 öre. 

SSA 

Försäljningsdetaljen 
FACK 
122 07 ENSKEDE 7 
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Den i OTC 1 :1969 publicerade oblastlistan har 
rönt ett stimulerande intresse. Vi tackar för kom
pletterande brev från SM5BOE, 5BNX och 0DZL. 
Innan vi vidtager utlovade revideringar och kom
pletteringar väntar vi ytterligare kommentarer. 
I sammanhanget har det framskymtat att listan 
på vissa punkter skulle varit resultat av giss
ningar. Detta vill vi gärna dementera - materialet 
utgörs av ett handskrivet original som erhållits 
från en UA-kamrat vilken önskar vara anonym . 
Även om det i dag oftare förekommer att man 
har djupare kunskaper om främmande länders 
geografi än om det egna landet, har vi inte sett 
oss nödsakade att betvivla hans uppgifter (vilket 
inte utesluter att listan är felaktig i detaljer). 

Vi har vidare mottagit några brev med för
frågningar om mer eller mindre exotiska statio
ner och deras managers. Det är i och för sig 
mycket stimulerande att vara föremål för sådan 
uppmärksamhet, men det är också i många fall 
svårt att ur fickan plocka fram vilka uppgifter 
som helst. Vi ber alltså om överseende om sva
ret i en del fall dröjer. 

Så här års torde den sista glöggskvätten vara 
konsumerad på de flesta håll , varför vi med 
större koncentration kan penetrera problemen i 

AFRIKA 
ET3USA, Kagnew Station Amateur Radio Club, 
ber att qsl inte sändes till klubben ; VE31G är 
mgr och har alla loggar och qsl , v g iakttag s a e 
(self addressed envelope) och IRCs (Inter
national Reply Cupons). 
FR7ZG lovar 100 % qsl för kort som kommer 
direkt eller via REF samt meddelar att det inte 
finns någon byrå på Reunion . 
OSL mgr för 9J2XZ-912XZ är från 25 okt 1968 
D McCarthy, WA9PRE/2, 5 Pennypacker Dr, 
Willingboro, N.J. 08046, där kort utan s a e och 
IRCs besvaras via byråerna. 
Prefixet 914 användes vid firandet av Zambias 
4-årsdag i oktober 1968, suffixen oförändrade. 
CR6CA sänder den 1:a i månaden loggar till 
VE3GNM . 
WA4FIJ vilken körde som 3VSFIJ 7-8 okt 1968 
sköter själv qslverksamheten. 
WB8ABN är mgr för EL2BE. EL9A har lämnat 
Liberia för gott. 
Bommat igen har oxo 9G1GJ vilken nu återfinnes 
i ZS. 
WA8PWZ upphörde den 1 nov 1968 att vara mgr 
för 9QSEB vilken numera klarar sig utan hjälp. 
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HB9ET/EA0 qsl till HB9ET. 
9XSMF/EA0 är aktiv från Fernando Poo ytterli
gare någon månad . 
SU1TM, 15 & 20 cw 21-22z. 
VE2NV ber att inte qsl till honom via VE2-byrån 
för VE2BUJ/SU, han har inte hört något från 
Gerry på 15 månader och har inga loggar. 
FLSDG (ex-6W8AA) 14260 omkr 04 & 18z. FLSHM 
bl a 14031 cw 19z, qsl B.P.215, Djibouti, T.FAI. 
FLSMB bl a 21 cw 11-12z och 14 cw 18z, qsl 
B.P.49, Djibouti. 

AMERIKA (Nord- och Syd-) 
Prefixen PJ2, PJ3, PJ4, PJ5, PJ6 & PJ7 gäller 
Curacao, Aruba, Bonaire, St Eustatius, Saba och 
Sint Maarten islands respektive. 
WB4EHX besökte PJ2CO i oktober och körde då 
som PJ9CQ. 
SR1Y/W4 är inte längre qsl mgr för Guyana. 
Desmond , som tidigare varit aktiv som VP3YG, 
står dock gärna t i ll tjänst med qsl för egna 
Guyana och British Guiana aktiviteter, s a e & 
IRCs till DYong, 4509 LeMoyne Ln, Pensacola, 
Fia 32505. CE3ZN , mgr för CE9AT, meddelar att 
dennes loggar för februari 1968 tydligen för
svunnit. 
Äter igen PY0BLR: falskt eller äkta föreligger 
kontraorder beträffande PY4BK som qsl mgr, 
försök som förut med PY4BLR direkt. 
PY00K (Tito, PY2DSC) och PY00M (Jose, 
PY2DYI), Abrolhos Archipelago , Santa Barbara 
Island; snabbqsl för 1968-aktiviteten via PY2S0, 
P O Box 97, Sao Paulo , S.P., Brazil. 
VP2GBR qsl direkt till D G Smith, Presentation 
College, St Georger, Grenada, W.1. eller via 
WA5IEV. 
VP2VW qsl G.P.O., British V.1. eller till L!Cpl 
J Irwin , Royal Signals, 53 FD Sqdn RE, BFPO 14, 
England. 
Vid Ogeechee Fair, Georgia, USA, exekverades 
ett antal qso med utställningsstationen under 
pseudonymen WC4GSC. 
KV4FZ, nytt qth Box 428, Christiansted. 

ASIEN 
4S7PE har upprättat qslsamarbete med WA4GOM. 
4S7WA och YL rapporteras inneha de nya 
Maldive callen SQAWA och SQAYL respektive. 
VU20LK (GM30LK) är licensierad som SQALK 
men nu qrt, qsl Box 53, Bengalore 1, India. 
Dessa första 80A-licenser gäller Male 151. VS9MB 
fortfarande på Gan 151. 



Både AP2HB och AP5HO vill ha qsl direkt med 
s a e och IRCs men uppger inga gällande 
adresser. 
G3HSR flyttar till Singapore och kan inte längre 
upprätthålla qslservicen för MP4MBC & TCE 
varav den senare har adress : ARC. RAF Sarajah . 
BFPO.64. England. 
EP2BO, Dr H McOuillan. c/o Dept of Geology, 
Pahlavi University. Shiraz, Iran . 
HL9TS qsl ti ll Kumsan ARC. APa. San Francisco. 
Calif 96264. 
HL9WK (W7YBX) . ex-KA7HH & 01J på tidigt 50-
tal . kör nu cw/ssb allband. har qsl mgr men tar 
gärna förfrågan om sked och direkt qsl ; Capt 
Rod Linkous. CMR Box 3173. APa. San 
Francisco. Calif 96570. 
YB0AR, Gunung Sari 51 . Djakarta. Indonesia. 
WB4GCL!YB0 qrv dagligen 14203 ssb 10z och/ 
eller till 15z. qsl c/o American Embassy. APa, 
San Francisco. Calif 96346. 
Det finns nu mer än 70 aktiva stns i HS rappor
terar HS3AL (W9SZR. ex-HI8XAL). Man tillåts 
köra foni 7- 144 MHz men inte CW och inte 80 
& 160 m. 
Hong Kong .... VS6AL. ca & DR kör ssb på 
10-20; AA. DL. DO & FX kör multiband cw och 
AB reser hem till Europa. VS6AB. AL. ca. DL & 
DR är också VS9AKC. G8ARZ. ZL3ACV. G3TRU 
& W5UHK respektive. 
9M2NF reste från Malaysia i december och firar 
semester i England som G3PNF till mars och 
blir sedan troligen DL5 ( !) under tre år. 

OCEANiEN 
VK7KJ, vilken är på Macquarie Isl som VK7KJ/ 
VK0 eller VK0KJ, kommer inte att besvara qsl 
förrän han återkommer till fast mark i mars. ordi
narie adress är ok. Osl avseende VK01A, qrt i 
december. måste också vänta till mars om de 
nådde VK7KJs adress efter 26 nov 1968. 
KH6GLU har endast loggar för Kure Isl avseende 
8-15 juni 1968. inga andra. GLU avser för övrigt 
att fara till FW8 den 1 feb ruari för 10-14 dagars 
multibandaktivitet. Eventuellt medföljer Don. 
VE6AJT. vilken är i faggorna vid den tiden på sin 
DXpedition tillsammans med VE6APV. I detta 
sammanhang vill vi meddela att vi har ytterst 
svårt få säkra förhandsinformationer om VE6AJT/ 
VE6APV expeditionen. Hugade läsare hänvisas 
att checka 14240 ssb 0400z och framåt, där ve
derbörande expeditörer ofta har diskussioner 
över mått och steg med KS6CA, vilken eventuellt 
fungerar som koordinator. 
WB6KBK är mgr fö r 5WIAS gällande qso f o m 
1 juli 1968. 
WB6SJS avlöser WB6THT som mgr för KX6DR. 
VK3CH är ex-VK9AG. 
F08CG, Tuamoto Arch ipelago. ofta qrv 14105 
ssb 09z. 
VR6TC, qrv torsdagar enl följande: 1:a torsd i 
månaden 21060 cw från 2130z, övriga torsd 21350 

ssb från 2200z. Tydligen också qrv onsdagar 
14225 ssb 0630-0700 för W6-stns och därefter 
Europa. 

EUROPA 
OSL till 9H1AS gällande tiden 19-25 sept 1968 
skall gå till WA4FIJ som då var opr. 
DL7FT är mgr för följande stns : EA6AR. BG & 
BH . HB0LL. KL7EBK. TG9EP. TU2AY. AZ & CF, 
XE2YP. W4UAF/ KH6, 3A2CN. 3A0CU och 3V8BZ. 
Den sporadiskt aktive 3A0AV är IIZBS och då 
med SB-34 och multibandkilowatt. 
Jan Mayen .. . . JX1CM och JX3XK på 14 ssb ; 
JX4EJ på 21 & 28 ssb ; JX5CI 14 cw ; JX3P är en 
allbands cw & sbb klubbstation . 

---+ 75 

QSL TÄVLING 
Regler publicerades i OTC 1 :1969 
Bidragsg ivare. SM2CTY. SK5AS. SM5CTI 

ROCHESTER 

To Radio 
'..5-':;5""4.') 

Arthur 5. HowelI 
69q EdgGwood Av~. 

Roc.~estet 18, 

N. Y., U. S. A. 

DAYTONA BEACH 
FLORIDA 
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Hej igen "test-dårar" och ett senkommet men 
välment Gott Nytt Ar! 

Det här numret ägnar vi hela spalten åt test
resultat. Det är alltså många som kan glädja sig 
åt trevliga prestationer eller kanske konstatera 
att inte heller i år hade de valt rätt taktik för att 
vinna SAC resp WASM-testen. Nåväl, skam den 
som ger sig. Nya satser och eventuella nya vins
ter i höst igen. 

Jultesten avlöpte i år under förhållandevis för
månliga konditioner och med god aktivitet. Vem 
som vann kan vi endast gissa. En titt i min egen 
logg säger dock att bl a 0GM, 5BLA och 3EWB 
lär ligga bra till. 

7 SM5DUL 
8 SM0CCE 
9 SM2COR 

10 SM3ALW 
11 SM5ARR 
12 SM5BXP 
13 SM0EEJ 
14 SM2ME 
15 SM6EOC 
16 SM5ETE 
17 SM7CMV 
18 SL7AC 
19 SM2BYD 
20 SM3CWE 
21 SL2llM 

25 
23 
23 
22 
21 
20 
19 
19 
19 
18 
17 
17 
16 
14 

7 Till nästa nummer hoppas vi kunna komma 
med något verkligt för diplomjägarna att bita i. 
Vad det är avslöjar vi inte, endast att det är ett 
nytt stort och åtminstone för somliga ganska 
svårt diplom. Eftersom vi till den oblast-lista som 
fanns i DX-spalten i förra numret nu fått många 
tips och kompletteringar som kan väntas mynna 
ut i en ännu komplettare och bättre lista, kom
mer till nästa nummer kanske också reglerna för 
det ryska oblast-diplomet. 

Checkloggar: SM3WB och SM7EVE. 
Ej insända loggar: SM2CBS, 4CJY, 

7BVO, 0CER. 
Totalt deltog 28 stationer. 

MT 7 Fonl den 3 nov 1968 
1 SM0KV 

Har Du hört talas om det fr o m nyår instiftade 
"5 bands DXCC" förresten? Det är också något 
för våra storfräsare att sätta tänderna i. Men nu 
raskt på testresultaten . 

MT 6 CW den 20 okt 1968 
1 SM3EWB 
2 SM0KV 
3 SM5CMP 
4 SM5CAK 
5 SM5CBN 
6 SM5UU 

25aso 
25 
25 
25 
25 
25 

0956.30 
0957.20 
0958.00 
0958.00 
0959.00 
0959.20 

2 SM7CSN 
3 SK2AU 
4 SM2COR 
5 SM2COP 
6 SM6CKS 
7 SM5UU 
8 SM5CMP 
9 SM5ARR 

10 SM5CLU 
11 SM2ME 
12 SM7ATL 
13 SM3DMM 
14 SM0BDS 

Rättelse till NRAU-testens landskampsresultat i aTC 1-69. 

Placering : 1 OH 

8382 

11325 

19707 

114 

2 

2 

Grundsumma: . ... .. .. .. ............................. . 

Bonus-poäng : . . . . . ............ . .. . ....... .. . . .. . .. . . . 

Landskampsresultat : . .............. . . . ... . .. . .. .. .... . 

Insända loggar: ...... . . . ...... . . . . ... .. ..... . ....... . 

Icke insända loggar : ........... . .. ... ... . . . ... .... ... . 

Checkloggar : ................. . .. . . .. .... . .......... . 

