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Slibning af kvartskrystaller
Af S. H. Hasselbalch, OZ7T.

Som omtalt i artiklen „En MF-forstærker“ 
i december-nummeret af OZ for 1954 er det 
muligt for en fingernem amatør at fremstille 
sine egne filterkrystaller, når der som ud
gangsmateriale benyttes kvartsblanketter 
med forsølvede flader. Disse blanketter kan 
leveres af „Dantronik“ for en overkommelig 
pris.

De „rå“ blanketter er omtrent kvadratiske 
med en sidelængde på 7,5 til 8 mm og en tyk
kelse på ca. 0,5 mm. Formlen for frekvensen
er meget enkel: f = 3080/L ? hvor f er fre
kvensen i kHz og L længden af sidelinien i 
millimeter. Formlen er ikke absolut nøjagtig, 
men må kun bruges til orientering. Benyttes 
formlen for et 450 kHz krystal, udregnes side
længden til 6,92 mm.

Hvis man vil slibe sine egne filterkrystal
ler, behøves lidt specialværktøj, lidt måle
grej, en del tålmodighed og en masse akkura
tesse.

Specialværktøjet er følgende: En fin og 
plan karborundum-slibesten, en skydelære 
(som ikke må have været benyttet for meget 
som skruenøgle!), en pincet og gerne også en 
urmagerlup til at sætte i øjet, en provisorisk 
krystalholder samt et meget simpelt redskab, 
hvormed dels krystallet kan holdes fast i stil
ling, dels den rette hjørnevinkel kan sikres. 
Denne slibelære fremstilles meget let: man

tager et stykke fladmessing, f. eks. 20X3 mm 
og skærer den til en længde på ca. 50 mm. 
Den ene langside rettes omhyggeligt op med 
en sletfil, så sidekanten står skarpt og vinkel
ret mod fladesiderne. På den ene fladside på- 
loddes et stykke 0,5 mm messingplade, 20 mm 
bredt, således at den ene endekant står nøj
agtig vinkelret på fladmessingets oprettede 
kant. Efter pålodning retter man om for
nødent op med en fin fil. Hjørnet af den 
tynde plade skal stå skarpt og uden afrun
ding ud og flugte med fladmessingets side
kant. Se skitsen, fig. 1.

Meningen med dette lille redskab er at 
have en fast og plan flade, hvorpå man kan 
fastholde det lille og ganske skrøbelige kry
stal med tommelfingeren. Slibningen foregår 
med smergelstenen, idet man altid sliber i 
en sådan retning, at krystallet ligger an mod 
den tynde, påloddede messingplade. Denne 
sørger dels for, at hjørnet ikke brækker af, 
dels bliver kanterne vinkelret på hinanden.

Målegrejet er temmelig enkelt at fremstil
le, men det er vigtigt, at det er i perfekt 
orden.

Det, som skal måles, er frekvensen for kry
stallets serieresonans, d. v. s. den frekvens, 
overfor hvilken krystallet udviser en lav
værdi for modstand, almindeligvis af størrel
sesordenen 2—3 kOhm. Hertil behøves en va
riabel oscillator, som skal kalibreres omhyg-
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geligt og som bør dække et område på ca. 
15—20 kHz omkring den ønskede krystalfre
kvens. Man kan benytte diagrammet for en 
normal BFO, men der må bruges gode kom
ponenter til den afstemte kreds og helst sta-

Fig. 1.  NB: Dette hjørne skarpt!

bilisering af anodespændingen med et glim
rør, f. eks. et 7475 eller 4687. Den samlede 
opstilling til måling af krystalfrekvens og 
aktivitet er vist i fig. 2.

Principet er ganske enkelt således: fra os
cillatoren føres hf igennem krystallet, der i 
serie har en modstand på 2 kOhm. Når fre
kvensen svarer til serieresonans for krystal
let, stiger strømmen gennem dette, og der 
opstår en hf-spænding over 2 kOhm mod
standen. Denne spænding ensrettes med en 
germanium-diode, og der kommer et udslag

1N34

R1:50 kOhm. R2: 100 kOhm. 10 kOhm.
R4.: 10 kOhm. R5; 10 kOhm.  R6: kOhm.

NB: Det er vigtigt ,  at  anodekredsen af  oscil latoren  
er afstemt t i l  ca.  450 kHz, da man ellers kan risikere  
falske udslag på grund af 2.  harmoniske i  krystallet .  
Denne l igger almindeligvis ikke på præcis 2 gange  

grundfrekvensen, men ofte l idt  højere.

Fig.  2.
L1: 120 μH, f .  eks.  53 vdg. på haspelkerne med udtag

ved 12 vdg.
L2: Ca. 50μH afstemmer med  C7 t i l  450 kHz.

C1:Var.  luftkond.,  variation 100 
C2: 1 nF. C3:  500 pF.  C4: 0,1 μF. C3: 50 nF.  

C6:0,1μF. C7:2500 pF.

på et milliamperemeter. Af udslagets størrel
se kan man danne sig en forestilling om kry
stallets aktivitet, og frekvensen kan direkte 
aflæses på den kalibrerede skala.

Idet man varierer frekvensen fra lav til 
høj værdi henover krystalfrekvensen, vil ud
slaget på måleinstrumentet variere som vist 
på fig. 3. Frekvensen Fo er serieresonansen, 
hvor krystallet har lav modstand. På en lidt 
højere frekvens, F1, har krystallet parallel
resonans og derfor meget høj  impedans. Det 
næsten konstante udslag udenfor disse „in- 
teressante“ frekvenser skyldes parallel-kapa
citeten af krystallet.

Forinden man kan prøve krystallet i måle
opstillingen, må man lave sig en provisorisk 
holder, hvori krystallet bekvemt kan sættes. 
Man kan hertil anvende to kontaktfjedre fra 
et kasseret relæ eller en vippeomskifter. De 
to kontaktpunkter, som for det meste er af 
sølv eller andet ædelmetal, anbringes nøjag
tig ud for hinanden og må trykke på hinan
den med et nogenlunde godt tryk, gerne 20— 
30 g. Krystallet indsættes ved prøverne mel
lem kontakterne, som skal ramme lige i dia
gonalskæringspunktet. Sørg for, ved indsæt
ning af krystallet, at kontaktspidserne ikke 
kommer til at skrabe sølvbelægningen af. 
Fjedrene adskilles derfor med en lille skrue
trækker, inden krystallet bringes på plads. 
Af samme grund bør kontaktspidserne ikke 
være for spidse; halvkugleformede kontak
ter er at foretrække for kegleformede.
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Fig.  3.  Ved s e r i e r e s o n a n s  udviser et  krystal  
lav impedans,  og strømmen igennem, det  bliver  
kraft ig.  Ved en l idt  højere frekvens er der  
l e l r e s o n a n s ,  og impedansen er meget høj.  På  
grund af krystallets parallelkapacitet  går der også  
HF-strøm igennem på andre frekvenser.  Denne  

strøm stiger med frekvensen.

Slibningen.
Det tilrådes stærkt, at man ikke påbegyn

der slibningen før man har målegrejet i god 
orden. Når dette nemlig er tilfældet, går 
slibningen let som fod i hose. På mindre end 
en halv time kan man lægge frekvensen på 
ønsket plads.

Man går frem på følgende måde: først ret
tes kanterne af, således at alle hjørner står 
skarpe og siderne vinkelrette på hinanden. 
Man kontrollerer målene omhyggeligt med 
skydelæren. Når et mål skal tages, lægger 
man krystallet på venstre hånds pegefinger 
med en flade opad; med skydelæren kan man 
da let uden at beskadige sølvbelægningen 
tage krystallet op, måle sideliniens længde 
og notere sig eventuelle skævheder, som så 
afrettes. Efter ganske få afretningsslibninger 
skal frekvensen måles første gang. Sæt det i 
holderen og drej oscillator-afstemningen ind
til måleinstrumentet giver et udslag. Indstil 
til maksimum (som ligger meget skarpt) og 
aflæs derefter frekvensen.

Så skal der regnes lidt! Frekvens i kHz og 
sidelinie i millimeter ganges med hinanden, 
det skulle give et tal i nærheden af 3100. Fra 
den hermed udregnede „krystalkonstant“ kan 
den endelige dimension udregnes. Gør dette, 
og slib så igen uden at måle undervejs  indtil 
begge sidelinier måler 0,1 mm mere end den 
beregnede længde. Husk, at hver gang man 
indsætter krystallet i holderen, gnaver man 
en lille smule af sølvbelægningen af. Det 
gælder om at måle så få gange som overho
vedet muligt.

Med den sidste slibning skal man være 
meget varsom! er frekvensen først blevet for 
høj, er det ikke så let at rette fejlen.

Det er ikke særlig vigtigt at kende de vir
kelige krystalfrekvenser, hvis man blot ken
der forskellen mellem de to krystaller, der 
danner et par i brofilteret. Bruger man mere 
end een sektion, skal frekvenserne naturlig
vis to og to være ens, men overensstemmel
sen behøver ikke at være absolut. En afvigel
se på 100—200 Hz kan tolereres.

Hvis man ønsker et fone-filter, vil en fre
kvensafstand på 2—2,5 kHz være passende. 
Båndbredden for 3 db dæmpning kan da bli
ve noget større, 3000—3500 Hz. Om man så 
vil bruge een eller to sektioner kommer vel 
an på, hvor let det gik at lave det første sæt 
krystaller. Med to sektioner kan man lave 
en meget fin mellemfrekvensselektivitet, 
som næppe kan slås af nogen forstærker med 
normale mf-transformere.

Monteringen af de færdige krystaller vol
der ikke store vanskeligheder for den finger
nemme amatør. Opspændingen foregår på 
samme måde som i den provisoriske holder, 
der blev brugt til prøverne. Man bruger kor
te og spændstige fjedre med pånittede sølv
kontakter og sørger for, at ophængnings
punktet bliver så nær som muligt diagonal
skæringspunktet. Tag tilbørligt hensyn til, at 
kapaciteten mellem fjedrene ikke bliver 
større end nødvendigt, f. eks. ved at fjedrene 
forsættes lidt i forhold til hinanden ved fast
gørelsesstedet. Til isolationsstof egner kera
misk materiale sig godt og udmærker sig ved 
mekanisk stabilitet. Der er mange mulighe
der, og det er næppe nødvendigt at anvise 
sådanne for de amatører, som det er lykke
des at slibe deres egne filterkrystaller.

Boganmeldelse.

En nøgle til hele verden
kan man kalde WORLD RADIO HANDBOOK, der 
nu er kommet i sin 9. og stærkt udvidede udgave.

Hvert år bringer nye stationer og ændringer i de 
enkelte landes radiofonier. Men dette er ført å jour 
i World Radio Handbook.

For den, der er interesseret i at lære sprog gen
nem radioen, er der en komplet oversigt over, hvil
ke sprog man kan lære og på hvilke stationer. Også 
verdens fjernsynsstationer er ført up-to-date.

Håndbogen, der udgives og redigeres af redaktør
O. Lund-Johansen, er uundværlig for enhver, der 
interesserer sig for verdens radiofoni og fjernsyn.

World Radio Handbook er dansk, men foreligger 
på engelsk og tysk.

Bogen er forsynet med et væld af interessante 
illustrationer fra hele verden.
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»Klasse K« modulation
Fra CQ sept. 1954 aj K6DDV. 

Oversat af P. Rasmussen, OZ1PR.

Modulationstransformeren er en af de 
kostbareste dele i en anodemodulator. Denne 
udgift kan man imidlertid undgå ved at an
vende styregitter-, skærmgitter- eller fang
gittermodulation, men virkningsgraden vil 
herved blive mindre. Ligeledes kan man, hvis 
man vil anvende det helt store, gå over til 
enkelt sidebåndsmodulation.

Men hvis man har et normalt filter, choke 
og de nødvendige rør, modstande og konden
satorer liggende i sin skrammelkasse, kan 
man på den anden side også gå over til 
„klasse K“ modulation. „Klasse K“ modula
tion er på ingen måde noget revolutionerende 
nyt; hvad angår effektivitet og fysisk stør
relse svarer den nærmest til et normalt klasse 
AB1 trin; men der skal ikke anvendes nogen 
modulationstransformer.

Som beskrevet i CQ for oktober 1953 er 
„klasse K“ modulation en Heising modulation 
af udgangsrøret, hvori der anvendes et lf-sty- 
ret clamprør. En filterchoke anvendes i ste
det for modulationstransformeren, og mo
dulatorrøret arbejder i klasse AB2. „Klasse 
K“ modulation er hverken skærmgittermodu- 
lation, virkningsgradsmodulation eller modu
lation i et mellemtrin; men derimod er det

anodemodulation af udgangstrinet, og neden
for skal angives hvordan den arbejder.

Som vist på diagrammet er modulatorrøret 
V4 chokekoblet til anodekredsløbet i PA-tri
net. Et clamprør V3 i modulatorrørets 
skærmgitter får sin styrespænding fra driver
røret V2s udgangskredsløb. Modulatorrørets 
gitterforspænding er praktisk talt nul.

Lf-spændingerne tilføres samtidigt til mo
dulatorrørets gitter og til clamprørets (V3) 
gitterkredsløb. Den gitterforspænding, der op
arbejdes over R10 i clamprørets gitterkreds, 
formindsker gennemsnitsværdien af dette 
rørs anodestrøm, derved formindskes strøm
men gennem R11, og modulatorrørets skærm- 
gitterspænding stiger.

Kondensatoren C8 ved modulatorrørets 
skærmgitter forhindrer skærmgitterspændin- 
gen i at variere i takt med lf-spændingerne; 
men får den til at følge en gennemsnitsværdi 
heraf. Anodestrømmen i modulatorrøret er 
derfor en funktion af den tilførte lf-spæn- 
ding, og derfor ikke større end nødvendigt 
for det givne lf-niveau. „Klasse K“ systemet 
svarer til gitterspændingsmodulation derved, 
at modulatorrørets anodetab begrænses til 
den værdi, der er nødvendigt af hensyn til 
den øjeblikkelige lf-spænding.

Cl, C5—0.001μF 600V.
C2—0.5 μF100 V.
C3—5 μFd., 460v. 

electrolytic.
C4—10 μF., 460v. 

electrolytic.
C6—470 μF., 600v.
C7—25 μF 25v. 

electrolytic.
C8—2 μF, 450v. 

electrolytic.
Chl—6.6 henriea, 60 ma., 

830 ohms d-c rosistance, 
Knlght (Allied Radio 
Corp.) part No.
62-186.

Chl—6 henriee, 200 ma.,

80 ohms d-c resistance, 
Merit type C-3196.

