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Dette års Danmarksmestre i rævejagt, Robert
Storgaard og observatør Hans Peter Heick,
Kolding, er her fotograferet efter sejren. Se
nærmere om Danmarksmesterskabet side 247.

Til EDRs medlemmer og afdelingsformænd
Hovedbestyrelsen har fra OZ3LW modta
get et forslag, som går ud på at lade de tek
niske
amatørtidsskrifter
cirkulere
blandt
medlemmerne.
Da vi inden for hovedbestyrelsen har be
sluttet ikke at kunne sørge for en landsom
fattende cirkulation, idet erfaringerne har
vist os, at dette er meget svært at holde i
gang igennem længere tid, giver vi hermed
ideen videre til medlemmerne i de forskellige
kredse eller afdelinger. Vi vil mene, at hvis
4-5 medlemmer slutter sig sammen om en
sådan cirkulation, skulle der være en mulig
hed for at det kunne gå, da det er lettere at
overse nogle få steder, tidsskrifterne skal
hen.
De udgifter, der kan komme, bliver for

hver enkelt ikke særlig stor, såfremt tids
skrifterne sendes som tryksager, og der må
vel nærmest bruges engelsksprogede eller
tyske tidsskrifter, så der næppe vil opstå
sprogvanskeligheder.
Interessen for teknisk stof er meget stor,
og denne måde skulle vel have mulighed for
at tilfredsstille denne hunger.
Såfremt der skulle være amatører, der
kunne tænke sig at vide mere om emnet, vil
OZ3LW sikkert kunne give flere oplysninger.
Adresse:
OZ3LW, medl. nr. 2976.
C. A. Wind, cand. pharm.,
Bredgade 10. Ikast.
Vy de 73 OZ5RO,
sekretær.
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Et par aktuelle bemærkninger og
et almindeligt antenneproblem
Af OZ7BB.

I min sommerferie tilbragte jeg mange
timer sammen med amatører fra provinsen
og fik en meget tydelig fornemmelse af, at
behovet for teknisk stof er meget stort.
Vi kan vist hurtigt blive enige om, at dette
behov langtfra dækkes af OZ. Dette skal ikke
være en kritik af de mennesker, der sidder i
bladets redaktion, men det er afgjort ment
som en kritik af de nuværende aktive amatø
rer. Personlig er jeg ikke aktiv — men jeg
indrømmer gerne, at jeg absolut ikke har hørt
til de flittige skribenter, dengang jeg var
aktiv. Det, som jeg fandt ud af dengang, var
nu også mere for den snævre kreds, der ud
gøres af 2 m-folkene her i landet. Dog beviser
korrespondancen, at jeg ikke brændte inde
med, hvad jeg fandt ud af.
Jeg ved, at der er mange amatører, der
sidder med pragtfulde og godt kørende sta
tioner, — dygtige mennesker, der har klaret
en masse problemer, — hvor bliver I af med
et bidrag til OZ? Jeg husker tydeligt OZ fra
dengang, da jeg var grøn amatør. Da var der
faktisk fantastisk gode artikler af 9R, 7BO,
7T og mange, mange andre. Det var skrift og
tale af højeste karat. Det skulle dog være
mærkeligt, om den type disse mennesker re
præsenterer
fuldstændig
er
forsvundet
fra
vore rækker, man kan da ikke forlange, at de
gamle rotter skal blive ved. Altså — tag nu
og kom ud af busken med nogle gode artikler.
Men til sagen: Jeg fik mange spørgsmål
stukket ud i min ferie. Mange af dem besva
rede jeg direkte, men andre synes jeg skal
gå gennem dette blad.
Det lader til, at mange har vanskeligheder
med at få deres antenne — gerne en 40 m
midtpunktfødet Zepp. — til at trække lige
meget over hele båndet, som regel 80 m. Først
selve antennen: Toppens længde skal være
40,50 m lang for at have resonans omkring
3,525 Mc, en frekvens, der er hensigtsmæssig
af hensyn til de andre bånd. Endvidere er
80 m Cw DX blevet populært de senere år,
og her er antennens gain jo maximalt. På 80
m fone er den også fortræffelig — jeg selv
kørte med den i 10 m’s højde over jorden i
retning Nord—Syd, og den var fantastisk
god til at råbe W og VE op.
Feederen: På dette punkt gør den gammel
dags opfattelse sig gældende, at feederen skal
være 20 m lang. for at systemet skal passe.
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Dette ville være nogenlunde rigtigt, hvis
feederen gik nøjagtigt lodret ned, vinkelret
på antennen, og hvis senderen var indstillet
til een og samme frekvens, men hvor er for
holdene sådan? Lad os se lidt på strøm og
spænding på en 40 m lang midtpunktfødet
Zepp med 20 m feeder.
Det vil ses, at feederen er ca. 1 /4-bølgelængde lang, d. v. s. den er i stand til som en hel
hed at påvirkes af antenneeffekten, hvis den
altså ikke er anbragt, således at påvirkningen
fra den ene antennegren netop ophæver på
virkningen fra den anden (lodret ned). Hvis
feederen påvirkes af antenneeffekten, vil sy
stemet opføre sig asymmetrisk, og belastnin
gen bliver dårlig og meget varierende. Husk
at vi i forvejen kører med et meget stort
omsætningsforhold på feederen (Stort stand
bølgeforhold ca. 8:1 på 3,5 Mc, hvis vi
bruger 600 Ohm feeder) og hvorfor lave
mere
ravage
her
end
højst
nødvendigt.
Noget andet er, at antennestrømmen på fee
deren har en slem tilbøjelighed til BCI. Fee
deren er som regel lodret polariseret og går
forbi installationer og naboens BC-rx-antenne hvorfor være i krig med den ellers
så rare nabo?
Endvidere bemærkes det, at selve fednin
gen fra antennespolen foregår i et meget
højimpedanset punkt. Det vil rent spændings
mæssigt sige ikke så lidt, da systemets Q er
højt. Måske træffer man på en frekvens i
båndet netop spændings-max., og her vil der
vise sig besværligheder med at belaste opti
malt — overslag i antennekondensatoren —
nedadgående modulation m. m. Det kan lade
sig gøre, at få det til at virke nogenlunde
godt, men hvorfor de højimpedanser?? Per
sonlig har jeg aldrig kunnet lide dem, og man
bliver så underligt forvirret, når HF’en be
gynder at fløjte rundt om ørerne på én.
Hvordan så undgå alt dette? Man kan væl
ge sig en feederlængde, der ikke har reso
nans på nogen af båndene — en feederlæng
de, der ikke bliver for højimpedanset i fødepunktet. Længder som 12,40 m, 17,50 m og
23 m er hensigtsmæssige at anvende. Jeg har
prøvet dem alle på en for et feedersynspunkt
ret vanskelig QTH. Det virker fortræffeligt,
men det gør derimod en 20 m lang feeder
ikke. Længder som 29 m og 34 m er også
anvendelige, men de er mere kritiske. løvrigt

gælder, at jo længere feeder, desto mere føl
som er den for resonansfænomener. Angåen
de feederens impedans er 600 Ohm bedst,
men det perforede 300 Ohm twinlead kan
også anvendes, her må man blot tage forkort
ningsfaktoren med i beregningerne. Ved for
kortningsfaktoren forstås det tal en leders
mekaniske halvbølge skal ganges med for at
få den elektriske halvbølgelængde. Som regel
er den fra 0,7 til 0,8 for de fleste kvaliteters
vedkommende.
Når man så har bestemt sig til, hvad man
vil bruge, alt efter de praktiske omstændig
heder, kommer vi til antenneafstemningsled
det. Her kan man sige, at en kreds med et C
på en ca. 100 pF og tilsvarende på 3,5 Mc
er fint, ca. 40 pF på 7 Mc, ca. 25 på 14 Mc og
en ca. 20 pF på 21 Mc. 28 Mc har man vist som
regel en speciel antenne til, men ellers skal
C i afstemningsleddet være en 10 pF. Spolen
på 3,5 Mc vil være passende med den store
spoleform fra Tage Schouboe. T. S. nr. 6128
anvendes fuldt beviklet med 2 mm Cu. På 7
Mc 18 vindinger, på 14 Mc 10 vindinger, på
21 Mc 8 vindinger og på 28 Mc 6 vindinger.
På de høje frekvenser bliver leddet måske
ikke så godt, da viklingsdiameteren bliver
for stor i forhold til viklingslængden. En
håndregel siger, at kredsgodheden er bedst,
når viklingsdiameteren i forhold til viklings
længden er som 1 : 1,5, samtidig med at af
standen mellem de enkelte viklinger er lig
trådtykkelsen. Anvendelsen af en selvbæren
de spole på de høje frekvenser er jo også
mulig ved anvendelse af tykkere tråd, og så
skulle det ikke være svært at opnå et godt Q.
Med hensyn til at koble feederen til af
stemningsleddet gælder den regel, at jo mere
højimpedanset feederen er i sit endepunkt, jo
nærmere skal den være tilsluttet spolens
endepunkter. Anvender vi nu f. eks. 12,40 m
lang feeder, er det indlysende, at det ikke er
hensigtsmæssigt at tappe effekten fra kred
sens endepunkter. Afstemningsleddet skulle
jo gerne have en vis filtervirkning, — et
nogenlunde godt Q er 15 i belastet tilstand.
På den anden side må godheden ikke stige
for meget, da tabene derved let bliver for
store. Der skal anvendes parallelafstemning
med 600 Ohm feeder på alle bånd undtagen
28 Mc, og jeg brugte i praksis følgende frem
gangsmåde ved tilkobling af feederen:
En spændingsindikator — en glimlampe —
påloddes begge feederender, og ligeledes sky
der man en strømindikator ind i serie med
feederne, f. eks. en lommelampepære. Pas på!!
det kan rent pæremæssigt være en dyr for
nøjelse, hvis en smule omtanke m. h. t. shunts

ikke anvendes. Herefter lodder man små ud
tag på sin antennespole efter først at have
renset de udvalgte steder med smergel. Pas
på symmetri omkring midtpunktet. Man kob
ler nu feederen til ude på enden af kredsen
og tuner op; bemærker sig strøm og spæn
ding. Så flytter man feederen et stykke ind
på spolen. Læg så mærke til om der er mere
lys i pærerne og samme lys i glimlampen. —
Er der det, så kan man godt forsøge med nok
en aftrapning. Man fortsætter således, indtil
strømmen forbliver konstant, og lyset i glim
lampen begynder at falde. Har man fundet
de to udtag — flyt så en vinding længere
ud — her passer det pænt over hele båndet,
såfremt man har anvendt båndmidten til for
søget.
Jeg kan give følgende retningslinier med
12,40 m feeder: Med T. S. 6128 og de angivne
viklingstal skulle feederen på 3,5 Mc kobles
3 vindinger ind fra hver ende, på 7 Mc 5 vin
dinger ind, på 14 Mc 2 vindinger ind og på 21
Mc 1 vinding ind. På 28 Mc har jeg ikke prø
vet antennetypen (der skal her muligvis an
vendes serieafstemning).
I tidens løb har jeg både hørt og set fanta
stiske dimensioner på links. Jo færre linkvin
dinger, der anvendes, jo mere rent induktiv
bliver tilkoblingen, og faren for kapacitiv
HF-udflugter i æteren formindskes. Jeg brug
te 2 vindinger på 3,5 Mc og 1 vinding på de
andre bånd, både ved mit push-pull PA-trin
og antenneafstemningsled på 3,5 og 7 Mc, og
jeg havde endda belastning nok til skærmgittermodulation, som jeg på det tidspunkt
kørte med. Som regel passer det hele, hvis
man fra at have antennekondensatoren helt
uddrejet drejer den til resonans, og det ikke
forrykker PA-trinets afstemning. Har man
fulgt disse retningslinier, vil det vise sig, at
PA-trinet uanset arbejdsfrekvens har samme
belastning — d. v. s. opfører sig ens overalt —
en god ting, det vil sikkert de fleste bifalde.
Det betaler sig altid at ofre mest muligt på
sit antennesystem, både af hensyn til BCI og
den samlede virkningsgrad.
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En simpel multitester
Af medlem nr. 7306, Knud Jespersen.
Da der måske blandt „OZ‘s læsere er nogle
begyndere, der ligesom jeg selv er interesse
ret i nogle billige, simple og effektive måle
instrumenter, vil jeg her prøve at beskrive et.
der foruden de førnævnte ting udmærker sig
ved sin lidenhed. Ved hjælp af dette instru
ment kan man i løbet af få øjeblikke lokali
sere de fleste af de fejl, der forekommer i
modtagere af enhver type.
Som diagrammet viser, er det faktisk en
lille kompakt signalgenerator, nemlig en multivibratoropstilling
med
to
subminiaturerør,
DL71. løvrigt er antallet af koblingselemen
ter yderst ringe, idet der behøves 4 0,1 Watt
modstande og to små 100 pF kondensatorer.
Modstande på 0,1 Watt er ikke standardstør
relse; man kan bruge de sædvanlige 1 / 4 Watt
modstande; men man må så være uhyre om
hyggelig med monteringen, idet den færdige
enhed ikke må optage mere plads end en 1,5
Volts celle; apparatet kan nemlig, for at gøre
det så handy som muligt, indbygges i en al
mindelig 3 Volts rund lommelygte; men det
vil jeg komme ind på senere. Den på dia
grammet viste kontrollampe er meget prak
tisk anbragt i lommelygtens reflektor, såle
des at den oplyser arbejdsstedet under bru
gen. Strømforsyningen til rørenes glødetråde
og kontrollampen leveres af en 1,5 Volt celle,
der er pillet ud af et 3 Volt batteri. Da en
selvstændig anodestrømskilde kun ville for
øge opstillingens dimensioner ganske ufor
holdsmæssigt,
tages
anodespændingen
fra
måleobjektet; dette kan lade sig gøre, da
strømforbruget er yderst ringe, og på grund
af de to anodemodstande på 0,5MOhm kan
man tilslutte apapratet en hvilken som helst
spænding mellem 50 og 400 Volt, uden at
rørene tager skade.
Testerens prøvespids er udformet på en
lidt usædvanlig måde. Den består nemlig af
2 x D271
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Fig. 2.

en 2 mm tyk, tilspidset kobbertråd stramt
omgivet af et stykke flex, der har en sådan
længde, at kun spidsen stikker udenfor. Den
således isolerede stang omgives af et kobber
rør, som er 40 mm langt. Alt dette danner
tilsammen en kondensator på ca. 30 pF, hvor
igennem
signalspændingerne
udtages.
Når
testeren ikke bruges, kan prøvespidsen skydes
ind i lampehylsteret.
Den mekaniske opbygning af apparatet
foretages på to pertinaxplader monteret på
en bolt i en indbyrdes afstand af 33 mm. Da
en almindelig monteringsbolt vil være for
tyk, kan man i stedet bruge en cykeleger, der
forsynes med gevind i begge ender. Pertinax
skiverne tilskæres og udbores iøvrigt efter
tegningerne i fig. 2, der også viser monterin
gen af den tynde bolt. Radiorørenes smelte
spidser stikkes gennem de to 6 mm huller i
øverste pertinaxplade, mens de tilsvarende
huller i den underste plade benyttes til røre
nes
glødestrømsledninger.
Disse
ledninger
forbindes parallelt med et stykke isoleret
monteringstråd, der fører gennem 1 mm hul
let i underste plade til en kontaktfjeder på
den øverste plade, fastholdt af en lille bolt i
den hul, der befinder sig 4 mm fra kanten.
Tråden fastloddes på undersiden af pladen
i en loddeøsken anbragt under boltens mø
trik. I samme loddeøsken loddes de to 2
MOhms
modstande
og
anodestrømskablets
minusledning. Rørenes positive anodestrøms
ledning loddes på den tynde midterbolt, der
holder pertinaxskiverne på plads.
De to resterende huller skal bruges til
montering af prøvespidsens koblingsrør.