2 SM 

8624 

1638 

10262 

38 

21 

8 

LA och Ol hade ej tillräckligt många deltagare för att räknas i landskampen. 
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11 aso 
10 

9 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 

Ol 

4469 

O 

4469 

24 

6 

3 

0959.50 
0953.00 
0954.00 
0958.00 
0948.00 
0953.00 
0956.00 
0957.00 
0959.00 
0951 .00 
0952.00 
0957.00 
0948.00 
0956.00 
0950.00 

6DPF, 

0956 
0953 
0958 
0922 
0955 
0920 
0959 
0954 
0956 
0911 
0921 
0922 
0927 
0950 

LA 

3994 

O 

3994 

22 

2 

2 



Totalt figurerar 24 olika signaler i loggarna. 
Av dessa saknas logg från : SM2BJO, 3PZ, 3ATY, 
3CPK, 5ABY, 5CCH, 7TO, 7AXP, 0AHO och 
0CER. 

Konditionerna var DX-betonade varför de få 
som överhuvudtaget lyckades checka in efter 
testen fick göra detta via SM2COP som tillsam
mans med SK2AU och SM5CMP var de enda 
hörbara SM-stationerna hos SM5SSA. 

MT 7 CW den 17 nov 1968 
1 SM3EWB 
2 SM0CCE 
3 SM5CMP 
4 SM5DUL 
5 SM0CHB 
6 SM0AHO 
7 SM5ARR 
8 SM3CWE 
9 SM2COR 

10 SM0KV 
11 SM3ALW 
12 SM6ADW 
13 SM0DSG 
14 SM5DSF/0 
15 SM5UU 
16 SM6PF 
17 SM5EUF 
18 SM2BYD 
19 SM3WB 
20 SM7CMV 
21 SK6AW 
22 SM4AZD 

250S0 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
23 
20 
19 
19 
18 
16 
14 
13 

0938.50 
0944.00 
0944.40 
0945.00 
0947.00 
0948.10 
0949.30 
0951.00 
0951.40 
0956.00 
0956.15 
0956.50 
0958.00 
0959.00 
0955.00 
0950.00 
0941 .00 
0955.00 
0957.00 
0959.00 
0955.00 
0957.00 

Checkloggar : SM2COL, SL5ZZL, SM7TV, 7CSN, 
0BDS. 

Ej insända loggar : SM2EJE/2, 3CIO, 0CER och 
0EEJ 

Exklusiv anrops-QRG på SSB 'ör SM, LA, OH 
och OZ 

En anropsfrekvens på 80-metersbandet skulle 
enligt min mening kraftigt stimulera trafiken . Man 
vet hur det är - ofta har man inte mer än 10 
minuter på sig och man vill ha en kontakt. Så 
ropar man bort 5 av dessa på CO och det är ju 
dåligt använd tid . 

Varför just 3773? Jo, i regel används jämna 
10-talsfrekvenser för sked, Bulle, m m. Dessutom 
är ju 73 ett allmänt känt, trevligt och vänligt tal 
inom amatörkretsar och genom att kombinera 37 
och 73 tror jag att frekvensen lätt går att komma 
ihåg och populariera. 

SM3LXlHinke 

TOPS ACTIVITY CONTEST 1967 
1 DM2CZL 75696 P 53 SM4CMG 
2 DJ6SI/ LX 55008 60 SM0CER 
3 OH2BCZ 54036 81 SM4CJY 
4 OK2BKV 47437 85 SM2DOS 
5 OK1ALE 46784 89 SM2BYD 
6 OZ1LO 41085 102 SM5ACO 

29 SM5CMP 14672 111 SM5DLE 
45 SM3WB 9541 132 SM5ARR 
52 SM5UU 7518 140 SM6ADW 

7439 P 
6357 
3663 
3366 
3104 
2640 
1826 
990 
770 

Tyvärr alldeles för sent för OTC kom från 
TOPS meddelande om att 1968 års test inställts. 
Meddelande därom gick dock ut via CW-bullen 
samma lördag som testen normalt skulle börjat 
och jag hoppas ingen förgäves jagade TOPS
medlemmar för poäng i TAC. 

Nästa år, eller rättare sagt i år, går testen 
vanlig tid, alltså 6-7 december 1969. 

Testrutan 
Månad Sändnings-
Datum Tid i GMT Test klass Senaste regler QSO med 

Febr. 
1- 2 0001-2359 ARRL-testen Foni 68 :1/12 W/VE 

9 0800-0900 Månadstest nr 10 Foni 68 :6/182 SK/SL!SM 
15-16 0001-2359 ARRL-testen CW 68:1 /12 W/VE 
22- 23 1400-2100 REF-testen Foni 69 :1/34 

23 0800-0900 Månadstest nr 10 CW 68 :6/182 SK/SL!SM 
Mars 
1- 2 0001-2359 ARR L-testen Foni 68 :1/ 12 W/VE 

9 0800-0900 Månadstest nr 1 Foni 68:6/182 SK/SL!SM 
15-16 0001-2359 ARRL-testen CW 68 :1/12 W/VE 

30 0800-0900 Månadstest nr 1 CW 68 :6/182 SK/SL!SM 
April 
5- 6 1500-2400 SP DX Contest CW kommer SP-stns 
5- 6? 1200-2400 CO WW DX Contest SSB kommer WW 

12-13? SSA UA-test CW kommer SK/SL!SM 

Datum med frågetecken ännu ej officiellt utlysta. 
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SAC-testen 1968 

1 SRAL Finland 6454398 
CW Single Operator 53 loggar 9131 OSO 1425952 poäng 
CW Multi Operator 13 5822 1234807 
FONI Single Operator 41 8162 1684589 
FONI Multi Operator 13 6084 2109050 

120 loggar 29199 OSO 6454398 poäng 
2 SSA Sverige 5616149 
CW Single Operator 67 loggar 12375 OSO 1886190 poäng 
CW Multi Operator 9 3658 580922 
FONI Single Operator 42 10372 2355768 
FONI Multi Operator 12 3693 793269 

130 loggar 29498 OSO 5616149 poäng 
3 NRRL Norge 1431557 
CW Single Operator 13 loggar 1644 OSO 185493 poäng 
CW Multi Operator 2 264 18860 
FONI Single Operator 33 6443 1035063 
FONI Multi Operator 5 1439 192141 

53 loggar 9790 OSO 1431557 poäng 
4 EDR Danmark 1219413 
CW Single Operator 16 loggar 2832 OSO 416156 poäng 
FONI Single Operator 32 5752 803257 

48 loggar 8584 OSO 1219413 poäng 

TOP TWELVE SCANDINAVIANS 
CW Single Op CW Multi Op FONI Single Op FONI Multi Op 
1 SM7BKZ 202640 1 OH1AD 281260 1 SM5CEU 408980 1 OH2AM 1315160 
2 OH2KK 192560 2 SK1AO 176985 2 OH2KK 386456 2 SK6AB 391795 
3 SM5CEU 179790 3 OH3TR 166904 3 LA1KG 379916 30H2AC 323274 
4 OH8RC 154080 40H0AA 160395 4 SM4CMG 344463 4 OH1AA 158224 
5 OZlLO 125042 5 SK3BP 149406 5 SM7TE 343844 5 SM7CFR 119848 
6 OH1VR 116085 6 OH6AA 135824 6 OH7PI 238428 60H6AA 87892 
7 OH2XK 114450 7 SM7DOO 108094 70H0NI 223062 70H3TR 70191 
8 SM5CMP 109512 8 OH3AG 99372 8 LA7VE 181308 8 SK7BK 65120 
9 OZ5DX 108346 9 OH2BFJ 86088 9 OH2HC 179328 9 SM7DK/l 57602 

10 SM5DUL 102900 100H5UX 71232 10 OZlLO 178577 10 OH6AC 57084 
11 SM7CCU 102176 11 OH5AC 56544 11 SM5EAC 176712 11 SK5BE 53798 
12 OH6VP 95746 12 SK5AJ 52650 12 SM5API 164635 12 SL7AC 50175 

CW SINGLE OPERATOR 
1 SM7BKZ 661 1490 136 202640 17 SM5CVH 269 504 82 41328 
2 SM5CEU 631 1383 130 179790 18 SM5ETE 286 573 67 38391 
3 SM5CMP 515 1053 104 109512 19 SM3ARE 293 616 55 33880 
4 SM5DUL 520 1050 98 102900 20 SM5BZH 242 482 69 33258 
5 SM7CCU 468 992 103 102176 21 SM00S 219 444 62 27528 
6 SM3CXS 506 1058 89 94162 22 SM2AGR 245 470 51 23970 
7 SM7BLJ 435 898 97 87106 23 SM7DBD 167 393 57 22401 
8 SM5BNX 462 965 85 82025 24 SM2BYD 228 460 46 21160 
9 SM4CAN 422 898 90 80820 25 SM2ME 319 625 29 18125 

10 SM5AD 355 750 101 75750 26 SM3ALW 175 341 41 13981 
11 SM5API 400 831 86 71466 27 SM5BBC 202 389 32 12448 
12 SM71D 327 699 84 58716 28 SM5UU 111 235 52 12220 
13 SM5CAE 382 780 73 56940 29 SM7CRJ 147 301 39 11739 
14 SM6AOO 268 554 76 42104 30 SM6EOC 126 268 41 10988 
15 SM5BDY 252 526 80 42080 31 SM3EWB 162 328 36 10808 
16 SM0AHO 286 616 68 41888 32 SM5DOG 116 232 45 10440 
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33 SM2CAA 121 241 38 9158 FONI SINGLE OPERATOR 
34 SM6AVD 118 249 31 7719 1 SM5CEU 1071 2860 143 408980 
35 SM4CJY 106 214 44 7062 2 SM4CMG 916 2443 141 344463 
36 SM2RI 100 207 32 6624' 3 SM7TE 934 2566 134 343844 
37 SMI2JCHB 89 190 33 6270 4 SM5EAC 583 1592 111 176712 
38 SM2BJQ 113 220 27 5940 5 SM5API 675 1733 95 164635 
39 SM7CMV 100 201 28 5628 6 SM6CKS 425 1078 130 140140 
40 SM5BNZ 83 169 31 5239 7 SM7AZL 532 1460 91 132860 
41 SM5EUF 104 192 27 5184 8 SM6AEK 375 962 116 111592 
42 SM7TV 88 184 28 5152 9 SM7CBZ 452 1274 63 80262 
43 SM5BXP 104 210 23 4830 10 SM3WB 336 688 64 44032 
44 SM7DUZ 81 162 29 4698 11 SMI2JAHQ 224 541 79 42739 
45 SMI2JFT 81 170 26 4420 12 SM5BKA 251 528 66 34848 
46 SMI2JEIE 100 202 21 4242 13 SM71D 236 528 64 33792 
47 SMI2JDHH 73 146 29 4234 14 SM7AXP 185 432 71 30672 
48 SM7DMT 75 158 22 3476 15 SM2ME 255 509 55 27955 
49 SM6ADW 89 183 17 3111 16 SM7ALA 200 537 52 27924 
50 SM5BKI 75 153 20 3060 17 SM2BJQ 259 561 49 27489 
51 SM7TQ 47 102 26 2652 18 SM5BFJ 202 487 46 22402 
52 SM5CAK 44 91 25 2275 19 SM7CXI 153 326 51 16626 
53 SM5AR 34 75 27 2025 20 SM5DLS 160 367 45 16515 
54 SM7TE 46 91 20 1820 21 SM7CUU 146 304 46 13984 
55 SM5ADN 50 105 17 1785 22 SM7AMI 138 312 44 13728 
56 SMI2JDZL 43 87 15 1305 23 SM41H 149 359 32 11488 
57 SM3DBU 42 84 13 1092 24 SM6BD 136 387 29 11223 
58 SM4AZD 25 50 16 800 25 SM5BBC 182 369 30 11070 
59 SM6EFE 26 53 15 795 26 SM7CRJ 150 293 33 9669 
60 SM7QY 35 72 11 792 27 SMI2JDHH 100 213 44 9372 
61 SM7AYB 27 55 12 660 28 SM5DUI 109 238 34 8092 
62 SM7BBV 15 36 13 468 29 SM1EZB 124 347 21 7287 
63 SM5CLW 18 39 9 351 30 SM5AJR 94 195 30 5850 
64 SMI2JBDS 12 29 11 319 31 SM5BNX 100 211 25 5275 
65 SMI2JOY 10 20 6 120 32 SM5ARR 81 169 25 4225 
66 SM6JY 12 12 6 72 33 SMI2JBPZ 61 139 28 3892 
67 SM6DOA 12 18 4 72 34 SM5CDY 82 170 20 3400 

35 SM5DQG 63 125 19 2375 
36 SM5AZU 48 130 16 2080 

CW MULTI OPERATOR 37 SM6AOQ 43 97 16 1552 
1 SK1AQ 679 1539 115 176985 38 SM4DPB!5 70 72 19 1368 
2 SK3BP 653 1346 111 149406 39 SM5BOH 20 44 11 484 
3 SM6DQO 523 1103 98 108094 40 SM3VE 26 73 6 438 
4 SK5AJ 330 675 78 52650 41 SMI2JBDS 17 32 10 320 
5 SL7AC 307 635 77 48895 42 SM5CAK 9 19 6 114 
6 SM7CFR 290 619 48 29712 
7 SL4CM 124 248 29 7192 
8 SL6BM 111 230 28 6440 FONI MULTI OPERATOR 
9 SKI2JAC 41 86 18 1548 1 SK6AB 1122 3085 127 391795 

2 SM7CFR 626 1688 71 119848 
3 SK7BK 349 740 88 65120 
4 SM7DK!1 321 694 83 57602 
5 SK5BE 302 727 74 53798 
6 SL7AC 280 669 75 50175 
7 SL4CM 236 465 48 22320 
8 SM1CIO 211 435 35 15225 
9 SK2AU 105 233 42 9786 