Ml—0-300 ma. meter.
RI—1600 ohms, %w.
R2—100,000 ohms,
R3—600.000-ohm poten

tiometer.
R4—3900 ohms, %w. 
R5—10,000,
R6, R8-—470,000 ohms,

R7, R13—22,000 ohme,
½Wa

R9—1000 ohms, ½w.
R10—8.2 meg., ½w.
Ril—18,000 ohms, lOw. 
R12—47,000 ohms, 2w.

FINAL R-F AMPllFIER 
PARALLEL 

6L6'S OR 4614‘S

CARBON
MikE
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Ved gitterspændingsmodulation styres mo
dulatorrørets anodestrøm ved variationer i 
styregitterets forspænding, medens det ved 
„klasse K“ modulation er skærmgitteret, der 
bestemmer modulatorrørets anodestrøm. Git- 
terforspændingsmodulation kan eventuelt an
vendes i en modulator af nærværende type, 
men der vil så kræves en fast gitterforspæn- 
dingskilde, hvilket ikke er nødvendigt, når 
man kører med „klasse K“ modulation.

Gitteret på V4 får ingen gitterforspænding, 
således at man kan opnå en høj anodestrøm 
i modulatorrøret ved en rimelig ændring af 
skærmgitterspændingen. Når der ingen git
terforspænding er, må driveren imidlertid 
kunne levere energi til gitterstrøm i de posi
tive halvperioder. I kredsløbet vist i fig. 1 
anvendes en katodefølger som driver, da man 
derved får en lav udgangsimpedans, som 
man kan føde modulatorrørets gitter fra.

Driverrørets anodestrøm er desværre tem
melig høj (ca. 40 mA), men hvis De selv kan 
finde en bedre måde at drive modulatoren på, 
er den bedre nyttevirkning Deres. Den git
terforspænding, der opstår over R9, 1000 Ohm 
gitterafleder, er lig nul.

Modulation uden transformer.
Det viste kredsløb kan modulere 50 watts 

med et enkelt 6L6. Et 6L6 i klasse A kan nor
malt ikke modulere mere end 20 watt; men 
anvendt i klasse K kan 6L6 levere mere end 
det dobbelte af, hvad der normalt opgives 
for dette rør, uden at overskride det tilladte 
anodetab. Man kan muligvis modulere mere 
end 50 watt, men den sender, der blev an
vendt, kunne ikke belastes med mere end 50 
watt.

Selvom modulatoren først og fremmest 
blev konstrueret til transportable sendere, 
kan den med få ændringer meget vel anven
des til stationære stationer. Alt hvad der er 
nødvendigt, hvis man vil anvende krystal
mikrofon, er at kortslutte det viste mikrofon
kredsløb og anbringe krystalmikrofonen fra 
gitteret på V1A til stel og shunte den med en 
3 MOhm gitterafleder. Og hvis man ønsker 
bedre gengivelse af de dybe toner, kan man 
også forhøje værdierne af Cl og C5.

Man kunne have forbundet driverrøret som 
en normal jordet katode forstærker, trans
formatorkoblet til modulatorrøret, men ud
giften til en drivertransformer er større 
end den samlede udgift til choke, kondensator 
og modstandskombinationen. Brugen af 
L/C/R koblingen mellem driver og modulator 
bevirker, at man helt kan undgå at benytte 
transformere i denne modulator.

Gitterforspændingen til katodefølgeren V2 
leveres af spændingsfaldet over L1, det er 
derfor nødvendigt, at jævnstrømsmodstanden 
i L1 er meget nær lig med den viste værdi. 
Gennem V2 og L1 løber der en anode- og 
skærmgitterstrøm på 45 mA, hvilket giver 
en gitterforspænding på ca. 15 volt.

Clamprøret får modulatorrørets skærmgit- 
terspænding til at svinge mellem 30 og 175 
volt. Værdien af spændingsdeleren over 
clamprørets skærmgitter (R12 og R13) blev 
valgt således, at man opnår et passende sving 
i skærmgitterspændingen, og samtidigt får 
den mindst mulige hvilestrøm i anoden. Mo
dulatorrørets anodestrøm svinger mellem 80 
og 100 mA. PA-rørets anode- og skærmgitter
strøm er ca. 150 raA. Minimumstrømmen, der 
vises af meteret Ml, vil derfor være 170 mA, 
og maksimumstrømmen ca. 240 mA.

Modulationschoken L2 skal have en selvin
duktion på mindst 5 Hy, og må være i stand 
til at bære en strøm, der svarer til anode
strømmen i PA-trinet plus det halve af ano
destrømmen i modulatorrøret. Jo mindre 
jævnstrømsmodstand i denne choke, jo min
dre tab vil der være i form af varme.

Der blev anvendt to rør i parallel i PA- 
trinet, for derved at opnå en stor anodestrøm 
ved en anodespænding på kun 350 volt. De 
viste værdier i anode og skærmgitter passer 
for to 6L6 eller to 1614 i parallel.

Hvis det har interesse, kan det nævnes, at 
oscillatoren består af en 6AG7 clapp ECO, 
med gitteret på 160 m, og anoden på 75 m. 
Anodespændingen er 350 volt, og skærmgit- 
termodstanden 22000 Ohm. Denne oscillator 
leverer rigelig energi til at styre udgangs
trinet.

Værdierne af de øvrige komponenter er 
ikke kritiske, og det samme gælder placerin
gen af delene på chassis’et. Hvis modulatoren 
anvendes til et transportabelt anlæg, må der 
naturligvis anvendes meget kraftige lednin
ger fra akkumulator til omformer, og hvis 
der anvendes et meget langt mikrofonkabel, 
må skærmen kun stelforbindes ved senderen, 
da den ellers kan danne en ring, der kan op
suge støj.

Målinger med oscillograf har vist, at kreds
løbet kan modulere et input på 50 watt med 
ca. 90 pct. Når der ikke er nogen form for 
spændingsfald mellem modulatorrøret og 
PA-røret, kan trinet ikke give 100 pct. modu
lation, og der må derfor være en form for 
klipning, og et meget højt modulationsniveau 
kan opnås uden overmodulation.

Den allesteds nærværende kritiker vil na-
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Kommunikationsmodtageren V
Dimensionering af den moderne amatørmodtager. 

Af B. Johansen, OZ7AQ.

Modtagersystemer.
Superheterodynmodtagere kan opdeles i 

klasser, efter hvor mange gange der konver
teres. Det simpleste tilfælde er superen med 
enkelt konvertering, d. v. s. med een mellem
frekvens. Systemet ligger her fast, idet blok
diagrammet fig. 18 altid må følges.

Fig. 18.  Blokdiagram for super med enkelt  
konvertering.

Går man videre til dobbeltsuperen med 2 
mellemfrekvenser, forefindes 2 mulige sy
stemer, kendetegnet ved hvilken af de to os
cillatorer, der er variabel.

Den mest gængse opstilling benytter varia
bel første oscillator og fast (evt. krystalsty
ret) anden oscillator. Den adskiller sig ikke 
principielt fra enkeltsuperen, men frembyder 
dog væsentlige fordele fremfor denne, som 
tidligere omtalt.

Man kan imidlertid lige så godt lade første 
oscillator være fast og variere anden oscilla
tor, og dette system har for amatøren så væ
sentlige fordele, at det bør finde langt større 
udbredelse end tilfældet er nu.

Det i fig. 19 punkteret indrammede udgør 
en selvstændig grundmodtager, der dækker 
eet frekvensområde, f. eks. fra 1 til 2 MHz. 
Denne modtager kan udføres meget frekvens
stabil og opbygges hensigtsmæssigt samt for
synes med en god frekvensskala, da dette ar
bejde lettes meget betydeligt ved spolecentra
lens bortfald — der er kun eet sæt spoler.

turligvis påstå, at hvis der finder klipning 
sted, må der anvendes et low-pass filter mel
lem modulatoren og PA-trinet for at undgå 
splatter. Jeg overlader afgørelsen til læseren.

Men hvis modulatoren anvendes til en sta
tionær station i et område, hvor der er mange 
andre sendere, bør man naturligvis anvende 
et filter. Prøveudsendelser med senderen har 
vist, at kvaliteten er god. og at modulations
karakteristikken indeholdt de høje toner, der 
er nødvendige for at skære gennem QRM.

C3, C4 og R5 er et tilter, der kun er nødvendigt, så
fremt der anvendes en dynamotor som kraftkilde.

Fig. 19.  Blokdiagram for super med dobbelt  
konvertering.

Foran grundmodtageren kobles en ny HF- 
del med fast oscillator, der med stor fordel 
kan være krystalstyret. Heri konverteres alle 
de frekvensbånd, der ønskes modtaget, til 
grundmodtagerens område. For det valgte
eksempel kan opstilles skemaet fig. 20.

Frekvensbånd
MHz

1. oscillator 
MHz

Grundmodtager
MHz

3,5— 3,8 2.0 eller
5.0

1.5—1,8 eller
1.5—1,2

7,0— 7,2 6,0 „ 
9,0

1,0—1,2 „ 
2,0—1,8

14,0—14,4 13.0 „
16.0

1.0—1,4 „
2.0—1,6

21,0—21,5 20,0 „ 
23,0

1.0—1,5 „
2.0—1,5

28,0—29,0 27.0 „
30.0

1.0—1,5 „
2.0—1,0

29,0—30,0 28,0 „ 
31,0

1,0—2,0 „ 
2,0—1,0

Fig. 20.  Eksempel på frekvensplacering for dobbelt
super af  type B.

Grundmodtagerens skalaaflæsning plus oscil
latorfrekvensen giver signalfrekvensen, hvor
for det letter frekvensbestemmelsen meget ac 
vælge oscillatorfrekvenser på hele megahertz; 
dette er dog selvfølgelig ingen betingelse. 
Forhåndenværende krystaller på „skæve“ 
frekvenser kan udmærket anvendes, og det 
nemmeste er da at tegne en særlig skala for 
hvert bånd. Men man kan altså slippe med 
een skala på grundmodtageren. I eksemplet 
kræves temmelig mange krystaller, det er 
dog muligt at klare sig med færre ved pas
sende valg af frekvensområdet for grund- 
modtageren. Benytter man OZ7T’s „harmoni- 
ka“ (OZ, marts 1953), er det endda muligt at 
klare sig med eet krystal og oven i købet få 
hele området 1—30 MHz med (i 29 bånd).
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En yderligere fordel ved systemet er, at det 
er muligt som grundmodtager at anvende en 
forhåndenværende kommerciel modtager, 
hvorved den krævende opgave, som modta
gerkonstruktion er, simplificeres væsentligt. 
Der er sikkert en del tyske mellembølgemod
tagere i brug i forbindelse med krystalstyrede 
convertere, og disse modtagere vil fremhæve 
sig ved stor frekvensstabilitet og skalanøjag- 
tighed, men desværre er disse gamle krigs
modtagere ikke tilfredsstillende med hensyn 
til selektivitetskurve og frihed for krydsmo
dulation, og de benyttede krystalfiltre er håb
løse.

Valg af system.
Når man står overfor at skulle bygge mod

tager, må man først og fremmest klargøre sig 
fordele og mangler ved de forskellige mod
tagersystemer, for derefter at træffe valget 
efter hvor meget, man kan ofre af tid og pen
ge på amatørstationens absolut vigtigste ap
parat.

1. Enkeltsuper en.  Med eet HF-trin, d. v. s. 
2 afstemte signalkredse, må mellemfrekven
sen ikke gerne komme under en tiendedel, og 
absolut ikke under en tyvendedel af den høj
este signalfrekvens, der ønskes modtaget med 
et brugeligt signal-spejlforhold. Dette betyder 
for en modtager med 10 m som højeste om
råde en MF på mindst 1600 kHz. Der kan 
bygges krystalfiltre til 1600 kHz, der opfylder 
selv ret strenge krav (OZ7T har et på 3 MHz), 
men man kan absolut ikke få et brugeligt re
sultat med almindelige LC-båndfiltre alene. 
Vil man kun modtage frekvenser op til og 
med 7 MHz-båndet, kan MF = 450 kHz an
vendes. Som tidligere anført, må 2 eller flere 
afstemte HF-trin frarådes, selv om det har 
været brugt i kommercielle  modtagere.

Enkeltsuperen kan anbefales begynderen 
som en billig og simpel første modtager.

2. Dobbeltsuperen type a har variabel første 
oscillator som enkeltsuperen og fast anden os
cillator. Den kan bringes til at opfylde kra
vene til godt signal-spejlforhold og til god 
selektivitet, men et tredie og meget vigtigt 
krav om frekvensstabilitet er svært at opfyl
de, især naturligvis på de mest højfrekvente 
bånd. Krystalstyring af anden ose. betaler 
sig næppe, da en fast oscillator omkring 1—3 
MHz let kan gøres mange gange mere stabil 
end en variabel i området 3—30 MHz, hvis 
stabilitet iøvrigt ofte forringes unødigt af 
ustabile afstemningskomponenter. Der tæn
kes her på spolecentraler med trolitulspole- 
forme med løse jernkerner, trolitulblokke 
samt billige trimmere og drejekondensatorer.

3. Dobbeltsuperen type b har fast første os
cillator og variabel anden ose., og er faktisk 
en grundmodtager for et lavt frekvensbånd 
plus en converter. Fordelene fremfor type a 
er især, at frekvensstabiliteten kan gøres me
get fin, og samme skala kan bruges på alle 
bånd.

Converterens afstemningskredse har ingen 
indflydelse på frekvensstabiliteten, hvorfor 
komponenterne her uden skade kan være for
holdsvis billige.

Manglerne er, at der skal bruges nogle ret 
kostbare kvartskrystaller, og at der bliver to 
afstemningsgreb, nemlig grundmodtagerens, 
hvormed stationerne opsøges, og converterens 
HF-kredse, der dog er ret ukritiske.

4. Supere med mere end 2 konverteringer 
kan indordnes under 2 og 3 og byder normalt 
ingen særlige fordele. Hvor man ved konver
tering til sidste MF anvender fast oscillator, 
kan dog opnås en særlig finesse, idet man 
ved enkeltsidebåndsmodtagning kan skifte 
sidebånd blot ved at skifte sidste oscillator 
fra den „høje“ side til den „lave“ og omvendt. 
Eksempel: MF1 = 1600 kHz, MF2 = 110 kHz, 
oscillatorfrekvenser 1600 + 110 = 1710 kHz og 
1600-M10 = 1490 kHz, se fig. 21.

Fig. 21.  Øverst  ses si tuationen i  blandingsrøret ,  der  
konverterer fra 1600 t i l  110 kHz. Derunder,  hvad vi  
får fra blandingsrøret  ved brug af  den lave oscil la
torfrekvens,  dernæst,  hvad vi  får,  når vi  skif ter  
den høje oscil latorfrekvens.  Bemærk, at  sidebån
dene har byttet  plads.  I  første t i l fælde høres kun  
det „sorte",  og i  andet det  „hvide" sidebånd. BFO’en  

skal ikke f lyt tes.