Dette føres gennem 4 mm hullet i øverste
plade indtil det netop berører kanten af 3 mm
hullet i den anden plade. Det holdes på plads
af prøvespidsen, der passerer gennem begge
huller og af loddeforbindelsen med det ene
rørs anodeledning og anodemodstand. Af hen
syn til prøvespidsen må man bore et 3 mm
hul i lampens reflektorkegle. Spidsen, der er
110 mm lang, er forneden påloddet en 4 mm
lang stump metaltråd, så den ikke kan træk
kes helt ud af koblingsrøret.
Indsætningen
i
lampehylstret
muliggøres
på grund af de to viste udskæringer i pertinaxpladerne, der giver plads til hylstrets
fastnittede
afbryder
og
anodestrømslednin
gerne; disse ledninger føres ud gennem en
smal, kort slids forneden i hylsteret. Slidsen
må ikke være længere, end at bundskruen
efter påskruningen kun lader et par mm fri
til ledningerne.
Vibratorenheden skubbes efter samlingen
helt op i hylstret, til midterbolten støder mod
kontrollampens bundkontakt, hvorefter man
skyder en 1,5 V celle, der er befriet for det
omgivende karton, op til anslag mod boltens
anden ende.
BEMÆRK: Da prøveapparatets hylster un
der drift har samme spænding som måleob
jektets chassis, kan der i visse tilfælde være
tale om berøringsfare, hvorfor man bør tæn
ke, før man handler.
Angående brugen af testeren kan siges, at
den naturligvis først og fremmest bruges til
fejlfinding efter „signal tracer“ princippet,
således at man begynder „bagfra" i modta
geren og arbejder sig „fremad". Testeren
arbejder på en grundfrekvens af ca. 1500
Hertz, men er så rig på oversvingninger, at
den kan bruges helt op i det højfrekvente
område. Den afgivne vekselspænding er så
høj, at man får en kraftig tone i højttaleren
ved berøring af udgangsrørets styregitter
med prøvespidsen.
På samme måde kan den bruges til af
prøvning af koblings- og afkoblingskonden
satorer, idet man ved koblingskondensatorer
ne skal kunne høre en tone i højttaleren, hvis
den pågældende blok er all right, mens højt
taleren skal være tavs for defekte afkob
lingsblokke.
Man kan også trimme modtagerens MFkredse ved hjælp af testeren; man lægger
prøvespidsen på blandingsrørets gitter og
drejer
på
MF
transformerens
jernkerner,
idet man begynder ved kredsen nærmest dio
den. Det gælder så om at finde det punkt,
hvor baggrundssuset er mest tydeligt (ikke
tonen!). Man kan ganske vist ikke fastlægge

den nøjagtige mellemfrekvens, men det er da
også kun en efterjustering, der er tale om
og ikke en grundlæggende trimning! Når
MF kredsene er i orden, må også indgangs
kredsene trimmes og spores; dette kan man
gøre ved at koble testeren løst til modtage
ren. Da oscillatorens frekvens er udefineret,
må man benytte sig af kendte radiofonista
tioner. I den lavfrekvente ende af skalaen
foretages trimningen ved hjælp af spolecen
tralens jernkerner, mens trimmerne benyttes
i den højfrekvente ende. Under al trimning
må volumenkontrollen være fuldt opdrejet!
På samme måde som afkoblingekondensatorerne kan man også prøve radiorørenes af
skærmning, og mange andre kontaktfejl kan
også påvises på denne måde; man vil i det
hele taget under arbejdet med testeren finde
utallige nye anvendelsesmuligheder, og man
får med tiden lært at værdsætte den nyttige
lille svend!
Stykliste til multitester.
2 modstande 0,5 MOhm, 0,1 Watt.
2 modstande 2 MOhm, 0,1 Watt.
2 kondensatorer, 100 pF, keram. miniature.
1 lommelampepære, 1,5 Volt/0,2 Amp.
2 DL71.
1 stavlygte, forniklet type.
1 halvt stavbatteri.
2 bananstik, 1,5 m flad plastickabel.
2 pertinaxskiver m. m.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. nov. 1959:
Medl. DRnr. nr.
7048 - 1128 - Erik Jacobsen, Nørregade 36, Flauenskjold.
7402 - 1129 - John Lauritzen, Blegstræde 7, Holbæk.
7434 - 1130 - Anders Hjulskov Andersen, Nørregade
9, Jerslev.
7437 - 1131 - John Andersen, Sankelmarksgade 16,
København V.
7175 - 1132 - Tom Illum Hansen, Kurlandsgade 31,
København S.
7306 - 1133 - Knud Jespersen, Eilskov pr. Nymark
(Fyn).
7263 - 1134 - Hugo W. Petersen, Saltum Alle 10,
Kastrup.
7462 - 1135 - Leif Illum Hansen, Sønderbro 14, Ha
derslev.
7456 - 1136 - H. Bach, Kr. Koldsvej 39, Aabyhøj.
7395 - 1137 - Ejner Thaysen, Tombøl, Felsted.
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En 50 Walt CW sender til 14, 21 og 28 mc
uden spoleskift. Beskrevet for begyndere
Af OZ1QM.
Denne sender har været brugt paa min
station i snart et år, og her har den fungeret
fuldt ud tilfredsstillende. Den er samtidig så
simpel at bygge, at jeg rolig tør anbefale en
hver begynder, der allerede har hygget een
sender, og som nu ønsker sig en kraftigere
og måske mere perfekt sender, at gå i gang
med den.
Den indeholder ingen hekserier af nogen
art, den er nem at få til at fungere, og den er
bygget af billige komponenter. Således koster
udgangsrøret, der her er anvedt, kun 5 (fem)
kroner. Det skulle vel også have en vis be
tydning for begynderen, at senderen er byg
get i 3 enheder, der hver for sig nemt kan
udskiftes eller bygges om, efterhånden som
kravene vokser. En af enhederne er en VFO,
der udmærket kan danne kernen i kommende
større projekter. Denne VFO har en stor fre
kvensstabilitet, giver perfekte tegn og yder
mulighed for fuld break-in. Det er ofte små
ting, der skal til for at få succes i DX-jagten,
og her har vel især de nævnte egenskaber
stor betydning.
Senderen er først og fremmest bygget til
14 mcs-båndet, men den giver umiddelbart
mulighed for fuldt output på 21 mcs og redu
ceret output på 28 mes. Dette uden spoleskift.
Dog må det tilføjes, at senderen ikke dæk
ker hele 28 mcs-båndet, men dog foruden
cw-området også en stor del af telefoniom
rådet.
Et blokdiagram af senderen er vist her.
Blokchagrom

Det ser måske umiddelbart ret voldsomt ud,
men mindre kan ikke gøre det, hvis kravene
til senderen skal opfyldes:
1. Perfekte tegn (T 9x uden klik)
2. Stor frekvensstabilitet.
3. Fuld break-in.
Senderen nøgles ikke i oscillatoren, men i
det andet buffertrin. Da oscillatoren svinger
på så lav en frekvens som 875 kcs, kan dens
oversvingninger ikke høres på modtageren,
selv om den svinger hele tiden, også i sen
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depauserne. 14000 kcs er jo den 16. oversving
ning af 875 kcs, så det er indlysende, at det
ikke er svært at holde oscilatorens oversving
ninger borte fra modtageren, så at man kan
lytte uforstyrret i sendepauserne. Selv den
4. oversvingning på 3,5 mcs kan man ikke
høre. Fordelene ved at oscillatoren svinger
hele tiden, er 1) at oscillatorrøret hele tiden
er opvarmet til driftstemperatur, så at dets
indre kapacitet ikke ændrer sig under udsen
delsen med deraf følgende frekvensdrift, og
2) at oscillatoren ikke mærker, at den bliver
nøglet, idet der er et buffertrin mellem den
og det nøglede trin. Derved bliver den i stand
til at afgive perfekte tegn til de efterfølgende
trin. Nøgler man i selve oscillatoren, afgiver
denne ganske givet mindre perfekte tegn,
med mindre man foretager mange heksekun
ster.
Derimod får man ikke umiddelbart en stor
frekvensstabilitet forærende, fordi man lader
oscillatoren svinge på så lav en frekvens, idet
dens
frekvensvariationer
skal
multipliceres
med 16, inden man får et udtryk for frekvens
stabiliteten på 14 mcs. Derfor må man stadig
gøre sig al mulig umage med opbygningen af
oscillatoren. Var det kun for frekvensstabili
teten, kunne man altså lige så godt have ladet
oscillatoren svinge på f. eks. 3,5 mcs. Men når
man så skulle lave break-in, ville man blive
tvunget til at nøgle i oscillatoren, fordi dens
oversvingninger ellers ville trænge ind i mod
tageren i sendepauserne, og derved ville man
have ødelagt frekvenstabiliteten og tegnkva
liteten.
Drivertrinet virker enten som dobler eller
tripler, idet det leverer styrespændinger til
PA-trinet på 14 eller 21 mcs. PA-trinet kan
derved køre ligeud på 14 og 21 mcs og doble
til 28 mcs.
Senderen er opbygget på tre lige store
chassiser, idet VFO exciter og PA-trin er
bygget hver for sig. Herved undgår man som
sagt at skulle kassere hele senderen, når man
engang bliver ked af blot en del af den. De
tre enheder er anbragt over hinanden, boltet
fast på en krydsfinerplade. Strømforsyningen
til senderen tænkes anbragt andetsteds.
VFO’en er grundlaget for senderens gode
eller dårlige egenskaber. Hvis det skal være
gode egenskaber, må især oscillatoren opbyg

ges med stor omhu og af første klasses kom
ponenter.
Oscillatoren er en clapp-oscillator, der kan
udmærke sig ved en overordentlig stor fre
kvensstabilitet. Oscillatorrøret er en triode,
EC91, der får en ret lav anodespænding for
at undgå for kraftige oversvingninger, der
kunne trænge frem til modtageren.
Oscillatoren efterfølges af et EF91, der vir
ker som bufferrør og impedanstransformator,
idet anoden er lagt til stel, og HF-spændingen aftages over katodemodstanden. Herved
opnår man at komme ud af bufferrøret med
en lav impedans, hvorved udstråling af evt.
oversvingninger hindres. Også den omstæn
dighed, at røret kører i kl. A hindrer dannel
sen af harmoniske. For at få røret til at køre
i kl. A skal man blot sørge for at indstille
trimmeren, der overfører spændingerne mel
lem oscillatoranoden og bufferrørets gitter,
til så lav en værdi, at røret ikke overstyres.
Det kan være svært at finde den rigtige ind
stilling uden at måle, men blot man gør kob
lingen så løs som muligt, skal røret nok køre
i kl. A. Det næste rør, et EF80, virker som
impedansomsætter og buffer. Gitteret er jor
det, og styrespændingerne fra det foregående
buffertrin tilføres i katoden. I dette rør fore
tages nøglingen af senderen, ganske simpelt
ved at slutte og afbryde forbindelsen mellem
katode og stel. Afbryderen A kortslutter nøg
len og kan altså også starte senderen. Der er
ikke anvendt noget nøglefilter. Trykkes nøg
len ned, forstærker røret de tilførte spæn
dinger, og de forstærkede svingninger kan
udtages i anoden.
Disse svingninger kobles hårdt til VFO’ens
sidste trin, et EF80, der i modsætning til de
øvrige trin kører i kl. C, og som derfor dob

ler frekvensen til 1750 kcs. Spændingerne
udtages over en link i anodekredsen, så at
man forlader VFO’en med en lav impedans.
Dette giver mulighed for temmelig lange
overføringskabler til „exciteren“.
VFO’ens mekaniske opbygning vil tildels
fremgå af tegningerne. Det ses, at der er rige

VFO.
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lig plads på chassiset, men det er en stor for
del. De frekvensbestemmende spoler og kon
densatorer i oscillatoren kan anbringes langt
fra varmende rør, ligesom der er efterladt
rigelig plads til en evt. NBFM-modulator.
Afstemningsenheden i clapp-oscillatoren be
står af en spole og to dreko’s. Spolen er vik
let på en keramisk spoleform (Schouboe 6121),
der er 36X42 mm. Den er forsynet med 300
vindinger 0,2 mm kobbertråd. Den skal ende
lig vikles meget stramt med f. eks. 30 vindin
ger i hver af de ti riller, der kommer til at
ligge længst væk fra chassiset. Blot nogle få
vindinger ligger løst, så er hele senderens
gode kvalitet ødelagt. Undlad at bruge voks
eller lak til at fastholde viklingerne med —
det nedsætter spolens kvalitet. Afstemnings
kondensatoren er en 2-26 pf stor, kraftig, ro
bust kondensator, der kan købes som surplus
for kun 5 kr. En bedre findes sikkert ikke.
Den er meget stabil, også rent mekanisk. På
statoren klipper man alle plader af undtagen
een. Og så er den endda lidt for stor til at
give fuld båndspredning, men derved er intet
at gøre. Det må frarådes at sætte endnu en
kondensator i serie med den, selvom det var
en mulighed. En mindre, men elektrisk set
lige så god, keramisk dreko på 60 pf sidder
parallelt
over
afstemningskondensatoren
og
virker som båndsætterkondensator, så at man
kan få oscillatoren til at dække det rigtige
område. Alt dette er boltet fast til en 2 mm
aluminiumplade, som igen er boltet fast til
chassiset med afstandsstykker, så at den er
hævet ca. 5 mm over chassiset. Afstemnings
enheden er indesluttet i en aluminiumskasse,
ca. 19X13X13 cm. Det var oprindelig tanken
at denne kasse skulle fores med isolerende
materiale for at holde varmen borte, men
dette har ikke været nødvendigt. I kassen
sidder også de to glimmerblokke på 2000 pf,
som fører fra gitteret til katode og stel. Disse
skal nemlig også holdes borte fra varmen. En
akse fører fra drekoen frem til forpladen.
Chassiset er forsynet med skillerum mellem
oscillator- og doblertrinene. Dels skærmer
det og dels stiver det chassiset af rent meka
nisk.
Spolen i VFO’ens sidste trin er viklet på en
keramisk spoleform (Schouboe 6119 A) med
130 vindinger fordelt i alle rillerne.
Skala er der ikke gjort meget ud af, fordi
jeg har en stor frekvensnøjagtighed på mod
tageren. Men har man ikke det, gør man klogt
i i hvert fald at afmærke båndgrænserne me
get nøjagtigt. løvrigt er proceduren jo næsten
altid den, at man indstiller senderen efter
modtageren. F. eks. drejer senderen til nul
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stød med den ønskede station. Kun meget
sjældent har man brug for at indstille sen
deren direkte til en bestemt frekvens.
Afstemning af VFO'en.
Hertil er en mellembølgemodtager glim
rende egnet. Denne indstilles til 875 kcs, og
ved hjælp af båndsætterkondensaoren i oscil
latoren indstilles denne til at dække det rig
tige område, nemlig 875-900 kcs. Når dette
er gjort, er tilbage kun at trimme udgangs
kredsen. Har man en modtager til området
1750-1800 kcs, trimmer man blot til største
styrke på modtageren ved at dreje på kred
sens trimmekondensator. Har man ingen mod
tager, kan man tilslutte en lille lommelampe
pære til linken og trimme til størst lysstyrke
midt i området. Så skulle VFO’en være rig
tigt trimmet.
Man kan nu give sig til at kontrollere kva
liteten af tegnene, og de skulle gerne lyde som
fra en krystalstyret oscillator. Det er for så
vidt ligegyldigt, om man benytter VFO’en på
3,5, 7 eller 14 mcs. Den er tavs på alle områ
der i nøglepauserne.
Vil
man
kontrollere
frekvenstabiliteten,
gøres dette bedst ved at stille en af dens over
svingninger til nulstød med en krystalstyret
oscillator, f. eks. en radiofonistation. For at
få styrke nok fra VFO’en til denne måling,
kan det blive nødvendigt at sætte en lille
antenne på sidste trins anodekreds. Målinger
på 7 mcs-båndet gav, at VFO’en her krøb
ca. 100 Hertz den første halve time, idet må
lingen påbegyndtes ca. et minut efter at
samtlige spændinger var tilsluttet. Forinden
var VFO’en selvfølgelig helt kold. På 14 mcs
bliver frekvensvariationen altså den dobbelte
o. s. v. Vil man længere op med frekvens
stabiliteten, må man nok skride til at isolere
kassen omkring afstemningsdelene. Efter ca,
en halv times forløb er VFO'en fuldstændig
frekvensstabil.
Anvendelsen af nøglefilter vil jeg ikke an
befale. Jeg forsøgte først at nøgle i doblertrinets anode, og selv om jeg anvendte alle mu
lige beregnede og ikke beregnede nøglefiltre,
så gav det stadig klik. Klikkene forsvandt
først, da nøglingen henlagdes til katoden og
nøglefiltret blev sløjfet.
„Exciter“ er sat i anførelsestegn, fordi det
jo ikke er nogen rigtig exciter, da den kun
kan levere styreeffekt på to frekvenser, 14
og 21 mes. Den består af tre doblertrin, hvor
af det sidste doblertrin virker som drivertrin,
idet det er et EBL21, der afgiver ca. 3 Watt
til styring af PA-trinet. Af hensyn til TVI
burde drivertrinet nok have kørt ligeud og i

kl. A, men det er svært at få røret til at lade
være med at svinge. Som dobler eller tripler
i kl. C er der ingen vanskeligheder. De første
to rør er EF91. Trinene er analoge til det sid
ste trin i VFO’en. Anodekredsenes vindings
tal er 60 og 30 på 6119A. Gitterkredsen i før
ste doblertrin er mage til anodekredsen i
VFO’ens sidste trin. Fra anodekredsen i an
det doblertrin fører en link til gitterkredsen
i drivertrinet. De to kredse er ens. Der er in
tet gjort for at stabilisere drivertrinet, da det
som dobler eller tripler er født stabilt. Af
hensyn til drekoen i udgangskredsen (en Wavemaster 60 pf) er røret parallelfødet gennem
en HFDR. Udgangskredsens spole er viklet på
luft — den består af 7 vindinger 1,5 mm kob
bertråd, spacet 6 cm og med en diameter af
30 mm. Kredsen kan afstemmes ved hjælp
af drekoen på 60 pf til enten 14 eller 21 mes.
En afbryder B fjerner anodespændingen
fra doblertrinet nr. 2, så at man kan indstille
senderen til nulstød med den station, man vil
korrespondere med, uden at PA-trinet træ
der i funktion. I praksis giver VFO’en alene
ikke nok ud til at man kan høre den tilstræk
kelig tydeligt på modtageren. Man er derfor
nødt til at lade exciterens første doblertrin
producere oversvingninger, for at man kan
indstille senderen efter modtageren.

gangstrinets (drivertrinets) gitterkreds trim
mes, idet man aflæser anodestrømmen gen
nem røret på et instrument, der indskydes i
anodeledningen ved x1 og x2. Trinet kører i
kl. C, og man skal derfor få en stigning i
anodestrømmen, efterhånden som styringen
stiger. Når gitterkredsen er trimmet rigtigt,

Afstemning af exciteren.
VFO’en tilsluttes exciteren f. eks. gennem
et stykke coaxialkabel eller plastikledning,
om ikke andet. Ved hjælp af en modtager
kan man nu trimme kredsene til størst styrke
på modtageren. Første trins anodekreds er på
3500 kcs og andet trins på 7000 kcs. Det kan
selvfølgelig bedst betale sig at trimme midt
i området, altså på 3550 kcs og 7100 kcs. Ud237

skal man få et kraftigt dyk i anodestrømmen,
når anodekredsen drejes i resonans på 14 mcs.
Drejes kredsen i resonans på 21 mcs, vil man
se en mindre stigning i anodestrømmen, idet
røret nu virker som tripler.
Når nøglen i VFO’en ikke er trykket ned,
og driverrøret som følge deraf er uden sty
ring, går der 18 mA i anodestrøm. Med sty
ring stiger strømmen til 30 mA. Dette dog
for et ikke nyt rør.
Exciterens
mekaniske
opbygning
skulle
fremgå af tegningerne. Afbryderen B er en
drejeomskifter, derfor akslen. Der er også
her masser af plads. Driverrørets gitter- og
anodekredse er anbragt i hver sine skillerum.
Anodekredsen er anbragt bagest på chassiset
af hensyn til at udgangen af drivertrinet skal
føres til et par bøsninger på chassisets bag
side. Spændingstilslutningen er en 5-polet
europæisk sokkel.
PA-trinet.
Det anvendte rør er et 1624, der som nyt
kan købes for 5 kr. Det svarer nærmest til
807, bortset fra at det bruger 2,5 Volt i glødespænding. Anodespændingen er på 600 Volt,
anodestrømmen 90 mA, input 54 Watt, output
i kl. C 34 Watt. Den fornødne styreeffekt til
røret opgives til at ligge omkring 0,5 Watt, så
exciteren skulle levere rigeligt. Opstillingen
er ,.gitterstabiliseret), d. v. s. at gitterkred
sen er jordet på midten, så at den ene ende
kan kobles løst til anoden os derved få spæn-