10 SM5TU 66 169 24 4056 
11 SK1AQ 53 116 26 3016 
12 SKI2JAC 22 44 12 528 

SM1CJV och SM1CXE i operating position, vid 
SK1AQ under SAC-testens CW-del. 
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WASM-testen 1968 

KLASS 1. Foni Poäng Input RX Antenn 

1 SM7CXI 1140 200 W Drake R-4A W3DZZ 

2 SM1CIO 352 400 Galaxy V Mk 2 G5RV 

3 SM6CIX • 330 100 Drake 28 LW 

4 SM71D 330 450 Galaxy V Mk 3 Dipole + 14 AVQ 

5 SM7AXP 112 300 Swan 350 Dipole 

6 SM2EJE 98 120 FT 150 Dipoler 

7 SM4CMG 32 100 Drake TR-4 LW 

KLASS 2. CW 
1 SL7AZ 8378 150 SX-117 Dipole + 14 AVQ 

2 SM5ACQ 7440 400 Swan 350 + Drake 28 W3DZZ 

3 SM5CSS 6970 100 9R-59 !nv. Vee+Dipole 

4 SM00N 6084 130 Drake R-4A Dipole 

5 SM6DLY 5700 300 AR-88 Fjärils-dipole 

6 SM7AXP 5168 300 Swan 350 Dipole 
7 SM6DPF 4588 60 75 A 3 Windom 

8 SM3EP 4464 75 Hembygd dble-super Dipole 

9 SM5UH 4332 120 FT-DX-150 Dipoler 

10 SM71D 4102 450 Galaxy V Mk 2 Dipole + 14 AVQ 

11 SM5AZ8 3724 100 12 tub dble super Dipole 

12 SM7TQ 3710 150 S8-100 
13 SM2COR 2856 200 SR-700A W3DZZ 
14 SM58DY 2376 150 NC-270 Dipole 
15 SM5UU 2320 75 S 8-300 Dipoler 
16 SM0CCE 2068 400 Hembygd 14 tub. Dipole 
17 SM78AU 1640 300 Swan 350 10 mtr LW 
18 SM5DQG 1554 70 KW-2000 G5RV 
19 SM08DS 1426 200 51J3 + HC 10 Indoor dipole 
20 SM4CJY 1040 
21 SM6ALJ 874 300 Swan 350 Dipole 
22 SM3EKA 800 60 HA-350 W3DZZ 
23 SK1AQ 782 75 KW-2000 W3DZZ 
24 SM0FT 750 90 Eddystone EC-10 Windom 
25 SK0AC 288 
26 SM6XK 126 

KLASS 3. CW 
1 SM3EW8 9504 75 Swan 350 W3DZZ 
2 SM5EUF 7560 30 Heath S8 300 Dipole 
3 SM3ALW 7462 50 Star SR-550 Inv Vee + Dipole 
4 SM6EOC 6240 75 S8-301 G5RV + Dipole 
5 SM4DHF 5440 30 NC-109 G5RV 
6 SM1DUW 4690 60 R4-8 W3DZZ 
7 SM4AZD 2204 50 ER-202 Dipole 
8 SM58NZ 1872 50 AR-88D G5RV 
9 SM6ADW 1800 75 S 8-300 W3DZZ 

10 SM7CWS 308 25 Geloso G-209 Zepp 
11 SM5CIJ 2 75 Siemens E-566 Dipole 

KLASS 4. CW 
1 SM4DWO 3240 10 Hembygd 12 tub Dipole 
2 SM6EJI 2900 15 Drake R-48 G5RV 
3 SM7CMV 2852 10 SX-28 G5RV 
4 SM6DIN 2610 10 KW-77 W0WO 
5 SM5DYC 2328 10 ER-202 W3DZZ 
6 SM7EPE 1760 10 G 4/214 G5RV 
7 SM3EKG 288 10 9R-59 Dipole 

SM5ACQ 
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KIYBBNYlf 
HJÄLPEN 
till nyblivna och andra amatörer som kan behöva 
ett råd från erfarnare kollegor, hur är det med 
den egentligen? Finfint, säger Du, den som vill 
kan ju exv fråga på klubbens ordinarie möte. 
Ja, naturligtvis, om man har tillfälle att gå på 
mötet, om det finns någon lämplig att fråga och 
om tillfälle ges. Jag vet av egen erfarenhet hur 
svårt det kan vara att få svar även på enkla frå
gor på ett möte, och hur ska det då inte vara 
för den som är lite blyg eller är ny i klubben. 

SSA har en teknisk sekreterare, till vilken varje 
till föreningen ansluten amatör kan skriva och få 
sina tekniska frågor besvarade. Jag föreslår att 
varje klubb inrättar något liknande. En skillnad 
borde dock vara, att man hos klubbens " orakel" 
får fråga om allt som rör amatörradio . " Oraklet" 
ska i sin tur veta vilka han kan fråga i de fall 
han inte kan svara direkt själv. En sådan service 
är inte särskilt betungande för klubben men en 
väsentlig tillgång för den enskilde medlemmen . 

Själv besvarar jag gärna frågor angående klubb
angelägenheter samt om behov finns även frågor 
av annan art. 

SM4XL OCH KVINNORNA 
Alltid påpasslige vännen Sune har skrivit : " QTC 

redaktionen, Västerås. Med anledning av upprop 
ang YL:s under KLUBBNYTT i QTC 1/1969 sid 32 
(vänstra spalten/Red anm!): 
1) Två av de uppräknade signalerna är fel; nya 
innehavare av SM2DWK och SM3DXF står i QTC 
7/67 sid 186; de är icke YL. Beträffande SM0DNK: 
se QTC 12/67 sid 294 - vad är detta förnamn 
Valdis - YL eller inte?? 
2) Följande av de uppräknade signalerna har 
ändrat siffror: SM5DNR, SM0EAI, SM3EPG. 
3) Uppräknaren har glömt följande, som bör tlll
läggas: 70A, 4AYU, 3AOW, 7BAC, 7BLQ, 5BOY 
(?!/Red) , 7CFA, 6CFT, 0CVV, 5CEW, 5CLZ, 7DXX, 
7DZX. Dessutom har åtminstone förut funnits 
0AYS, men jag vet ej om denna är kvar. Flertalet 
av sistnämnda är xyl:s till lic hams. 
Anm : Vid tillkännagivandet av nya calls brukar 
jag (en vana sedan ungdomsåren) rita ett märke 
i marginalen för yl-sig s, och det är därför jag 
kunnat få fram det här nu. 

Sune Baeckströ.m, SM4XL" 

Tack vare XLs brinnande intresse för kvinnliga 
radioamatörer kan nu alltså ytterligare 13 (X)YLs 
känna sig bevakade. Ännu har ingen frivilligt 

Klubbar och enskilda! Har Ni något samar
bete med handikappade i amatörradiosam
man hang. I så fall. skriv snarast till oss på 
redaktionen - vi är mycket intresserade av 
sådan verksamhet. Adressen är: QTC, Box 52, 
721 04 VÄSTERAS 1. 

skrivit och berättat sin levnadssaga (det räcker 
med enbart foto också) så snart får man väl ut 
och jaga (en vana från ungdomsåren) - bidrag 
alltså. 

SM0 

Radioklubb på VASA GYMNASIUM i Stockholm 
Sedan något år tillbaka har min uppgift varit att 

aktivisera mina kamraters intresse för elektronik 
genom att elevkåren startade en radiosektion 
som jag fick ta hand om . 

Jag kom snabbt underfund med att jag var 
den ende radioamatören på skolan, så sektionen 
fick tyngpu'nkten .mer åt Hi-Fi-hållet. Av skolan 
har vi fått låna en del instrument och sektionen 
inrymmes i ett klassrum som vi försett med div 
skåp och bänkar att arbeta vid. 

För att stimulera intresset för amatörradio har 
vi köpt SSAs telegrafikurs (skolan betalade) och 
7 st har anmält sitt intresse. Sektionen träffas 
varje måndagseftermiddag och lagar radio- och 
TV-apparater, bygger, snackar och lär sig tele
grafi (telegrafikursen har vi 2 ggr i veckan , på 
fredagar också). 

Jag försökte sätta in en annons i förra numret 
för att köpa en mottagare och eventuellt också 
en sändare (eller trx) till sektionen, men annons
spalterna försvann visst! (Nu har ni ju läst det 
här, så har ni någon lämplig pyts så ring eller 
skriv) . 

73 de SM0BWT 

Tack för bidraget Bengt-Göran! Tyvärr har jag 
inget tips på apparater, men din annons kan du 
återfinna i detta nummer av tidningen . Orsaken 
till att hamannonserna inte kom med i QTC 1/69 
var den tidiga "dead-linen" för bidrag, vilket i 
sin tur orsakades av att det nya tryckeriet av 
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lättförståeliga skäl måste ha litet längre tid på 
sig än normalt. 

SM5CYM 

SM3 

I Sv JF:s Radioblad av den 27 december 1968 
(nr 5) , utgivet av SM3WB, kan man läsa att WB 
sände ut sitt första upprop till de svenska järn
vägsamatörerna den 14 april 1964. Det leker 
honom nu i hågen att fira ett 5-årsjubileum i 
form av ett meeting, förslagsvis i Ängelholm eller 
Malmö till sommaren . Dessutom framför WB vissa 
tankar angående ett FIRAC-nät. 

SM5CYM 

SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER 
Fredagen den 8 november var SRA på ett 

studiebesök på Sundsvall TV-station . Vi fick där 
studera montage av och apparater till TV-utrust
ningen för P2 och all den övriga utrustningen 
för TV och radiolänkar samt deras instrument
uppsättning. Vi fick även tillfälle att se rörlagret, 
som trots att vi lever i halvledartekniken tänder 
en extra glimt i ögat hos en amatör. 

Studiebesöket avslutades med en trevlig prat
stund till te och smörgås på Södra Berget. Till 
denna trevliga kväll hade många infunnit sig . 
Från Kramfors kom 3AXK, 3BBL, 3DOT och 3AZV, 
från Stöde 3AT och 3YF samt från Hälsingland 
3AH, 3DYG och 3EAA. 

Sten/3AF 

SM4 

KARLSTADS SÄNDAREAMATÖRER 
När KSA startades på hösten -66 ordnade 

4CLU/ Lennart så, att klubben en gång i månaden 
kunde disponera möteslokal på hans arbetsplats, 
Domkyrkans Ungdomsgård. 

Karlstads Sändareamatörers klubbstation SK4AV. 
Opr SM4JS/Hasse 
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När Lennart i våras flyttade till Uppsala blev 
lokalfrågan problematisk, men genom hjälp från 
Karlstad stads Ungdomsnämnd fick vi på hösten 
flytta in i en alldeles egen klubblokal på Ung
domsgården Lugnet. Förutom att vi har vår klubb
lokal där, får vi även en gång i månaden dispo
nera en större möteslokal. 

Ytterligare en glädjande nyhet kom på hösten . 
Vi fick nämligen anslag från "stan" till en egen 
klubbstation. Signal (SK4AV) hade vi redan sedan 
tiden på Domkyrkans Ungdomsgård, så allt var 
klappat och klart för invigning i slutet av oktober. 
Sändaren är en GSB100, som trots några år på 
nacken fungerar fint. Mottagaren är en SX100 
som också gör så gott den kan. På antennsidan 
har vi en W3DZZ och en 14AVQ. För att ge våra 
C-amatörer möjlighet att köra, har vi också an
skaffat en liten 10 W CW-rigg . 

Aktiviteten har varit stor ända sedan invignings
dagen och intresset bland ungdomarna på "går
den" är också stort. För att få fram litet nya ama
törer bland dessa har vi i höst haft en telegrafi
kurs och planerar under hösten en byggkurs. 

SM4BIE/Rolf 

SM5 

Ur decembernumret av QRZ (Norrköpings Radio
klubb) saxar jag följande: " NRK skall även un
der 1969 års vinterlov medverka i "sportlovs
veckan ". Dessutom ska man tillskriva SSA för 
att föreslå ett telegrafifritt amatörradiocertifikat. 
Man gör reklam för planerad telegrafikurs på 80 
och 40 m av/från Västerås samt propagerar för 
" Grundläggande amatörradioteknik" som julklapp 
till blivande sändareamatörer. 

Måndagen den 9 december 1968 träffades 
HAMSEKTIONEN inom NRK och till dess hoppades 
man ha den hoplånade klubbstation8'n installerad. 
En egen RX verkar dock vara inom räckhåll . 

SM5CYM 

SM6 

STRÖMSTADS AMATÖRRADIOKLUBB 
Från SAK kan vi berätta följande från det 

gångna året: 
Det började med att ABF anordnade en kurs i 
radioteknik och telegrafi. Vid kursavslutningen 
beslöt deltagarna att bilda en radioklubb med 
syfte att stimulera intresset tör amatörradio. Orts
pressen har varit positivt inställda och skrivit ett 
flertal artiklar om klubben och dess verksamhet. 
Även stadens myndigheter har visat intresse och 
ställt klubblokal till förfogande. I denna lokal har 
vi en gång i veckan samlats för att träna CW 
och prata radio. Resultat: 1 ny sändaramatör, 
SM6EAK Göte Nilsson, plus flera på väg . 

Ett antal rävsaxar byggdes och i september var 
det dags att prova dem i Strömstads första räv-



En varm majdag 1967 råkade Lena ombord på 
m/t Velma lyssna på trafik som SM3DJUlMM 
Gerth på m/s Carib hade med en annan båt. 
Det var något i Gerths trafik som gjorde att det 
blev litet oroligt hos Lena och hon gjorde ett 
break och det tände direkt. De kom överens om 
en träff till julen -67. Denna första träff blev 
så lyckad att de till påsken -68 gifte sig. 