Mekanisk opbygning.
Kommercielle modtagere er som regel byg

get på eet stort chassis af prismæssige hen
syn. For amatøren har denne byggemåde dog 
væsentlige ulemper. Han kan nemlig meget 
sjældent forudse, hvor mange komponenter 
den endelige konstruktion kommer til at in
deholde — hvis modtageren da nogensinde 
bliver helt færdig! Et fælles chassis for hele 
modtageren (eller senderen, for den sags 
skyld) bliver nemt en klods om benet ved ud-
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Begynderens side: En gitterdykmodtager
Af OZ6I.

Den her beskrevne Konstruktion er en 2- 
Rørs Detektormodtager efter et almindeligt 
Diagram, men paa et Chassis af en særlig 
Form.

Allerede i de ældste Radiobøger fra Tyver
ne er det beskrevet, hvordan man kalibrerer 
en Absorbtionsbølgemaaler ved Hjælp af en 
Retmodtager med Tilbagekobling: Man ind
stiller Modtageren paa en bestemt Frekvens 
og trækker Tilbagekoblingen lige netop over 
Svingningsgrænsen (Suset stiger, evt. hører 
man et svagt Blop). Derefter nærmer man 
Bølgemaalerens Spole til Detektorspolen og

lytter paa Modtageren, medens man afstem
mer Bølgemaaleren. Ved en bestemt Indstil
ling bliver Modtageren trukket ud af Sving, 
og her er Bølgemaaler og Modtager indstillet 
paa samme Frekvens.

Det er klart, at man ogsaa kan lade den 
ukendte Kreds være fast indstillet og der
efter søge med Modtageren, til den gaar ud 
af Sving. Under denne Opsøgning kan man 
give Modtageren lidt mere Tilbagekobling og 
holde den udvendige Kreds tæt til Modtage
rens. Naar man saa har den grove Indstilling, 
øger man Afstanden og løsner paa Koblingen.

videiser og ombygninger — problemer der 
ikke eksisterer for modtagerfabrikanten, hvis 
produkt naturligvis fremtræder som en helt 
færdig konstruktion, hvis vej mod fuldendel
sen er brolagt med kasserede prøvechassiser!

En mere naturlig løsning er at konstruere 
amatørmodtageren i enheder, altså en art 
byggeklodssystem.

Vil man have det hele i een kasse, kan man 
opdele modtageren i naturlige afsnit, der op
bygges på små chassiser, som ophænges ved 
siden af hinanden på en ramme. Når kon
struktionen er fastlagt, kan kassen laves. Det 
er nu let at tage en enhed ud og ændre den, 
og ved ombygninger kan nogle af enhederne 
altid bibeholdes uændret.

Den psykologiske virkning på selvbyggeren 
af et stort, jomfrueligt chassis må iøvrigt ikke 
undervurderes. Der skal planlægges meget 
omhyggeligt, før boremaskinen kommer i 
brug, og når alle huller er lavet, kommer 
tvivlen snigende — mon det nu ikke allige
vel havde været bedre, hvis o.s.v. o.s.v.

Bygges derimod i enheder, kan man tage 
een ting ad gangen. Først strømforsyningen 
og LF-forstærker, dernæst MF-forstærker
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o.s.v. Hver enhed bygges helt færdig og af
prøves, før man går videre. Planlægningsar
bejdet bliver meget mindre, og skulle en en 
hed falde uheldigt ud, er det overkommeligt 
at bygge den helt om på et nyt chassis. End
videre kan den mekaniske stabilitet gøres 
større og afskærmningen mellem modtage
rens trin bedre, end det er muligt, når der be
nyttes eet stort chassis.

En anden fremgangsmåde går ud på at op
dele modtageren i noget større afsnit, der 
indbygges i hver sin kasse, enhederne forbin
des da med kabler forsynet med multistik. 
Ensretter og LF-forstærker kan da benyttes 
til flere modtagere, blot ved at flytte et mul
tistik.

En dobbeltsuper af type b indbyder i høj 
grad til denne byggemåde. Grundmodtageren 
minus LF-forstærker og strømforsyning ud
gør så enhed nr. 2, og converteren nr. 3.

En modtager efter dette system har været 
i brug hos forfatteren i flere år, et foto heraf 
skal vises i næste OZ, hvor vi iøvrigt vil se 
lidt på, hvorledes forstærkningen af hvert en
kelt trin i modtageren beregnes, således at 
rørantallet kan fastlægges.



Fig. 1 viser Bagsiden uden Dæksel,  
toren er en ældre Torotor-Type,  i  Stedet kan bruges  

US- eller UG-, monteret  mellem et  Par Vinkler.

Det har Betydning for Nøjagtigheden, at 
Modtagerens Kalibrering ikke forrykkes af 
Antennen. Hvis man har HF-Trin, er der 
ingen Fare, men ellers bør man kalibrere og 
maale uden Antenne, evt. sørge for, at den 
samme Antenne er tilsluttet.

Saalænge man eksperimenterer med Luft
spoler, er der flere gode Flugtlinietavler at 
bestemme Selvinduktionen efter, bl. a. i 
EDR’s Haandbøger, men naar man fanger an 
med de første Jernkernespoler, kan det være 
svært nok, og særlig hvis Stationsmodtageren 
er en Super med færdigkøbt Spolecentral. I 
saa Tilfælde maa man koble sin Spole ind i 
et Oscillatorkredsløb (f. Eks. Collpitts) og 
prøve at finde dens Grundbølge paa sin Su
per. men det er svært paa en uskærmet 4V2- 
Rørs Super, Prøveosciliatoren har sine har
moniske, Superens Lokaloscillator har sine 
harmoniske, og dertil kommer Superens 
Spejlfrekvenser.

Den viste Modtager benytter 2 Stk. 6BH6, 
en Type, der ligner EF80 en hel Del, men har 
7-Stift Sokkel. Første Rør er koblet som Git
terdetektor; oprindelig fik Skærmgitteret sin

Fig. 2 viser Modtageren i  en Sti l l ing,  der er bekvem  
t i l  alm. Aflytning.  Chassis’et  er bukket af  1 mm  
Jernplade og cadmieret ,  Skitsen giver den i n d 
v e n d i g e  Side,  saaledes som det opmærkes t i l  

de f leste Bukkemaskiner.

Spænding gennem 0,5 Megohm, men det viste 
sig, at Røret ikke gik ind og ud af Sving paa 
helt den samme Indstilling af Tilbagekoblin
gen. Naar Røret gaar i Sving og derved frem
kalder en Gitterforspænding, vil Skærmgit- 
terstrømmen falde et Par Mikroampere, og 
Spændingen paa Skærmgitteret vil stige en 
lille Smule, nok til at holde Røret i Sving ved 
mindre Kobling, end hvor det gaar i Sving. 
Denne Fejl er rettet ved at bruge Spændings
deler.

Gennem HF-Filtret paa 200 pF og 50 kOhm 
gaar Signalet over paa det triodeforbundne 
LF-Rør. Den viste Udgangstrafo kan være 
3:1, hvis man kører med Højohmstelefoner. I 
andre Tilfælde kan man bruge en Udgangs
trafo til en Batterimodtager.

Seriemodstanden paa 10 kOhm er indsat 
for at kunne drive Modtageren fra en 300 
Volt Ensretter, men behøver ikke at kortslut
tes ved lavere Spænding.

Dimensionerne maa reguleres efter Rørtyper og  
Udgangstrafo.

Boganmeldelse:
BELLANDER, J.: Grammofonavspelning i teori 

och praktik. Stockholm 1955. 128 s., ill., pris sv. kr. 
9,50. Nordisk Rotogravyr.

Ved første øjekast en smuk bog i prima udførelse, 
og det giver straks lyst til at se nærmere på ind
holdet. Bogen henvender sig både til „high fidelity“ 
tilhængere og til diskofiler, idet der i detailler gen
nemgås de tekniske hjælpemidler, der skal anven
des, dersom man skal nå et første klasses resultat. 
I bogen findes diagrammer over forstærkere, lige
som der som bilag medfølger tre stroboskop-skiver 
til anvendelse på grammofonværket. En virkelig 
nyttig bog for alle, der interesserer sig for for
stærkere med fin gengivelse.

Arrangementskalenderen
Sorø. Søndag den 27. februar holder 5AB fore

drag om 2 meter. I tilslutning hertil demonstration 
og spørgetime. Vi mødes kl. 16 på „Borgen“, Bane
vej 30. Husk madpakken.

Lørdag den 5. marts kl. 18.30: Horsens afd. afhol
der sin årlige fastelavnsfest i Håndværker- og In
dustriforeningens restaurant, Allegade 16, Horsens.

Kbhvn. afd. Mandag den 14. marts ki. 20: Chefen 
for hærens signalskole, oberstløjtnant A. V. Hensch, 
holder foredrag om telegrafsoldatens historie. Alle 
fra nær og fjern er velkomne til dette interessante 
foredrag.
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Neutralisation af HF-forstærkertrin
Af DL3YO — Oversat af OZ7SM.

Oversættelse af artikel fra DL-QTC marts 1954.

Skal man neutralisere et HF-forstærker- 
trin? — Derom er meningerne i amatørkredse 
delte; ikke mindst fordi neutralisationen ofte 
er en så kilden ting, så man fristes til at tro, 
at denne har sin egen vilje. Alt for let er 
man derfor tilbøjelig til at give afkald på en 
stabilisering, hvis f. eks. en LS50 på 28 mc 
sådan lige netop „gør“ det uden. Thi man har 
jo før hørt om — slet ikke sjældne — til
fælde, hvor en LS50 svinger lystigt, når den 
er forsynet med „neutralisation".

Det skal ikke fragås, at det er muligt ved 
hjælp af velovervejet konstruktion og sindrig 
afskærmning at opbygge et HF-trin næsten 
uden tilbagevirkning — og hvis den på trods 
af alle forholdsregler svinger, så kan man jo 
altid stabilisere! Det skal dertil siges, at sving 
i et HF-trin endnu er et temmeligt harmløst 
tilfælde; dramatisk bliver sagen først, når det 
ikke svinger, men tillader sig ganske andre 
lumske løjer. Hvormange amatører er ikke 
blevet gråhårede, medens de har forsøgt at 
eliminere nøgleklik, som ikke var til at 
fjerne, selvom VFO nøglingen var nok så 
blød. Omsider var man nået så vidt, at oscil
latoren begyndte at chirpe mistænkeligt, og 
senderen klikkede stadig lystigt! — Eller der 
indtrådte tilbagevirkning på VFO’en ved af
stemning af PA-trinet, selvom der var an
vendt i snesevis af buffertrin.

Der er i det foregående henvist til, at det 
absolut ikke er nogen luksus, men en nød
vendighed, at man også i mellemtrinene læg
ger vægt på effektiv stabilitet. Der skal i det 
følgende beskrives en neutraliseringsmetode, 
som ikke kræver yderligere bekostninger, 
som undgår kalamiteterne ved neutralisering 
ved hjælp af fasedrejning, og som til slut 
allerede i stort omfang anvendes i radioindu
strien. Een indskrænkning — for at sige det 
straks — metoden kan kun anvendes ved 
pentoder.

Lad os først betragte en pentode med dens 
elektrodekapaciteter (fig. 1). Der er først 
gitter-anodekapaciteten Cg1_a . Denne har dog 
en relativ lille værdi. Mere interesserer 
anode-katodekapaciteten Ca-k, som i det væ
sentlige repræsenteres af kapaciteten mellem 
anodeblik og fanggitter. Endvidere er der 
kapaciteten Cg1_g2 mellem styre- og skærm
gitter. Alle andre kapaciteter enten indgår i 
disse værdier eller kan i dette tilfælde lades 
ude af betragtning.

Derefter ser vi på diagrammet for et HF- 
trin (fig. 2). Som eneste særegenhed lægger 
man mærke til, at skærmgitterafkoblingen 
C1 ikke er lagt på stel, men på anodeafkoblin
gen C2. Ved at forbinde C1 på denne måde 
og vælge en passende værdi af C2 indtræder 
nu en neutralisation. For bedre at kunne 
overse diagrammets virkemåde tegner vi et 
ækvivalent brodrigram (fig. 3). Skærmgitter
afkoblingen C1 er udeladt, idet den bare skal 
være så stor, at den danner en kortslutning 
for HF. Man kan derefter tænke sig skærm
gitteret forbundet med C2’s varme ende. Im
pedansen Z udgør anodekredsen. Denne kan 
godt være kompleks, som f. eks. i båndfilter- 
koblede buffer- eller dobler-trin.

Mellem G1 og katode, altså i broens anden 
diagonal, ligger gitterkredsen. Denne er ikke 
indtegnet for ikke at gøre diagrammet uover
skueligt. I en balanceret bro har som be
kendt ændringer af den ene diagonal ingen 
indflydelse på den anden, altså optræder her 
ved balance ingen tilbagevirkning fra anode
kredsen på gitterkredsen. Hvorledes får vi 
nu en balanceret bro frem?

Af broens nulbetingelse haves:

Fig. 3.
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Udregnes ligningen ved at indsætte de rør
kapaciteter, der angives i tabellerne, fås vær
dier for C2 liggende mellem 500 og 3000 pF, 
alt efter rørtypen.

Hvorledes ser historien nu ud i praksis? 
Først og fremmest vil de uundgåelige led
ningskapaciteter bevirke, at den beregnede 
værdi ikke er den rigtige. Meget hurtigere 
kommer man til den korrekte værdi på føl
gende vis: C1 sættes til 0,1 μF og C2 fore
løbig til 500 pF. Direkte på rørfatningen 
monteres mellem anode og katode en trim- 
mer på 10—20 pF. Ved hjælp af et grid-dip- 
meter eller det foregående trin kobler man 
HF til gitterkredsen på den frekvens, trinet 
skal køre. Endvidere bruges et instrument til 
indication. Hvis der bruges gitterdykmeter, 
anvendes det, ellers gør et rørvoltmeter ud
mærket fyldest. Drejer man nu PA-konden- 
seren igennem, vil indiceringen ændres. Man 
justerer nu trimmeren og gentager procedu
ren, indtil der ikke optræden nogen tilbage
virkning mere. Opnås dette ikke, ændres C2 
til 1000 pF, og forsøget gentages. Det kan be
mærkes, at C2 skal være jo større, jo mindre 
C g1_a er. Derfor ender man ved rør med 
extremt høje Cg_a (f. eks. EL41) med værdier 
for C2, som ligger under 100 pF.