238

dinger tilbage til gitteret i en sådan fase, at
opstillingen bliver stabil. Det er imidlertid
ikke nødvendigt at lave nogen egentlig kob
ling fra anoden til gitterkredsen, idet åben
bart de allerede eksisterende kapaciteter er
tilstrækkelige til at stabilisere trinet. Yder
ligere er røret anbragt i en aluminiumsdåse,
der går ca. 2/3 op af røret. Også dette mod
virker ustabilitet.
Gitterkredsen består af 9 vindinger 1,5 mm
kobbertråd viklet på luft. Diameteren er ca.
30 mm. Linken er på to vindinger. Drekoen
er en 2RKN 195, 5-195 pf, og den kan af
stemmen kredsen til 14 og 21 mcs. Gitterforspændingen på 50 Volt fås fra et gitterbat
teri, men man kunne selvfølgelig også bruge
en speciel ensretter. Røret er af berørings
mæssige hensyn parallelfødet i anoden over
en HFDR. Det er alt for farligt at have aks
ler med 600 Volt ført frem til forpladen. Ano
dekredsen er viklet af 2 mm kobbertråd på
en spoleform, der er 70 mm i diameter. Den
er også surplus til 3 kroner. Der er 6 vin
dinger på den. Linken er på to vindinger, lagt
over den ende af spolen, der vender bort fra
anoden, den kolde ende. Med en kraftig om
skifter kan man springe to vindinger over i
spolen, således at man kan få resonans på
21 og 28 mcs også. En sådan omskifter er ikke
så nem at opdrive, men jeg vil tro, at en MEC
omskifter, hvor man parallelslutter et par
dæk, vil kunne fungere tilfredsstillende.
Et relæ er indskudt i minusledningen til
ensretteren. Dette relæ har til opgave at skifte
antennen om fra modtager til sender, i det
øjeblik nøglen trykkes ned. Og omvendt, når
nøglen slippes. Endvidere afbryder og slutter
det anodespændingen til modtagerens første
trin. Da PA-røret kører i kl. C, er der stor
forskel på strømmen igennem det, når sen
deren nøgles: Med styring går der 105 mA og
uden styring kun 4 mA. Det er derfor nemt
at få et relæ til at følge nøglingen. Det er
imidlertid nødvendigt, at relæet kan trække
for ca. 30 mA, fordi katodestrømmen i røret,
når antennen ikke er tilsluttet senderen, kun
andrager ca. 50 mA. I det øjeblik, nøglen
trykkes ned, er antennen jo tilsluttet modta
geren, hvorfor røret er ubelastet. Først når
relæet trækker, belastes røret og katode
strømmen stiger til 105 mA. Til gengæld skal
relæet kunne tåle de 105 mA i længere tid.
Relæet følger nemt med til selv den hurtig
ste telegrafering, hvis det er dimensioneret i
overensstemmelse med det ovenstående.
I anode og gitter er indskudt små drossel
spoler til at hindre parasitsvingninger. Disse
drosselspoler er viklet på 2 W modstande

med 10 vindinger ½ mm kobbertråd. Over
hver af spolerne sidder en trimmer på 40 pf.
Da røret er direkte opvarmet, må man be
nytte sig af det anførte katodekompleks, for
at røret kan blive brumfrit. Det er ikke svært
at opnå. Jeg har ikke gjort andet end at
stille potentiometeret i midterstiling.
Der er andre måder at føde røret på med
spændinger, end de her anvendte. Gitterspændinegn kan f. eks. tages over en katode
modstand. Men det har den ulempe, at rørets
anodetab, 25 W, nemt overskrides, når der
ikke er styring til røret. Vil man holde ano
detabet tilstrækkelig langt nede, skal man
have så stor en katodemodstand, at man skal
bruge betydelig større styreeffekt for at styre
røret ud.
Benytter man derimod gitterbatteri, er man
ude over alle vanskeligheder. Skærmgitterspændingen kan også tages fra anodespæn
dingen gennem en faldmodstand på 30 kOhm.
Denne metode er meget simpel og idiotsikker,
idet man aldrig kan gøre den fejl at tilslutte
skærmgitterspændingen
før
anodespændin
gen, hvilket ville være skæbnesvangert for
røret. Ulempen er imidlertid den, at hvis ano
despændingen ikke er stiv, så kan det også her
komme til at knibe med at komme under det
maximale anodetab.
Afprøvning af PA-trinet.
Man burde begynde med reducerede spæn
dinger til røret, indtil man har set, at alt
fungerer, som det skal. Først da sættes fuld
spænding til, husk anodespændingen før
skærmgitterspændingen. Uden styring skal
der gå ca. 4 mA i katodestrøm i røret. Tilfører
man nu HF-spændinger til gitterkredsen,
vil anodestrømmen stige, indtil instrumentet
viser over 100 mA. Inden det er kommet så
vidt, gør man klogt i at dreje anodekredsen i
resonans, da anoden ellers bliver glødende.
Endvidere skal kredsen belastes, f. eks. med
en 30 W glødelampe, for ellers bliver skærm
gitteret glødende. (Ang. instrument se senere).
Styringen indstilles ved hjælp af drekoen i
gitterkredsen, indtil der går 5 mA i gitterstrøm. Under forudsætning af at man afta
ger al effekten fra røret, skal instrumentet i
katodekredsløbet vise 105 mA, nemlig sum
men af 90 mA anodestrøm, 10 mA SG-strøm
og 5 mA gitterstrøm. Man kan nu prøve at
nøgle VFO’en, hvilket gerne skulle give sig
udslag i, at PA-trinets gitter og anodestrøm
stiger og falder i takt med nøglingen. Sende
ren er nu klar til brug. Skal senderen bru
ges på 14 mes, drejer man drivertrinets anokreds i resonans på 14 mcs, hvilket viser sig
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ved et dyk i rørets anodestrøm. Derefter dre
jes PA-trinets gitterkreds i resonans på 14
mcs, hvorved driverrørets anodestrøm igen
stiger. Men her må man huske at tilslutte
højspændingen til PA-trinet eller helt have
afbrudt også glødespændingen til PA-røret,
da gitteret ellers trækker alt for stor strøm. I
PA-trinets anodekreds bruges de mange vin
dinger på spolen. På 21 mcs indstilles driver
trinets anodekreds til 21 mcs, hvilket giver
sig udslag i en mindre stigning i rørets ano
destrøm. PA-trinets gitterkreds drejes i re
sonans på 21 mes, men det kan ikke ses på
driverrørets anodestrøm. Derimod kan det
ses på PA-rørets katodestrøm, der stiger til
105 mA. I anodekredsen anvendes de få vin
dinger. På 28 mcs er proceduren den samme
som for 14 mcs, idet man blot anvender de få
vindinger i anodekredsen i PA-trinet.
Inden for hvert enkelt bånd er man nødt til
at efterafstemme PA-trinets gitterkreds for
at få den rigtige styring, så at røret ikke
overbelastes, hvorimod de øvrige kredse kan
lades i ro. Senderen er således ganske hurtig
at betjene.
Hvad angår TVI og BCI så har jeg ikke
haft noget vrøvl med det, endskønt jeg ofte
sender i fjernsynstiden. Jeg har anvendt sen
deren på 14 og 21 mes, men derimod ikke på
28 mes, og i hvert fald skal man nok være
varsom med at bruge den på 28 mes i fjern
synstiden, da et doblertrin er berømt for
kraftig udstråling af harmoniske. Men som
sagt tør jeg rolig anvende den på 14 og 21 mes
i fjernsynstiden. Ligeledes kan jeg selv høre
FM-radio, selv om modtagerens antenne hæn
ger blot 1 meter fra PA-spolen.
PA-trinets
mekaniske
opbygning
fremgår
af tegningerne. De fire telefonbøsninger, der
er vist på chassisets bagside, er til målespæn
dinger og HF-spændinger fra exciteren.

Instrumenttilslutning.
Det fremgår af det foregående, at man skal
kunne måle fig. ting: Anodestrøm i drivertrin, katodestrøm i PA-trin og gitterstrøm i
PA-trin. Af økonomiske hensyn er der kun
brugt eet instrument, som ved hjælp af en
omskifter kobles til de forskellige målepunk
ter. Der er anvendt et 0-1 mA instrument,
men også et mindre fintfølende instrument
kan anvendes, f. eks. 0-10 mA. De forskellige
shunte vil selvfølgelig afhænge af instrumen
tets indre modstand.
I drivertrinet er måleområdet 0-50 mA, i
PA-trinets gitterkreds 0-10 mA og i PA-trinets katode 0-125 mA. Af hensyn til de store
spændinger i PA-trinet måles strømmen i
katoden, hvorved man som tidligere nævnt
får summen af strømmene i anode, styregit
ter og skærmgitter. I drivertrinet måles i
plusledningen til anoden, men her kunne
man lige så godt have målt i katoden.
Den anvendte omskifter skal have eet dæk
og 2X5 stillinger. Bemærk på diagrammet,
at der er een ubrugt stilling mellem hvert
sæt målinger. Dette for at hindre kortslut
ning af højspændingen i driver-trinet, hvis
omskifteren skulle slutte før den bryder.
Shuntene er fremstillet af 0,15 mm kob
bertråd. Man må forlange, at man skal kunne
aflæse den absolutte strøm i hvert kredsløb,
da man jo ellers ikke har nogen kontrol på,
om rørene overbelastes eller ikke. Dette krav
gør det en smule sværere at fremstille diver
se shunte. Det nemmeste og mest nøjagtige
er da at låne et andet mA-meter, som har
forskellige måleområder. Sender man nu en
strøm fra et tørelement el. lign. via en varia
bel modstand gennem dette instrument, kan
man indstille den variable modstand, indtil
der gåf f. eks. 50 mA. Nu indskyder man sit
eget mA-meter i kredsløbet og shunter det
med et par meter 0,15 mm kobbertråd, f. eks.
2 meter. Man vil nu få et udslag på mAmeteret. Hvis udslaget er for lille, er shun
ten også for lille og omvendt. Man vil der
ved hurtigt kunne finde frem til den rigtige
længde kobbertråd, der skal anvendes som
shunt til et bestemt måleområde, og herved
opnå en betydelig nøjagtighed i aflæsningen,
forudsat at det instrument, man har lånt, er
rigtigt i visningen. Man kunne også gøre be
regninger, men de viser sig ofte ikke at slå
til med tilstrækkelig nøjagtighed.
Sammenbygning af senderens enheder.
Senderens tre lige store enheder er an
bragt i et „rack" lavet af 8 mm krydsfiner
Målene kan ses på tegningen. Efter at de
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nødvendige huller til aksler, bolte og instru
ment er boret, har det fået tre gange grå
emaillemaling. Hver enhed er fastgjort til
forpladen med to kraftige messingbolte gen
nem monteringsvinklerne, og derved sidder
de urokkelig fast. De ledninger, der er nød
vendige til at overføre målespændinger og

HF-spændinger mellem enhederne, er for
synet med stik, således at de kan tages af,
hvorved hver enhed kan tages af forpladen
hver for sig. Milliamperemeteret er med stik
forbundet til et par telefonbøsninger på PAtrinet, hvor jo dets omskifter sidder monte
ret, således at instrumentet kan blive sidden
de på forpladen, mens man aftager PA-trinet.
Skærmgitterspændingerne
til
PA-trinet
kan udtages af den ene leder i den ledning,
der overfører målingerne fra drivertrinet til
PA-trinets instrumentomskifter. Det skal blot
være den leder der ligger fjernest fra dri
verrørets anode, altså xi.
Tegningen af racken er ikke forsynet med
mål til huller, fordi deres pacering og stør
relse jo vil afhænge af de anvendte kompo
nenter. Først når enhederne er færdige, kan
man måle forpladen op. I det hele taget vil
jeg anbefale eventuelt interesserede kun at
bruge tegningerne som rettesnor, fordi hul
lernes størrelse også her vil afhænge af de
anvendte komponenter. F. eks. kan der være
ret stor forskel på de forskellige rørfatnin
gers mekaniske konstruktion.
På foto nr. 1 ser man den færdigmonterede
sender bagfra. Øverst sidder PA-trinet, der
efter exciteren og nederst VFO’en. De to led
ninger, som går skråt nedad til venstre fra
PA-trinet, er til modtagerantenne og høj
spændingen
til
modtagerens
HF-trin.
De
kommer fra relæet. På excitertrinet ses en
del gitterbatterier. De står meget godt her,
fordi de står lige under gitterkredsen i PAtrinet. Men der er ikke noget i vejen for at
stille dem et mere køligt sted. Hvilket sikkert
kun vil forlænge deres levetid.

På VFO’en kan man se kassen med afstem
ningsenheden i. Der er lavet hul i den til
aksen til båndsætterdrekoen, så at man kan
dreje den udefra under trimningen, medens
kassen sidder på. Kassens indflydelse er dog
så minimal, at dette arrangement ingen større
praktisk betydning har. Lige tilhøjre for kas
sen sidder en sokkel, oprindelig beregnet til
et spændingsstabilisatorrør, men da det ikke
har været nødvendigt at bruge et sådant, er
den altså overflødig. Den er heller ikke vist
på tegningen. På bagsiden af hvert chassis ses
den 5-polede sokkel, der er beregnet til spæn
dingstilslutning.
På foto nr. 2 ses senderen forfra. Knapper
ne er: øverst PA-trinets anodedreko, neden
under til venstre gitterkredsen og tilhøjre
instrumentomskifteren. Næste række tv. af
bryder B og th. drivertrinets anodedreko, un
der den oscillatorens dreko med skala og ne
derst tv. afbryder A. Det kabel, der går nedad
mod venstre, er coaxialkablet fra senderens
udgang. Det går til antennekoblingsleddet,
der helst skal anbringes et par meter fra sen
deren.
Omskifteren i PA-trinets anodespole er
ikke ført frem til forpladen, men det kan
nemt gøres, hvis man synes, det er nødven
digt, og hvis den skal bruges ofte.

Foto 1
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kan man bruge en, der leverer en højere
spænding og sætte en modstand i serie med
den på lavspændingssiden. En modstand på
80 kOhm virker som bleeder, så at konden
satorerne aflades, når ensretteren afbrydes.
Det er kedeligt at skulle bruge fingrene til
den slags ting. Der er to afbrydere til ens
retteren. Afbryderen G tilslutter højspæn
dingen, efter at man med afbryderen H har
sat glødespænding til rørene. Det er nemlig
skadeligt for rørene at have spænding på
anoden, når glødetråden opvarmes. Ensrette
ren er bygget på et chassis, hvis mål er 25 X
35X7 cm.
Ensretteren til VFO + exciter skal levere
300 V og ca. 100 mA. Den er bygget over en
trafo, Lübcke T8-836. Den er på 2X300 V 140
mA. Ensretterøret er et 80 rør. Her er der
gjort mere ud af filtreringen, idet der er an
vendt større kapaciteter i filtret. Det er klogt
at købe elektrolytter med en driftsspænding
på 450 Volt. En modstand på 40 kOhm virker
som bleeder. Der er også her anvendt to af
brydere, så at man kan vente med at sætte
højspænding på, til rørene i VFO og exciter
er opvarmet i glødetrådene. De to glimmer
blokke på sekundærsiden af trafoen skal hin
dre, at der opstår brum hidrørende fra HF
fra senderen.
Strømforsyning.
Senderen får spændinger fra to ensrettere,
een til PA-trinet og een til VFO + exciter.
Ensretteren til PA-trinet skal levere ca.
600—650 V ved 120 mA. Trafoen er en 2X650
Volt hjemmelavet, og ensretterrøret et GZ34,
der ganske vist kun er beregnet til 550 V,
men som magelig tager de 650. Der er ikke
gjort meget ud af filtreringen, men mere er
ikke nødvendigt for at få senderen brumfri.
De to elektrolytter på 48 MF er shuntet med
to modstande på 1 MOhm for at dele spæn
dingerne jævnt under starten af ensretteren.
Der er særskilte trafos til glødestrømforsyningen til GZ34 og 1624. Det kan måske være
vanskeligt at få en trafo til 2,5 Volt, men så
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Tilslutning af antenne.
Det vil føre for vidt at komme ind på alle
antenneformers tilslutning til senderen, men
på den anden side synes jeg ikke emnet skal
udelades. Jeg skal derfor ganske kort vise,
hvorledes de mest almindelige antenner til
sluttes senderen.
Udgangen af senderen er jo lavimpedanset,
hvilket stiller mindre krav til relæets tabs
mæssige godhed. Udgangen giver ikke umid
delbart mulighed for tilslutning til ret mange
antenner direkte. Dog vil en dipol og en
groundplane direkte kunne tilsluttes relæet.
Men det skal frarådes at gøre det, fordi evt.
harmoniske i PA-spolen vil kunne udstråles,

hvorved naboerne sikkert vil blive utilfredse
med deres fjernsynsmodtagning
I stedet bør man lave et koblingsled, som
vist i figuren. Leddet er simpelt hen en sving
ningskreds, mage til PA-trinets udgangskreds,
linkkoblet til senderens udgang. Antenner,
der fødes med uafstemte, flade fødelinier,
som f. eks. dipol, foldet dipol, visse Yagier,
Quad og måske flere, tilsluttes ved at føde
liniens to halvdele forbindes til udtag på spo
len. De to udtag placeres på hver sin side af
midten af spolen, således at man kan opnå
at få en virkelig balance i fødelinien med der
af følgende strålingsfrihed. Udtagenes stør
relse afhænger af fødeliniens impedans. Sam
men med balancen i fødelinien opnår man, at
harmoniske
fjernes
i
koblingsleddet.
En
groundplane kan kobles til leddet med en
link. En L-antenne,en halv bølgelængde lang,
kobles til den ene ende af leddet med en lille
dreko, mens den anden ende af leddet jord
forbindes. En 1 / 3 hertz antennes fødelinie
forbindes til et udtag på leddet, medens den
ene ende af leddet jordforbindes. Udtaget
skal være der, hvor spolens impedans er 600
Ohm, så der må man også prøve sig frem.
En pære i fødelinien vil vise, når udtaget er
rigtigt, idet den da lyser kraftigst.
Angående Zepp antenner må jeg henvise
til håndbogen og blot tilføje, at leddet her
kun i visse tilfælde vil kunne anvendes til
denne antenneform. Det er for stort et emne
at behandle her.
Resultater.
Hvad man får ud af sin sender afhænger
ikke så meget af senderens effekt som af den
antenne, man anvender, og om den er place
ret godt. Således har VK3NC 227 lande med
kun 8 (otte) Watt input til en dipol, samtidig
med at mange amerikanere med betydeligt
større sendere betragter det som et godt held
at få en OZ station. Fornylig påviste OZ6BG
i OZ i artiklen „Lidt om S9 + 10 db“, at hvis
50 W giver S8, så giver 200 W kun S9, mens
12 W til samme antenne giver S7. Der er
altså ikke meget at hente ved at forøge effek
ten, og med en god antenne rækker 50 W let
til Australien både ad den lange og den korte
vej. Selv bruger jeg en beamantenne og får
sommetider RST 599 fra New Zealand ad den
lange vej. Men selv med en 30 meter lang
forsøgsantenne, lavet af 0,2 mm kobbertråd
ophængt i 2 (to) meters højde, har jeg fået
RST fra Alaska. 50 W er efter min mening
rigeligt (jfr. VK3NC), hvis man kan hænge en
god antenne op. Hvad angår senderens tegn
kvalitet, så får jeg ofte T 9x på den. Fuld
break-in er absolut ingen unødig luksus.