I jan -68 skaffade sig Lena amatörJicens med 
signalen SM0EPG. 

För att samla ihop litet pengar för framtiden 
bestämde de att gå till sjöss igen, och det gick 
snabbt. I början på maj for Lena till New York 
tillsammans med en Swan 350 för att mönstra 

jakt. Ytterligare en rävjakt hölls där SM6-3975, 
Olle Skärström, segrade. 

Vi slutar vår redogörelse med förhoppningen 
om att under året 1969 kunna anskaffa en klubb
station, öka medlemsantalet samt genom kurs
verksamhet utöka antalet sändaramatörer i Ström
stad. 

SK6BH 

SM7 

RADIOKLUBBEN SNAPPHANEN 
ger ut ett föreningsblad, vari står att läsa (i num
ret av den 3/12 1968) att man bl a planerar ett 
20- och 15-metersparty den 9/2. Klockslag och 
närmare anvisningar kommer, när man tagit del 
av prognoserna för februari månad. 

Ett foto- och QSL-album planeras av klubben, 
och man efterlyser foton som berör dess verk
samhet. Snapphanar i förskingringen , leten i Edra 
gömmor. 

Till slut kan meddelas att 7DJG kommer att 
uppvakta stadsbibliotekarien om att ARRLs Call
book skall finnas tillgänglig på biblioteket med 
årsaktuell upplaga. En sådan uppvaktning borde 
göras på fler bibliotek angående många amatör
radioböcker. 

SM5CYM 

E le""manlik 
ombord på m/s Antigua. Gerth for med en TR 3 
till Genua och m/s Antilope. 

De bestämde att träffas 3 ggr dagligen och det 
gick mycket bra. All trafik gick på 21 MHz. Längs
ta avståndet mellan dem var med Gerth i Japan 
och Lena i Honduras, och närmaste med Gerth 
på väg ut ur hamn och Lena på väg in i samma 
hamn. 

Lena gick på traden W-HR och försökte ordna 
licens i Honduras med hjälp av den svenske 
konsuln där, HR2FN, men hon hann aldrig få 
denna licens. Däremot hann hon träffa en yl, 
nämligen SM4MD Solvej, i Tela. 

Signalen SM3DJU/ MM var aktiv under denna tid 
medan däremot Lena hade för mycket att göra 
ombord för att hinna med lika mycket amatör
trafik som Gerth. I nov -68 mönstrade Lena av 
i Japan och Gerth i Los Angeles och de strålade 
samman i Köpenhamn. 

Nu är de installerade i egen lägenhet i Sunds
vall och firar försenad smekmånad. Men sedan 
hoppas vi att det blir fart på amatörtrafiken, och 
för Lena, numera SM3EPG, hoppas vi det skall 
bli god aktivitet tillsammans med Gerth SM3DJU. 

Dl3/SM3AF 

" • 
fl; 
~ ........ 
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lläCljakl 
Torbjörn Jansson, SM5BZR 
Plåtslagarvägen 6 
161 46 BROMMA, Tel: 08-800751 

Ett förslag till regler för NM och SM i rävjakt 
presenterades i QTC nr 6 1968 med tillägg i nr 7. 
På grundval av kommentarer från olika håll till 
detta förslag samt på en diskussion mellan LA9JJ 
och undertecknad, har ett nytt förslag utvecklats. 
Detta har sänts ut till samtliga rävjaktsaktiva 
klubbar, som räv red känner till, och för att inte 
ta upp alltför stor plats i bladet, publiceras här 
bara väsentliga avvikelser från det förra förslaget 
(QTC nr 6 :1968 sid 188-190, och nr 7:1968 sid 
225) . 

NM-regler 
4. Tillägg: Alla rävar skall höras vid starten i en 

vanlig rävsax utan extra antenn. Detta tillägg 
blev tyvärr bortglömt i det senast utsända 
regelförslaget. 

5. Starten sker antingen gemensamt för alla del
tagare eller gruppvis med 10 eller 20 minuters 
intervall . Vid gruppvis start skall alla tävlande 
ha samma maximala tid på sig att ta rävarna. 
Räv som tagits efter maximitidens utgång räk
nas inte. 
Tiden räknas från början av första rävens 
första sändningspass till den tidpunkt då sista 
räven tas. Tiden tas när kontrollappen lämnas 
till räven och skall tas med en noggrannhet 
av 10 sekunder eller bättre. 
Jägarna släpps iväg från starten mellan 5 och 
O minuter före början av första rävens (första) 
sändningspass. 

6. Avgörande för placeringen är i första hand an
tal. tagna rävar och i andra hand använd tid . 

13 Samma formulering utom att gränsen för old
boy och junior går den 1 januari tävlingsåret. 

SM-regler 
3 Tävlingen utgöres av två etapper, en natt jakt 

och en dagjakt, som båda går till fots. 

6 Avgörande för placeringen är i första hand 
sammanlagda antalet funna rävar och i andra 
hand totalt använd tid. Vid lika rävantal och 
tid avgör nattetappens resultat. Deltagare som 
inte hittar någon räv på en etapp eller inte 
ställer upp på en etapp får en sluttid lika med 
tiden på den etapp där han hittade någon räv 
plus totala tiden på den etapp där han inte 
hittade något. 
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~ekommendationer till arrangörerna 
4 Banlängd mellan 4 och 7 km. I övrigt samma 
formulering plus följande tillägg. 
Räv bör inte heller placeras så, att rävjägare 
frestas att beträda odlad mark, privat område 
o dy 
Det är inte heller lämpligt, att lägga en räv 
vid stranden aven lång smal sjö, vid kanten av 
ett långt smalt odlat fält e dy. Står man vid ändan 
av sjön (fältet) och pejlar, skall man säkert kunna 
avgöra på vilken sida räven ligger. Ligger han 
för nära stranden (kanten) är detta svårt, efter
som man alltid måste räkna med pejlfel. 
Rävarna bör vara väl dolda, dock skall man kun
na pejla sig ända fram till dem. Rävantennen 
skall vara vertikal , och ingen form av "närstrids
försvårande" antenn får förekomma. 
Banan bör om möjligt läggas i terräng, som är 
okänd för samtliga deltagare. 

S Tillägg : Vad beträffar kartan, bör arrangören 
före jakten ange områden, som inte får beträdas, 
samt även väsentliga skillnader mellan karta och 
terräng, t ex översvämmat område, raserad eller 
nytillkommen bro, ny väg och annat som kan ha 
betydelse för vägvalet. 

Kommentarer till förra förslaget 
En allmän åsikt är, att löptiden mellan näst sista 

och sista räven inte skall vara avgörande för 
placeringen vid samma antal rävar och tid. Gene
rellt sett är inte en kortare löptid på denna sträc
ka ett kriterium på en bättre prestation . 
I stället har man föreslagit en form av utslags
tävling för att skilja på lika placerade. Man kan 
t ex efter jakten lägga ut en räv, som antingen 
skall hittas så snabbt som möjligt eller prickas 
in på kartan så noggrant som möjligt. 
Ett annat förslag är, att man helt enkelt tar tiden 
noggrannare. Detta är svårt att genomföra. Om 
två jägare kommer fram samtidigt och samtidigt 
sträcker fram sina lappar till räven, måste denne 
välja vems lapp han ska ta först, och således 
vem som blir först av de två. Detta är klart olämp
ligt, men kan elimineras genom att man sätter 
upp kölappar vid varje räv. Jägaren tar först en 
kölapp och lämnar därefter sin kontrollapp till 
räven. Turordningen på räven kan då avgöras 
efteråt, och rävjägaren får dessutom ett kvitto 
på, att han tag it räven. 

En fråga gällde hur man ska betrakta totaltiden 
för en jägare, som inte hittar någon räv på den 
ena etappen (gäller SM). Av de fyra svenskar 
som kommenterat reglerna vill tre addera total-



tiden på den rävlösa etappen, medan en vill räk
na enbart tiden på den etapp där jägaren hittar 
något. 

En vill rent av, att man måste hitta rävar på 
båda etapperna för att över huvud taget bli pla
cerad, medan en annan anser, att man bör komma 
med i listan även om man bara ställer upp på 
en etapp. Det sista tycker jag personligen är 
rimligt. Däremot är det nog också rimligt att en 
jägare som inte hittar något på en etapp eller 
som inte ställer upp på en etapp skall belastas 
på något sätt. Men han bör komma med i resul
tatlistan. , 

En ans$r, att tre rävar är väl lite och vill gärna 
ha 4-7 rävar. Vid fler än fem rävar får man ändra 
på sändningsschemat. Sändningspassen kan 
överlappa varandra så att räv 1 sänder 1000-02, 
räv 2 1001-03 etc. Totala ban längden bör dock 
hålla sig inom angivna gränser. Vad tycks? 

En kommentator tycker att det är onödigt med 
två klockor på varje räv. Då erinrar jag mig 
NM/SM 1966. När -AKF skulle iväg på kvällen 
för att starta nattetappen hade han två klockor 
på armen, varvid jag gav honom de vanliga gli
ringarna för hans djupt rotade pessimism . Nästa 
morgon, när jag skulle ge exakt tid för dagetap
pen hade min enda klocka stannat. 

Slutligen finns önskemål om, att man inte ska 
" överarrangera" det hela. Framför allt bör för
läggning och utspisning ordnas så enkelt och 
billigt som möjligt. 

Förutom dessa regler för NM och SM pågår 
inom IARU Region I en diskussion om EM-regler. 
Ett förslag, som skall behandlas på Region 1-
konferensen i Bryssel i vår överensstämmer i 
stora drag med NM-reglerna. Väsentliga avvikel
ser : 
Två jakter, en på 3,5 MHz och en på 144 MHz. 
Båda jakterna går i dagsljus och räknas separat. 
Maximalt sex deltagare från varje land. Lagtäv
lingen baseras på de individuella resultaten av 
två på förhand utsedda jägare från varje land, 
alltså inte nödvändigtvis av de två bästa. 
Fler än sex deltagare per land får starta utom 
tävlan, om arrangemangets kapacitet tillåter. 
Sändningsschema: 
Antingen två minuter var tionde minut eller en 
minut var tionde ; i båda fallen sänder rävarna i 
tur och ordning efter varandra. Ett tredje alter
nativ är överlappande sändningspass, dvs räv 1 
sänder kl 1000-02, räv 2 kl 1001-03 etc. 
Starten sker antingen samtidigt för alla, eller i 
tiominutersintervall antingen gruppvis med en 
deltagare per land eller helt individuellt. 

Den som är intresserad av fler detaljer om des
sa EM-, NM- och SM-regler må gärna kontakta 
BZR. Synpunkter på framförallt NM/SM-reglerna 
vill jag ha före den 20 febr 1969. Rävreglerna 
tål nog att diskuteras en hel del ännu. Kom 
gärna med kommentarer i QTC. Rävspalten är 
till för det. 

DX 65~
MANADENS SKÄMTARE 
TF2WKI får qsl från hela världen gällande cw 
qso, men denne kör endast foni. 
80 metersskojaren PX1GS vidkännes icke av sin 
" qsl mgr G3WSH ". 

W4BPD DXpedition 
Vi utlovade i QTC 1 :1969 vidare informationer 
om de rubricerade tilldragelserna. Detta visar 
sig emellertid vara ogörligt eftersom allt hålles 
under strikt sekretess intill dess det hela går av 
stapeln. I vissa detaljer sägs t o m Gus' manager 
Ack, W4ECI, veta mer än Gus vet själv. När infos 
släpps ges de i Gus' DX Bulletin exklusivt, och 
detta är naturligtvis delvis vitsen med den nu 
demonstrerade tystnaden. Så mycket är emeller
tid klart att man fått en Hy Gain Vertical för 
40-10 och dipole för 80 & 40. Vidare power 
pack kapabelt till 1200 W vilket troligen skall för
sörja hela utrustningen. Därtill en medicinlåda, 
ytterst komplett och med bruksanvisning. TX blir 
troligen en för ändamålet speciell (?) typ av 
Galaxy med assesoirer för split fq operation. 
Avresedag och första anhalt är som nämnts hem
lig tills vidare. 

SMSCVH 

VHF 59 +-
MOONBOUNCE 

Enligt teorierna skall det vara lättare att köra 
månstudsqso ju högre frekvens man använder. 
Tendensen på amatörfronten ute i stora världen 
visar därför en ökande aktivitet inom detta om
råde på 23 cm. 

Trots dessa teorier har SM7BAE och SM7BCX 
presterat signaler via månen på 2 meter, som är 
väl så bra, som de som hittills erhållits på högre 
frekvenser. 

Som tidigare nämnts i bulletinen hade G3L TF 
och WB610M qso på 23 cm den 9/11. Vi kan nu 
lämna lite uppgifter beträffande den använda ut
rustningen. 
G3LTF: Sändare : 150W 

Antenn : 6 m parabol 
Mottagare : 2 dB parametrisk förstär

kare 
WB610M : Sändare : 500W output från 6 st vat

tenkylda 2C39 
Antenn: 3 m parabol 
Mottagare : ca 1 dB parametrisk för

stärkare 
Vidare kan nämnas att den 12 oktober fick 

K6HCP (som ingår i K6MYC-gruppen) månstuds
qso med W2NFA. Även detta qso försiggick på 
23 cm. 