Til slut endnu et par bemærkninger med 
hensyn til opbygningen.. En betingelse for 
upåklagelig virkemåde er, at katoden er ab
solut kold. Anvendes katodekompleks, må 
der sørges for god stelforbindelse, især ved 
anvendelse af tilstrækkeligt store og fremfor 
alt induktionsfrie kondensatorer. I det hele 
taget begrænses princippets anvendelighed 
frekvensmæssigt kun ved katodeledningens 
stigende induktivitet ved voksende frekvens. 
Sålænge dette ikke er tilfældet, arbejder kob
lingen frekvensuafhængigt, hvilket ikke altid 
kan siges om de andre neutralisationsanord
ninger.

Da anodetankkredsens nedre ende på grund 
af C2 ikke mere er fuldstændig kold, må 
anodespændingsledningen ofte forsynes med 
en modstand på ca. 1—5 kOhm. Endvidere 
må der i kredse, der afstemmes med dreje- 
kondensator, indsættes isolerende koblings
led i akslen, såfremt denne er forbundet med 
rotoren. — Til slut skal det nævnes, at kob
lingen ikke indskrænkes til sendertrin, men 
også med stor fordel kan benyttes i HF- og 
MF-trin i modtagere og lignende.

Tag vel 
mod
postbudet!

Kontingentet
Ja, så er vi så langt fremme, at man hellere må 

gøre sig klar til at tage vel imod postbudet, der 
lige omkring 1. marts vil præsentere en opkræv
ning på kontingentet fra 1. april 1955 til 31. marts 
1956. I København opkræves 28 kr. 80 øre, i byer 
med afdelingskontingent 25 kr. 80 øre og i resten af 
landet 21 kr. 70 øre. — Herfra er dog undtaget de 
ganske enkelte, der har kvartalsvis betaling. Even
tuelle nye, der ønsker at betale kvartalsvis, må 
senest den 20. ds. sende mig et kort derom.

I København var der tale om at forsøge over
gang til at betale kontingentet på giroindbetalings
kort; ordningen var såvidt godkendt af EDR’s ho
vedbestyrelse, men senere er der ikke hørt fra af
delingen om sagen, hvorfor vi må vente til senere 
med forsøget

Kassereren, O. Havn Eriksen, OZ3FL,

Fra P. & T. har vi  modtaget:
Til underretning skal man herved meddele, at en 

amatør-radiosendetilladelse er inddraget V* år på 
grund af, at indehaveren af tilladelsen benyttede 
højere effekt end den tilladte.

*
Til underretning skal man herved meddele, at 2 

ulicenserede radioamatører ved Hassing-Refs herre
ders ret i Hurup hver har vedtaget en bøde på 75 
kr. for ulovlig benyttelse af radiosendere. Det ulov
ligt benyttede radiomateriel blev konfiskeret til 
fordel for statskassen.

OZ1ER er  død
Eggert Romedahl, OZ1ER, er efter nogen tids 

sygdom død den 28. januar, kun 30 år gammel. Vi 
skal ikke mere høre ham kalde CQ, og står nu over 
for det uforståelige, at en af vore gode amatør
kammerater er gået bort i sin bedste alder — han, 
som havde et så smittende humør og gå-på-mod. 
Eggert, der var Falckassistent, har efter en svær 
operation for tre år siden været vagtmester på 
Falekstationen, og hans død har efterladt et savn 
blandt såvel hans kolleger som i hans store venne
kreds. 1ER har været særdeles aktiv radioamatør, 
og jeg ved, at medfølelse fra mange kammerater 
rundt om i landet vil samles om hans unge hustru 
og de to små piger.

Tak for alle de gode QSO’er!
Æret være dit minde! OZ1SJ.
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Dobbelttetroden QQE 03/12
Af civilingeniør Egon Hansen.

Ved frekvenser over 100 MHz opnår man 
de bedste resultater med push-pull-koblinger, 
da man jo her arbejder med meget små 
kredskapaciteter. Anbringes begge push-pull- 
trinets rørsystemer i samme rørkolbe, sikrer 
man yderligere, at selvinduktionerne mellem 
katoderne og skærmgitrene bliver meget små. 
Ved yderligere at give begge rørsystemer fæl
les katode og fælles skærmgitter kan disse 
selvinduktioner helt undgås.

Efter disse principper er Philips moderne 
dobbelt-tetroder konstrueret; det nyeste rør 
i denne serie er QQE 03/12, der især er bereg
net for frekvensområdet 150—200 MHz. De 
små dimensioner (røret er i noval-udførelse), 
den stabile konstruktion og det lave effekt
forbrug gør QQE 03/12 især velegnet i trans
portable anlæg.

I det følgende skal vi give fuldstændige 
data for QQE 03/12 i de forskellige koblings
muligheder; klasse C-forstærker, modulator 
og frekvensmultiplikator, og til sidst viser vi 
en konstruktion med QQE 03/12.

Mekaniske data.
Fig. 1 viser dimensioner og sokkelforbin

delser. Der bør benyttes en god, keramisk fat
ning, f. eks. Philips’ type 5908/36. Såfremt der 
benyttes en skærm om røret, bør man påse. 
at skærmen ikke er lukket, så den frie luft
cirkulation om røret forhindres (den max. 
temperatur på kolben er 225° C, og stiftbe
nenes max. temperatur er 90° C) (f. eks. rør
tilholderen type 40647). Røret kan anbringes

lodret eller vandret efter ønske; i vandret 
stilling må dog benet „k,s“ vende enten opad 
eller nedad. (Benene 2—7 lodret).

Glødedata.
QQE 03/12 har oxydkatode og er indirekte 

opvarmet. Glødespændingen er enten 6,3 V 
(mellem stifterne „9“ og „4 + 5“) eller 12,6 V 
(mellem „4“ og „5“). Den tilsvarende gløde- 
strøm er 0,82 A, eller henholdsvis 0,41 A. — 
Der bør dimensioneres efter de anførte glø- 
despændinger, og variationerne bør ikke kun
ne gå lavere end til 5,3 V (henholdsvis 10,6 
V) og ikke højere end til 7,8 V (henholdsvis 
15,6 V), og disse værdier bør kun kunne fore
komme undtagelsesvis. — Den max. spæn
ding mellem glødetråd og katode er 100 V.

Karakteristikdata.
Fig. 2, 3 og 4 viser karakteristikker for Ia, 

Ig2 og Igi med skærmgitterspændingerne 
henholdsvis vg2 = 150, 175 og 200 V.

250 l (,(V)

Fig. 2: Ia,  for Vg2  = 150  V.

Fig. 1: Mål og sokkelforbindelser.

Derudover kan følgende data anføres: 
Kapaciteter 

pr. system i
ca = 2,6 pF CU = 1,4 pF
Cg1 = 6,2 pF Ci = 5,1 pF
Cag1 = <0,1 pF 

Stejlhed pr. system: S = 3,3 mA/V 
(ved Ja = 30 mA).

Grænsedata.
Disse afhænger af koblingen og er anført 

nedenfor for koblingsanvendelserne:
Klasse C-forstærker (telegrafi), tripler, 

anode- og skærmgittermodulation og klasse 
ABI og AB2 LF-forstærkning.

Der angives såvel data for „kontinuert 
drift“, som for „intermitterende drift“. Først-
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nævnte kræver ingen forklaring; ved „inter
mitterende drift" forstår man en driftsmåde, 
hvor driftsperioden højst er indkoblet 5 
minutter ad gangen, og hvor mellemrummet 
mellem to driftsperioder er mindst lige så 
lang som driftsperioderne. Glødespændingen 
kan være tilsluttet også i driftsmellemrum
mene, evt. kan den ene glødetråds halvdel af
brydes i driftsmellemrummet.

Kontinuert drift
Maximalværdier Trip a-g2

(gældende op t i l  200 Kl c ler mod.

Anodespænding Va (V) 300 300 240
Skærmgitter-
spænding Vg2 (V) 200 200 200
Styregitter-
spænding _Vgl (V) 150 150 150
Anodetab Wa (W) 2X5 2X5 2X3,3
Anodeindgangs
effekt Wia (W) 2X11,25 2X7,5 2X7,5
Skærmgittertab Wg2 (W) 2X1 2X1 2X0,65
Styregittertab Wgl (W) 2X0,2 2X0,2 2X0,2
Anodestrøm la (mA) 2X45 2X30 2X37,5
Styregitterstrøm Ig1 (mA) 2X3 2X2 2X3
Katodestrøm ik (mA) 2X50 2X35 2X40
— spidsværdi lk,sp (mA) 2X225 2X225 2X180

Intermitterende drift.
Maximalværdier LF Trip a-g2-

(gældende op t i l  200 MHz)  Kl.AB Kl. C ler mod.

Anodespænding Va (V) 300 300 300 240
Skærmgitter-
spænding Vg, (V) 200 200 200 200
Styregitter-
spænding -Vgi (V) 150 150 150 150
Anodetab wa (W) 2X7 2X7 2X7 2X4,6
Anodeindgangs
effekt Wia (W) 2X15 2X15 2X10 2X10
Skærmgittertab Wg 2 (W) 2X1 2X1 2X1 2X0,65
Styregittertab Wgi (W) 2X0,2 2X0,2 2X0,2 2X0,2
Anodestrøm la (mA) 2X55 2X55 2X42 2X46
Styregitterstrøm Igi (mA) 2X4 2X4 2X3 2X4
Katodestrøm ik (mA) 2X65 2X65 2X45 2X52
— spidsværdi Ik.sp (mA) 2X300 2X300 2X300 2X240

Konstruktionstips.
Med dobbeltrør har man muligheden for 

på simpel og effektiv måde at benytte balan
cerede kredse. Men selv om de to rørhalvdele 
opgives med samme data, vil der dog nødven
digvis altid være tale om visse tolerancer, 
som også vil give sig til kende ved en vis 
usymmetri mellem de to rørsystemer i for
hold til hinanden.

Også for koblingskredsens spoler, afskærm
ninger etc. gælder det, at de kan have usym
metrier, og for at nedsætte den samlede virk
ning af usymmetrien bør man opfylde neden
nævnte konstruktionsdetailler (fig. 5).

a) Den mekaniske opbygning bør være så 
symmetrisk som muligt.

Fig. 3: la,  Ig2 og  Ig,  for Vg2 -  175 V.

■4+WWW
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b) Anodespolens midtpunkt bør forbindes 
til spændingsforsyningen gennem en HF- 
drossel (fig. 5A), men ikke jordforbindes med 
en kondensator som i fig. 5B (er anodespolen 
lidt usymmetrisk, vil der gå en HF-strøm 
tabt gennem afkoblingskondensatoren).

c) Skærmgittermodstanden forbindes direk
te til forsyningsspændingen (som i 5A) og 
afkobles ikke (5B).

d) Gitterspolens midtpunkt jordforbindes 
med en kondensator (A). Uden denne stelfor
bindelse (B) vil de to rørsystemers styrespæn
dinger påvirkes af eventuelle usymmetrier i 
de to systemers indgangskapaciteter.

e) Katoden forbindes direkte til stel (som 
i A). Med en HF-drossel (som i B) opnår man 
ingen fordele, men risikerer ustabilitet.

f) Glødetråden bør afkobles effektivt til 
stel. Bedst forbindes den ene ende direkte til 
stel og den anden afkobles med en kondensa
tor.

Klasse C-forstærker ( fo  telegrafi).
I det følgende er angivet nogle driftsdata 

for praktiske koblinger. Man ser, at rørene 
ikke er udnyttet helt til de foran anførte 
grænseværdier; denne margin har man for 
at tage hensyn til de spredninger i de tekni
ske data fra rør til rør, som jo i praksis altid 
vil forekomme (tolerancer).

Koblingen kan f. eks. se ud som fig. 6, der 
viser et push-pull-udgangstrin for 200 MHz. 
Fra drivertrinet styres gitrene via Li, hvis 
midtpunkt er afkoblet til stel med 1000 pF 
parallelt med gitteraflederen Rgi. Driver
spændingen balanceres med en differenskon
densator på 6,4 pF, hvis midterplade er for
bundet til stel. Anodekredsen er balanceret 
på samme måde, evt. kan man her udelade 
stelforbindelsen til midterpladerne. Anode
spændingen tilføres midtpunktet af L2 gen
nem en HF-drosselspole, og skærmgitret for
synes gennem en modstand Rg2

Vi fortsætter i  næste nummer, hvor artiklen af
sluttes med konstruktionen af  en  7 Watt sender for
200 MHz.

QQE. Ol - ft

Fig. 6: Klasse C-forstærker.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic-manager: OZ2NU
Hertil  sendes senest  den 28. i  md. alt  stof  vedrørende tester.  

Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7BG 
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R 

Assistent: Int. samarbejde: OZ8T

Hellere tværtimod.
Trods advarselssignaler, givet i rette tid, er årets 

NRAU-tog startet og allerede fra starten kørt ind 
på et blindt vigespor.

Resultatet heraf kendes på forhånd, vi har det i 
frisk erindring fra ifjor, men dispositionerne bærer 
desværre alt for tydelige spor af, at det mere end 
testens velfærd gælder om at finde frem til be
stemmelser, der er så fjernt fra EDR’s interesser 
som vel muligt.

Nuvel, vi har allerede forlængst givet udtryk for, 
at NRAU-testen vil vi meget nødigt give slip på, 
da det er årets contest, hvor alle skandinaver mø
des, og at vi deltager, hvilken form reglerne end 
har, forudsat at interessen kan bevares. Dette 
sidste vil tiden vise. De tilkendegivelser, jeg indtil 
dato har fået fra OZ-stationer, der almindeligvis 
deltager i NRAU-testen, ønsker a l l e  at vende til
bage til det gamle tidspunkt og til mere hensigts
mæssige regler.

Men således bliver det altså ikke i år. Men der
imod:

N R A U - T E S T E N  1 9 5 5
SSA indbyder hermed til NRAU-test og nordisk 

landskamp 1955.
1) Tider: Lørdag den 16. april kl. 14,00—16,00 GMT

kl. 21,30—23,30 GMT 
Søndag den 17. april kl. 06,00—08,00 GMT

kl. 13,00—15,00 GMT
2) Bånd: 3,5 og 7mc/s.

3) Både telefoni og telegrafi må anvendes, men 
konkurrencen er ikke delt i forskellige klasser.