Tværtimod er det en god hjælp, fordi man
hele tiden følger med i hvad der foregår på
frekvensen, og fordi QSO’er afvikles hurti
gere og lettere. Kun må jeg sige, at man bli
ver mageligt anlagt af det.

De 24 deltagere på København afdelingens morsekursus, som nu er i fuld gang. Som det fremgår af
billedet, er der i år to damer med. Afdelingen har
i de senere år haft kvindelige deltagere på kursus,
det er glædeligt, at så mange damer har fået in
teresse for vor hobby. Afdelingens bestyrelse ønsker
deltagerne på morsekursus held og lykke fremover.
OZ5RO, formand.

*
RETTELSE
Der har indsneget sig en lille fejl i min
artikel i sidste OZ. I diagrammet fig. 3 mang
ler en modstand på 12 kΩ fra basen til minus
6 Volt.
OZ7BQ.
☆

RADIO-MAGASINET
Ved Vesterport 7, København V., har udsendt et
særdeles fyldigt katalog på 150 sider. Der er masser
af fine nyheder og tilbud til radioamatører også
rent prismæssigt, og de mange hundrede fotografier
er suppleret med en række diagrammer og beskriv
elser.
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Teknisk Brevkasse
ved OZ 2 K P

Fig. 130

Nr. 130. Jeg har bygget den i OZ Nr. 6/1954
af dig beskrevne VFO-FASEMODULATORBUFFER og anvendt den en Tid med fint
Resultat,
fremragende
Stabilitet
og
ingen
Tilbagevirkning.
Hidtil har jeg kun benyttet VFO-BUFFER,
idet jeg har kørt SG-Modulation. Jeg vil
imidlertid gerne i Gang med Fasemodulation,
og Spørgsmålene er da:
1. Kan jeg bruge en forhenværende For
stærker, der er bestykket med 1 Stk. ECC83
og 1 Stk. EL41 som vedlagte Diagram (ikke
gengivet) eventuelt med et korrigerende RCLed foran EL41?
2) Kan jeg bruge Forstærkeren med ECC83
alene, eventuelt med Korrektion mellem de
to Triodesystemer?
3) Og endelig, vil du bringe Diagram over
den i fornævnte OZ Artikel omtalte Modulator med variabel Diskantafskæring mellem
1. og 2. Rør, samt en kort Omtale af de for
PM vigtigste Omstændigheder med Hensyn
til Modulatoren?
Svar. Det glæder mig naturligvis at høre,
at også du har haft gode Resultater med min
Konstruktion. Tak. Jeg vil også gerne takke
dig for det medsendte Diagram. Det er ual
mindelig klart og overskueligt tegnet og for
tjente faktisk at være blevet medtaget i Sva
ret, og naar det ikke er sket, er det fordi jeg
gerne vilde opfylde dit Ønske under Nr. 3.
Paa Nr. 1 kan jeg svare, at din Forstærker
utvivlsomt ogsaa kan anvendes til Fasemodu
latoren, hvis der indskydes et diskantreduce
rende RC-Led foran Udgangsrøret, samt om
fornødent
ogsaa
foran
2den
Halvdel
af
ECC83. Der er jo imidlertid indbygget Dis
kantreduktion foran PM-Røret i min omtalte
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Konstruktion, saa et RC-Filter foran EL41
vil antagelig være tilstrækkeligt Derimod er
det jo absolut nødvendigt at belaste Udgangstrafoen med en passende Modstand, saaledes
at Røret „ser“ sin normale Anodebelastning.
Fasemodulatoren belaster jo i Modsætning til
Sg-Modulationen ikke Udgangsrøret, hvorfor
Belastningen maa foretages med en Mod
stand, hvilket naturligvis ikke er særligt øko
nomisk effektmæssigt set.
Ad Nr. 2 vil jeg svare, at det bl. a. kommer
an paa den benyttede Mikrofon. Det er mu
ligt, at Forstærkningen i de to Triodetrin er
tilstrækkelig til at udstyre Fasemodulatoren.
men det bliver nok „lige paa Knibtangen 44 ,
og det er jo meget rart at have noget For
stærkning i Reserve, saa man ikke skal være
tvunget til at „gnave i Gitteret 44 for at kunne
faa Styrespænding nok. De hidtil indvundne
Erfaringer viser i hvert Fald, at to Pentodetrin maa foretrækkes. Det maa jo erindres,
at de forskellige Korrektionsled sænker den
resulterende Forstærkning.
Til Nr. 3 har jeg tegnet Diagrammet i Fig.
130 og opfylder derved baade dit og mange
andres Ønske. Det var oprindelig min Hen
sigt at have beskrevet hele Konstruktionen,
men det har skortet paa Tid. Diagrammet er
tegnet efter den originale Konstruktion, og de
nedenfor anførte Komponentværdier er de
deri benyttede. Disse skulde dog ogsaa kunne
anvendes til Rørtyper med Data, der svarer
nogenlunde til de oprindelige anvendtes. Som
VI og V2 anvendtes det mikrofonsvage
EF37A, der eventuelt kan erstattes af EF40
eller EF86. V3 var EBL21, der kan erstattes
af EL41, EL84 eller lign. Bemærk at begge
Forrør er totalt indkapslet i en Rørskærm,

der foroven afsluttedes med Tophætten over
Gitterkontakten. Ved Benyttelse af andre
Rørtyper bør en tilsvarende Afskærmning be
nyttes. De „varme" Ledninger og Overfø
ringskondensatorerne mellem VI og V2 bør
afskærmes saaledes som vist ved Indgangsog Udgangsledningerne. De to Omskiftere A
og B bør anbringes paa eet Omskifterdæk,
der eventuelt afskærmes. C og D kan ogsaa
sidde paa eet Dæk, naar dette blot er udført
saaledes, at der ikke kan ske Gennemslag
mellem de to Kontaktringe, der jo har en
Spændingsforskel paa 500 Volt. TR er en
Peerless Universal Udgangstrafo, der benyt
tes som Autotransformator til Optransforme
ring af Udgangsspændingen til den høje Vær
di, der er nødvendig til Fanggittermodulation,
5 Ohms Viklingen kan f. Eks. benyttes til en
Kontrolhøjttaler
under
Forstærkerens
Af
prøvning. Diskant- og Baskontrollen giver
den lyseste Gengivelse (fleste høje Toner),
naar Armene er drejet til 1, og mørkest naar
Armene er drejet til m. Baskontrollen er kun
1 Funktion ved AM. Omskiftningen mellem
de tre Sendeformer CW-PM og AM sker alene
ved Drejning af Omskifteren A-B-C-D. I
Stilling CW er Anodespændingen til Forstær
keren afbrudt. Dækkene A-B og C skal være
af Typen „bryde før slutte“ for at undgaa
Forbrænding af Kontaktfjedrene under Om
skiftningen. Cl er anbragt inden i Tilslut
ningsdaasen for Mikrofonledningen. R 19 kan
enten være et traadviklet Potentiometer eller
en traadviklet Modstand med forskydelig
Ring til Spændingsudtag. Bemærk endelig, at
Glødestrømskredsløbet er stellet ved Ind
gangsrøret og kun der.
Styklisten ser iøvrigt saaledes ud: Cl og C2
100 pF keramisk. C3 og C8 0,1 μF Rulleblok.
C4 10 nF Olieblok. C5 og C13 μF keramisk.
C6 og C9 4 μF 350 Volt Ellyt. C7 og C12 50
μF 12 Volt Ellyt. CIO 3 nF 500 Volt wkg. kera
misk eller Olie. C11 300 pF keramisk. C14
2μF mindst 600 Volt wkg. C15 2 μF 300 Volt
wkg. De to sidstnævnte Olieblokke. Cl6 16
μF 350 Volt Ellyt.
R1 4 Megohm. R5 1 MOhm lineær. R6
1 MOhm venstre 1 og. R 18 15 kOhm trvkl.
Type H.R 19 25 kOhm se ovenfor. Følgende
alle i kOhm: R2 750, R3 680, R4 330, R7 300,
R8 10, R9 3, R10 680, R11 220 R12 10, R14 47,
R15 470. Endelig er R16 160 og R17 100 Ohm.
Ved en Modulationsforstærker, der skal
benyttes til PM, er det nødvendigt at indføre
en kraftig Nedskæring af de højere Modula
tionsfrekvenser,
da
Frekvenssvinget
stigerproportionalt
med
Modulationsfrekvensen.
Dette medfører, at det udsendte Signal paa

disse Frekvenser faktisk faar Karakter af et
FM-Signal. Da omvendt Frekvenssvinget for
de lavere Modulationsfrekvenser bliver me
get lille, vil Signalet ved Indstilling paa Siden
komme til at lyde meget „tyndt“, hvorfor det
er nødvendigt at indrette Modulationsforstær
keren saaledes, at disse Frekvenser saavidt
muligt ikke dæmpes. Skal Forstærkeren der
efter benyttes til AM, maa man saa ogsaa
skære ned paa Basserne, da disse ellers bli
ver for kraftige i Forhold til Diskanten, og
dette sker i den viste Konstruktion automa
tisk og regulerbart ved Overføringskomplek
set mellem V2 og V3. Jeg haaber, Forklarin
gen er fyldestgørende.
Nr. 131. Til Brug ved Bygning af en mo
derne Kortbølgemodtager har jeg Brug for
disse Oplysninger om Prahns Spolecentral
Type 791/1:
Samtlige Værdier af Spolernes Selvinduk
tion og Koblingsgrad samt Godhed. Kredse
nes Afstemningskapacitet samt Forbindelses
skema.
Jeg har forsøgt at faa disse ved at hen
vende mig direkte til Fabriken, men denne
har p. T. ikke Tid til at besvare mine Spørgsmaal, hvilket man forøvrigt beklagede meget.
Derfor tillader jeg mig at spørge, om det er
muligt gennem Brevkassen at faa Kontakt
med en Amatør, der kan give de ønskede
Oplysninger, eller om man kan henvise til en
Artikel i OZ.
Svar. Om der er nogen, der er i Besiddelse
af alle de ønskede Oplysninger, ved jeg ikke,
men hvis det er Tilfældet, vil jeg herved
bede Vedkommende om at fremsende dem til
mig, saa jeg kan lade dem gaa videre til
Spørgeren. Det er dog vist tvivlsomt, ja det
er maaske endog muligt, at Fabrikken selv
ikke har dem alle, og først skal have dem
maalt paa en færdig Central. Jeg skal tilføje,
at jeg heller ikke kan se, hvilken Nytte man
kan have af at kende Koblingsgraden og God
heden, da man jo ikke har nogen Mulighed
for at ændre disse, medmindre man vil vikle
Spolerne om, og det kan vel næppe være Me
ningen. Derimod skal jeg gerne oplyse, at
Centralen er beregnet til Anvendelse i For
bindelse med en 3X195 pF Kondensator,
hvorved dens 4 Omraader kan bringes til at
overlappe hinanden. Baseret paa mange Erfa
ringer vil jeg dog hellere tilraade at benytte
en Kondensator med en Kapacitetsvariation
omkring 25 pF. Derved opnaar man en bety
delig bedre Baandspredning. Ganske vist maa
man saa give Afkald paa 21 MHz Baandet,
men det er i Forvejen vanskeligt at opnaa til
strækkelig stort Oscillatorsving med den store
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Kapacitet, der kræves til dette Omraade. Jeg
skal ogsaa oplyse, at det paa Grund af, at
HF-Røret arbejder med afstemt Anodekreds,
altsaa ikke Transformatorkobling, kan blive
vanskeligt at faa HF-Trinet til at arbejde
stabilt, medmindre man er overordentlig om
hyggelig med Placeringen og Afskærmningen.
Forbindelsesskemaet er iøvrigt som følger:
Klemme Nr. 1 Antenne. Nr. 3 og 4 til HFGitter og Kondensator I Stator. Nr. 5 til K I
Rotor. Nr. 6 og Nr. 9 til Kondensator II hen
holdsvis Stator og Rotor. Nr. 8 Oscillator Ano
de og Nr. 10 til Oscillator Gitter. Nr. 13 og
14 til HF-Anode og Blandergitterkondensator
samt Kondensator III Stator. Dennes Rotor
forbindes til Nr. 11. Endelig forbindes Nr. 15
til + Anodespænding. Det bemærkes, at i
ovenstaaende er det forudsat, at Rotorerne er
forbundet til Kondensatorernes Stel, der for
bindes til Chassiset. Kontakterne 26 og 27 er
beregnet til Tilkobling af pick-up, og 29-30
til Afbrydelse af Anodespænding til Forrø
rene, naar pick-up benyttes.
Nr. 132. Jeg er igang med at ombygge Ensretteranlæget til min Sender og har foreløbig
bygget Højspændingsdelen, som er 600 V fra
en 2X600 V Trafo, der giver 300 mA. End
videre har jeg bygget en Gitterensretter med
en Katodefølger.
Nu
mangler
jeg
Skærmgitterspændingen
til Senderen, som bestaar af 2 Stk. P 35 i
push-pull, og vil gerne spørge dig, hvorledes
jeg bedst laver denne? Min Erfaring med Katodefølgeren giver mig Lyst til at anvende
denne ogsaa til Skærmgitteret.
Jeg kunde tænke mig at anvende f. Eks.
6L6 som Katodefølger, hvor stor skal Katode
modstanden ca. være? Hvad skal jeg anvende
som Stabiliseringsrør? Skal dette kunde tage
en Tværstrøm paa de 70 mA? Eller kan et
mindre Rør klare det?
Senderen kører med fast negativ Spæn
ding, og kun Styringen fjernes i Sendepau
serne. Jeg haaber, jeg har udtrykt mig tyde
ligt nok. Paa Forhaand Tak.
Svar. Ja, hvad Spørgsmaalene angaar, kan
jeg ikke beklage mig over Tydeligheden, men
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det havde været rart, om du havde vedlagt
et Diagram over den paatænkte Katodefølger,
saa jeg havde vist nøjagtigt, hvad jeg skulde
svare paa. Nu har jeg i Stedet for tegnet to
mulige Løsninger, og haaber saa at den ene
af disse dækker Spørgsmaalet. Fig. 132a viser
en simpel Katodefølger, som eventuelt vil
være tilstrækkelig til Formaalet, selvom den
ikke kan forhindre, at SG Spændingen stiger
naar Belastningen forsvinder. Benytter man
som foreslaaet en 6L6, der vel kan regnes med
at have en Stejlhed omkring 5,5 mA/V, vil
Udgangsspændingen kun ændre sig med For
holdet ΔiG2:5,5 Volt, vel at mærke forudsat,
at den tilførte Spænding er konstant.
Fig. 132b viser en spændingsstabiliserende
Opstilling, der er i Stand til at holde Ud
gangsspændingen konstant med et Par Volts
Nøjagtighed,
selvom
Belastningen
svinger
mellem Nul og de ønskede 70 mA. Regule
ringsrøret V1 kan som ovenfor godt være en
triodeforbundet 6L6, Kontrolrøret V2 kan
f. Eks. være en 12P2000, der kan faa Glødestrøm fra samme Vikling som PA Rørene, og
Spændings-Referencerøret V3 kan f. Eks.
være 7475, 85A1 eller lignende. Det skal kun
kunde bære Strømmen fra V2, altsaa ikke den
fulde Belastningsstrøm. Den tilførte Spæn
ding kan godt tages fra 600 Volts Ensretteren,
og Indstillingen til den ønskede Udgangs
spænding sker ved Indstilling af Udtaget
mrkt. G. For begge Opstillinger gælder, at
V1 skal have sin egen Glødetrafo for at for
hindre Faren for Gennemslag fra Katode til
Glødetraad.
Spørgsmaal til December Nummeret bedes
indsendt senest 25. November. Husk at an
føre Medlems Nr. samt eventuelt Kaldesignal
eller DR. Nummer.
73 de OZ2KP.