SM7BAE har nu haft sammanlagt 3 qso med 
K6MYC på 144 MHz. 
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QSL mottagare inom SM5 och SM " 
Nr Ort 
1 Arboga 
2 Bergshamra 
3 Björklinge 
4 Trosa 
5 Boxholm 
6 Brottby 
7 Bålsta 
8 Ekerö (Svartsjö) 
9 Enköping 

10 Eskilstuna 
11 Fagersta (Norberg) 
12 Finspång 
13 Fjärdhundra 
14 Lännaholm (Hallstavik) 
15 reserv 
16 Järna 
17 Kallhäll (Stäket) 
18 Katrineholm 
19 Kolbäck (Hallstahammar, 

Munktorp, Surahammar, 
Strömsholm) 

20 SSAs kansli 
21 Köping 
22 Linköping (Malmslätt, 

Ljungsbro, Vreta 
Kloster) 

23 Trångsund (Farsta) 
24 Mjölby (Skänninge) 
25 Motala (Vadstena) 
26 Märsta (Sigtuna) 
27 Norrköping 
28 Norrtälje 
29 Nyköping (Oxelösund) 
30 Nynäshamn (Ösmo) 
31 reserv 

CaU 
SM5WT 
SM5CXF 
SM5DLG 
SM5TK 
SM5TA 
SM5ABM 
SM5BKI 
SM5ABV 
SM5CVC 
SM5UX 
SM5YP 
SM5DPE 
SM5CSS 
SM00N 

Telefon 
0589-41075 
0176-60144 
018-70621 

0156-12596 
0142-50929 
0762-41326 
0171-50686 
0756-30140 
0171-36091 
016-131256 
0223-11102 
0122-13937 
0171-10122 

SM5BQW 0755-71241 
SM5XW 0758-51596 
SM5CYI 0150-12978 

SM5CRR 0220-41328 
SSA 08-487277 
SM5DFQ 0221-11902 

SM5CEU 
SM0CER 
SM5CBN 0142-14891 
SM5WE 0141-12184 
SM5DAJ 0760-40447 
SM5UI 011-128401 
SM0AJU 0176-14702 
SM5BPJ 0155-10097 
SM5AOP 0752-10259 

32 Rimbo (Finsta, Kårsta) SM5SZ 0175-70467 
08-364814 33 Barkarby (Skäl by) SM5AVV 

34 Täby (Roslags Näsby, 
Näsbypark, Enebyberg, 
Vallentuna, Viggbyholm) SM5ANG 08-7588816 

08-827139 35 Solna SM5LM 
36 reserv 
37 Upplands Väsby 
38 Sollentuna 
39 Stockholm Sv, SÖ+ 

Johanneshov 
40 Strängnäs 
41 Södertälje 
42 reserv 
43 Jakobsberg 
44 Tumba 
45 Uppsala 
46 Vaxholm 
47 Vingåker 
48 Vällingby (Grimsta, 

Hässelby) 
49 reserv 
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SM5AFC 0760-33283 
SM5BM 08-353895 

SM5BGK 08-435214 
SM5AOG 0152-12062 
SM5RK 0755-39446 

SM0BDS 0758-32682 
SM5-3583 0753-31321 
SM5DSV 018-127238 
SM5BJU 0764-31168 
SM5CTU 0151-10918 

SM5CUC 08-892124 

50 Västerås 
51 Akersberga 
52 Atvidaberg 

53 Örbyhus 
54 Östhammar 
55 Bandhagen 
56 Bromma (Mariehäll) 
57 Danderyd (Djursholm, 

Stocksund) 
58 Enskede 
59 Huddinge 
60 Spånga + Sv Radios 

Sändareamatörklubb 
61 Lidingö 
62 Nacka 
63 Sundbyberg 
64 Stockholm K, Va, C, 

No, Ö 
65 Stockholms Radio-

QTC 021-133230 
SM0CHA 0764-22738 
SM5BXC 0120-11900 

SM5LH 
SM5ASV 
SM5BBC 
SM5DRV 

ankn. 349 
0295-10473 
0173-11263 

08-262437 

SM5DDA 08-7551903 
SM0BGU 08-641416 
SM5AEZ 08-7579820 

SM00Y 
SM5AM 
SM5AKS 
SM0LK 

SM5FC 

08-7662306 
08-7168681 
08-298839 

08-609242 

amatörer SM5AXQ 08-7765330 
66 Vendelsö (Tyresö, Han

den, Västerhaninge, Ös
terhaninge, Haninge 
Radioklubb) SM5COG 08-7761375 

67 Hägersten (Skärholmen) SM5BUX 08-456707 

Ortsnamn efter siffra gäller i regel den ort 
där resp mottagare är bosatt (undantag pkt 58 
där mottagaren bor i Farsta) och ortsnamn inom 
parentes övriga orter som sorterar under samma 
mottagare. För större orter gäller i regel att 
omkringliggande småorter automatiskt samman
förts med resp centralort. 

De som vill och kan hämta sina QSL på kans
liet i Enskede under dagtid kan på begäran (till 
QTC) få korten sända dit. 

Det är som regel amatörerna i en ort som 
själva utser en QSL-mottagare. Fortlöpande änd
ringar till denna lista kommer i SSA-bullen samt 
vid behov även i QTC. 

Kort sänds f n till större orter ut minst 1 gång 
per månad och till orter med få amatörer eller 
liten aktivitet minst 1 gång varannan månad. 
Kommer det in mycket QSL, sänds korten ut 
oftare. 

Många av QSL-mottagarna klagar på att kort
högarna hos dem bara växer. Varför inte ta och 
ringa din QSL-mottagare redan idag och höra 
om Du har några kort liggande. Har Du det, så 
bör Du se till att snarast avhämta dem. På orter 
som har klubbverksamhet brukar korten som 
regel delas ut vid de ordinarie klubbmötena. Om 
Du flyttar till en ny ort, är det alltså ett gott till
fälle att bekanta dig med de andra amatörerna 
då du hämtar dina QSL. 

Har Du eller din klubb i något sammanhang 
haft eller kommer ni att använda en " XA-signal" 



bör QSL-centralen i V:ås underrättas om under 
vilken tid ni har/hade signalen . Annars är det 
svårt för att inte säga omöjligt för oss att veta 
vart vi skall sända de inkommande korten. 

Samma gäller om du är manager för någon 
utländsk eller svensk amatör. 

Allt som sagts ovan gäller endast om Du bor 
i SM5 eller SM0. 

Frågor och kommentarer till ovanstående lista 
kan göras till: QTC, Box 52, 721 04 VÄSTERAS 1. 

Dina utgående QSL-kort skall Du förstås som 
tidigare sända till SSAs kansli i Enskede. I det 
sammanhanget bör kanske påpekas, att om Du 
vill sända betalning i stället för att klistra på 
QSL-märken, skall Du gå tillväga på följande 
sätt. 

Räkna ut hur många kort Du har att skicka 
och sätt sedan på SAAs postgiro 52277 in ett 
belopp motsvarande 2:- kr per hundratal kort. 
Beloppet skall vara utjämnat till närmast högre 
jämna krontal. På postgirotalongen skriver Du 
vilken dag korten sänds. 

Klistra sedan upp postens kvitto på ett stort 
papper som Du bipackar QSL-korten som sändes 
till SSA Kansli , Fack, 122 07 ENSKEDE 7. Pake
tet skall även innehålla en sanningsförsäkran att 
antalet kort stämmer. 

Minimiantal QSL-kort per sändning enligt detta 
system är 250 kort = 5:- kronor. 

SM5ACQ 

Antennen 
51 +--

ANTENN (lmp. =Za) 
------. 

Fig.l0 

en kvartsvågstransformator. Se figur 10. Kvarts
vågstransformatorn grundar sig på det faktum, 
att en ledning med karakteristiska impedansen 
Zt och den elektriska längden 1/4 våglängd som 
avslutas med impedansen Za (antennen) får in
gångsimpedansen Zo=Zt2/Za. Genom lämpligt 
val av Zt kan alltså transformering av antenn im
pedansen Za ske till impedansen Zo, som är 
karakteristiska impedansen hos den matarledning 
som används. Kvartsvågstransformatorns karak-

teristiska impedans väljes Zt= Vzo . Za. Längden 
1=75 · rv/f där rv=relativ våghastighet och f= 
frekvens (MHz). 
Längden fås i meter. 

NYA MEDLEMMAR 

Per den 3 jan. 1969 

SM2ADX Willam Knuts, Adolf Hedinsvägen 34 A, 981 00 
Kiruna 

SMSARX Lennart Duren, Fågelgatan 23, 14900 Nynäshamn 
SM2CDF Daniel Malm , Volgsjövägen 32 B, 91200 Vii hel

mina 
SM6CWM Ingemar Hermansson, Björksäter, Vångaby L 5, 

530 20 Kvänum 
SM7CIR Rune Zetterfalk, ö . Vittusgatan 5 A, 371 00 Karls-

krona 
SM3DYB Bengt Lind, PI 7221, 821 00 Bollnäs 
SM3DIJ Lars-Ake Persson, Ängsgatan 3, 83300 Strömsund 
SMSDLM Rolf Eng , Gökvägen 4, 14040 ösmo 
SM3DJV Mats Andersson, V:a Långgatan 45, 85237 SundS

vall 
SM4EBB/S Jens Blomster, Bredmansgatan 7 B, 75224 

Uppsala 
SM6EMC Arne Johansson, Kaprifolvägen 2, 434 00 Kungs-

backa 
SM6ELG Gunnar Carlström , Granhem , 54050 Moholm 
SM6EQH Thommy Karlsson , Box 197, 43700 Lindome 
SM3ELI Sven-Håkan Elf, Storgatan 110, 6 tro 88100 Sol-

lefteå 
SM6EAK Göte Nilsson , Surbrunnsgatan 4 C, 45200 

Strömstad 
SM7EFK Göran Nordström, Ringgatan 13, 372 00 Ronneby 
SM7EHK Bertil Svensson, ö:a Agatan 5 A, 29100, Kris

tianstad 
SMeELK Klas Eriksson , Skånstavägen 58, 184 00 Akers

berga 
SMeEMK Bertil Karlsson, Falugatan 20, 2 tro 11332 

Stockholm 
SMeEVK Hans-Erik Ovist , Eva Bonniers gata 10, 12666 

Hägersten 
SMSEWK Henry Varpalahti , Box 122, 73020 Valskog 
SM4-4048 Björn Insulander, Apelvägen 9, 691 00 Karlskoga 
SM2-4049 Ronnie Josefsson , Hermelinsgatan 8 A, 2 tro 

971 00 Malmberget 
SM2-40S0 Ronny Oskarsson, 920 41 Björksele 
SM7-40S1 Karl-Gustav Johansson, Box 19, 24052 önneköp 
SM6-40S2 Erland Freij , Frejagatan 13 A, 521 00 Falköping 
SMS-40S3 Gustaf Sääf, Herkulesgatan 4, 641 00 Katrine-

holm 
SM6-40S4 Mats Helm , Humlegatan 2, 46400 Mellerud 
SMe-40SS Håkan Lundgren, HeJiodalsvägen 7, 15024 

RönninlIe 
SMe-40S6 Bjorn Holmblad, Kallskärsgatan 5, 11533 

Stockholm 
SM4-40S7 Ola Bergman, Långgatan 28, 67051 Charlotten

berg 
SM2-40S8 ThommO Berggren, Skatvägen 29, 910 20 Hörne

fors 
SMe-40S9 Anders Jarborn , Artemisgatan 22, 11542 Stock

holm 
SM6-4060 Danilo Sustersic, Kvarnbacken 6, Kärleken , 

30230 Halmstad 
SMS-4061 Andeers Rundgren, Malma Ringväg 68 A, 

75245 Uppsala 
SM4-4062 Bengt Fogeborg , Box 2125, 781 01 Borlänge 
SM7-4063 Sven Milton , Borgaregatan 4, 59800 Vimmerby 
SMS-4064 Gunilla Forsman , Snesslingeberg 2421 , 74070 

östhammar 
SM6-406S Anders Gabrielsson , Daltorpsvägen 18, 461 00 

Trollhättan 
SM4-4066 Göran Johansson, Vittensten 67040 Amotfors 
SM3-4067 Nils-Göran Magnusson , Backrundan 53 , 80359 

Gävle 
SM7-4068 Jan Olof Bergsten, Gustav Adolfsgatan 14 A, 

25226 Hälsingborg 
SM7-4069 ·Leif Holst, Ängsvägen 17 C, 291 00 Kristianstad 
SM7-4070 Alf Lindkvist , Kristianstadsgatan 19, 25252 

Hälsingborg 
SL4ZYC FRO avd. 512, c/o G. östman, Box 5014, 69200 

Kumla 
SKeAP Philipskamraternas Radioklubb, Lidingövägen 50, 

Fack, 10250 Stockholm 27 
SK7BK Radioklubben Snapphanen, Box 150, 281 00 

Hässleholm 
SK3BP Radipklubben Faxe, Norrtullsgatan 16 A, c/o Berg

lind, 826 00 Söderhamn 

NYA SIGNALER 
Per den 18 dec. 1968 

Klass 
SMeFO (ex-3921) Anders Ekblom , Forshagagatan 28, 

Farsta . . ... . ... . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . ..... . ..... C 
SMeAAK (ex-3460) Lars Strömberg, Box 12, Brom-

ma 1 .. ... . ..... .... .. . ...... ... ... .. ... . . .. . C 
SMeCXT Herbert Pilat, Tantogatan 59, Stockholm B 
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KISELDIODER 

LIKRIKTARE 

KRAFTAGGREGAT 

SM7CDX 0410/30364 

SM7BBY 040/563 66 

Box 39, Skegrie 

NYHETER 
OTC-nål 
Medlemsnål 
Nål med anropssignal, nålfastsättning 

5:-
4:75 

(2 mån väntetid) ...................... 6:-
Loggbok i AS-format .......... . ........... 5:25 
Loggbok i A4-format . ............ • ........ 6:50 
Testloggblad i 20-satser ...• . .. . ...... . ... 2:-
ePR loggblad i 20-satser ........... .. .. ... 2:-
Prefixkarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:-
Storcirkel karta ............................ 3:35 
SSA-duk, 39x39 cm i fem färger.......... 6:60 
Diplombok .. . .. .. . . .. . . . . .... .. . . .. . . . .... 14:25 
Handändring till diplomboken ............ 1:-
Supplement till diplomboken . . ... ,........ 5:-
Ham's Interpreter 10 språk ...... . .. ...... . 8:50 
Telegrafinyckel II ... .... ................. .. 75:-
Reg isterkort i 500-buntar .................. 12:90 
Q-förkortningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:25 
Dekalkomani med SSA emblem i 5-satser 1:
Stämgaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 10:
Teleprinterrullar 3 st inklusive paketporto 13:50 
Teleprinterrulle "hämtpris" pr st ........ 3:-
Lådor (huvar) till Creed 7 B, som nya .... 50:
B:90, Bestämmelser för amatörradioanlägg-

ningar (TFS serie) ännu ej utkommen 
B :29, utdrag ur internationella telekonven-

tionen (TFS serie) . . ... ............ ... 0:60 
Televerkets matrikel E:22 .................. 3:50 
QSL-märken i kartor om 100 st .... .... .. .. 2:-
QRA-Iocatorkarta (i 4 delar) täckande hela 

Europa, inkl. frakt .................... 25:-

Sält in beloppet på postgirokonto 52277 SSA, 
12207 ENSKEDE 7 och skriv beställningen på ta
longen. Alla beställningar (utom teleprinterrullar) 
expedieras portofritt. Vid postförslrott tillkommer 
dock 70 öre. I priserna ingår av myndigheterna 
beslutad varuskatt. 