4) Opkald: NRAU de ...................
5) Kodegrupper: Kodegrupper af typen 08579 

KARLO udveksles. De to første cifre angiver 
forbindelsens løbende nr. og de tre sidste RST- 
rapporten. Ingen må dog anvende 01 som begyn
delsesnummer. Når 99 passeres, skrives 00,01 etc. 
— Bogstavgruppen består af 5 bogstaver frit- 
valgte, idet dog bogstaverne Å, A eller O ikke 
må benyttes. Ved første QSO bør ovennævnte 
eksempel ikke anvendes. Ved anden og efter
følgende forbindelse benyttes den bogstav
gruppe, der blev modtaget ved den nærmest 
foregående forbindelse. Mistes en bogstav
gruppe, benyttes den nærmest foregående rigtigt 
modtagne gruppe. Selv de, der kører A3, bør 
anvende 5-cifrede grupper, i hvilket tilfælde 
den anbefalede RSM-rapportering skal benyttes.

6) Pointsberegning. Kun een QSO med hver station 
pr. periode og bånd. Krydsbånds-QSO eller QSO 
med stationer i sit eget land er ikke tilladt. 
Hver godkendt sendt og modtagen kodegruppe 
giver 1 point, en fuldstændig QSO giver således 
2 points til hver station. Stationer, der har 
haft QSO med stationer, der ikke har indsendt 
log, får 1 points under forudsætning af, at også 
andre rapporterer, at de har haft forbindelse 
med den pågældende station.

7) Landskampen: For at få frem de deltagende
landes indbyrdes slutpoints forudsættes, at de 
til resp. foreninger tilsluttede senderamatører 
deltager. Bliver tilslutningen mindre end 4 #/o, 
deles det pågældende lands slutpoints med 4 °/o 
tallet. Deltager flere end 4 %, medregnes de 
overskydende og laveste resultater ikke.

8) Præmier: Vandrepokalen „NRAU-Pokalen“ til 
den sejrende forening. De 3 bedste i hvert land 
tildeles diplom.

9) Logs: Test-logs, som skal være omhyggeligt og 
tydeligt skrevne, skal indeholde følgende op
lysninger på h v e r t  b l a d :  Kaldesignal-navn 
og adressebånd-tid for hver QSO i GMT — 
sendt meddelelse og modtagen meddelelse. Des
uden skal vedføjes en sammenstilling af resul
taterne for hvert bånd og det endelige slut
resultat, beregnet efter ovenstående.

Loggene indsendes til „SSA, NRAU-Contest- 
Committee, Stockholm 4.“. Seneste poststemp
lingsdato er 2. maj 1955.

10) Resultatet af contesten bekendtgøres i de re
spektive landes amatørtidsskrifter.

For SSA/NRAU: Gunnar Lenning, SM5ANY.
I et følgebrev angiver SM5ANY bl. a.:
„OZ2NU foreslår i sit brev, at testen lidt efter 

lidt flyttes tilbage til begyndelsen af januar. Det 
findes der her i SM-land hovedsagelig tre indven
dinger imod:

1) Konditionerne er i almindelighed meget lempe
lige for en landskamp af aktuel art under 
april/maj.

2) SSA har i juledagene traditionelt en juletest, 
hvilket altså hidtil er faldet kun 10 dage før 
NRAU-testen. Jeg er dog klar over, at dette 
er et synspunkt af „lokal“ karakter.

3) Hvis man betragter samtlige tester, nationale 
som internationale, som de skandinaviske ama
tører kan deltage i hvert år, finder man tyde
lig tendens til en koncentration i vinterhalv
året, hvilket er helt naturligt af mange årsager. 
Dette faktum forudsætter dog ikke, at testerne 
må henlægges til månederne november-marts. 
Snarere ville det vel være ønskeligt at få en 
god internordisk test som afslutning på test
sæsonen.

I ovenstående indbydelse med gengivelse af 
testreglerne er testperioderne reguleret i for
hold til 1954’s på grund af ønsker fra bl. a. 
NRRL.

Best 73 og på genhør. Gunnar Lenning, SM5ANY.
Traffic Department beklager, at de her fra 

SM5ANY fremførte argumenter ikke indeholder 
noget af positiv karakter til forsvar for flytningen 
af NRAU-testen, og vil derfor undlade at kommen
tere dem.

Men blandt ældre amatører vil NRAU-testen 
fremdeles blive erindret som nytårets test, og den, 
man fandt fortræning til i juletesten. OZ2NU.
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21. ARRL International 
DX Competition.

I forrige nr. af „OZ“ bragte vi ganske kort med
delelsen om den igangværende 21. ARRL DX Con- 
test, og OZ1W nåede at få tilføjet den væsentligste 
ændring, der forekom i dette års regler.

Ændringen forekommer i rapporteringen, hvor de 
amerikanske og canadiske stationer nu skal sende 
rapport samt forkortelsen af navnet på den stat 
eller provins, de er bosiddende i.

W2SAI. New Jersey, skal f. eks. på cw rapportere 
„579NJ“ og på fone „57 New Jersey“.

Her skal gengives en kontrolliste, der giver op
lysning om staternes og provinsernes fordeling un
der de forskellige kaldesignaler:
W1 CONN MAINE MASS NH RI VT
W2 NJ NY
W3 DEL MD PA DC
W4 ALA FLA GA KY NC SC TENN VA
W5 ARK LA MISS NMEX OKLA TEXAS
W6 CAL
W7 ARIZ IDAHO MONT NEV ORE UTAH

WASH WYO
W8 MICH OHIO WVA
W9 ILL IND WIS
WO COLO IOWA KANS MINN 

NDAK SDAK
MO NEBR

VE1 NB NS PEI
VE2 QUE
VE3 ONT
VE4 MAN
VE5 SASK
VE6 ALB
VE7 BC
VE8 NWT YUKON
VO NFLD LAB
W/VE har kvotas, hvilket vil sige, at de kun må 
medregne forbindelser med et bestemt antal statio
ner indenfor hvert prefixområde, men en sådan 
begrænsning gælder ikke for deltagerne udenfor 
USA og Canada.

Summariske regler:
1. Alle licenserede, faste amatørstationer må del

tage.
2. Amatører i det kontinentale USA og Canada 

skal forsøge at opnå så mange forbindelser som 
muligt med amatører i andre dele af verden i 
contest-perioden og efter de gældende regler.

3. Enhver deltager forpligter sig til at følge testens 
regler og respektere licensbestemmelserne samt 
den endelige afgørelse om testens forløb, således 
som denne træffes af ARRL AWARD COMMIT- 
TEE.

4. Deltagelse kan finde sted i enten cw- eller fone- 
afdelingen, og endvidere i klasser for enkelt
eller flere-operatør-stationer.

5. Contest-perioderne er:
Telefoni: Februar den 11. kl. 24,00 GMT til

Februar den 13. kl. 24,00 GMT
Marts den 11. kl. 24,00 GMT til
Marts den 13. kl. 24,00 GMT

CW: Februar den 25. kl. 24,00 GMT til
Februar den 27. kl. 24,00 GMT
Marts den 25. kl. 24,00 GMT til
Marts den 27. kl. 24,00 GMT

6. Forbindelser: CW-CW eller FONE-FONE (kryds
bånds QSO anerkendes ikke).

7. Kodegrupper udskiftes — som nævnt i indled
ningen.

8. Points: Der opnås to points for hver godkendt 
afsendt kodegruppe og eet point for hver god
kendt modtagen kodegruppe.

Slutresultat: Summen af de ovenfor opnåede 
points multipliseres med summen af W og VE 
prefixområder på eet bånd plus antallet af W 
og VE prefixområder på ethvert andet bånd.

9 og 10. Intet særligt.
11. Logs skal udformes som vist i de reproducerede 

eksempler. Logs skal være afsendt senest den
29. april 1955. Loggene tilhører ARRL og vil ikke 
kunne returneres.

12. Fuldstændig rapport vil fremkomme i „QST“, 
endvidere vil

et certifikat blive udstedt til den bedst pla-

Sheet.............

LOG. 2lst A.R.R.L. INTERNATIONAL DX COMPETITION
___  C all..............................................................  ARRL Scction.............................. ......................or Country...........................

Date & Time 
GMT

Stution
Worked Country

Record of New Cnunlries for 
Each, Bdnd

Exchanye
P
c
i
n
t
8l . S 3.5 7 u il 27 28 Sent Received

Feb. 12
0005 HR 1 FM Honduras 1 56 Maiue 57080 3

Feb. 13
1300 PAØULA Netherlands l 58 Maine 47075 3
1306 G3C0J England 2 58 Maine 46150 3
1345 PAØVB Netherlands 2 56 Maine 59080 3
2030 LUlDDV Argentina 3 58 Maine 57750 3
2310 VP9X Benn uda 2 57 Maine 56050 3

Mar. 12
1020 ZLlMB New Zealand 3 5* Maiue 58075 3
1035 VK5XN Australia 1 47 Maine 46100 3
1105 VK2RA Australia l 46 Maine 45100 3
1121 PAØXI) Netherlands f 3 45 Maine 57100 3

Mar. 13
0925 KlØA Ireland i 4 57 Maine 57050 3
1245 G24T England 3 46125 2
1255 ! G 3 Do England 3 56 Maine 57100 3
1350 G2PU England 3 57 Maiue 1
1430 G5BA England 3 46 Maine 55100 3
2320 KZ3DG i Canai Zone 5 58 Maiue 58500 3
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SUMMARY, 21st A.R.R.L. INTERNATIONAL DX COMPETITION
............................................................. I n t r y  Call.... A R R L  Seclion.......................................or Country....................................................................
(C. W. or ’Phone)

Name ............................................................................................4 ddress.......................

Transmitter Tubes..........................................................................................................................................................[nput.........................................................

Receiver.................................................................................................................................................................................................................................Ante.nn.

(Logs from \\ (K) and VE/VO show number offoreign countries workcd. Logs from other countries show number of U. S. A. and Cana-
dian callareas workcd.'

Assi3ting Pcrson{s): Samt(s) or Calhs) 

45 
(Points)

Participation Jor Club in the____

(Multiplier)

405

FINAL SCORE

( Name o

I certify, on my honor, that I have observcd all competition rules as well as all regulations eslablished for amateur radio in my country, 
and that my report is correct and true to the best of my belief. I agree to be bound by the decisions of the ARRL Award Committee.

Operators Signature

Figure in this box is multiplier.

Sample of summary sheet that must accompany all reports.

cerede enkelt operatør station på henholdsvis 
cw og fone, samt til den bedst placerede flere- 
operatør-station på henholdsvis fone og cw i 
hvert deltagende land.

13. ARRL Award Committees afgørelser er in- 
appelable.

14. Diskvalifikationer: Enhver deltager er forpligtet 
til at efterkomme contest-reglerne, såvelsom be
stemmelserne for amatørradio i hans hjemland. 
Nogle årsager til diskvalifikation er f. eks. ar
bejde udenfor båndene og dårlige tonerapporter.

Husk at indsende logs! Der klages over, at dan
ske deltagere tidligere har været meget sløsede på 
dette område. De sidste par år har mere end halv
delen af danske test-deltagere — hvoraf enkelte har 
ført flere hundrede QSO’s — ikke ladet høre fra sig. 
Og dette kan vi ikke være bekendt!

„Hclvetia 22“-contesten står for døren.
Nu nærmer tiden sig, hvor „Helvetia 22“-testen 

atter skal afholdes, og vi har i den anledning mod
taget detaljeret indbydelse til deltagelse fra USKA 
via HB9CZ, der er den fungerende Traffic Manager 
i HB-land.

Testen finder sted
Lørdag den 19. marts 1955 kl. 15,00 GMT til
Søndag den 20. marts 1955 kl. 17,00 GMT

Stationer udenfor Schweitz skal i denne periode 
søge at opnå kontakt med så mange stationer som 
muligt i hver af de 22 kantons.

Der udveksles sædvanlige kodegrupper bestående 
af rapport og QSO-nr., startende med 001. Forbin
delserne skal være rene cw-cw eller fone-fone for
bindelser. Alle amatørbånd fra 3,5 til 30 mc må 
benyttes. Opkald udefra skal være „CQ HB“ eller 
„CQ H22“.

Points: Der opnås 3 points for en forbindelse med 
en hvilken som helst HB-station på hvert bånd. 
Alle deltagere multiplicerer deres således opnåede 
totalpoints på alle bånd med en faktor, hvilket er 
summen af kontaktede HB-kantons på alle bånd.

Loggene vil kun blive godkendte, forsåvidt de er 
ført på særskilte ark for hvert bånd, og kun med 
anvendelse af den ene side af papiret. Loggen skal 
være underskrevet med følgende erklæring:

„I declare that my station was operated strictly 
in accordance with the rules and spirit of the 
Contest, and I agree that the ruling of the Council 
of the USKA will be final in all cases of dispute.“

„Underskrift".

Diplomer:
Enhver deltager må benytte contesten til at opnå 

kontakt med eventuelle manglende kantons for op
nåelsen af „HELVETIA 22-diplomet“. Et anerken
delses-certifikat vil blive udstedt til de tre bedste 
stationer fra hvert land.

Logs: Loggene skal være afsendt senest den 31. 
marts 1955 og adresseres til

BAENI Hans, HB9CZ 
Traffic Manager USKA 
5, Pfaffenbuehlweg.
THUN, (Switzerland).
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Erstatningslande til WAE.
DM2 træder i stedet for DL8.
Nordfinland, der erstatter UC (Hvide Rusland), 

omfatter området nord for polarcirklen med bl. a. 
følgende byer og bopladser:

Enontekio — Ivalo — Kaaresuvanto — Karigas- 
niemi — Kaunispåå — Kemijårvi — Kilpisjårvi — 
Kittilå — Muonio — Pallasturituri — Pello — 
Rivaniemi — Sodankylå og Vuolso.

I Nordsverige, der erstatter UN (Karelen), findes 
følgende stationer:

SM2AMO — 2AQQQ — 2AQY — 2BQV — 2BYI 
og 2ET.

Contest-kalender 1955.
6/ 2: Bol d'or des QRP (REF).

12—14 2: 21. ARRL DX Contest 1. foneafdeling.
26—28/2: 21. ARRL DX Contest 1. cw-afdeling.
5—6/3: Coupe de l’USKA fone (USKA og REF).

5—6/3: UK7-Test på 2 meter og 70 cm.
12—14/3: 21. ARRL DX Contest 2. foneafdeling.
19—20/3: „Helvetia 22“-contest (USKA).
26—28/3: 21. ARRL DX Contest 2. cw-afdeling. 
16—17/4: NRAU-testen 1955 (SSA).
16—17/4: Coupe de l’USKA cw (USKA og REF). 
30/4—1/5 (måske 7—8/5): VHF Field day (USKA, REF 

og UBA).
7—8/5: OZ-CCA-Contest (EDR).

18—19/6: Skandinavisk test på 2 m og 70 cm (2 meter 
Klubben).