Forudsigelser for november

Vy 73 - best dx - 9SN

Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Bangkok
HS

8700

83

Buenos
Aires
LU

12000

235

14 0 14,0 14,0 14,0 14,0 28,0 28 0 28,0 28 0 28,0 28 0 21,0 14 0

Panama
KZ5

8200

274

l 4 0 7.0 7 0 7.0 7,0 14,0 21,0 28 0 28 0 28,0 28 0 14,0 14,0
[14,0][14.0] [14,0]
[14,0]

Nairobi
VQ4

6900

155

New York
W2

6300

293

7,0 7.0 7,0 7,0 7.0 7,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 14,0 7,0
[14,0] [14,0][14,0] [14,0]
[14,0] [14,0]

-

Reykjavik
TF

2100

310

7,0 7.0 7,0 7.0 7,0 14 0 21.0 21.0 21.0 14,0 14,0 7,0 7,0
[14,0][14,0]
[14,0] [21.0][21,0] [21,0][14,0]

-

Rom
I

1600

180

Tokio
JA/KA

8600

46

Thorshavn
OY

1300

Godthåb
OX

Dansk normaltid
00

02

04

06

08

10

12

14

lb

18

20

22

7.0 7,0 7.0 28 0 28,0 28,0 28.0 28 0 28 0 21,0 14,0 14,0
114.0] [14,0][14,0]

24
70

14 0 14 0 14,0 28 0 28 0 28,0 28,0 28 0 28 0 28,0 21.0 14 0 14,0

7,0

7,0 7.0 7.0 14 0 21,0 28,0 21,0 2 t ,0 21 0
['4,0] [14,0] [14,0]

7,0

7,0

7.0

MHz

-

-

-

-

14 0 14 0 14 0 7.0 7 0 7 0
[14,0][14,0 [2',0]

-

310

7.0 7.0 3.5 3,5 7 0 14 0 21,0 21,0 21 0 14,0 7.0 7.0 7,0
[14,0][14,0][14,0]
[14,0]
[14,0] [14,0][14,0] [14,0]

-

3500

310

70
7.0 14 0 7,0 7 0 14,0 28,0 28.0 28,0 28 0 21,0 7 0 7 0
121,0][28,0]
[28,0] [28,0][28,0] [28,0][21,0]

-

Rio de
Janelro
PY-1

10400

228

Wien
OE

900

166

3.5 3.5 3 5 3 5 7,0 14,0 14,0 14 0 14 0 14 0 7.0
[7,0] [7,0] [7,0] [7,0][14,0]

3.5
[7,0]

-

Mel bourne
VK3

16000

70

7.0 7,0 14,0 28,0 28 0 28,0 21,0 28 0 28.0 14 0 7,0 7 0 7.0
[14,0][14.0][14,0]
[14,0] [14,0]

-

Svalbard
LA LB x)

2000

18

7,0 7.0 7,0 7.0 7 0 14 0 21,0 21,0 21,0 7,0 7 0 7 0 7,0
[21,0][28,0] [28.0] [28,0]
[28,0] [28,0][28,0] [21.0][21.0] [21,0]

-

Færingehavn
OX xi

2300

270

7.0 7,0 7 0 7,0 7.0 7.0 14 0 28,0 28,0 28 0 21.0 14,0
[21,0] 7 0
[28,0] [28,0][28.0] [28,0][21,0] [21,0]

-

7.0 7,0 7 0 14 0 28 0 28,0 210
[21,0] [21,0][21,0] [21,0]

14,0 14 0 14.0 14,0 14.0 28 0 28 0 28,0 28,0 28 0 21,0 21,0 14,0

7,0

-

x) Gælder KUN for OY land

TEKNISK BREVKASSES REDAKTØR
EFTERLYSER
Jeg efterlyser stadig Oplysninger om Trafoerne i Nr. 120. (Det havde jeg iøvrigt ogsaa
gjort i Manuskriptet til sidste Nr., men det
var faldet ud efter Korrekturen). Findes der
virkelig ikke en eneste Læser, der har saadanne, og som vil ulejlige sig med at sende
2KP.
dem til mig?

Spørgsmaal nr. 133 er denne gang udskudt
paa grund af pladsmangel.
HR
DM i rævejagt den 11. oktober
foregik som de to foregående år på Vestfyn syd for
hovedvej 1. Der var 25 deltagere. 3XA havde som
tidligere lagt en fin jagt i et ideelt terræn, og vejret
var fint, så det blev et godt DM, hvis forløb dagen
efter kunne følges i fjernsynets Aktuelt.
Samtlige jægere og observatører var enige om, at
jagten også til næste år skal afholdes i dette terræn
og iøvrigt under samme vilkår.
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TR AFFIC-D EPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU
P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)

Hertil sendes al korrespondance vedrørende T r a f f i c Department
Assistent-manager: Contest: OZ2KD
—
—
Bånd-aktivitet: OZ3GW
—
—
Diplomtjenesten: OZ6HS
—
—
Int. samarbejde: OZ8T
—
—
V.H.F.-arbejdet: Vacant
Region I conferencen i Geneve.

CW-afdelingen.

Desværre er der på det tidspunkt,
hvor dette skrives, ikke indgået no
gen rapport, som vi kan videre
bringe til vore læsere.
Vi har fået en række
oplysninger
vedrørende

Deltagende
OZ-stationer

u
75
• ■—<
T3

fortrolige
forhand

-i-1

lingerne om de forskellige bånd og
om, hvorledes chancerne for deres
endelige fordeling vil blive, men da
der
ikke
foreligger
nogen
endelig

O
O

stand til at bringe noget nyt i dette
nr. af „OZ“.
OZ2NU.

A. R. R. L.s DX-contest resultat.
contest

af

denne

Qh

OZ7BG
OZ1W
OZ3FL
OZ3SN
OZ2KD
OZ1H
OZ7G
OZ4RT
OZ7AX
OZ6HS
OZ7OF
OZ5SQ (OZ5SQ +

bestemmelse endnu, ser vi os ikke i

En

C

f——<

karakter

ville være et interessant objekt at
analysere, men da jeg ikke selv del

413.220
182.070
139.050
134.091
100.793
61.083
16.804
15.912
13.225
9.180
2.180
OZ7LS)
39.864

O
V)

g

>

_
CO
-+-S

£

<

71
63
45
47
49
33
16
17
23
15
10

1940
973
1030
951
686
617
350
313
194
207
73

B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

44

307

A

w

c

56
31
48
50
42
12
22
39

Øvrige topresultater i Europa.

tog og langt mindre har været i
nærheden
af
testens
logmateriale,
skal jeg lade kommentarerne hvile.
Blot må vi med stolthed konsta
tere, at også i år havde vi OZ7BG
med i toppen blandt de europæiske
kanoner. Det blev kun til en 3.
plads, men mon ikke Erik sætter
den lige så højt, ja, måske højere
end sine tidligere — idet selve sco
ringen jo er af formidabel karakter.
Ved
også
var

bedømmelsen af resultatet må
tages i betragtning, at Europa
det
førende
DX-kontinent
i

denne test.

I den russiske test
der afholdtes d. 9. og 10. maj i år,
blev Danmark placeret som nr. 16
blandt 32 deltagende stater og med
følgende meddelte resultater:
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Aalands Isl.
Østrig
Azorerne
Belgien
Bulgarien
Czechoslov.
England
Estland
Færøerne
Finland
France
Tyskland
Ungarn
Island
Irland
Italien
Letland
Moldau
Holland

OH0NC
OE1RZ
CT2AI
ON4LX
LZ1AF
OK1HX
G4CP
UR2BU
OY8RJ
OH2LA
F8VJ
DJ2HC
HA8WS
TF3KG
EI9J
I1NT
UQ2AS
UOSAA
PA0LZ

14.256
280.545
177.984
174.486
45.744
333.928
357.939
94.248
624
208.650
289.008
310.992
66.650
127.959
247.320
221.247
143.136
62.912
505.020

33
59
32
62
24
67
81
44
8
50
72
76
50
51
72
61
56
32
76

144
1586
1854
940
642
1672
1473
715
26
1398
1343
1364
447
842
1145
1209
886
657
2215

A
B
A
A
A
C
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A

82
55
37
59
32

51

47
31
58
25
78

N. Irland
Norge
Polen
Portugal
Skotland
Spanien
Rusland
Sverige
Svejts
Ukraine
Wales
Hv. Rusland
Yugoslavia

GI5UR
LA1OA
SP5AR
CT1TT
GM3EOJ
EA1AB
UA1TQ
SM5CCE
HB9QO
UB5WF
GW3JI
UC2AA
YU2QZ

83.520
117.501
171.304
88.125
161.406
150.984
72.656
187.108
212.550
210.689
270.480
47.854
20.616

48
53
56
47
63
54
38
58
65
59
69
42
24

580
739
1026
632
854
932
643
1086
1091
1192
1308
383
289

A
A
B
A
A
A
B
B
A
B
A
A
A

32.214
20.634
10.592
7.140
3.234

42
38
16
16
14

258
181
226
148
77

A
A
A
A
B

18.816
149.267
7.480
98.832
107.696
198
52.767
4.872
182.000
20.160
1.930
56.511
14.904
2.184
6.120
33.108
167.022
48.600
8.064

32
61
17
48
53
6
41
14
65
32
11
39
18
14
12
31
54
45
24

196
818
148
687
680
11
429
116
941
210
59
483
276
52
170
356
1031
360
112

A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B

45
49
68

33
Og så erindrer
38
46
50
70
38
70
18
26

Fone-afdelingen:
Deltagende OZ-stationer
OZ2JF
OZ5JT
OZ7G
OZ1I
OZ5KQ

Aalands Is.
Belgien
Czechoslov.
England
Estland
Færøerne
Finland
Frankrig
Tyskland
Italien
Luxemburg
Holland
Norge
Polen
Portugal
Skotland
Spanien
Sverige
Ukraine
1.
2.
3.
4.

OH0NC
ON4OC
OK1KKR
G3DO
UR2BU
OY7ML
OH5SL
F8WE
DJ1BZ
I1DFC
LX1HM
PA0HBO
LA4TE
SP8CK
CT1FM
GM3BCL
EA3JE
SM3AZI
UB5WF

OZ2NU
OZ4FF
OZ7UW
OZ7BW

31
25
19
11

qso
qso
qso
qso

og
og
og
og

496
300
247
44

points
points
points
points

— for rigtigheden garanteres imidlertid ikke, da
oplysningerne som sædvanlig ligesom al øvrig kor
respondance fra Central Radio Club i Moskva til
går os på russisk.
DJIWT i Hamburg
har gennem OZ3SK påny sendt et hjertesuk
manglende qsl-kort fra danske amatører. Nogle af

vedr.

de nævnte calls hører til vore mest
aktive amatører, så piease se loggen
efter og husk iøvrigt, at hvert bånd
gælder til vort „OZ-CCA“, derfor
har det også betydning med be
kræftelse for forbindelser på alle
bånd.

21

24
46
35

vi om RSGBs telefoni-contest på
21 og 28 Mc/s i dagene d. 21. og 22.
november.
Der startes kl. 07,00 G. M. T. om
lørdagen og slutter om søndagen
kl. 19.00 G. M. T.
Det gælder om at opnå kontakt
med stationer på de britiske øer:
altså stationer med prefixerne: G,
GB, GC. GD, GI, GM og GW.
Enhver gennemført qso vil give
5 points. Endvidere gives 50 bonus
points for den første forbindelse
med hvert britisk prefix-nummer
d. v. s.: G2, G3, G4, G5, G6, G8, GB,
GC2, GC3, GC4, GC5, GC6, GC8,
GD2, GD3, GD4, GD5, GD6, GD8,
G12, G13, G14, G15, G16, G18, GM2,
GM3, GM4, GM5, GM6, GM8, GW2,
GW3, GW4, GW5, GW6, GW8. Og
yderligere 50 bonus points gives for
hver 10 forbindelser med G3 sta
tioner uafhængig af bånd.
Se log-eksempler på næste side.

CQ-testen 1958.
22
4
17
9
14
29
74
30
9

OZ7BG A
OZ3SN A
OZ7BW A
OZ3GW 28
OZ4RT 21
OZ6HS 21
OZ5KQ 14
OZ2NU 7
På fone var
OZ3WK A
OZ7BG 28
OZ1PO 21
OZ4EDR 14

Også fra denne test er der nu ind
løbet resultatliste, hvilket forøvrigt
er første gang i flere år. Vi har
ellers i en lang periode måttet hente
vore resultater fra andre kilder.
Det blev på CW også i denne test
til en sejr for OZ7BG på „alle
bånd“, medens OZ4RT og OZ2NU
vandt på henholdsvis 21 og 7 mc/s.
Listen ser således ud:
174.400
20.241
4.886
1.978
34.894
6.690
5.068
3.842
resultaterne:
9.130
6.125
6.174
104

127
25
30

C
B

11

12

19
9
11

54

B
B
B
C

363
186
76
32
233
113
85
102

6

17
28

24
17
13

35
32
29

2

6

156
50
73
13

73
14
11

21

B
B
B
B
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De indsendte logs skal være affattede således:
Sample Entry.
R. S. G. B. 21 28 Mc s Telephone Contest
Claimed Score:
Call-sign:

November 21-22. 1959
Name:
Address:
Transmitter:
Power Input:
Watts.
Modulation system(s) used:
Receiver:
Antenna(s);
Declaration: I declare that this station was operated strictly in accordance with the rules and the
spirit of the contest anci I agree that decisions of the
Council of RSGB shall be final in all cases of dispute. I cerfity that the maximum input to the final
stage of the transmitter was
watts.
Date:
signed
(Denne
erklæring
skal
være
underskrevet,
da
manglende
underskrift
kan
medføre
diskvalifika
tion).
Log-hovedet skal rumme følgende:
Dato
Tid
(GMT)
Callsign
Code/sent
Code/
rec. Band Bonus Points claimed.
Loggene adresseres til:
Contest Committee, Radio Society of Great Britain, New Ruskin House, Little Russell Street, Lon
don WC1, England.
Kuverten skal bære contestens navn, og den skal
være poststemplet senest d. 7. dec. 1959.
PACC-Contesten 1959
Til slut på vor beretning i
meddele de danske deltageres
landske PACC-Contest:
1. OZ4FF
988
2. OZ7UW 594
504
3. OZ5S
4. OZ7BW
165

dette nummer kan vi
resultater i den hol
26
23
22

13
9

11

5

8

OK - DX - contest 1959.
Den czechoslovakiske Central Radio
udenlandske amatører til deltagelse i
nationale CW - DX - contest 1959.

klub indbyder
den 3. inter

Testregler:
1. Deltagerne skal kontakte så mange udenlandske
stationer som muligt. Forbindelser med OZ-stationer er ikke tilladt, og den samme station må
kun kontaktes en gang på hvert bånd.
2. Testen begynder kl. 00,00 GMT og ender 12,00
GMT den 6. dec. 1959. Tilladte bånd er 3,5
714 - 21 og 28 Mc/s.
3. Deltagende stationer kalder „test OK“.
4. 6-cifrede talkoder anvendes, hvor de 3 første
angiver RST-rapport og de 3 sidste QSO-nr. Der
begyndes
med
001.
Forbindelserne
nummereres
fortløbende uden hensyn til båndskift.
5. Der gives eet points for rigtig sending og to
points for rigtig modtagelse. Ialt 3 points for
komplet
QSO.
Forbindelser
med
OK-stationer
tæller dobbelt.
6.
Verdensdele,
kontaktede
under
testen,
tæller
som
multipliers
på
hvert
bånd,
højeste
antal
multipliers er således 30.
7. Der skelnes mellem:
a. enkelt-operatør stationer,
b. multi-operatør stationer.
Multi-operatør stationer er sådanne, hvor hjælp

520

til afsøgning af båndene, føring af log. etc. fin
der sted
Deltagelsen gælder:
a. 1-bånds operation eller
b. alle-bånds operation.
. Separat log for hvert bånd. Loggen skal inde
holde følgende data:
a. Dato.
b. Tid.
c. Station wrk.
d. Sendt kode.
e. Modtaget kode.
f. Points.
g. Multipliers (kun for første kontakt).
Endvidere skal nedenstående underskrevne er
klæring findes som afslutning på loggen:
„Herewith I declare that i have observed the
rules of this contest as well as the regulations of
the licensing authority in my country and that
all the data stated in this log are true“.
9. Den station med højest score i den individuelle
bånd-klasse
og
i
alle-bånds
klassen
modtager
et certificat og et flag, medens de to efterfølgen
de stationer i de tilsvarende klasser modtager et
certificat. Den station med højeste scoring i
hvert land modtager ligeledes certificat.
10. a. Stationer, der opnår kontakt med 100 forskel
lige
OK-stationer,
vil
modtage
„OK-IOO
Diplomet".
b.
S6S-diplomet vil blive tildelt de stationer,
der har haft forbindelse med alle 6 verdens
dele under testen. Bekræftelse for forbindel
serne
er
ikke
nødvendig,
kontakterne
vil
blive
verificerede
med
andre
deltagere
i
testen.
11. Logs indsendes til Czechoslovak Central Radio
Club, Box 69, Prague 3, med seneste poststemp12. Testkomiteens afgørelser er endelige.
God test, 73
OZ2KD Knud.