SSA 

Försäljningsdetaljen 
FACK 
122 07 ENSKEDE 7 

SM6EFI Rune Arvidsson, Stora Skogsvägen 36, 
Sävedalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 

SM3ELI Sven-Håkan Elf, Storgatan 110, 6 tro Sol-
lefteå ........................................ A 

SM4EIK (ex-3883) Per Högstedt, Skinnargatan 78, 
Malung ..... .... ... .. ..... .... ... . .. .. ... ... . C 

SM0EKK Bengt Ek, Störtloppsvägen 17, 3 tro 
Hägersten . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . .•. .. . ... .. . B 

SM0ELK Klas Eriksson, Skånstavägen 58, Akers-
berga ................. .. ..................... C 

SM0EMK Bertil Karlsson, Falugatan 20, 2 tro Stock-
holm . ........... .. .......... ........ . .. ..... B 

SM4ENK (ex-4038) Gustaf Lindsten, Källviken, Box 
3473, Falun . . . ............................. C 

SM4EOK Kjell Nilver, Rosenhillsgatan 1, örebro B 
SM4EPK (ex-4042) Erik Norman, Box 6220, Korsnäs C 
SM4EQK Göte Persson, Kroppkärrsvägen 27, Karl-

stad . ....................................... B 
SM2ERK (ex-3706) Harry Svensson, Dahlsgatan 4 A, 

Gällivare .... ... ...................... . ...... C 
SM6ESK Per-Göran Bryngelsson, Londongatan 67, 

Göteborg .... ... .... ......... . ... .. ........ .. A 
SM0ETK Hans Ek, Naumansvägen 14, Hägersten B 
SM5EUK Kent Spjut, Diktäppevägen 5, Hallsta-

hammar . .... .......... .......... ...... ....... C 
SM0EVK Hans-Erik Qvist, Eva Bonniersgatan 10, 

Hägersten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . C 
SM5EWK Henry Varpalahti , Box 122, Valskog ...... C 
SM0EXK Håkan Källgren, Tistelvägen 5, clo Björk 

Enskede ............. ... ........ ....... .... ... B 
SM6EYK (ex-3866) Per Törnblom, Videvägen 5, 

Kungälv ..................... . ................ B 
SM2EZK Erik Sjöberg-Bergström, Finnbacksgatan 

7 A, Lycksele ................................ B 
SM7EBI:: ~nders Lindgren, Rådhusgatan 26 D, 

NassJo ...... ..... .. ... .... .... .... .... ..... ... B 
SM2ECL (ex-3771) Anders Lahti, Fack 21, Juoksengi C 
SM5EDL Erik Ahgren, Jumkilsgatan 18 B, clo Schulz 

Uppsala ................. . .... ...... ... ..... .. B 
SM4EML Lennart Rådig, von Rosensteins väg 7, 

Kumla ...... . .... ...... .......... ...... ....... C 
SM5EOL (ex-4041) Erik Olsson, Allegatan 9 A, Väs-

terås ....... ..... . . ... .......... . ... ... C 
SM5ESL Berndt Johansson , Regnmätargatan 1, Väs-

terås ... . .. . ... .. ..... ..... ........... .... ... C 
SM5EZL (ex-3971) Ulf Anglert , Rönnvägen 12, Hök-

åsen .... .. ................. . ....... ..... ... . C 

~ 
ADRESS- OCH SIGNALÄNDRINGAR 
Per den 3 jan. 1969 

SM5AX Lars Häggiund, Turingevägen 86, 12541 Alvsjö 
SM5EK Einar Kjellkvist, Täbyiundsvägen 44,163 60 Spånga 
SM7LG Lennart Wramborg, Lorensbergsgatan 4 A, 21761 

Malmö 
SM5LM Hans Djurberg, Ekensbergsvägen 97, 3 tro 17145 

Solna 
SM5MM Nils Thorwaldson, Neglinge Udde 5, 13300 Salt

sjöbaden 
SM50M Lennart Magnusson, Norråvägen 3, 123 52 Farsta 
SM5QA Karl-Gösta Forssen , Vallavägen 157, 4 tr. 13600 

Handen 
SM5VQ Ake öberg , Arkitektvägen 8, 74020 Brunna 
SM0WA Bo Göransson, Vikingavägen 52, 1 tro 13600 

Handen 
SM5WY Evert Fristedt, Ekensbergsvägen 83, 171 45 Solna 
SM5YQ Arthur Angestad, clo Lönngren, Vedevågsllngan 9, 

2 tro 12447 Bandhagen 
SM4AEC/MM Kjell Andersson, MIS Antilope, Salen rede

rierna, Box 14018, 10440 Stockholm 14 
SM5AID Tord Lindberg, Sörgårdsgatan 30, 585 90 lin

köping 
SM5AOE Bo Carlsson , Styrbjörnsgatan 38, 126 51 Häger

sten 
SM7AAH Rolf Smed man , Granitvägen 7, 37030 Rödeby 
SM7AGH Bengt Grahn , Kungsmarksvägen 51 , 371 00 

Karlskrona 
SM6ALJ Bengt Thorbjörnsson, Edsviken, 66600 Bengts

fors 
SM4AKK Malts Johansson, Väringgatan 8, 71040 Frövi 
SM0AXN Rune Hogeland, Sveavägen 112, 4 tro c/o Wijn

blad, 11350 Stockholm 
SM4AXO Bengt Föllinger, Fo 51 , avd. Te, Fack, 701 01 

örebro 1 
SM2AQU Carl-Lennart Persson, Svartbjörsbyn 2008, 

96100 Boden 
SM0BEG Bo Ståhl , Rosenvägen 35, 14900 Nynäshamn 
SM2BAN Hans Larsson, Hedlundavägen 2 B, 921 00 

Lycksele 
SM5BQR Holger Lundqvist, 11300 Sun Valley Dr. Oak

land, Calif. 94605, USA 



SM3BPV Ake Ohlson, Vågbrovägen 14, 82031 Norrala 
SM7BCX Yngve Persson, Aspevägen 10, 23010 Skanör 
SMSBIX Jan Sterner , Sågstigen 9, 181 46 Lidingö 
SM3BIZ Curt Westling, Vintergatan 4 C, 891 00 

Ornsköldsvik 
SMSBPZ Gösta Sommar, Järnvägsgatan 40, 3 tro 172 35 

Sundbyberg 
SMSBXZ Göte Svedenkrans, Roseniundsvägen 25, 6 tro 

151 30 Södertälje 
SM7CUA Jan-Olof Järmensjö, Klostervägen 6 F, 26400 

Klippan 
SM0CMB Per Erik Backered, Bangatan 10, 7 tro 15132 

Södertälje 
SMSCPC Jan Thoren , Kalaberg 6211, 19900 Enköping 
SM6CTC Kurt Jansson , Svalstigen 8, 54600 Karlsborg 
SMSCQE Robert Presto, Granängsringen 52 A, 13600 

Tyresö 
SM6CAF Jan-Ake Lindholm, Götagatan 19, 441 00 

Alingsås 
SM6CDJ Kurt Söderman , Salebygatan 13, 531 00 Lidköpin~ 
SM7CSJ Ingvar Hansson, Idaborgsgatan 57 C, 21217 

Malmö 
SM6CJK Olof Andersson , Trebackegatan 11, 41674 Göte

borg 
SM4CNN Anders Larsson, Skogsrundan 12 C, 77100 

Ludvika 
SM3CTN Henry Henriksson , Vänortsvägen 31 , 82400 

Hudiksvall 
SM6CCS Ingemar Claesson, Sten Sturegatan 28, 1-3, 

41139 Göteborg 
SM0CXU Thomas Carlsson, Bellmansgatan 32, nb 

11647 Stockholm 
SM2CDW Herbert Grahn , Karlsgårdsvägen 20, 92010 

Vindeln 
SM7CKZ Bo Säll , Ystadsgatan 40 A, 21444 Malmö 
SM6DUC Willy Thörnqvist, Hedbovägen 4 B, 2 tr, 

51016 Skene 
SM3DGE Jan-Olof Ericson, Odensalagatan 59 B, 831 00 

Ostersund 
SM7DNG Börje Karlsson , Vinkelgatan 17 C, 57500 Eksjö 
SM0DZH Björn Häggiund, Albatrossvägen 60, 13050 

Vendelsö 
SMSDYl Per-Olov Jernström , Ornässtugan, Ulriksdal, 

171 90 Solna 
SMSDMM Gunnar Eriksson, Kvarnbergsvägen 80 , 

c/o Nossbrandt, 141 45 HUddinge 
SM7DMN Henry Johansson, Skogsvägen 22, 56029 

Hovslätt 
SM3DVN Gunnar Brundin , Nya vägen 20 F, 862 OJ 

Kvissleby 
SM3DXO Mats-Ingvar Mattsson , Högomsvägen 18, 85245 

Sundsvall 
SM7DPQ Rune Ringsgård , Prästgården , Bellö, 57032 

Hjältevad 
SM7DXR Christer Lindberg, Borgavägen 5 C, 2 tro 381 00 

Kalmar 
SMSDES Tom Karlsson , Dyvingegränd 6, 2 tr. 16390 

Spånga 
SM3DVX Hans Nordin, Ostby 5 A, 872 00 Kramfors 
SM0DRY Tomas Rinman, Riddargatan 21, 11457 Stock

holm 
SM7EXA Gert Håkansson , O. Hoby 17, 27052 Borrby 
SMSEZB Herman Bolt, Knektgatan 32 , 3 tr. 58265 

Linköping 
SM2EBD Stig Nyström , Ankarskatavägen 91 A, 941 00 

Piteå 
SM7EVE Bernt Birgersson , Box 294, 381 01 Kalmar 1 
SM6EGF Lars Melin, Ostanvindsvägen 14 A, 451 00 

Uddevalla 
SM0EHG Roland Eriksson , Gryningsvägen 23, 16353 

Spånga 
SM0EYH Jack Burrow, 120 Woodland Dr. Wattord, 

Herts , England 
SMS-614 Evert Lagerberg , Eknäsvägen 2, 11264 Stockholm 
SMS-1S98 Thore Swenson, Bordsvägen 54, 12246 Enskede 
SM4-2S78 Enar Grinnerud , Sörvik 3808, 77100 Ludvika 
SMS-3266 Harald Eriksson, Dannemoragatan 14, 11344 

Stockholm 
SMS-3281 Gert Ericsson , Dagsbergsvägen 2, 6 tr. 60231 

Norrköping 
SMS-3319/MM Gert Henriksson, T/T Sea Sappline, Salen

rederierna , Box 14018, 10440 Stockholm 14 
SMS-3S8S John Nagy, Trädgårdsgatan 9 C, 641 00 

Katrineholm 
SMS-3868 Bertil Miemois , Nikis 9, Kalamaki , Athen, 

Grekland 
SM0-3889 Hässelbystrands Sjöscoutkår, Box 433, 16204 

Vällingby 4 
SMS-3912 Lennart Sandström , Murargalan 7, 75437 

Uppsala 
SM2-3961 Ahti Kakko, Norra Kungsallån 3 B, 971 00 

Malmberget 

P E R M O • katalogen 
Skriv eller ring efter vår nye katalog (gjerne 
sammen med et IRC merke) . Vår katalog er 
beregnet på Radioamatl<lrer og du vii sikkert 
finne noe av interesse både når det gjelder 
utstyr og priser. 

PERMO 
Nygårdsgt. 42 1600 Fredrikslad 

lit 15236 

VET DU ATT 
F:a Sven Hubermark har kommit ut med sin 
andra sensation? 
VET Du att F:a Svebry har "Popbyggen" i 
byggsats? 
Ja det vet du - för firmorna har annonserat 
tidigare. 
ABC Information för sändareamatörer ger Dig 
detaljerade nyheter presenterade i form av 
datablad och schemor direkt i brevlådan varje 
månad . 
Pris 30:- kr per år eller 3:- per månad. 