2—3/7: VHF-Mountain day (USKA).
20—21/8: EDRs store skandinaviske test (B & O po

kalen).
27—28/8: Field day på 2 meter (OK).
3—4/9: Europæisk VHF-dag.
1. og 2. samt 9/10: Hjemmetest (2 meter Klubben).

Aargau-certifikatet.
I den sidste udgave af QTH-listen findes i certifi

kat-oversigten også nævnt Aargau-certifikatet. 
(C. O. P.). Udover de krav, der står nævnt i den 
pågældende oversigt, kan det tilføjes, at der også 
skal fremsendes bekræftelse på kontakts med fem 
forskellige stationer, der er medlemmer af Orts- 
gruppe Aargau (bl. a.: HB9LK, HB9KB, HB9MQ. 
HB9NQ, HB9PD, HB90Q, HB9RQ, HB9SQ). — 
Ansøgere, der i forvejen har opnået WAE-certifika- 
tet, behøver blot at opgive certifikat-nr. og ud
stedelsesdato samt fremsende bekræftelse på for
bindelserne med de fem AG-stationer. Ansøgningen 
skal ledsages af 5 IRC.

Strøtanke.
Den bedste måde at miste sine venner på via 

amatørradio er at optage deres udsendelser på 
bånd eller wire, og returnere disse udsendelser i 
første „over“.

DL1WA — Rudolf Rapcke — præsident gennem 
flere år, fejrede nylig sin 60 års dag. EDR yder en 
forsinket lykønskning.

G6GM har som første engelske amatør opnået 
WAC på 160 m.

J. A. R. L.
Den japanske amatørorganisation omfatter 1300 

medlemmer, hvoraf de ca. 1200 har licens.

QSL og forretning.
Der har før været nogle beklagelige tilfælde, hvor 

amatører har forsøgt at lave forretning med sine 
QSL-kort. Der er fornylig dukket et par tilfælde 
frem, der hører til samme kategori.

En OM fra et land. der ligger „bag jerntæppet-', 
hvor der kun findes et par sendeamatører, skrev 
fornylig, at såfremt man ville sende ham „Old 
Man“ — det svejtsiske amatørblad — kontinuerligt, 
ville han forpligte sig til at bekræfte forbindelser 
med HB-stationer.

En anden fra samme verdenshjørne tilbød QSL 
for nylonstrømper.

Der ventes nu kun på, at en eller anden OM slår 
sig ned på en sjælden ø og realiserer den idé at 
forlange en halv eller en hel dollar pr. QSO og 
QSL. Et par forbindelser pr. dag, og han behøvede 
ikke mere at spekulere på sit daglige udkomme.

VHF - amatøren
70 cm.

Dette års tests bliver næsten alle udvidet til også 
at omfatte 70 cm-båndet. Der bliver ikke givet 
nogen egentlig multiple for kontakter på dette bånd 
— men blot dette, at testerne foregår på 2 meter og 
70 cm, skulle vel også bevirke, at der kommer lidt 
liv på båndet.

2 meter.
Aktivitet og conds på 2 meter. Det lyder godt, og 

det er også tilfældet. Efter eet år og 2 måneders 
stilstand er 2 meter-båndet igen blevet levende som 
i gamle dage. Årsagen er det helt enkle, at der den 
24. januar var åbne forhold over hele Nordeuropa. 
Efter lang tids frost og vintervejr slog det om ti: 
tø og tåge den 24. januar. Allerede fra den tidlige 
morgen gik de tyske FM-programmer på 3 meter
båndet ind her i København. I løbet af dagen blev 
forholdene bedre og bedre, så man på en normal 
BCL-spille kunne høre 3 forskellige programmer 
på en halv snes forskellige stationer ved 5—6 tiden 
om eftermiddagen. Ved 19 tiden blev 2 meter-båndet 
lyttet igennem — men der var intet at høre! Kl. 20 
var der stadig ingen stationer, og der blev derfor 
forsøgt et CQ opkald på fone mea beamen mod 
sydvest. Øjeblikkelig svarede DL9QV (144,06) i nær
heden af Bremen med styrke 8—9. Senere kom 
DL6SV (144,93) Ahrensburg i nærheden af Hamburg 
med 9++ og 73 til 5AB, DL9ARA (144,72) i Hanno
ver med 9+ og DL3VJ (145,02) 80 km syd for Han
nover med S9 og 73 til 2FR og 2IZ. DL3VJ (Fritz 
i Paterlorn) fortalte, at han kunne høre såvel 
PA0FB (Jan) som G5YV (begge i indbyrdes QSO) 
med S9+. Her fra København kunne man ikke høre 
PA eller G stationer, men hvad siger 2FR eller 2IZ? 
Som ventet var der ikke mange danske stationer 
igang. I København var der kun tre stationer, og 
herfra kunne man kun høre een jyde (8JB), der til 
en forandring var ualmindelig plaget af QSB. I 
dagene efter den 24. januar vrimlede det med OZ 
og SM7 stationer. Der var pludselig blevet conds, 
og nægtes kan det heller ikke, at det liver svært 
op, når der er muligheder. Allerede den 26. januar 
var der igen chancer. Denne gang var det OZ1PL, 
der lavede sensation. Den 24. januar var stationen 
i realiteten ude af drift — men da rygterne om 
conds over Nordeuropa nåede 1PL, fik stationen sig 
en overhaling og blev startet op den 26. januar om 
aftenen, hvilket resulterede i den første telefoni-
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QSO med SM5 (SM5BRT i Enkoping og SM5AED i 
Åtvidaberg). Til lykke med det, 1PL!

De skiftende vejrforhold på denne årstid giver 
erfaringsmæssig gode chancer for dx - så lad der
for båndet være varmt!

2 meter klubben.
2 meter klubbens møde fandt sted den 22. januar 

i Malmø. Vi havde en hyggelig aften sammen med 
UK7’s medlemmer. Vi takker herigennem SM7erne 
for en hyggelig aften og håber, vi må komme til
bage mange gange endnu! Der var mødt 9 amatø
rer fra København! fortrinsvis endda nye! samt fra 
Aarhus 8JB og 7NN.

Vi fik diskuteret det kommende års tester. Der 
blev bl. a. vedtaget, at man ikke i fremtiden ud
veksler begyndelses- og sluttid men kun kode og 
QTH. Begyndelsestid og sluttid opføres selvfølgelig 
som sædvanlig i loggen! Vi vedtog endvidere, at 
man anvender standardiserede logblade (f. eks. de 
i OZ, jan. 1955, nævnte, der købes hos Flensborgs 
Boghandel i Ringsted). UK7 og 2 meter klubben har 
udarbejdet 3 tests for året 1955 og i dem alle ind
går 70 cm! Da der var delte meninger om pointbe
regningen, blev det vedtaget at prøve 3 forskellige 
systemer. Den første test i marts får pointberegning 
som sædvanlig anvendt, d. v. s. km gange QSO 
antal. Den anden test i juni får eet point pr. km 
(uden multiple), og den tredie test i oktober får en 
helt anden pointberegning, som er udarbejdet i 
SM5, men derom senere.

Onsdag den 23. februar 1955 er der medlemsmøde 
i lokalet Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 120, 
Gentofte. Formanden og kassereren aflægger be
retning og regnskab, og der bliver lejlighed til 
eventuelt at vælge ny formand og kasserer. Som 
bekendt er OZ9R formand og OZ5AB kasserer, og 
der er faktisk ikke flere medlemmer i bestyrelsen. 
Vi tæller i øjeblikket 51 betalende medlemmer, som 
vi gerne en gang imellem vil se. Af nye amatører, 
som vi i den sidste tid har hørt. på to meter, er også 
OZ4M, OZ2AX, OZ6CA og OZ4JS — dem vil vi også 
gerne se til vore møder — altså velkommen den 
23. februar!

Testkalender for 1955.
5. og 6. marts 1955: UK7-test på 2 meter og 70 cm 

(se indbydelsen).
30. april og 1. maj (måske 7.—8. maj: VHF Field day 

(USKA, REF og UBA).
18. og 19. juni: Skandinavisk test på 2 m og 70 cm 

(2 meter klubben).
2. og 3. juli: VHF-Mountain-day (USKA).
20. og 21. august: EDRs store skandinaviske test 

(B & O pokalen).
27. og 28. august: Field day på 2 meter (OK).
3. og 4. september: Europæisk VHF dag.
1. og 2. samt 9. oktober: Hjemmetest (2 meter klub

ben).

Indbydelse til test på 2 meter og 70 cm. 
Skandinavisk UK-test 5. och 6. mars.

UK7 inbjuder hårmed alla licensierade amatorer 
i Danmark, Norge, Finland och Sverige till årets 
forstå test på 2 m och 70 cm.

Kontakter med stationer utom Skandinavien få 
råknas, men dessa stationer kunna icka sjålva del
taga i tåviingen.

Testen uppdelas i 3 perioder enligt:
Period 1: 5/3 kl. 2100—2400 SNT.
Period 2: 6/3 kl. 0900—1100 SNT.
Period 3: 6/3 kl. 2000—2300 SNT.

Varje station får kontaktas på både 2 m och 70 
cm och under samma period båda kontakterna råk
nas. Både CW og foni får anvåndas. Korsbands- 
QSO godkånnas ej.

Vid poångberåkningen multipliceras det samman- 
lagda antalet km med det totala antalet QSO for 
båda banden.

Vid varje QSO skall en kod av typen 59(9)015 
Lund utvåxlas, vilket betyder att motstationen hors 
RS(T) 59(9), att det år avsåndarens QSO nr. 15 och 
att avsåndarens QTH år Lund.

Testloggarna skall angå: tid, band, motstation, 
sånd och mottagen kod, vågtyp och distans i km 
samt en tom kolumn for testkommittens antecknin- 
gar i nåmnd ordning.

SSA loggblad rekomenderas då anm. kolumnen 
kan anvåndas for vågtyp och distans och poångko- 
lumnen låmnas tom. Loggen undertecknas av ope
ratorn.

Bifoga dessutom några kortfattade uppgifter om 
UK-utrustningen.

Har du sedan några personliga reflexioner eller 
iakttagelser från testen att ge, så mottagas dessa 
med storsta tacksamhet.

Loggarna såndas till SM7BE Åke Lindvall, Tull- 
gatan 5A, Lund, och skola vara postståmplade se- 
nast den 28/3 1955.

I mån av tilgång kommer priser att utdelas.
Med hopp om samma livliga deltagande som i 

fjolårets mars-test onska vi alla en trevlig test med 
fb condx. UK7 testkommitté

DX-JÆGEREN v.  OZ7BG.
Det kan ellers være, at januar har været de store 

spolers måned. 3,5 Mc har til tider lydt som 14 Mc 
under ret gode forhold med snart sagt alt muligt 
igennem på een gang. Det eneste, der har været 
mangel på, har næsten været OZ — i CW båndet 
vel at mærke. Jeg vil gerne her gøre opmærksom 
på, at 3,5 Mc er et bånd med mange muligheder, og 
DX-arbejdet er ikke den mindst morsomme af disse 
muligheder. Det er arbejde, som giver os en ud
mærket lejlighed til at konstatere, om vort grej kø
rer rigtigt — dette gælder ikke mindst modtagerne, 
som der undertiden stilles meget store krav til, når 
der ligger 25—30 S9 europæere og hamrer løs om
kring den DX station, man gerne vil have kontakt 
med. Men med lidt tålmodighed og snuhed kan 
man opnå ganske ufb resultater. Se bare:

3,5 Mc CW:
OZ7BB:  Mellem kl. 24 og 05 er wkd. 30 W’s 1-2-

3-4-8, VE, TF3PS, ZB1CO, LZ1KAA, ZC6BD, 
FKS8AB. Hørt, men ikke wkd. er PY7AZ 08, 
VP9BL 06, VP7NX 04, KZ5FL 05, KL7ADR 13, 
ZD2DCP 02, W6 og meget andet.

OZ3LFklager over, at han ikke kommer godt 
nok ud — — Wl-2-3-4-8, FA9RW -8DA, ZB1CO 
-1BF, F9QV/FC, OY7ML og CT2BO mener noget 
ganske andet!

OZ7BG:  OY2Z og OY4XX 08, ZA4KBA 18, EA9AP 
12, KP4CC 09, Wl-2-3, VE3DPM 05 (dansk afstam
ning!), og desuden en CR4AA, som dog vist ikke 
var længere væk end DL eller G, idet han var S9 
hos G4CP og S7 på 7 Mc — hi.

Som sagt — der er noget at lave på 3,5 Mc. Prøv 
det, inden foråret for alvor sætter ind, og det bliver
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Forudsigelser for februar Best dx — vy 73. OZ9SN.
Rate
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Bangkok
HS 8700 83 8,5

(10,1)
8.2

(13,0)
9,5

(13,0)
16,0 22,5 24,0 24,0 20,0 14.1 11,0 9.4

(10,1)
9.5

(10,1)
8,5

(10,1) MHz

Bruxelles
ON 800 230 3,9

(6,1)
3,9

(6.7)
3.7
(8,4)

2,7
(8,7)

5.0
(8,8)

7.2
(9.0)

8.0
(9,2)

8,2
(9,2)

7,7
(9,1)

6,7
(7,5)

4,8
(6,2)

4.1
(6,2)

3,9
(6,1)

-

Buenos
Aires

LU
12000 235 11,1 10,8 11,5 10,8 10,3 18,0 22,8 23,4 23,6 22,7 17,8 12,8 U,1

-

Lima
OA 10000 264 10,2 9.8

(10.3)
9.6

(12,1)
8,5

(13,4)
8 5 

(11,5)
10,4 20,0 22,5 22,4 21,0 16,5 11,0 10,2

1 -

Nairobi
VQ4 6900 155 11,0 11,1 9.3

(10,5)
14,0 21,0 23,5 24,1 23,9 22,3 17,0 12,0 11,2 11,0

-

New York 
W2 6300 293 6,4

(8,6)
6.1

(10,1)
6,1

(10,1)
5 6 

(10,4)
6.0

(10,1)
7,1 10,2 16 8 18,6 18,7 14,0 8.9 6.4

(8,6) -

Reykjavik
TF 2100 310 4,8

(10,1)
4,8

(11,6)
4,7

(12,6)
4 2 

(12,7)
5,0

(11,5)
10.5
(12,0)

13.2
(13.4)

i

14,3 14,6 13,0 7.5
(10,3)

5.1
(10,2)

4,8
(10.1)

-

Tokio
JA/KA 8600 46 8.1

(11.5)
8.1 

(13 2)
1

8,1
(13,4)

10,0
(13,1)

19,5 17,0 12,3 10.2 9 9 
(10,1)

8,3
(10,1

6,7
(10,1)

7,5
(10,1)

8.1
(11,5) -

Rom
I 1600 180 64

(9,5)
5,9

(9,5)
4 6 
(9,5)

5 6 
(9,5)

8.5
(10,0)

12,8 13,5 13,5 13,0 10,4 7.8 1 6.5 
(9,5) (9.5)

6,4
(9,5) -

Thorshavn
OY 1300 310 3,7

(8,5)
3,5

(8,5)
3.1

(8,5)
4 8 
(8,5)

8 6 
(10,0)

10 0 
(11,9)

10 5 
(11,8)

10 0 
(10,1)

7.5
(8,6)

5.2
8,6)

3.8
8,6)

3 7 
(8,6)

3.7
(8,5) -

Godthåb
OX 3500 310 5,8

(20,5)
6 3 

(22,0)
6.4

(24,5)
5.8

(24,5)
5,7 

(‘ 3.0)
1

7 0 
(16,0)

15,0 17,0 17,7 16.0 10.5
(13,5)

6.6
(19,8)

5.8
(20,5) -

Rio de 
Janeiro 
PY-1

10400 228

1
11,1 10,8 11,7 11.7

(10,1)
7,5

(11,0)
18,0 22,9 23.7

(24,5)
23.5
(23,2)

22,0 17,4 12,0 11,1 -

for lyst. Det er jo nemlig således, at DX på 3,5 Mc 
helst skal føres over en rute, hvor det er mørkt 
hele vejen. D. v. s. vi har det fjerne Østen, Austra
lien og ZL igennem midt på aftenen omkring kl. 
21, hvorefter Afrika er bedst omkring 22—23, hvor 
Syd- og Nordamerika begynder at komme ind og 
normalt holder sig til ca. 04—05, somme tider helt 
til kl. 09!