Som følge af de for tiden halvdårlige forhold på
alle bånd er indgangen af rapporter i denne måned
meget beskeden, men det kan dog anbefales jævn
ligt at lytte båndene igennem, da der trods alt af
og til er mulighed for en god fangst!
Fra OZ7BQ modtog vi en interessant rapport an
gående den i sidste OZ omtalte transistor Rx, som
har indfriet alle forventninger og slæber alt ind,
som er værd at lytte efter, kun kniber det med
TX’en, som nu skal forbedres! Bedste DX var
VS90C på 14105 Kc.
OZ7ON samt andre beklager sig over de mange
overordentlig
dårligt
modulerede
russiske
stationer
på 10 m, som tit gør det umuligt at modtage DX
stationer! — 70F beklager at måtte gå 99 % QRT
på grund af studier. — 7BG vvorked VQ9AIW som
land nr. 246 — 2KD melder om 147 132 og 3GW om
144/134! — Fra en OT — OZ7JQ — havde vi for
nøjelsen at modtage meddelelse om at nogle års
„dvale“ nu var afsluttet, og at det var spændende
at være med igen!
De forskellige meddelelser angående Danny Weil
VP2VB fortæller, at han siden 4.—10. er aktiv som
VP7VB på alle bånd, og at han nu er i besiddelse
af en ny båd, som vil blive døbt YASME III, og så
fremt alt går vel, vil det første mål for en ny DXeksp dition blive Galapagos HC8, i januar!

VS4JT vil i februar være aktiv i to uger som
VS5. — I zone 23 befinder sig stadig UAØKYA. —
K4PDV agter at være i ZD8 ca. en uge med SSB og
vil deltage i DX-testen. — VQ4HT vil i januar tage
på tur til VQ1. — I Peru forberedes en ekspedition
til Galapagos i januar. — Det må antages, at
FO8AC/FO8 er en pirat, som anvendte forskellige
W-calls i sine QSO’er.
Sidste
måned
måtte
desværre
udskydes
enkelte
rapporter på grund af for sen fremkomst, så pse
rprt indtil den 25. i måneden.
De sparsomme rapporter melder om følgende ak
tivitet:
35 Mc CW:
OZ2KD: OZ - YU - HB - F.
OZ3GW: MP4QAO - W1ZFF - GD3FBS - UA9CM.
OZ2NU: Fone DM2ADD.
7 Mc CW:
OZ7BG: W - G - YO.
OZ2KD: W/K - HB9 - SP - UR.
OZ3GW: UA9CM - SP - OE - DM.
OZ5S: OY1R - UA1 - DL - OK, Nu 104 wrk.
OZ2NU: ZD1NR - 3A2DT - UF6AA - KA2CB.
14 Mc CW:
OZ7JQ: UI8AD - ET2AS - UA9KSA - VK3.
OZ5S: FB8XX - VP9EC - JA80F - LA3SG/P.
OZ2NU: MP4BCV - IP1ZGY - 3A2DT - CM8JX.
OZ4FF: LX1DE - LA3SG/P - IP1ZGY - FB8ZZ.
OZ7OF: VS6DV - VP4TR - VP8EP - EQ4CK.
OZ3GW: KL7WAJ - VE8CA - PYIMAY - WØSLB.
OZ2KD: FB8ZZ - FB8CE - FR7ZD - FP8BI.
OZ7BG: VP3YG - VS9ANS - 3A2AE - UQ2BP.
21 Mc CW:
OZ7BG: FQ8AG - OQ5PE - TI2CMF - VQ9AIW.
OZ7JQ: CR7IZ - CX2BT - ZE8 - KP4.
OZ2KD: 9M2DW - BV1USB - VK4ZB - 3A2BT.
OZ2NU: IT1CDS - UF6KPA - W/K.
28 Mc CW:
OZ7ON: JA1YL - OA4FM - LA9EF - W/K.
OZ7JQ: JA4HM - UA0GF, Wrangel - VE - W/K.
OZ3GW: EA6AM - KZ5BS - Wl-7.
OZ2KD: 4X4FN - RA6LAB - IT1AGA - ZS2ED.
28 Mc fone:
OZ7FN: Med LA3IF - JA6GT - VK5WH - ZS6HF OA4AGI og K2KJH opnåedes WAC på 2 timer, in
put 25 W - 2 EL beam. Fb OB!
Båndoversigt:
3,5 Mc:
Som så ofte før påpeget kan det trods alt ofte
betale sig at arbejde på 80 m, bedste DX i denne
måned har vel været MP4QAO omkring kl. 01,30
og om morgenen er gentagne gange hørt Wl-2-3-4.
Sidst i september og først i oktober hørte VQ4HT
mange europæere, men har dog endnu ikke været
heldig at have QSO med Eu.
7 Mc:
Den 4.—10. hørtes om aftenen QSO mellem JA og
SP — DL1FF, som gør meget ud af 40 m båndet,
har nylig haft QSO med VS90M - TI2 - C02 - VQ4
- VS1 - CX - VE 4-6 - W6 - YV - PY og LU, alt om
aftenen og natten, det var da en pæn buket, og for
håbentlig får vi lov at beholde de første 100 Kc af
dette bånd, som et forlydende vil vide! — 2NU
havde omkring kl. 22,00 KA2CB, FB.

14 Mc:
Som 2KD skriver er 20 m det bånd, man stadig
vender tilbage til, de sjældne kommer der på et
eller andet tidspunkt, og så gælder det om at være
på pletten. For de, som mangler ZS8, vil ZS6IF/
ZS8 fra d. 12.-20. decbr. køre 24 timers drift i den
lave ende. Siden sidst i september er ZS7M regel
mæssigt igang igen med CW. - VR3V hørtes mellem
kl. 09-10 d. 14. og 16. oktbr. — Tidligt på morgenen
er hørt VR2DK - ZK1AK - ZK2AD - VK0CC VR1B og XE1AAE og om natten bl. a. VP2GA ZD7SA og 8J1AA, arktisk JA-station.
21 Mc:
Ved middagstid skal JZØHA for tiden være nem
at kontakte på 15 m CW. På 21075 arbejdede en del
W med VR3AC d. 13.-10., ovennævnte ZS8 station
vil også være i gang på 15 m. Endvidere er hørt
VK9RO og YK samt ZD2GUP om formiddagen. Mid
dag og eftermiddag har givet XE1PJ - VS90M CR5AR - OA3D og MP4, alt med Al, med fone mel
des om FB8CE - FB8XX - CR5SP og VS9AZA.
28 Mc:
Desværre er det endnu ikke blevet ret meget
bedre med forholdene på 10 m, da dette skrives, har
båndet her sidst på måneden været helt lukket for
W6-7 og ellers bedst for Afrika og PY-LU. — På
Spitzbergen er nu LA2TD/P også aktiv med Al, og
ZS7M høres ofte om aftenen, ved samme tid skal
være hørt HH6OR, endvidere kan nævnes VQ8AV AP2L - UI8 - RH8 og UAØGF. Forhåbentlig bedres forholdene en del i den nærmeste tid.
73 og DX — OZ3GW — Hans.
DX-mandstesten 1959.
Denne måneds liste viser, at de førende 3 stadig
tager afstand fra de efterfølgende, men det må
forventes, at når kortene til 2NU og 3GW indløber
for forbindelser på 14 og 21 mc, der er wrk med den
nye rig, bliver der trængsel om de øverste pladser.
2KD holder stadig stillingen, men 4RT følger godt
med. 6RL, der for tiden læser til eksamen, vil sik
kert også kunne gøre sig gældende, når han får
mere tid. Efter de indgåede kort at dømme har han
et sikkert tag på de sjældne DX.
Der har været forslag om at give ekstra points
for cw, det må dog ikke glemmes, at testen er ar
rangeret for at øge aktiviteten, og det kan gøres
på såvel fone som cw.
De bonuspoints, som sidste år blev givet for spekun
år. Bonuspoints kan
cielle prefix,
gives ikke i
af resultater til 3GW.
opnås ved indsendelse
Opgørelse pr.
OZ2KD
OZ4RT
OZ6RL
OZ6HS
OZ5SQ
OZ7SN
OZ7BG
OZ3GW
OZ5KG
OZ7EX
OZ7ON
OZ2NU
OZ4IP
OZ7OF
OX3UD
OZ6NF
OZ6HD

22. oktober 1959:
14
7
3,5
92
24
8
61
28
10
64
29
11
25
13
4
15
12
6
22
15
0
34
10
11
0
24
27
76
0
0
31
17
4
1
0
0
4
33
6
2
0
0
16
2
0
26
0
0
0
25
0
23
0
0

21
70
93
77
57
48
40
20
0
0
25
0
2
11
3
0
0
0

28
32
20
8
36
28
22
23
45
1
0
57
0
29
9
0
0
0

ialt
226
212
189
135
109
99
98
96
77
77
58
45
42
30
26
25
23
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OZ9AO
OZ1W
OZ7BQ
OZ4FA
OZ1JW
OZ3SN
OZ4PE
OZ5KD
OZ6EG
OZ5PD
OX3DL
OZ8HC
OZ9HC
OZ1AG

2

0

2

1

2
2

4

3

0

0

1

0

7
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
1
0
0

0
1

18
4
11
2
6
4

0

0

4

4

0
1

0
1

0

0
0

0
0
0

0
0
0

4
0
1

0
0

0

7
0
3
2
0
2
0

1
2

0

0
0
0
73 OZ2KD Knud.

20
16
14
11
7
7
7
7
4
3
3
2
2
1

Nye Jyder er:
OZ5BS (Struer)
144.02
OZ7KJ (nær Skive)
145.??
OZ7Q (Thisted)
144.15
OZ7WZ (Sønderborg)
145.355
OZ3BK (Hammel)
145.46
Maanedens vistnok største Sensation er indberet
tet af OZ7BR, der den 17/10 hørte ikke mindre end
to Odense-Amatører, nemlig 8TX og 6RL, der begge
kørte med 6J6 i PA-Trinet. Det var rart at høre, at
der endnu sker noget paa Fyn! Nu venter vi bare
paa godt Nyt fra Bornholm ogsaa; Sagen er jo den,
at naar det fra Nordsjælland og Skaane kan lade
sig gøre at worke SP, maa Kontakt med Bornholm
ogsaa ligge inden for det muliges Grænser — maa
ske endda et godt Stykke indenfor.
Polen:

Udtrykket „alle Tiders“ er i det bemærkelsesvær
dige VHF-Aar 1959 blevet noget tyndslidt gennem
hyppig Brug. Men vi kommer alligevel til at tage
det i Anvendelse endnu en Gang, nemlig om den
vidtstrakte
troposfæriske
Aabning
den
6.
Oktober.
Det var den Dag, der var Tirsdags-Test, saa der var
usædvanligt mange, der nød godt af de exceptio
nelt fine conds.
OZ3NH var i Gang uafbrudt fra Kl. 19 til Kl. 1
og
wkd
33
Stationer,
med
G5YV
(Leeds)
og
GM2FHH
(Aberdeen)
som
henholdsvis
første
og
sidste QSO. Ind imellem havde han een SM4, seks
LA, seks SM7 og syv SM6, medens Resten var OZ’er
fra alle Landets Egne.
OZ5AB mødte op med 25 QSO’er: seks LA, een
SM5, tre SM6, DL3ZJ (Flensborg), DJOAU (Kiel)
samt GM2FHH; de øvrige var SM7’er (deriblandt
SM7ZN) og OZ’er.
Ogsaa OZ8ME præsterede 25 QSO’er: G5YV, fire
LA, fire SM6, een SM5, DJOAU samt SM7ZN og
OZ1HD.
OZ1HD (Thisted) opnaaede 12 QSO’er: tre LA, to
SM6 og Resten OZ hvoriblandt de to Københavnere
5AB og 7AN.
OZ7BR, der beretter, at Forholdene var saa fine,
at han hørte SM6 og LA med Bagsiden af sin Beam,
workede baade G5YV og GM2FHH samt SM4AMM,
to SM5 og seks SM6 — ialt 11 QSO’er.
Signalstyrkerne var meget store; dog var Eng
lænderne naturligt nok noget svagere end de andre
DX stns. Eksempelvis var Rapporten 57 begge Veje
mellem OZ7BR og G5YV, idet OZ7BR sendte SSB
og G5YV brugte CW. Ogsaa OZ8ME brugte CW i
sin QSO med G5YV; han gav 569 og modtog 559.
CW anvendte ogsaa 3NH i QSO’en med G5YV
(589 begge Veje). 5AB, hvis nye QTH i Værløse
synes at være et andet Vejrhøj, baade gav og fik
59 med Telefoni begge Veje i sin QSO med
GM2FHH.
3NH fortæller, at Forholdene ogsaa var fb Afte
nen før — maaske endda noget bedre; men paa
Grund af Travlhed maatte han nøjes med at lytte
omkring Kl. 23 og hørte da paa CW: G6CI, G5YV,
G3LRP, DL1LB, DJ1XX, LA4VC samt nogle SM6.
4KO derimod var i Gang og wkd G5YV paa fone.
OZ7DK havde fb fone QSO med GM2FHH baade
den 6. og 7.
De fine conds vedvarede hele Maanedens første
Halvdel, og mange Aftener kom LA, SM6 og DL
ind med god Styrke. DL1LB paa 144.265Mc (nær
Emden) er ret aktiv. DL9OW i Flensborg er ny;
Frekvensen er 145.01 Mc.
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RSGB
Bulletins
September-Nummer
melder,
at
SP6CT hørte OZ1 under EDR’s VHF Field Day;
desværre er det danske Kaldesignal ikke gengivet
komplet. Samme Dag hørte SP9QZ (nær den czekiske Grænse) et „cq de SM3??“.
Polakkerne vil meget gerne have DX CW skeds
med Amatører i andre Lande. Interesserede bedes
skrive til den polske VHF Manager SP5FM under
følgende Adresse (paa engelsk eller tysk):
Wojciech Nietyksza
ul. Filtrowa 81/12
Warszawa 22
Polen.
Følgende
raadet:

QRO-stns

er

aktive

i

Warszawa-Om-

SP5PRG 144.90 850 Watt 417 A Conv. 10 over 10
SP5AU
144.72 300 Watt E88CC
10 El. Yagi
SP5FW
144.76 150 Watt E88CC
10 EL Yagi
SP5EL 144.74 100 Watt EC57
5 over 5
SP5FM
?
500 Watt 417 A Conv. ?
løvrigt beder Polakkerne om, at vi ikke glemmer
at dreje Beamerne mod Sydøst.
QRP:
G3HLW (Bournemouth) kører med et Output paa
kun Vs Watt og en 5-Element Yagi i en Højde af
ca. 3 Meter og har opnaaet Forbindelser over Af
stande paa mere end 100 miles (160 Km). Den 6.
September fik han Rapporten 58 i en QSO med
F3LP. Frekvensen er 148.8 Mc, og han er som
Regel i Gang Mandag, Onsdag og Fredag Aften fra
20.00 til 22.00 GMT.
2-Meter Klubbens Oktober-Mede:
Desværre
havde
et
uanmeldt
Forretningsbesøg
fra Udlandet forhindret 7DR i at holde det lovede
Foredrag, og 7BR maatte derfor improvisere et Pro
gram bestaaende af en Oversigt over Maanedens
Begivenheder samt en Omtale af nogle tekniske
Nyheder.
Aarets største Nyhed er vel nok den parametriske
Forstærker, der — meget groft sagt — bestaar af to
Koaksialkredse, hvis kolde Ender er forbunde* sam
men til Chassiset, medens en Krystaldiode ligger
imellem de to Kredses varme Ender. Altsaa gan
ske som et gammeldags Krystalapparat, dog med
den Forskel, at Hovedtelefonen er erstattet af en
afstemt Kreds. Tværs over Krystallet ligger en lille
Koblingspole, og til denne føres der et Signal, hvis
Frekvens kan være 900 Mc, for Signalfrekvensen
144 Mc. Den ene af de to Koaksialkredse er afstemt
til Signalfrekvensen og tjener samtidig som Ind
gangskreds og Udgangskreds. Den anden Koaksial-

kreds afstemmes til den Frekvens, der udgøres af
Forskellen
mellem
Signalfrekvens
og
den
oven
nævnte Frekvens paa 900 Mc, den saakaldte Pum
pefrekvens, altsaa ca. 750 Mc.
Det lyder meget simpelt — men er det ikke! Der
Der er et Utal af Indstillinger, og de synes alle at
være meget kritiske. For dem, der vil eksperimen
tere paa dette Omraade, anbefales det at studere
Artiklen i Nr. 20 af „Ingeniøren 11 samt Artikelserien
„New Thresholds in VHF and UHF Reception" i
QST
(December
1958
samt
Januar,
Februar
og
Marts 1959) samt „Experimental Parametric Amplifiers“ CQST, August 1959).
Hvad
er
Fordelen
ved
en
saadan
Forstærker?
Simpelthen Støjtal som ikke kan opnaas med noget
kendt Rør og almindelige Kredse. I sidstnævnte
Artikel nævnes 0.6 db som det hidtil bedste Resul
tat paa 144 Mc. Paa 70 cm skal der være opnaaet
et Støjtal under 1 db ved en Forstærkning paa
20 db.
Som Regel er der en Pris, der maa betales. Det
er der ogsaa her, idet Baandbredden ved en saadan
Forstærker er begrænset til ca. 0.4 Mc. Men denne
Pris forekommer egentlig ikke særlig høj.
OZ1PL eksperimenterer for Tiden med en parametrisk Forstærker til 2 Meter men er foreløbig
ikke naaet længere end til samme Støjtal, som man
kan opnaa med en E88CC. Naar han — forhaabentlig snart — naar ned i Omegnen af 1 db, kan vi
maaske overtale ham til at demonstrere Forstær
keren i 2-Meter Klubben.
7BR omtalte ogsaa det interessante Arbejde med
QSO via Meteor-Scatter, hvorved der kan opnaas
Forbindelser
over
meget
lange
Afstande
omend
som Regel dog kun i ganske korte Perioder ad Gan
gen. Muligheden for Scatter-QSO er størst mellem
14. og 18. November og mellem 10. og 14. December
i Aar — men der kræves stor Energi og en meget
høj Grad af Modtagerselektivitet.
5MK gjoi’de opmærksom paa et Converter-Diagram i September-Nummeret af 1959, der er interesant derved, at Oscillatoren svinger paa ca. 27.5
Mc, hvorefter der femdobles i samme Rør — en
Pentode — til Injektionsfrekvensen, ca. 137,5 Mc.
Oscillatoren er af Clapp-Typen, og de to faste Ka
paciteter, der ligger i Serie over Svingningskred
sen, er hver 220 pF.
7BR omtalte en ny Halvleder, Tunneldioden, der,
skønt den kun har to Elektroder, kan svinge paa
2000 Mc. Som Forstærker paa VHF er den Tran
sistorer og Rør langt overlegen men kan dog ikke
hamle op med den parametriske Forstærker hvad
Støjsvaghed angaar. Dens Effektforbrug er kun en
Tusindedel
af
Transistorens.
Tunneldioden
befinder
sig endnu paa Eksperimentstadiet og kan ikke faas
i Handelen.
5AB foreslog at flytte OZ7IGY’s frekvens. Ganske
vist er det meget bekvemt at faa Baandgrænsen
markeret; men der er adskillige tyske Stationer
paa Frekvensen eller i alt Fald saa nær, at vi ingen
Mulighed har for at høre dem. — Der blev paa
Mødet ikke taget endelig Stilling til Spørgsmaalet,
men der var i hvert Fald ikke udpræget Stemning
imod det. Hvad siger Amatørerne ude omkring i
Landet? 7BR vil gerne vide, hvad I mener om For
slaget.
Endelig fortalte 7BR om OZ3M's Biltur til Køben
havn med 2-Meter Station „ombord". 7BR hørte
3M, da denne var i QSO med 3HV i Slagelse, men
„tabte" ham derpaa og fik først QSO, da 3M var
lige Syd for Roskilde. Det var morsomt at høre,

hvad der kan opnaas af Resultater med mobile
Stationer, og forhaabentlig vil andre følge 3M’s
Eksempel og installere 2-Meter Grej i Køretøjet.
Julctesten 1959
findes Sted Søndag
December OZ.

den

27.