ABC INFORMATION 
Box 3037 546 00 KARLS BORG 1 

TILLVERKAR: 
Enfastransformatorer 
Nättransformatorer 
Utgångstransformatorer 
Neontransformatorer 
Reaktorer 
Spolar 

ALLT inom lindningsindustrin 

KORTA LEVERANSTIDER 

FACK 49, 161 25 BROMMA 1 
Lager: ENSPÄNNARGATAN 56 

Tel. 08 - 89 40 60, 895555 
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OZ4WR ÄBNER TRYKKERI 
Fredag den 3 januar 1969 åbner jeg et mo
derne bogtrykkeri i nyindrettede lokaler. 

Vi har fremstillet mere end 1 million QSL
kort, så vi har stor erfaring idette speciale! 
Der er stor fordel ved at k0be QSL-kort i 
Danmark : Billige priser, ingen tald, kvalitets
arbejde og hurtig levering. 

Skriv venligst efter prover og prisliste. 
Ved forudbetal ing leveres varerne portofrit. 

GRAFIA TRYK 
Strandvejen 9, 5800 Nyborg, Danmark, 
tlf. 09310458 

Hur blir man sändaramatör (enl nya bestäm
melser) 

Innehåll : Kompetensfordringar, Säkerhet, Tra
fik och tekniska föreskrifter, Trafikexempel, 
Q-förkortningar, Rapportsystem, Nödsignaler 
m m. Pris 5 :- kr 

Frågor och svar vid certifikatprov (enl nya 
bestämmelser) Pris 5:- kr 

QSL Information: QSL managers och QSL 
adresser Pris 5:- kr 

ABC-INFORMATION 
Box 3037 546 01 KARLSBORG 1 

SSB - CW 
Helt renoverade sändare och mottagare garante
rade som nya. Priserna inkl. air frakt och för
säkring. 
HAMIMARLUND 
HQ170 A $372, HXL -1 1500 w pep .......... $ 395 
HALLICRAFTERS 
SX146 80-10 m .......... . ................... $ 236 
SR400 80-10 m 400 w pep .................. $ 745 
COLLINS 
32S3 80-10 m PS 175 w pep .............. $ 695 
75S3B 80-10 m ........... . ................ $ 612 
DRAKE 
R4B 80-10 m .............. ... . ............ $ 407 
T4XB 80-10 m 200 w pep . ..... ............ $ 424 
TR4 80-10 m 300 W pep .................... $ 565 
AC4 ps $ 109, DC4 ps . .. ................... $ 123 
MS4 $ 27. L-4B 2 kW pep .................. $ 725 
RV3 vfo $ 60, RV4 vfo .............. .. ...... $ 99 
SWAN 
350C 80-10 m 520 w pep $ 405. 220 V PS .. $ 115 
500 C 80-10 m 520 W pep .............. . ... $ 465 
GALAXY 
Galaxy V, Mk3 80-10 m 500 W pep ........ $ 380 
220 V ps . ... .. ........ ...... ........ . ....... $ 101 
SB34 80-15 (no cw freq) 12 vdc/117 vec .... $ 397 
SB2-LA 1000 w pep inkl. PS ... ..... .. .... .. $ 265 
P&H LA400C 800 w pep $ 245, LA500M 

1 kw pep ............. .. ................. $ 196 
GONSET 
Gonset Lin . ampl. with ps, 201 Mk. II 

1500 w pep .............................. $ 362 
Mk III 2 kW pep ............................ $403 
CDE Ham-M. TR44 beam rotors 
Telrex & Hy-Gain antennas 
Skriv till oss och begär information om såväl de 
nya som de renoverade sändare och mottagare. 
som vi kunna erbjuda. Det är lätt att köpa från 
oss. Skriv till W9ADN 

ORGANS AND ELECTRONICS 
Box 117 Lockport, Illinois USA 

HAM 
annonser 

Denna annonsspalt är öppen för radioamatörer, som i 
denna sin egenskap riktar sig till andra radioamatörer. 
Annonspris 2 kr per grupp om 42 bokstäver, slHror eller 
tecken, dock lägst 6 kr. Icke SSA-medlemmar dubbel 
laxa. Text och likvid Insändas var för sig till kansliet 
före den 5 i månaden före införandet. Annonsörens an
ropssignal skall utsättas I annonsen. Enbart postbox god
tas således ej som adress. För kommersiell annons gäller 
QTC ordinarie annonspris. I tveksamma fall förbehåller 
sig red rätten att avgöra, om annons skall anses som 
kommersiell. 

SÄLJES 
Förbättrad G-209 med Q-multa, SSB-AVC. effektiv NL 

mm. Litet snyggt linjärt PA, 500 W DC med 15 W drivn, 
kräver ca 1 kV anodsp 40 W modulator, kompl med clip
per. Allt till överraskande låga priser. SM4DFF/5, L Nils
son , Rackarbergsgatan 98, 752 32 UPPSALA. 

Heathkit VFO HG-1O säljes. SM6AJA, Rolf Ahlgren, Torn
vägen 7, 223 63 LUND. Tel 046-122755. 

144 MHz transceiver 21 rör med 220 V power. Dim : 2X2 
X3 dm. 200:- kr eller byte mot 2 m antenn. SM2DWH , 
Jan-Erik Hellsvik, Stengatan 107, 951 00 LULEA. Tel 0920-
21049. 

Trio ER-202 i ufb skick, med ombyggd HF (6BZ6) och 
selenbrygga i likrikteriet. Ny trimmad! Pris 500:- kr. SM2-
3916, Jan Erik Holm, Färgaregatan 1, 961 00 BODEN. 
Tel 0921-14023. 

TX: EICO 723 (80 W CW), VFO : EICO 722. RX: 9R59. 
SM5DXV, Urban Kvensler, Kabingal 7. 723 48 VÄSTERAS. 
Tel 021-135321. 

Geloso VFO + 6146. RX SX-122 0,5-30 MHz mm. 
SM0AMX, O Richter, Arstavägen 23. 121 68 JOHANNES
HOV. Tel 08-91 81 79. 

SWAN 500 m orig DC/AC power. HALLICRAFTER SX-
117+ HT 37+SLUTSTEG. Billigt vid snabb affär. SM6BER. 
Hardy Lindberg, 660 10 DALS LANGED. Tel 0531 -43040. 

RTTY Creed Printing Reperforator mod 85 250:- kr. 
Creed Klaviaturperforator 250:- kr. Creed mod 8 mottag
are 175:- kr. Teletype mod TG-7B (mod 15) som ny 250:-, 
beg OK 175:- kr. SM5AP. 

UFB Geloso stn! RX Geloso G 214-2. TX Geloso G 222 
TR. SM3AOC, Gunnar Lindström, Villagatan 6. 825 00 
IGGESUND. Tel 0650-200 76 efter kl 17. 

Galaxy V Mk II med AC- och DC-powersupply samt 
orig högtalare och kalibrator. Tysk trebandsbeam (bl a 
13 dB på 10 m) typ 3214KC (collinear), SWR under 1,5. 
Rör, typ TB 3/750 med socke l. Racerbåt 3,5 m 800:- kr. 
SM4MI , Hans Nordwall, östra Storgat 8, 661 00 SÄFFLE. 
Tel 0533-11044. 

SWAN 500 C inkl power och mic 3300:- kr. Slutsteg 
Galaxy 2000+(10 st 6HF5) 2300:- kr, 12 AVQ med radialer 
150:- kr, Johnsons LP-filter 50:- kr. SM7CCU, Mats Nils
son, Tel 046-54642. 

BYGG-69! Det blir roligare och billigare : SAK5 0:50 kr, 
QQE 03/12 m datablad 5:- kr, hållare 0:10 kr. Relä 2:- kr, 
transistorer för LF, elbug m m PNP eller NPN 1:- kr. 
Begär lista m " Byggtoppen"! SM0aVQ, Björn Bergström. 
Ekholmsvägen 202, 2 tr, 127 45 SKÄRHOLMEN. 

SSB-station: FL 100-B SSB. CW, AM TX 950 :- kr. Lafay
ette HA350 SSB RX 650:- kr. Bug, mic, allt som nytt. 
Ev köpes Astati c D 104 mikr. SM7BEK, Per Pelren. Nils 
Forsbergsg 7 B, 217 54 MALMö. Tel 040-91 4376. 



EICO TX+Mod 500 :- kr, P & H LA-800 slutsteg 500:- kr, 
Rör 811 15:- kr, Nordmende Svepgenerator och bildmöns
tergen 1800:- kr. SM5CTI, Sten Tegfors, Klarabergsv 5, 
130 50 VENDELSO. Tel 08-m 10 57. 

RX: Lafayette HA-350 ca 600:- kr, SSB-TRX (-EY) 80 och 
20 m med nätagg. Snyggt bygge ca 400:- kr. Surplus 
SET 19 med omf 12 V och antennfilter ca 125:- kr. 
SM3EKA/3, Rune Grundström, Box 139, 880 37 JUNSELE. 

MOTSTAND 10 öre: Vitrohm 10 'I, '''W, 3.2 X 10.2 mm. 
Hel sats=64 värden 10 ohm-10 Mohm med 10 st per värde 
kostar 64:- kr. Halv sats=5 per värde 35:- kr. 2N697 3 st 
7:- kr. Oms ingår men porto+pfskavg tillkommer. SM7LB, 
Björkvägen 22, 555 90 JONKOPING. 

RX KNIGHT-KIT 275:-. Kristallkalibrator, O-multiplier. 
Frekvensområde 0.54-30 MHz med bandspridning på ham
banden 80-10 m. Ar du intresserad så ring eller skriv 
SM2DOS, Staffan Meijer, Klostergatan 13, 931 00 SKEL
LEFTEA. Tel 0910-15847. 

MATCHBOX, Johnson med SWR-meter. Snygg el-bug i 
låda+Brown man. Geloso-VFO med nätaggregat även för 
PA. SM7EVE, Bernt Birgersson , Avd 7, F12, 381 01 KAL
MAR 1. Tel 0480-15040 ankn 233. 

9R-59 med nuvistor HF-steg + medhörn osc + 3.5 MHz cal 
2 år gammal som ny 290:- kr. 90 W CW sänd hemb. Ko
pia av EICO 720 med inbyggd VFO 150:- kr. SM2EKF, 
U Sundström, Trollebergsvägen 15, 951 00 LULEA. Tel 
0920-239 94. 

TX Central Electronics 100 V. Input 180 W SSB , RTTY, 
PM, CW. 100 W AM. 100V är en lämplig TX för synska
dade och rörelsehindrade då endast band och VFO ställs 
in. Ovriga kretsar bredbandsavstämda. I priset 2000:
ingår antennrelä och spartrafo. Bo Lyregård, SM5TR, 
Hornsgatan 107, 117 28 STOCKHOLM. Tel 08-833466 kl 
18-21. 

TX: FL-100B, Elfa 2 m konverter ej använd . Eide Hil
mersson, SM6CIX, Surbrunnsgatan 1 H, 452 00 STRöM
STAD. Tel 0526-12114. 

UFB RX HEATHKIT SB 310, NY, 1800:- . OZ8BRISM0 
(SM0-3955) , Tel 08-997988. 

RX SR 600 SALJES FOR 600:- PA GRUND AV NYAN
SKAFFNING. ERNST JONSSON, SM3BDL, STOCKA. Tel 
0650-41106 efter 1630. 

Beam 480:-, W3DZZ 90 :-, Koax relä 90 :- , SWR brygga 
40:-, balun 70 :-, se oxo OTC 12:1968. - Ely tar 500 uF 
450 V 15:- st, fb lätt hörlur 2X8 ohm 45:-, teleskopmast 
180:-. Erwin Schrader, SM4DLT, Rottnavägen 3, 686 00 
SUNNE. Tel 0565-10226. 

INTRESSERAD AV HAM-TV? Scanner för testbild & 
andra pos bilder. Video & HF, CCIR. TV-kamera. Vidi
konen rätt ny och utan fläckar. HF-utgång. Kan lätt ändras 
för video-utgång . Rolf Ohrström , SM5BGB, Fjärdhundra. 
Tel 0171-91245 kl 08-22. 

BYTES : Collins KWM-2 m PM-2 220 V pwr i mycket 
välvårdat originalskick mot Drake TR-4 m RV-3 samt AC-4 
eller Hallicrafter SR-400 m pwr i skick som ovan. Finns 
DC-3/12 V till Drake har jag även HP-13/12 V till KWM-2. 
Rolf Ohrström, SM5BGB, Albäck, 190 70 FJARDHUNDRA. 
Tel 0171-91245 kl 08-22. 

Förstoringsapp OPEMUS 4X 4 m, masker för 24X36 & 
4X4. Optik Meopta Belar 4.5/55. Högglanspress Amateur 
24 x 30 cm 185 W. 3 st framk skålar, termom, torkrulle, 
filmklämmor. Allt för 250:-. Tager gärna allbands-RX i 
byte HO-100A el dyl plus önskad mell ski llnad . Rolf Ohr
ström, SM5BGB, Fjärdhundra, Tel 0171-91245 kl 08-22. 

Lafayette 390 (Elfa T 1040) idealisk stand by eller novis
TX 80-10 m CW/AM (controlled carrier) TVI-fri plus stabi
liserad Geloso-VFO kört 32 OSO 500:-, Hembyggd stabil 
VFO 3,5-3,7 eller 5-5,5 MHz. 50 :-. Rolf Lernold, SM5BFG, 
0756-308 20 efter 18. 

SX-101-A m spartrafo samt Central Electronics 20-A m 
VFO & spartrafo, allt i originaltoppskick. Gärna all bands
RX av senare modell , H0145X, H0100A, H0180 el likn 
som dellikvid . Hans Karlsson, SM5BNJ, Tel 08-825809 
efter 19. 