7 Mc CW:
OZ3LF  er den eneste her med TF3PS og EA9AP 

wkd., og Leif har desuden hørt KR6 og KL7 0200— 
0230 DNT.

14 Mc CW:
OZlLF's  3 el. beam gav bl. a. VK9AU New Guinea, 

VP8BGAntarctis, ZS6ALV, ST2AC. CR7AF, 
OQ5WE, LU8ABL, ZB2A, HZ1AB, W1KGH VE8 + 
VK og W.

OZ5KQ:  Tiderne er DNT. MP4BBL 1430, ZC4IP 
1530, VP5KL 12, VK 10—16, ZL1RD 1015, KZ5MB 
1330. C020E 1430, CS3AC 1640. FA9GC 1920, ZE5JE 
1930, PY1AEB 10, OX3AZ 1545, ZS 18, Wl-2-3-4-6-8-9.

OZ3LF:  Wl-2-3-4-6-8, ZB1. FA9, ET3LF!, C07AH 
og VP6KL stjålet fra 3FL. hi.

14 Mc Fone:
Her er OZ1LF  solo med W1-2-4-6, VE2APO. 

OD5BG Kurt Carlsen!, MP4BBL, 4X4FQ, CN8MM 
-8CS, EA6AR, HZ1AB.

Den ofte her nævnte VQ6LQ er nu på en fire 
måneders ferie i G-land. Han kommer tilbage til 
VQ8 i april med QRO.

Brunei, VS5KU: Er hørt omkring 1230 GMT nær 
14050 kc. QSL via RSGB.

Christmas Island, ZC3AC: Denne station er ok og 
kører fone omkring 14160. QSL via VS1 bureau.

Afghanistan: W1JRA skal til YA-land i 3 måne
der og håber at få licens under sit besøg. DX’ere 
i alle lande, indfletter ham i eders aftenbøn!

Tristan da Cunha, ZD9AB: Denne station er hørt 
her 14080, 2000 DNT.

CEØAC er QRT, men CEØAD er stadig sporadisk 
aktiv.

Erik, TF3PS er aktiv på 3,5 CW mellem 02 og 04 
DNT og vil gerne have OZ-QSO. OZ7BB har haft 
QSO med ham gentagne gange i januar.

Det var alt for denne gang. Skal vi se, hvem der 
får det første OZ-DXCC på 3,5 Mc?

73 og DX  — Erik

40



ODENSE-STÆVNET
afholdes den 12. og 13. marts på Park Hotel (ved banegården)

PROGRAM
Lørdag:
Kl. 16.30 

„ 20.00 med
Stævnet åbner. 
Aftenunderholdning 
Odense trioen.
Fælles kaffebord. 
Optræden af solister.

Vi glæder os til at se kammerater 
fra hele landet til stævnet.
73 og på gensyn

Søndag:
Kl. 9.30 pr. samles vi udenfor Park 

Hotel og kører i bus ud 
til I/S Fynsværket, som 
bliver forevist.

„ 12.30—14.30 Middagspause.
„ 14.30 Tekniske problemer i vor

tid, v. OZ4U og OZ9R. 
Kaffepause, teknisk 
„Hvem ved hvad“, kam
meratligt samvær.

O D E N S E - A F D E L I N G E N

G R A T I S !
Der er atter et lager af de norske og svenske 

tidsskrifter, hvoraf der, så langt beholdningen ræk
ker, kan udleveres 3 eksemplarer til de medlemmer 
af EDR, der sender mig et brevkort derom. De øv
rige betingelser er de sædvanlige: 1) hvis bladene 
ikke er leveret inden en uge, er lageret tømt, 2) 
glemt medlemsnummer medfører automatisk „dis
kvalifikation"!

vy 73
Kassereren, O. Havn Eriksen, OZ3FL, 

Nykøbing Falster.

Forelæsninger på Folkeuniversitetet.
OZ-DR 919, Erik Reinhard, gør opmærksom på, 

at „Folkeuniversitetet" i København har en fore
læsningsrække, der hedder: „En verden af bølger, 
lyd, lys, radio og røntgen" ved professor H. Høj- 
gaard Jensen. Forelæsningerne finder sted i Poly
teknisk Læreanstalts auditorium 1, Sølvgade 83. Der 
er ialt 6 forelæsninger, og den første er den 17. 
februar 1955, kl. 19.30—21.15.

Nærmere oplysning kan fås hos: Folkeuniversite
tet, Frue Plads, København K.

FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVN:
Afdelingen holder møde to gange om måneden. 

Foreningslokalerne er: Frederikssundsvej 123, Re
staurant punkt 1. Tlf. Bella 7626. Qsl Centralen er 
åben fra kl. 19,30—20,00. Kl. 20,00 begynder møderne. 
Alle oplysninger om foreningens virksomhed fås på 
mødeaftenerne hos formanden eller den øvrige be
styrelse.

Formand: OZ2KP, Hvidovre 667. — Sekretær
OZ9AD, Nora 9583. — Kasserer OZ8Y, Bella 7480.

Programmet:
Mandag den 28. februar: Gasfyldte rør og stabili

seringsrør, ved OZ6I.
Mandag den 14. marts: Den danske telegrafsoldats 

historie, ved chefen for hærens signalskole, 
oberstløjtnant Hensch.

Mandag den 28. marts: Tips til stationens forskøn
nelse, ved OZ9AD.

Med foredraget den 28. februar imødekommer vi 
mange amatørers ønske om at høre lidt nærmere 
om stabiliseringsrør og gasfyldte rør. Det er et fore
drag af den mere sjældne slags, men som dog vil 
være på sin plads at føje ind i foredragsrækken.

Det er lykkedes os at få chefen for hærens sig
nalskole, oberstløjtnant Hensch, til at komme i af
delingen og fortælle os om den danske telegraf
soldats historie; mange telegrafsoldater er gennem 
tiden blevet rekrutteret fra amatørernes rækker. 
Et foredrag, som vil samle et stort publikum.

Til den 28. marts har vi sat et foredrag lidt ud 
over det almindelige på programmet. Det bliver 
OZ9AD, der vil fortælle og demonstrere, hvad vi 
kan gøre for at fikse stationen lidt op. Der bliver 
lejlighed til at stifte bekendtskab med forskellige 
overfladebehandlinger af metal, hvordan man laver 
skalaer m. m. En amatørstation kan faktisk med 
små midler komme til at se kommerciel ud, og det 
kan vel have sin betydning, når amatørstationen 
mange gange går ind i interiøret i hjemmet.

Da der endnu mangler mange, som ikke har be
talt for ophold på Møllen, må dette ske omgående; 
det skulle vel ikke være nødvendigt at rykke.

Vy 73 9AD.
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Amager.
Formand OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup, tlf. 

50 26 67. Afdelingens mødeaftener er hver torsdag 
kl. 19.30 i klubbens lokaler, Strandlodsvej 17, Kø
benhavn S.

Morsetræning hver torsdag fra kl. 19; husk at 
tage hovedtelefon med.

Ja, så har vi 2 vigtige ting i marts måned, først 
generalforsamlingen torsdag den 3. marts 1955; her 
opfordrer vi alle medlemmer til at give møde; det 
er jo det rette forum, hvor man kan få luft for sine 
følelser, enten på den ene eller den anden måde, 
og det er jo her igennem, afdelingens fremtidige 
arbejde bestemmes. Husk, kun gyldigt medlemskort 
giver adgang.

Og den næste store begivenhed foregår lørdag 
den 19. marts 1955 kl. 19.30 i klubbens lokaler, hvor 
vi fejrer afdelingens 5-årige stiftelsesfest; ja, der 
skal vi jo alle med, og den er lagt op i det helt store 
plan. Festudvalget er i fuldt sving med tilrettelæg
gelsen, og vi kan på forhånd love, at ingen kommer 
til at kede sig; men for at kunne deltage SKAL 
man indtegne sig hos et af bestyrelsesmedlemmerne. 
Vi starter med fælles kaffebord, og så — nå, det 
skal jeg ikke røbe; jo; blot dette: Husk at tage 
natmaden og det gode humør med.

Månedsprogram:
Torsdag den 17. februar 1955: Klubaften.
Torsdag den 24. februar 1955: Foredrag og demon

stration. Efterkrigstidsamatører starter.
Torsdag den 3. marts 1955: Generalforsamling.
Lørdag den 19. marts 1955: Stiftelsesfest. HUSK

indtegning.
Torsdag den 24. marts 1955: Klubaften.

Vy 73. P. b. v., OZ7MV, sekretær.

Esbjerg. Afdelingen samles fra og med den 1. 
februar kun hver 14. dag. Programmet er som føl
ger: Onsdag den 9. februar: Foredrag af lærer 
Fischer om Decibell. Onsdag den 23. februar: Fore
drag. Onsdag den 9. marts: Auktion over dele, for
trinsvis beregnet til rævemodtagere. Onsdag den 
23. marts afholdes generalforsamling. vy 73 3CB.

Helsingør. Onsdag den 26. jan. 1955 afholdt afde
lingen sin årlige generalforsamling. 16 medlemmer 
var mødt. Formanden, OZ8MW, bød velkommen, og 
efter at OZ2DK var valgt til dirigent, gav forman
den en udførlig beretning over det foreningsarbej
de, der var gjor't i det forløbne år og oplyste, at 
møderne har været godt besøgt takket være 
OZ7OKs foredrag. Såvel formandens som kassere
rens beretning godkendtes enstemmigt. Ved valg af 
bestyrelse genvalgtes næstformanden, OZ7NK, kas
serer og sekretær, OZ7K, og til revisorsuppleant ny
valgtes Edm. Højklint. vy 73 OZ7K.

Herning. Formand. OZ5OS, E. Sørensen, Haralds- 
gade 16, tlf. 1121. Næstformand: S. Rodan, Smede
gade 1. tlf. 2068.

Afdelingen fortsætter arbejdet med nybegynder
stoffet med god tilslutning.

Torsdag den 27. februar 1955 havde vi den store 
glæde atter at se OZ6B her i afdelingen, hvor han 
for en talrig forsamling holdt foredrag om 2 m-sen- 
dere.

OZ6B viste os to sendere samt gennemgik et stort 
antal strømskema på tavlen, så 2 m-bacillen fik 
masser af næring, og vi håber snart at høre Her
ning i luften på 2 m.

Den 10. marts 1955 vil OZ6B afholde sit sidste 
foredrag om antenner. vy 73 Bestyrelsen.

Horsens. Formand: OZ2BF. Henning Hansen.
Kapt. Andersensgade 7. Sekretær: Elsa Thomsen, 
Fabrikvej 93. Kasserer: OZ4GS, Svend S. Sørensen. 
GI. Jernbanegade 22. Afd. lokale: Belysningsvæse
nets kontor, Gasvej 21.

Efter endt juleferie begyndte vi vore klubaftener 
med en hyggelig sludreaften i klublokalet torsdag 
den 13. januar.

Den 20. januar afholdtes ekstraordinær general
forsamling. Formanden for afdelingen, OZ2BF, bød 
velkommen, og OZ3FM valgtes enstemmigt til di
rigent.

OZ4RU oplæste byggeudvalgets forslag ang. teg
ning af andele på kr. 50,00 pr. stk. til fordel for 
byggefondet. 4RU redegjorde kort for dette forslag 
og nævnte endvidere, at byggefondet i dag råder 
over små 2000 kr. samt en hel del byggematerialer. 
Grunden til, at byggeudvalget (og bestyrelsen) hav
de indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, var 
den, at de gerne ville høre medlemmernes mening 
om ovennævnte forslag.

OZ3FM anbefalede det af 4RU nævnte forslag, 
men ønskede dog et par uvæsentlige ændringer og 
tilføjelser foretaget.

Forslaget blev diskuteret punkt for punkt, og ef
ter en ret livlig diskussion vedtoges det enstemmigt 
som følger:

Love for E. D. R. Horsens afdelingens byggefond.
I. E. D. R. Horsens afdelingens byggefond har til for

mål at indsamle midler til eget hus.
II. Alle medlemmer af E. D. R. samt passive medlem

mer indenfor Horsens afdelingen har ret til tegning 
af andele på kr. 50 pr, stk. Tegningen kan påbegyndes 
straks, og der udstedes andelsbeviser lydende på med
lemmets navn og underskrevet af formanden for byg
geudvalget og Horsens afdelingens kasserer. A conto 
beløb for opnåelse af en andel modtages, dog således 
at mindste betalingen må være kr. 5,00 pr måned. Når 
det fulde beløb for køb af en andel er indgået, udste
des og udleveres et andelsbevis efter forannævnte 
regler.

III. Andelsbeviserne kan ikke belånes eller over
drages. Overdragelse kan dog finde sted som gave til 
byggefondet.

IV. De af medlemmerne indbetalte andele tilbagebe
tales efter følgende regler:

1) For hver 5 af de ialt til byggefondet indbetalte 
andele udtrækkes der årligt een andel. Udtrækningen 
sker i forbindelse med en fest, som byggeudvalget af
holder først i året — senest den 1. marts. For at kunne 
deltage i den førstkommende lodtrækning skal en an
del være indbetalt senest den l. december — forud for 
den forestående udtrækning. Udtrækningens resultat 
bekendtgøres i OZ. Senest 2 år efter, at byggeplanen 
er realiseret, skal samtlige andelsbeviser være indløste 
af byggefondet.