December.

Nærmere

i

VHF-Stævne i Malmø:
UK7 indbyder Medlemmerne i 2-Meter Klubben
til et fælles Møde Lørdag den 28. November kl.
18,00 i Malmø. Baad afgaar fra Havnegade kl. 16,00,
og ved Ankomsten til Malmø afhentes vi af UK7’s
Medlemmer for sammen at begive os til Mødeloka
let.
Programmet omfatter bl. a. et Foredrag om para
metriske Forstærkere.
Mødet bliver henlagt til en Café, og de, som øn
sker det, har Mulighed for at spise til Aften m. m.
der.
Hvor mange Stations wkd paa 2 Meter?
imponerende
med denne
5AB møder
206
40
6
6
1
1
10
42

OZ
SM7
SM6
SM5
SM4
SM1
LA
DL

1
4
16
15
1
1
1

Liste:
SP
ON
PA
G
GW
GM2
El

Ovenstaaende
indbefatter
ogsaa
de
Kontakter,
5AB har opnaaet fra Vejrhøj — men alligevel!
Kunde vi ikke faa andre til at indsende tilsvarende
Lister over Stations wkd?
2-Meter Klubbens næste Møde
afholdes Onsdag den 25. November i Lokalet paa
Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 (Indgang i
Gavlen). OZ7DR vil holde det i sidste Nummer af
OZ averterede Foredrag om Oscillatorer.
2-Meter Klubbens Møde i December
maa bekendtgøres allerede nu, da vi af Hensyn til
Julen maa fravige vor ellers saa faste Regel, at vi
mødes den 4. Onsdag i Maaneden. December-Mødet
bliver derfor Onsdag den 16. December (husk det
nu!), og Programmet bliver det traditionelle: Pølse
gilde og Auktion over medbragte Pakker indehol
dende værdifulde og gode Ting.
Data for Grounded Grid Triode 3B 240M (CV2214)
og 3B/241M.
Det drejer sig om den lille Sendertriode, der solg
tes ved 2-Meter Klubbens Auktion i Aar. Data for
denne er nu (endelig!) modtaget fra OZ9ROS og
bringes nedenstaaende.
Sokkelforbindelser. Disse er nummereret fra 1 til
8. idet Nr. 1 er den Stift, der sidder umiddelbart til
venstre
for
Midtersøjlens
Styrekam,
naar
Røret
holdes saaledes, at man betragter Soklen fra neden.
Numrene følger hinanden i samme Retning som
Urviserne.
5. Gitter
1. Glødetraad
6. Gitter
2. Katode
7. Katode
3. Gitter
8. Glødetraad
4. Gitter
Tophætten: Anode

253

Katode.
Indirekte opvarmet, oxydbelagt
Glødespænding
Glodestrøm

3B/240M
6.3
1.1

Karakteristik.
Forstærkningsfaktoiv.
Stejlhed
Elektrode kapaciteter.
Gitter/Katode
Anode
Katode
Anode Gitter

3B/241M
19
0.37

90
27 mA/V

14.5 pF
0.15 pF
5.4 pF

Luftkøling.
Ved et Anodetab paa mere end 15 Watt maa der
foretages
ensartet
Trykluftkøling
af
Rørets
Kolbe.
Dennes Temperatur maa ikke overskride 200° C.
Ved
tilstrækkelig
Trykluftkøling
kan
Anodetabet
øges til 24 Watt.
Klasse B Lavfrekvens. Pushpull.
Maksimaldata:
Max. Anodespænding
Max. Anodestrøm
Max. Anodetab
Max. Gittertab
Max. Gitterstrøm
Typiske Arbejdsdata:
Anodespænding
Gitterspænding
Anodestrøm pr. Rør
uden Signal
Anodestrøm pr. Rør m.
Signal
Max. Gittersving, Gitter-til-Gitter
Gitterstrøm pr. Rør
Belastningsmodstand, Anode
til Anode
Udgangseffekt, 2 Rør

325 V
110 mA
24 W
0.6 W
45 mA

325 V
-f 3 V
20 mA
110 mA
22.5 V
45 mA
2500 Ohm
37 Watt

Højfrekvens. Klasse C Gitterjordet Forstærker. Mo
dulation tilført Anoden samt Styretrinet. Naturlig
Køling.
Maksimaldata:
Max. Anodespænding
Max. Anodestrøm
Max. Anodetab
Max. Gitterstrøm
Max. Gittertab
Max. Frekvens for ovenstaaende Data 200 Mc

275 V
80 mA
10 W
35 mA
0.4 W

Anodestrøm
Spidsværdi for Katodestyrespænding
Gitterstrøm
Katodestyrespænding (ca.)
Udgangseffekt

90 mA
23 V
35 mA
2.5 W
16 VV

Hvis nogen er interesseret i de specielle Data for
Trykluftskøling, bedes man henvende sig til under
tegnede.
Mogens Kunst, OZ5MK.
EDR’s skandinaviske VHF-test.
Det
endelig
udarbejdede
resultat
foreligger
nu.
og gav ikke store ændringer til den i forrige måned
foreløbige liste.
Nr.

Points

Nr.

1. OZ7G
2. SM7BE
3. OZ2ES
4. OZ9AC
5. SM7BZX
6. OZ1PL
7. OZ2AF
8. OZ5AB
9. OZ7AN
10. OZ2BB
11. OZ5MK
12. OZ7BR
13. SM6PU
14. OZ8EDR
15. DL1RX
16. OZ2OT
17. SM6CJI
18. SM6BSW
19. OZ6RI
20. OZ4KO
21. OZ9SA
22. SM5LZ
23. OZ6PB
24. SM5UU
25. OZ3M
26. OZ8MD
27. SM6APB/6
28. OZ1BN
29. OZ2RA

20487
19070
18336
16777
16756
14977
14422
13056
10727
10353
9148
7338
7014
6834
6575
6544
6357
5831
5672
5562
5384
4923
4488
4325
3596
3548
3538
3440
3218

30. OZ3HV
31. SM1BVQ
32. OZ8SOR
33. OZ1HD
34. SM5BYB
35. OZ6RL
36. OZ7R
37. OZ8HK
38. SM7YO
39. OZ5BK
40. OZ3NH
41. OZ9NL
42. OZ6HD
43. SM6PF
44. SM5AKP
45. OZ3BK
46. OZ4PP
47. SM5AEZ
48. OH2SF
48. OZ7HB
50. OZ9JK
51. DL3ZJ
52. OH1SM
53. OZ5XY
54. OZ1AQ
55. OZ3RR
56. OZ1BP
57. OZ8PE

Points
3161
2805
2793
2561
2308
2276
2103
2005
1845
1775
1512
1434
1326
1250
1097
1058
1036
912
610
516
468
404
400
232
178
127
122
60

Check-log modtaget fra OZ3DS - OZ7QP - SM5MN
- OZ1EF - OZ5HO - OZ2IZ.

Typiske Arbejdsdata:
Anodespænding
Gitterspænding
Anodestrøm
Spidsværdi for Katodestyrespænding
Gitterstrøm
Katodestyrespænding (ca.)
Udgangseffekt

73 OZ2KD Knud.
275 V
-P 9.5 V
80 mA
20.5 V
35 mA
2.0 W
13 W

Klasse C gitterjordet Forstærker. Umoduleret. Na
turlig Køling.
Maksimaldata:
Max. Anodespænding
300 V
Max. Anodestrøm
90 mA
Max. Anodetab
15 W
Max. Gitterstrøm
40 mA
Max. Gittertab
0-6 W
Max. Frekvens for ovenstaaende Data 200 Mc
Typiske Arbejdsdata:
Anodespænding
Gitterspænding
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300 V
10 V

KØBENHAVNSAFDELINGENS
STIFTELSESFEST
7. DECEMBER 1959 KL. 20 00
Afdelingen byder på et beskedent trakte
ment bestående af
et par stykker mad og en pilsner samt kaffe,
forskellig underholdning og små overrask
elser.
Entre: 7.00 kr. pro persona. Tilmeldelse til
OZ5RO. OZ9SN eller OZ4AO inden 1. decbr.

fra afdelingerne

EDR -kalenderen
Det var meningen, at denne rubrik skulle
være fast i bladet hver måned, men for at
der virkeligt skal blive noget ud af det for os
alle, må vi have alle med. Formålet er, at vi
alle her skal kunne se, hvad der er påtænkt
af arrangementer frem i tiden rundt om i
landet, det være sig møder, tester, rævejagter
o. m. a.
For at få kalenderen til at virke, som den
skal, må vi have sendt meddelelserne ind
hurtigst muligt og senest d. 25. i måneden,
hvis man ønsker at få den med i førstkom
mende OZ. og send den direkte til:
OZ4AO, Sv. Å. Olsen, Folkvarsvej 9, Kbhv. F.
22. nov.: Kbhvn. afdl. rævejagt til fods.
26. nov.: „CQ“-World Wide DX-contest Te
legrafidelen.
6. dec.: Kbhv. afdi. rævejagt til fods.
7. dec.: Kbhvn. afd. stiftelsesfest.
Hver onsdag er der rævejagt i
Kbhvn. afdi. (Se afdelingsmedde
lelserne).
Med håb om rigtig mange henvendelser.
Vy 73 de OZ4AO.

KØBENHAVN
Afdelingen holder møde hveranden mandag i
„Cirkelordenens Selskabslokaler", Falkonerallé 96,
o. g. Der er parkering i gården med indkørsel fra
Franckesvej.
QSL centralen ar åben fra 19.30 til 20,00, hvorefter
mødet begynder. Nye medlemmer bedes henvende
sig til OZ9SN, som da vil give orientering om afd.
arb. Selvfølgelig kan man også spørge andre af
bestyrelsens medlemmer.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 201, Kbh. NV. Tlf. Sø. 4587 (Afdelingens telefon).
— Næstformand :OZ4SG, Søren Kristensen, Godthaabsvej 172, st. th., Kbh. F. — Kasserer: OZ4AO.
Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9, Kbh. F. Tlf. Go.
1902 v. Giro 59755. — Sekretær: OZ9SN, Sv. Nielsen,
Langdyssen 34, Herlev.
Siden sidst:
Den 12. okt. havde vi den årlige generalforsamling,
hvor ca. 50 medl. var mødt.
OZ1LE (Levinsen) blev valgt til dirigent og førte
den lille, tapre skare gennem generalforsamlingens
skær.
Formanden aflagde en fyldig beretning om arbej
det i det forløbne år. Der var mange indlæg fra
forsamlingen — kritiske og rosende.
Forsamlingen godkendte beretningen.
Kassereren
fremlagde
det
reviderede
regnskab,
som efter et par korte indlæg blev godkendt.
Bestyrelsen blev genvalgt.
OZ5RO blev valgt som formand i byggefonden
efter afdøde OZ7NS.

Efter generalforsamlingen, som forløb i god ro og
orden, udbragtes et leve for afdelingen.
Den 26. okt. gennemgik OZ6NF problemerne om
mellemfrekvensforstærkere. Det var en lille, men
interesseret tilhørerskare der overværede foredra
get, som spændte over stof fra den simpleste MF
til mekaniske filtre, det sidste blev dog frarådet at
fremstille som „køkkenbordsarbejde".
Rævejagter.
For også at give ikke motoriserede jægere lejlig
hed til at deltage i rævejagter, afholdes forsøgs
vis to fodjagter søndagene den 22. nov. og 6. dec.
Jagterne foregår inden for så lille et område, at
man ikke bliver slidt op til knæene. Såfremt der er
tilstrækkelig tilslutning, vil jagterne blive fortsat i
vinterens løb.
Mødested: Hareskov station kl. 10,45.
Togafgang: Hareskovbanen (Nørrebro) kl. 10,10.
Kort.: Målebordsblad 1:20.000 M 3029.
Første udsendelse kl. 11,15, derefter sendes der
hvert kvarter, sidste udsendelse kl. 12,45, call
OZ7RÆV. Alle interesserede er velkomne.
NB. Husk at der stadig køres hver onsdag kl.
20,00-22,00. Til disse jagter bedes jægerne tilmelde
sig på 70 19 83 inden onsdag kl. 18,00.
Desuden bedes jægerne selv medbringe en lap
papir med sit call på, som afleveres til ræven.
Ved ankomst til ræven kl. 20,35 gives 100 points,
deretfer fradrages der 1 point for hvert minut
senere ankomst.
73 de OZ7JT/Anthony/OZ4AO.
Programmet:
23. november :Foredrag.
7.
december stiftelsesfest. Se den indrammede
tekst andet steds.
Morsekursus. Kursus, som afholdes i lokaler på
hærens signalskole, er nu. i fuld gang. Desværre
faldt et par af de tilmeldte fra i sidste øjeblik,
men der er alligevel 24 deltagere.
Vy 73 de OZ9SN.
Københavns Kommunes Biblioteker har anskaffet:
F. W. Behn, Die Kurzwellen. Eine Einfuhrung in
das Wesen und Die Technik frir Amateure und
Radiopraktiker. 5. Auflage. Munchen, 1958. 255 sider,
illustreret.
Werner
W'.
Diefenbach,
Kurzwelle-Amateurantenne fiir Sendung und Empfang. 4. und 5. Auflage.
Munchen, 1958. 64 sider, illustreret.
AMAGER
Fungerende formand, OZ1CC, Hastingsvej 46 S,
tlf. Su 2991.
Mødeaften: Torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17.
Hurtigbus fra Holmens Bro til Lergravsvej stoppe
sted.
Siden sidst:
Torsdag d. 1. okt. var OZ5AB så velvillig at møde
op med sit 2 mtr. grej, og vi fik et par QSO og et
lille VHF foredrag i tilgift. Tak for det, 5AB.
Filmsaftenen forløb også godt med nogle gode
farvefilm fra vejrstationer på Østgrønland. 8EL var
så velvillig at slæbe filmgrej med derned, hvilket
du også skal have tak for. 29. okt. holdt OZ6PA et
foredrag om Rg 1 opståen og ligeledes den ameri
kanske Radiounion, som var den egentlige første
sammenslutning af USA-amatører. Også 6PA skal
have tak, men medlemmerne skal ikke have ros fol
deres fremmøde. Det skorter det meget på, så med
den ringe interesse medlemmerne viser afdelingen,
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er det jo noget svært for en bestyrelse at arrangere
noget. Jeg kunne tænke mig, at medlemmerne frem
sendte en ønskeseddel til bestyrelsen, så vi ad den
vej måske kunne finde frem til, hvad det er for
foredrag. I vil have. TV, frimærker, båndoptager,
foto, eltog eller anden hobby. Vi skal nok finde en
foredragsholder.
17. dec. har vi julefest i klubhuset for medlemmer
og deres børn. Husk en lille gavepakke til dem, for
så langt strækker vor økonomi ikke, men chokolade
og en godtepose skal der nok være til dem, Men
husk, det er nødvendigt at tilmelde senest 8 dage
før festen af hensyn til indkøbet til festen, Am.
3812 V eller Su. 2991.
Program:
19. nov.: Klubaften.
26. nov.: Intet møde.
3. dec.: Byggeaften.
10. dec.: Intet møde.
17. dec. : Julefest for medlemmer og deres børn.
Det er nødvendigt af hensyn til indkøb til festen,
at der sker tilmelding senest 8 dage før til Am.
3812 V eller Su. 2991.
Vy 73 de OZ2XU.
ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på
Hjertingvej kl. 20.
Formand: S. B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 70 A.
Kasserer: A. L. Wentzel, P. Skramsgade 7, tlf. 2305.
Næstformand og sekretær: H. Bang, OZ6BG, Palnatokesalle 23, 1. Best.-medl.: F. K. Krieg, OZ3FK,
Torvegade 66, tlf. 2691 og F. Elstrøm, OZ9BO, Skole
gade 70 A.
Siden sidst:
3CB og 3FK har holdt gode og instruktive fore
drag om henholdsvis strømforsyning og populær
elektroteknik. Den sidste aften blev krydret af en
række gode historier, idet 3FK og Fischer mindedes
deres fortid ved og på de salte bølger.
Månedens program:
Onsdag den 18. nov. OZ8BW: Modtagere.
Onsdag den 25. nov.: Klubaften.
Onsdag den 2. dec.: OZ7BE: Måleinstrumenter.
Onsdag den 9. dec.: Klubaften.
Onsdag den 16. dec.: Fischer: Transistorer.
Vy 73 de OZ6BG.
HOLBÆK
I november mødes vi den 24. kl. 20,00 på „Danne
virke", Schmidtsvej, vi skal til at bygge „Exitere",
og OZ8HC skal holde et foredrag om emnet, så mød
op „OB“. Nu skulle det jo snart være tid at komme
igang på DX-båndene, selv om tiden måske ikke
lige nu er egnet, så er det jo rart at være rustet,
når der bliver åbent, og det ville jo også være
rart, når man hører en „DX“, at kunne starte og
kalde ham.
P. a. v. OZ8HC.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, S,
Chr. Hansen, Kragsvej 49, tlf. 67. Kasserer: OZ4GS,
Sv.
Sigersted
Sørensen,
Borgmestervej
58,
tlf,
2 18 34. Sekretær: OZ9ER, Erling Nielsen, Sundvej
17.
Siden sidst:
Teknisk kursus går godt, med stor tilslutning, og
om mandagen arbejdes der flittigt med neglen. På
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seniorernes byggeaften arbejder vi med bygning af
gitterdykmetre. Vi har fået bygget et reck til vores
klubsender som fornylig er halet frem fra sit hi.
Torsdag d. 8. okt. havde vi diskussionsaften med
hovedforeningens
generalforsamling
som
emne.
mange gode forslag blev fremsat, som vi vil arbejde
på at få gennemført. Auktionen gik fint, sælgelysten var dog lidt større end købelysten, så der var
mulighed for at få billigt grej med hjem, iøvrigt for
løb aftenen hyggeligt med en svingom til ud på de
små timer, tak for tilslutningen Vejle.
Det faste mødeskema:
Mandag kl. 20,15: Morse kursus.
Tirsdag kl. 20, 15: Byggeaften for begyndere.
Onsdag kl. 20, 15: Teknisk kursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniores.
Torsdag d. 19. nov. kl. 20,15: 9ER holder foredrag
om TV sendere og fjernsynets programfremføring.
Vy 73 de 9ER.
LOLLAND-FALSTER
Til mødet i oktober i Nykøbing, hvor 7DR holdt
sit interessante foredrag „Krystaller og deres an
vendelse", var „kun" mødt 13 medlemmer, hvilket
forekommer mig at være lidt beskedent, i betragt
ning af, at vi på almindelige mødeaftener er en
snes eller flere. Han havde fortjent en større til
slutning, men de, der kom, fik noget at vide om
emnet.
7DR fortalte først i korte træk om krystallers til
blivelse, form og egenskaber, gik derefter over til
krystaloscillatorer og sluttede med filtre, der nok
må siges at have den største interesse.
7DR forærede afdelingen 4 krystaller til videre
eksperimenteren i den opstilling, han viste med 1600
kHz MF. 7DR ville gerne ved senere lejlighed kom
me igen og fortælle mere om krystaller og høre om
vore erfaringer med filtre.
Vi siger dig hjertelig tak, 7DR, for dit foredrag,
din gave og det hyggelige samvær, og vi glæder os
til at se dig hernede igen.
Vedr. tekn. kursus, må det siges at være blevet
en sukces. Der er nu 37 elever. 4FL, der er lærer,
har delt kurset i 2 hold, så at der nu undervises
onsdag og fredag.
Næste møde bliver lidt uden for de almindelige
regler. Der har været flere ønsker om at bese
„Sukkerfabriken" i Nykøbing, og dette er nu kom
met i stand. Det var jo ellers Maribo’s tur til at
have mødet, men sukkerfabriken skal jo helst ses,
medens den er igang, så det kan ikke gøres senere.
Til gengæld er Maribo lovet de 2 næste møder.
Det bliver så januar og februar-møderne.
Altså, mødet i november, lørdag den 28.-11. mødes
vi med yl xyl præcis kl. 19.30 ved indgangen til
„Sukkerfabriken" på Gedservej. Omvisningen ledes
af Heinz Stollberg, og regnes at tage 1 time.
Derefter afslutter vi på „Baltic", og der serveres
3 stk. smørrebrød, 1 øl, kaffe og likør, til en pris af
kr. 14,00 incl. betjening pr. deltager. Iøvrigt er der
frit slag, og vi slutter med en svingom.
Husk at møde præcis kl. 19,30.
73 de 7NA.
NYBORG
Formand: OZ4WR.
Lokale: Samme sted.