-* 

1969 ARS UPPLAGA 

1969 års upplaga av den amerikanska hand

boken, kallad radioamatörernas " bibel ", ut

kommer i mars och vi tar nu emot beställ

ningar för omgående leverans ur första sänd

ning . 

Pris i häftat skick, ca 35:-, inbunden ca 45:-, 

moms och porto tillkommer. 

Erbjudande! 

Ett begränsat antal av 1968 års upplaga kan 

erbjudas till nedsatt pris, se kupongen! 

IMPORTBOKHANDELN 

Gävlegatan 12 A 
113 30 Stockholm 

v g sänd mot postförskott omgående efter ut

givning mars 1969 

THE RADIO AMATEUR's HANDBOOK 

.... 1969 Edition, häftad, ca 35:-

.. 1969 Edition, inb. ca 45:-

Till nedsatt pris: 

1968 Edition, häftad 20:-

1968 Edition, inb 29:

Moms och porto tillkommer 

NAMN 

ADRESS 

POSTNR/ADR 
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J-BEAM 144 MHz antenner 

10 el. Long-Yagi, längd 443, bredd 103 cm. Komplett 
med inbyggd balun . Förstärkning 13,2 dB. PRIS 205:-
8 el. Yagi, längd 260, bredd 104 cm. Förstärkning 
10 dB. PRIS 87:-
8 över 8 el. slot-beam, längd 260, bredd 102, höjd 
116 cm. Förstärkning 12,6 dB. PRIS 156:-
6 över 6 el. beam, längd 185, bredd 102, höjd 116 cm. 
Förstärkning 11 ,7 dB. PRIS 116:-

KOPPLADE KRETSKORT 100X65 mm, med transis
torer, dioder, kond. och motstånd. Säljes i satser om 
tio kort. PRIS 1 sats 11 :-, för varje sats däröver 5:
per sats. 

KOPPLADE KRETSKORT 140X65 mm, med 20 halv
ledare, 30 dioder, 36 motstånd. PRIS 1 st 8:45, 2 st 
15:-, 4 st 24:-

KOPPLADE KRETSKORT med två effekttransistorer 
ekv med OC 28 samt div. andra komponenter. PRIS 
1 st 6:-, 2 st 10:50, 4 st 19:-

WIRE-LESS set 88. En 4 kanals kristallstyrd FM
sändare-mottagare med 14 rör. Mått 14X9X24 cm. Ka
nalfrekvenser 42,15 41,4 40,9 40,20 MHz. Genom en
dast kristallbyte kan valfri mottagningsfrekvens er
hållas mellan 38-43 MHz. Schema och tekniska data 
med ombyggnadsbeskrivning för 10 meter amatör
band medföljer. Pris inkl rör och 4 kristaller ENDAST 
78:-

CPT-PAK 9. Innehåller 20 transistorer ekv med 
BC 107/108/109/113/114/147/148/149/181/1821183/2N2926. 20 
st ekv. med BF 175/161/22212N706/707/708/BSY 19/BSX 
28. 20 st ekv med BC 135/BF 115/184/185. Tillsammans 
60 fullgoda transistorer. Pris ENDAST 29:-. 

Vi säljer ut ett parti fabriksnya kristaller, tillv. mel
lan 1965-68, för starkt reducerade priser. Prisex. 
HC-17/U 8:50 st, HC-18/U 9:- st, HC-25/U 9:- st, 
HC-6/U 9:- st. Ring eller skriv efter vår kristallista. 

För Er som experimenterar har vi transistorsatser, 
kondensatorsatser och motståndssatser till de rätta 
priserna. Vi har god sortering i aktiva och passiva 
komponenter, apparatlådor, chassi lådor, gjutna 
skärm boxar mm mm. I allmänhet god sortering i sur
plus, begär sep. I ista. Ring eller skriv efter vårt 
katalog materiel. 

Alla priser är exkl. Moms och frakt. In>Ja exp.kost
nader eller liknande förekommer. Full returrätI inom 
14 dgr efter varans mottagande. 

ORDERTELEFON 040-43 26 79 

Vard 0830-2030, säkr 1730-2030 

Lörd 0830-1630, säkr 1330-1630 

INGENJÖRSFIRMAN C P T 
BOX 21003 

20021 MALMO 21 
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KÖPES 

FL,s or FL-5F filter köpes. Slå 0321-70019 efter kl 16 
och fråga efter Stefan or skriv till SM6-4016, Stefan Fäger
hall , Prästgården, 520 10 GALLSTAD. 

RX eller ev TRX, SSB, alla band 100-200 W. SM0BWT, 
Bengt-Göran Bengtsson, Ridstigen 9, 175 00 JAKOBS
BERG. Tel 0758-32450. 

Collins pi-filter (fördes tidigare av ELFA) eller motsva
rande i fb skick köpes. Bengt Steinholtz, SM4ENH, Box 
760, 790 20 GRYCKSBO. Tel 023-40932 efter kl 1700 
eller vid helger 023-701 47. 

2B eller annan bra RX. TR 44 eller annan bra rotor. 
Christer Söderbäck, SM5ETE, Sturegatan 13 B, 752 23 
UPPSALA. 

HAMANNONSER 

Det har förekommit klagomål över ej införda 
men beställda och/eller betalda hamannonser, 
d V s sådant material som kan sorteras under 
rubriken ':bortkommet". 

Sådana icke-konstruktiva påpekanden som i 
dylika sammanhang endast har syftet att meddela 
kansliet och redaktionen vilka misstag eller fel 
som där begåtts hjälper härvid föga. Problemet 
är nämligen begränsat till frågan "Var finns an
nonstexten eller likviden?" Som information med
delas här några tänkbara svar: "Kansliet har 
slarvat" . "Redaktionen har slarvat" . "Tryckeriet 
har slarvat" . "Postverket har slarvat". Den skarp
synte läsaren har givetvis redan märkt att inget 
av svaren är formulerat" ... har slarvat men an
nonsen återfunnen". Och detta - käre läsare -
kan bero på två saker; 
annonsören glömde att sända iväg annonstexten 
och/eller meddelandet var skrivet på en sådan 
där äcklig liten smutsig och trasig papperslapp 
som man svårligen, och i förekommande fall med 
vämjelse, sorterar ut från det som tros vara skräp; 
texten har faktiskt avsänts och i någon av de 
ovan uppräknade instanserna har meddelandet 
försvunnit beroende på den mänskliga faktorn 
och det förhållandet att det genom dessa in
stanser passerar en utomordentligt stor text
mängd . 

När annonsör drabbas av ovan anförda obe
kvämligheter bör, och skall, han den vanliga 
vägen avlåta ett meddelande (i A4-format) vilket 
inleds med följande text: "DENNA TEXT UPP
HÄVER DEN .... / .... 19 .... INSÄND TEXT VIL
KEN TILL SYNES P G A OMSTÄNDIGHETER 
ÄNNU EJ EXEKVERATS" varpå följer den ur
sprungliga annonstexten, tydligt namn och adress 
samt övriga meddelanden som kan tänkas vara 
av vikt i sammanhanget. 

Redaktionen 



Drake T4-XB sändare 
200 W PEP SSB, AM och CW. 3,5 - 7,0 - 14,0 -
21 ,0 - 28,5 MHz med 500 kHz täckning. Med 
extra kristaller kan man täcka även andra fre
kvensområden . Lineär induktansavstämd VFO 
med 1 kHz skalgradering. Frekvensstabilitet mind
re än 100 Hz efter uppvärmning. Sidbands- och 
bärvågsundertryckning bättre än 60 dB. 2 st 
8-poliga " Crystal-Lattice-Filters" för sid bands
selektion, 2,4 kHz bandbredd. Gallerblockerings
nyckling med inbyggd tongenerator. 11 rör, 3 
transistorer och 12 dioder. Antennimpedans 52 Q 
Pi-filterutgång. En modern SSB-sändare med alla 
finesser. Separat nätaggregat för 220 V. 

Drake R4-B kommunikationsmottagare. 3,5 - 7,0 
- 14,0 - 21 ,0 - 28,5 MHz med 500 kHz täckning . 
Med extra kristaller kan man täcka även andra 
frekvensområden. Lineär induktansavstämd VFO 
med 1 kHz skalgradering. Frekvensstabilitet 
mindre än 100 Hz efter uppvärmning. Störnings
begränsare, som fungerar på såväl SSB, AM och 
CW. Inbyggt " notch"-filter och 25 kHz kristall
kalibrator med integrerade kretsar. Passband
tuning och selektivitetsinställning 0,4 - 1,2 - 2,4 
eller 4,8 kHz. Produktdetector för SSB/CW och 
dioddetektor för AM , 3 AVC-Iägen. Känslighet 
mindre än 0,5 mikrovolt för 10 dB (S + N) :N. 10 rör, 
10 transistorer, 17 dioder och 2 IC-kretsar. LF
uteffekt max 1.4 W. 

Drake MN-4 

Antennanpassningsenhet och stående vågmeter 
för 10-80 meter - 200 W. Uppbyggd med samma 
komponenter som Tr-4:s Pi-filter. 
Väl skärmat genom dubbel höljet. Missanpass
ning upptill 5:1 kan elimineras. 

Drake MS-4 

Högtalariåda med 5 x 7 tum högtalare samt ut
rymme för nätaggregat. Typ AC-4. 

R4-B och T4-XB kan användas tillsammans på 
skilda frekvenser som transceiver med alternativ 
kopplingsmöjlighet med bådas VFO. 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

SYSSLOMANSGATAN 18, BOX 12086 
10223 STOCKHOLM 12, TEL.08/240 280 
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NYHET: 
CW-sändare för C-amatörer i byggsats. Ineffekt 10 watt. Rör: ECL 85. Band : 80-40 m. 
Komplett byggsats med gjuten al-låda men utan-kristall. Pris 145:- . 

RÄVJÄGARE: 

SLUTSTEG ACRJ-1000 
1200 watt SSB, 1000 watt CW - Tyristor
vox - Effektomkopplare 10 steg - 10-80 
meters band - 40-50 watts drivning -
2 st 813 gg koppling - Inbyggd nätdel 
och SWR-meter. - Format 270 X 220 X 
370 mm - Svart med grå front. - Pris 
1175:-

Det är dags att bygga saxen. Byggsats för rävsax 
enl -BZR i QTC nr 4 1968 utan batterier och pp, 
komplett 85 :-

POP-BUGGEN 

TRIAC 
Nätspänningsreglerdon för steglös reglering av 220 volt 
AC/1300 watt. För belysning , motorer o.s.v. Pris : 74 :
d :o 2000 watt inkommer snart. Pris : 98:-

finns fortfarande i byggsats och färdigbyggd. Kon
struktion enl -CNX i QTC nr 10 1967. Komplett bygg
sats 135:-. Komponentplatta u nät 75 :-

I övrigt finns massor med surplus och nytt på lager. Sänd efter " Fyndkatalog 3" 

FIRMA SVEBRY 
Box 120, 541 01 Skövde. Telefon 0500 - 800 40 

INTRESSANT KATALOG 
med tusentals artiklar för hobby och experiment: 

Verktyg, maskiner, motorer, instrument, radio- och el-materiel m. m. 
Katalogen sändes gratis. 

Tel. 0247 - 40210 

Clas Ohlson & Co AB 

INSJÖN 



TRANSCEIVER från HEATH 
2 alternativ 
- båda lika goda 

S8-101 Allbandstransceiver 

80-10 m 
180 W PEP SSB 
170 W CW 

Selektivitet: 
SSB 2,1 kHz -6 dB 

5,0 kHz -60 dB 

CW 400 Hz -6 dB 
2,0 kHz -60 dB 

cw-filter extra tillbehör 

Pris: Byggsats kr 1860:-+moms 
monterad kr 2360:- + moms 

Pris: Byggsats kr 2700 + moms 
monterad kr 3200 + moms 

HW-100 Allbandstransceiver 

80-10 m 
180 W PEP SSB 
170 W CW 

Selektivitet : 
SSB 2,1 kHz -6 dB 

7,0 kHz -60 dB 

Utförliga informationer om ovanstående och andra HEATH-riggar får Du HEATHKITS 
nya katalog . 

Du får den gratis från 

SCHLUMBERGER SVENSKA AB 
Box 944 181 09 Lidingö 9 Tel 08-7652855 



Nu har katalogen utkommit. Innehåller allt om HAM-utrustningar och kom·· 

ponenter! Beställ katalogen nu inför våren, medsänd 2:- kr i frimärken 

TRANSCEIVERS 
Alltid i lager: 
Swan 350 C - 500 W 
Swan 500 C - 500 W 
Galaxy V mk 3 - 500 W 
Drake TR-4 - 400 W 
Hallicrafters R-400 - 400 W 
Inom kort även 
Swan 260 - 260 W 

~~~~~"~ M~~~ort 
Butik: Skolgatan 45 , Malmö C 
Oppet vard. 10-18. Lörd . 10-15 
Tel. 11 9560 

Visste du att vi har 31 olika typer 
av chassi i lager för dina byggen! 
Dessutom en massa komponenter 
av alla slag. 

Rekvirera vår katalog 

An har du chansen! 
Vi har några exemplar kvar av 
SR-46 A, en 6-meters TRANS
CEIVER, som du kan bygga om till 
2 meter. Transceivern kostar 
1590:- men vi har några exemplar 
till det fantastiska priset 665:- + 
moms! Byggbeskrivning medföljer. 

73 de 
SM7TE 
SM7DRI 
SM7BOZ 

Västerås 1.1969 Västra Aros Tryckeri AB 