2) Udtræder et medlem af foreningen eller af Hor
sens afdelingen, kan vedkommende ikke begære sine 
indbetalte andele udbetalte straks, men deltager på 
lige fod med de øvrige medlemmer i de årlige udtræk
ninger.

3) Afgår et medlem ved døden, udbetales dettes samt
lige indbetalte beløb (herunder andele) straks til de 
retmæssige arvinger, såfremt det kræves af disse.

4) Alle indvundne renter tilfalder byggefondet.
V. Byggefondets regnskab over tegnede andele og 

indbetalte a conto beløb aflægges i forbindelse med 
Horsens afdelingens ordinære generalforsamling.

☆
Under eventuelt diskuterede man afdelingens ar

bejde, og som sædvanlig sluttede vi af med de obli
gatoriske „par halve stykker".
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Månedsprogram:
Hver mandag og onsdag kl. 20.15—22.15: Morse- 

og teknisk kursus.

Torsdag den 17. februar kl. 19.30: Teknisk foredrag 
v. OZ8AH. Hvorledes bygger man en styresender?

Torsdag den 24. februar kl. 19.30: Klubaften.
Torsdag den 3. marts kl. 19.30: Havnemester

Knudsen fortæller om radar og decca. Vi håber at 
se mange af medlemmerne denne aften, da det uden 
tvivl bliver meget interessant.

Torsdag den 10. marts kl. 19.30: Klubaften.

Rævejagter:
Lørdag den 5. februar: Mødetid kl. 19.15. Start kl.

19.30. Første udsendelse kl. 20. Sidste udsendelse 
kl. 22.

Søndag den 20. februar: Mødetid kl. 8.15. Start kl.
8.30. Første udsendelse kl. 9. Sidste udsendelse kl. 11.

Udsendelserne vil fremtidig kun have en varig
hed af 1 minut.

Vi mødes i din og i min afdeling. Udenbys 
kammerater er altid velkomne til foreningens ar
rangementer og rævejagter. vy 73 Sekretæren.

Fastelavnsfest
Lørdag den 5. marts 1955 kl. 18.30 afholdes 

den årlige fastelavnsfest i Håndværker- og 
Industriforeningens restaurant, Allegade 16,
Horsens.

Festen begynder med spisning, den såkaldte 
Håndværkeranretning å kr. 5,00, bestående 
af: En stor sildeanretning, forskellige varme 
retter, koldt bord samt osteanretning.

Efter spisningen bliver der ca. kl. 20.30 ser
veret kaffe, og de medlemmer, der ikke øn
sker at deltage i spisningen, kan da slutte 
sig til selskabet. Prisen, kr. 5,00 pr. kuvert, 
er dog excl. kaffe og betjening.

Derefter spiller „De glade Musikanter" op 
til ballet, og da det er et orkester med liv 
og humør i, kan vi love, at det bliver en f. b. 
aften. I aftenens løb vil der ligeledes blive 
forskellige overraskelser.

Tilmeldelse må ske senest 8 dage før, altså 
den 26. februar, enten ved tegning på de i 
klublokalet fremlagte lister eller til forman
den, OZ2BF, Henning Hansen, Kaptajn An- 
dersensgade 7, eller pr. tlf. Horsens 2977.

Vi håber ligesom tidligere at se mange af 
vore kammerater med YL og XYL fra nabo
byerne til festen, ligesom vi selvfølgelig ven
ter stor tilslutning fra vor lokale afdeling.

Bestyrelsen ønsker alle vel mødt til faste
lavnsfest i Håndværkerforeningen lørdag den
5. marts.

Kolding. Afdelingen afholdt den 18. januar møde, 
hvor OZ6PX fortalte lidt om, hvad der kræves for 
opnåelse af A-licens. Vi havde en meget interessant 
og lærerig aften.

Rævene er efterhånden ved at være udryddet her 
i Koldings omegn, takket være jægernes energiske 
indsats. Jagterne foregår trods frost og sne frem
deles hver onsdag aften — uden kort.

Næste månedsmøde afholdes — uanset deltager
antallet — den 22. februar, kl. 19.30, på Centralbib
lioteket, studieværelse 5—6, hvor OZ4VEW har lo
vet at fortælle om Fm’s praktiske anvendelse i både 
modtagere og sendere. Bestyrelsen.

Odense. Hunderupvej 28. Morse og teknisk hver 
torsdag kl. 20—22. Morse for viderekomne hver ons
dag fra kl. 20.

Besøg på Set. Knuds Gymnasium bliver sidst i 
februar. Nærmere meddelelse herom fremsendes til 
medlemmerne.

Vi mødes som sædvanlig hver torsdag på Hunde
rupvej 28. 73 OZ8.JR.

Randers. Afdelingen har afholdt ekstraordinær 
generalforsamling for at få afgjort, om afdelingen 
skulle sikre sig eget lokale. Mødet afholdtes på det 
gamle sygehus i Randers, hvor foreninger og insti
tutioner har kunnet leje billige lokaler. Den ekstra
ordinære generalforsamling var særdeles godt be
søgt. Formanden, OZ5WJ, redegjorde for sagen, og 
efter at man havde beset de allerede „møblerede" 
lokaler, var alle enige om, at her var en chance 
for afd. på en forholdsvis billig måde at få foden 
under eget bord.

Der nedsattes et udvalg bestående af 5EP, 5HJ og 
8SA, og det har allerede udført et stort arbejde 
med indretning og montering af lokalerne, bl. a. 
disponerer man over et tredobbelt senderanlæg med 
frekvenser fra 3,5—144 mc. Endnu er OZ7RD ikke 
„kommet i luften", da antenneforholdene ikke er 
bragt helt i orden, men man venter inden længe at 
få QSO med mange OZ-hams.

Lokalet er åbent — også for udenbys amatører — 
hver mandag aften, og der er fast månedsmøde i 
lokalet den første onsdag i hver måned.

Alle amatører er velkommen! Sekretæren.

Sorø. Ved vor foredragsaften den 29. januar talte 
7T for en forsamling på 32 EDR-medlemmer fra 
afdelingerne i Slagelse, Kalundborg, Holbæk, Køge, 
Roskilde og Sorø. 7T holdt et interessant og fængs
lende foredrag om krystalfiltre og deres brug i 
selektive modtagere, og samtidig gav han os nogle 
gode tips med hensyn til slibning af krystaller til 
dette brug.

Vi havde en virkelig interessant og hyggelig af
ten, og ved det efterfølgende kaffebord fik vi rigtig 
lejlighed til at diskutere vore forskellige problemer.

Søndag den 27. februar bliver der rigtig lejlighed 
for alle 2-meter tilhængere til at få demonstreret 
såvel sender som modtager til dette formål, idet 
5AB sammen med 4AL kommer herned med deres 
grej. Vi er i øjeblikket i færd med at rigge en ny 
2-meter krydsbom-antenne til, således at der skulle 
være mulighed for at opnå forbindelser herfra.

5AB vil i tilslutning til demonstrationen holde 
foredrag og bagefter bliver der spørgetime, hvorfor 
vi forventer, at der bliver stort ryk-ind. På gensyn 
den 27. februar, kl. 16, på „Borgen", Banevej 30, 
og husk så at tage madkurven med; øl og sodavand 
forefindes. vy 73. 5697. Ib Christiansen.

N Y E  M E D L E M M E R
Følgende har i januar måned anmodet om op

tagelse i EDR:
6296 - Erik Petersen, Rosenvej 18, Risskov.
6297 - Kai Eskelund, „Alsbo“, Ringgade 198, Sønder

borg.
6298 - Fru Sophy E. Eskelund, „Alsbo“, Ringgade

198, Sønderborg.
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6299 - Axel B, Flodin, Arnesvej 17, 1. s., Brønshøj.
6300 - Ernst Jensen, Vallund pr. Ølgod.
6301 - G. Juul-Nyholm, Ryvanggaard, St. Magleby,

u afd.
6302 - Søren Jensen. Drewsensvej 14, 2. s., Silke

borg.
6303 - Hans Pronk, Haraidsgade 79, 2. s., Køben

havn 0.
6304 - L. G. Jønch, Sønderbro 15, Haderslev.
6305 - Anders Skriver, Ndr. Hornbæk pr. Randers.

Tidligere medlemmer:
2342 - OX3NB, N. Chr. Bahnson, Islandsgade 4, 

Esbjerg.
4604 - OZ3NE, N. J. Eibye, Sdr. Ringgade 77, 5. s., 

Aarhus.
5507 - Holger Dandanell, Danbo 19, Nordborg, Als.

Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de 
som medlemmer af EDR.

QTH-RUBRIKKEN
862 - OZ2PX, Børge Nielsen, Hummeltoften 55, 

Lyngby, lokal.
976 - OZ3WA, W. Andersen, Ege Alle 29, Køben

havn Valby, ex Store-Merløse.
1021 - OZ7UC, J. Lindegaard, Heimdalsvej 23, Kol

ding, lokal.
2203 - OZ7JN, J. E. Nielsen, Damgaardsvej 10, Viby, 

Jylland, ex Aarhus.
2622 - OZ3WJ, W. Rafn Jørgensen, Syriensvej 19, 

København S., lokal.
2987 - ex-OX3RD, Verner Hansen, Baggesens Alle 

91, Esbjerg, ex Grønland.
3152 - Poul Hansen, L. Slemminge, Sakskøbing, 

lokal.
3650 - OZ2PS, P. Schouenborg, Skottegaarden 16,

7. s., Kastrup, lokal.
4041 - OZ2CP, Karl Petersen, Ferritslev, Fyn, ex 

Langeskov.
4426 - 209676, Kallmeyer, RKS IV, 54/EBK, Padborg- 

lejren, Faarhus, ex Fredericia.
4552 - OZ5SA, S. Aa. Jensen, H. C. Ørstedsvej 37B,

2. s., København V., lokal.
4555 - OZ7TE, mg. 214927, Kristensen, Vestre Lands

delskommando, Marselies Tværvej 4, Aarhus, 
ex Aarhus.

4601 - OZ8AH, Aa. Hansen, Carit Etlarsvej 18, Hor
sens, lokal.

4650 - Ernst Jensen, Ferritslev, ex Ullerslev.
4716 - OZ1TX, Tage Bank, Sdr. Ringgade 7, 1. s. tv., 

Aarhus, ex Odense.
4795 - OZ7XB, B. Hildebrandt Andersen, Langager

vej 1A, 3. s., København Valby, lokal.
51U - OZ7AV, A. Schou Hansen, Allegade 6, Haslev, 

lokal.
5172 - OZ1BH, B. Grønn Hansen, Pilealle, Bække, 

ex Nybøl.
5254 - Jørn Heine Jensen, Reventlowsgade 20, 4. s., 

København V., ex Haderslev.
5259 - OZ6OV, Sv. O. S. Nielsen, Ribevej 26, Skær

bæk, lokal.
5343 - OZ8EV, E. Væver, Olaf Ryesgade 3, 1. s., Kol

ding, lokal.

5375 - OZ3BK, K. Bagger Christensen. Banealle 3.
Hammel, lokal.

5454 - Chr. Hein Sindrup. c/o DR. E. Hein Sindrup. 
kandidatgangen, Bispebjerg hospital, Køben
havn NV., ex Holme-Olstrup.

5520 - OZ6HJ, H. Jensen, Møllegade 38, Ikast, ex 
Herning.

5615 - L. Prøhl Hansen, Nr. Farimagsgade 68, Kø
benhavn K., lokal.

5723 - Sygep. 485, Troelsen, Rosenstræde 21, Viborg, 
ex Herning.

5793 - OZ8JA - 209641, Andersen, RKS-54-4. EBK.
Padborglejren, Faarhus, ex Hjerm.

5794 - OZ7MG, G. Møller, Tværgade, Østervraa,
lokal.

5814 - OZ5VE, V. Enggaard, Klausdalsbrovej 29, 1. s.
th., Søborg, lokal.

5892 - Leif M. Jensen, Krogensgade 2, Brønderslev, 
lokal.

5891 - Mogens Jensen, Kærmindevej 20, Gentofte, 
ex Nr. Broby.

5950 - ex-OX3BA, Aage Barsted, Boulevarden 23, 
Aalborg, ex Grønland.

6029 - OZ9LM, MHRA 344, Gjerding, flåderadio, 
Frederikshavn, ex soldat.

6065 - u/konst. (R), 2. kl., K. V. Kjolsen, KNM, 
„OTRA“, MKN, Tromsø, lokal.
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Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange ugtl.). 
Giro konto 22116.*

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
København SU, Amager 3664V. Næstformand: OZ2KP, 
K. Staack-Petersen, Risbjerggårdsallé 63, Valby, Hvid
ovre 667. Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsang- 
vej 18, Nykøbing F., Nykøbing 17. Sekretær, Einar 
Pedersen, Ålekistevej 211, Vanløse, Da 2871u. Traff. 
Dept.: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, GI. Hasse
ris, Aalborg, Skalborg 155B. Section manager: Bånd
aktivitet, OZ7BG. Section manager: V. H. F.-arbejdet, 
OZ9R. Section assist.: Int. samarbejde, OZ8T. Landsafd.- 
leder: OZ8JM. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, 
Randers 3400 (dag). OZ3XA, A. P. Hjorth-Jaeobsen, 
Karen Brahesvej 11 B, Odense, Odense 2377. OZ2GK,
G. B. Krogsøe, Rindby, Nordby, Fanø, Fanø 223. OZ3FM. 
Emil Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, Horsens 2096. 
OZ2LF, B. Erwing. Peter Sabroesgade 10, København 
SV, Eva 5228y. OZ5KD. K. Dantoft, Tværgade 3, Struer, 
Struer 600 (dag). OZ5KD, K. Normann, Strandboule

varden 54, Nykøbing F., Nykøbing 620 (dag). 
Kassereren:

O .  Havn Eriksen, OZ3FL. Fuglsangvej 18, telefon 2437 y, 
Nykøbing Falster.

QSL-Centralen:
Paul Heinemann, OZ4H, Vanløse Allé 100, Kbh., Vanløse.

Amatørannoncer:
Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte 
til kassereren. OZ3FL, Fuglsangvej 18, Nykøbing F., 

vedlagt betalingen, 10 øre pr. ord, i frimærker.
Øvrige annoncer t i l  OZ:

OZ7HL. Henry Larsen, Maagevej 31, København NV.*
Eftertryk af OZ's indhold er tilladt med tydelig kilde

angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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