John

Hansen,

Møllevænget

3.

Siden sidst:
Mandag den 12. oktober afholdtes der foredrag
om rævemodtager. Det var OZ3SH og OZ7W, dei
var aftenens foredragsholdere. De havde medtaget

bade raevemodtager og en rævesender, så det skor
tede ikke på demonstrationer. Alt i alt en meget ud
bytterig aften. Der skal herfra lyde en tak til 3SH
og 7W for det gode foredrag og for de fornøjelige
timer, vi havde sammen.
Efter dette foredrag er interessen for rævejagten
blevet vakt hos flere af afdelingens medlemmer, og
det kan allerede nu røbes, at der i øjeblikket ar
bejdes på at arrangere en ugentlig byggeaften for
rævemodtagere.
Disse
byggeaftener
kan
dog
af
forskellige grunde først starte efter nytår. Ledere
for disse byggeaftener vil blive OZ4MA og OZ9TH.
Programmet:
Mandag den 23. nov. kl. 20: Klubaften.
Mandag den 7. dec. kl. 20: Juleafslutning. Denne
aften bliver lidt ud over det almindelige. Der vil
også i år blive forskellige konkurrencer, kortfilms
m. m. Mød op denne aften allesammen og lad os få
en hyggelig juleafslutning. Grunden til, at afslut
ningen er lagt så tidligt, er. at vi af erfaring ved,
at det kniber med tilslutningen i julemåneden.
Vy 73 L. Johannessen.
NÆSTVED
Afdelingen afholder hver tirsdag kl. 19—22 morseog teknisk kursus på Herlufsholm Dampmølle.
Tirsdag den 27. okt. holdt vi fri, og aftenen var
reserveret OZ1LC, som sammen med 5AB var kom
met til Næstved. 1LC holdt et udmærket og lære
rigt foredrag om VHF-antenner og deres tilpasning.
5LI og 7HZ sørgede for kaffebordet.
Fra den sydlige øgruppe havde fru 2MI, 2E3 og
40L begivet sig til Næstved, for at være sammen
med os denne aften.
Til alle — tak for besøget!
Vy 73 OZ4PP.
SORØ
Med henblik pa den forestående tekniske prøve
har vi formået medlem nr. 6560, C. Lindberg, til at
gennemgå stoffet ved vore møder i oktober og
november md. Samtidig er det besluttet at afholde
disse kursusaftener om tirsdagen i stedet for som
tidligere om onsdagen af hensyn til enkelte med
lemmers deltagelse i andre aftenskolekursus.
I tilslutning til dette tekniske kursus vil vi i den
kommende sæson forsøge at gennemføre et kursus
i engelsk for begyndere, og der har allerede meldt
sig et passende antal interesserede, således at vi
straks kan gå i gang med en time hver tirsdag efter
det tekniske kursus.
Vy 73 OZ4NO.
SØNDERBORG
Formand: H. Wolff, Hertug Hansvej 37,
borg. Kasserer: K. Eskelund, Ringgade 198,
borg.

Sønder
Sønder

Siden sidst:
Afdelingen har fået sit eget lokale! I øjeblikket er
alt i opbygningens tegn; men arbejdet er dog allere
de så vidt, at vi onsdag den 4. nov. holdt møde
i det ny lokale. Der er blevet gjort en kraftig ind
sats af medlemmerne, hammer, stemmejern, skrue
trækker og pensel har haft herredømmet i lokalet
indtil nu, men nu tager vi fat på møbleringen, og så
kommer det elektriske udstyr.
Så er der medlemmer med ledige lørdag efter
middage, kan de komme og tage fat.
Best. 73 de OZ7WZ.

NYE MEDLEMMER
7453
7454
7455
7456
7457
7458

-

Aksel Kramer, Fælledvej 27, Horsens.
Svend V. Kristensen, Nr. Vorupør, Sjørring.
Niels Jensen. Kirkebjergalle 176, Glostrup.
H. Bach, Kr. Koldsvej 39, Åbyhøj,
Jens Kjeldsen, Truevej 32, Brabrand.
Frk. Grethe M. Andersen, Mølletoften 23,
Horsens.
7459 - Frede Østergaard Pedersen, Gedved, Horsens.
7460 - Kurt Grumløse, Flyvedetachement 501, Kagerup.
7461 - Leif Holmark, Vestergårdsgade 18, Arhus.
7462 - Leif Illum Hansen, Sønderbro 14, Haderslev.
7463 - Lars K. Carlsen, Solbakken 9, Holstebro.
7464 - Hans Høgholm Steffensen, Læssøegade 11,
Holstebro.
7465 - Peter K. Carlsen, Solbakken 9, Holstebro.
7466 - P. Gug-Kjeldsen, Nygade 1, Holstebro.
7467 - Kristian Øllgaard Nielsen, Istedgade 29, Hol
stebro.
7468 - Niels Jørgen Bantz, Revvej 16 C, st. th.,
Korsør.
7469 - Hans P. Petersen, Turesensgade 3, 3. th., Kø
benhavn K.
7470 - Bernt Hansen, Sønderlund, Linde, Naur.
7471 - Povl Vagn Jørgensen, Meelse, Horbelev.
7472 - John Jensen, Vorså.
7473 - Ove Mortensen, Tordenskjoldsgade 30 A, 5.,
København K.
7474 - Bent Christiansen, Hesseløgade 4, Ålborg.
7475 - Gert Siegumfeldt Schousbo, Galgenmosevej
1, Holstebro.
7476 - C. P. Kruckow, Glyngøre.
7477 - Peer Hagemann, Maglekær 2, 2., Rødovre,
Valby.
7478 - Egon Nicolaisen, Vestergade 3, Brovst.
7479 - Claus Lyder Nielsen, Porsevej, Holstebro.
7480 - H. Hansen, Grundkær 31, Hvidovre.
7481 - Poul Anthony, Lucernevej 81, Vanløse.
7482 - Per Morgenstjerne, Tingvej 17, Herning.
7483 - Bent H. Olsen, Argos alle 21, 1., Hvidovre.
Atter medlem.
1876 - OZ9NU, K. G. Kressner, Langdyssen 1, Herlev.
3916 - W9ILR, Harry Østergaard, PO Box 402,
Kenosha, Wisconsin, USA.
4202 - OZ5KZ, Chr. Nørgaard, Vesterstræde 20, Thi
sted.
4485 - OZ7OZ, Otto Zimmermann, Arrild.
6105 - Serg. P. Daugbjerg, ST. KMPI 1 Reg., Høvelte Fodfolkskaserne, Høvelte.
6131 - Hans P. Hansen, Nygade 10, Holsted st.
6216 - OZ5GA, V. A. Sørensen, Fåborggade 5, 2.,
København Ø.
7010 - Bo Rasmussen, Skanderborggade 32, Vorup,
Randers.

QTH-RUBRIKKEN
1168 - OZ7FN, Fr. Hansen-Nielsen, HBS Nymindegablejren, Nr. Nebel, ex København Ø.
2452 - OZ8VS, Villy Scheuer, Margrethevej 11, Fre
derikshavn, lokal.
2640 - OZ2HR, Herluf Rasmussen, Stenmaglevej 22,
Brønshøj, ex Grønland.
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3260 - OZ5UF. Leo Andersen. Gothersgade 9. Frede
ricia. lokal.
3332 - OZ3OW, Hans Jensen. Bogfinkevej 3. Kol
ding. lokal.
3420 - OZ3TI, L. Vittrup. Ullsgade 15, Ulfborg, lokal.
3669 - Asger Schrøder-Petersen. Christoffers alle 29,
Søborg, ex København N.
4299 - OZ6NB, Niels Bom, Elmedalsalle 7, Dalum,
Fruens Boge, ex Valby.
4628 - OZ8FK, Jørgen Jensen, Strandvejen 6, Had
sund. ex Fårevejle.
4691 - OZ4LF. Leif Stenlev, Seminarievej 87, Ribe,
ex Tåstrup.
5329 - OZ6HW, P. H. W. Hansen. Fyensgade 24, 1.,
Århus, ex. Brabrand.
5439 - OZ6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løsning, ex
Daugård.
5968 - OZ9KN, Karl P. Hansen, Agtrup, Bjert, ex
Skovby, Jylland,
6110 - OZ6FO. Fin Olsen, Stutterivej 21, 2., Hillerød,
ex København V.
6165 - OZ6KK, Kresten Christensen, Frederiksdal
alle 29, Skive, lokal.
6168 - Hans M. Nørgaard, Vesterbrogade 34, Vejle,
lokal.
6171 - PAORAD, J. Radema, Vogelkersstraat 42,
Leeuwarden, Holland, ex Zuidhorn.
6249 - OZ4CN, T. Nørgaard Rathlev, Niels Juelsgade
1, 4., Arhus, ex Søborg.
6295 - V. Ebbesen, Solbrinken 13, Højbjerg, ex
Arhus.
6327 - OZ3OC, Ole Hansen, Sundbyalle 30, Sundby,
Nykøbing F., lokal.
6329 - OZ4AI, J. Abildtrup, Lovbyvej 31, Horsens,
lokal.
6332 - OZ5PW, P. White, c/o Jes Jepsen, Lavensby,
Nordborg, ex Sønderborg.
6351 - OZ3BL, Bent Larsen, Søndersøvej 4, Vissen
bjerg, ex Bred.
6422 - OZ9FS, Finn Stenstrup, c/o H. Sørensen, Eng
krogen 21, Søborg, ex Hjørring.
6474 - Ib Jensen, Strandvejen 3, Frederiksværk, ex
soldat.
6631 - OZ3LK, Laurits Kammersgaard, Lærkevej 10,
Bramminge, ex Skjern.
6668 - Hans B. Hansen, Elmevej 35, Frederikshavn,
ex Vivild.
6709 - OZ5UA, Ivan Udvarhelyi, Halsebyvej, Korsør,
lokal.
6716 - OZ1LB, Leif Bjørnkjær, Rådmandsgade 48 B,
3. th., København N., ex København S.
6720 - OZ1HM, Ole Hansen, Fuglebæksvej, Hane
hoved, Frederiksværk, ex soldat.
6782 - Ejnar Kilde, Solvænget 32, Herning, ex
Gabøl.
6876 - OZ4EI, E. Hedegaard Jacobsen, Lillehedenvej 18, Hirtshals, ex Skive.
6894 - OZ1JL, Jens Larsen, Sonnesgade 10, 3.,
Arhus, ex Åbyhøj.
7012 - OZ5RM, R. Meilstrup, Parkalle 66. Søborg, ex
Herlev.
7030 - OZ7OMR, Polyteknisk Radiogruppe, vær.
1007, Rektorparken 1, København SV, lokal.
7034 - Fly-Korp., E. F. Hansen, kasernen. Tønder,
ex Søndenbro.
7041 - H. O. Konnerup Møller, Jyllandsalle 33, 3.
Arhus, ex Hirtshals.
7048 - Erik Jacobsen, c/o Esbech, Østergade 12.
Brovst, ex Skovsgård.
7089 - OZ4AR, Arne Bodum. Solsortvej 3, 3., Silke
borg, ex Ulfborg.
7152 - Math O. Olesen, SIO JTGR, Langelandsgade
kaserne, Århus, ex Abvhøj.
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7168 - Poul M. Vorbjerg. Egå efterskole. Hjortshøj,
ex Kolind.
7400 - OZ6KE. Kurt E. Sørensen. Dr. Alexandrinesvej. Skagen, lokal.
7413 - OZ4IW, Jens Jørgen Ipsen. Bakkehuset.
Aløse, Øster-Marie, ex Lyngby.
7423 - Jens Hjort, Th. Jensensvej 7, Gimsing.
Struer, ex Varde.
7430 - Finn Yde. Nørgård 1. Gimsing. Struer, lokal.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr. :Postb.79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116
Redaktører:
Teknisk: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs Allé 8, Kbh.,
Søborg, tlf. 98 13 01. (Hertil sendes teknisk stof).
Ansvai’sh.: Arne Christiansen, Gyldenstenvej 10. Oden
se, tlf. 11 23 35. (Hertil sendes alt øvrige stof senest den
1. i måneden.
Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Næstformand: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, GI
Hasseris, Ålborg, tlf. 3 53 50.
Kasserer: OZ3FM,Emil Frederiksen, Nørretorv 15, Hor
sens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Frederiksborgvej
201, Kbhvn. N. V., tlf. Søborg 4587.
Medlemmer af kreds 1: København med omegnsdi
strikter.
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 201, Kbhvn.
N. V., tlf. Søborg 4587.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63,
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ4AO, S. Aa. Olsen, Folkvardsvej 9, Kbhvn. F , tlf.
Go 1902 v.
Medlemmer af kreds 2: Sjælland København med
omegnsdistrikter, Møen, Lolland, Falster, Bornholm,
Færøerne og Grønland.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. 85 31 44.
OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde 102.
Medlemmer af kreds 3: Fyn med omliggende øer.
OZ6RL, U. J. Krarup, Aløkkehaven 3, Odense, tlf.
12 93 70.
Medlemmer af kreds 4:Jylland. Læsø,Samsø og Anholt.
OZ3FM, E. Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67.
OZ2NU, B. Petersen, Dvbrogård, GI. Hasseris. Aalborg,
tlf. 3 53 50.
OZ2KH, P. Hansen, Borkvej 9. Nørre Nebel. tlf. 4.
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111.
Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Aalborg.
Landsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, tlf. (dag) 6111,
Randers. Hertil sendes anmodninger om DR-nummer.
QSL-centralen:
EDRs QSL-eentral, Postbox 335, Aalborg' Giro-konto
23934.
A n noncemanager:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
øvrige annoncer: OZSPA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S, tlf. Amager 3664 v.
Trvkt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse

Vil De gerne have
radiosendetilladelse og bygge
Deres egen
radiosender?

Ring til PA 8386
eller skriv til. .

Tænk Dem, hvor morsomt det vil være at kunne tale
med hele verden — at finde nye venner i Australien,
Amerika og Skandinavien!
TK-skolens specielle radiotekniske uddannelse sætter
Dem i stand til at na dette mål på den behageligste og
hurtigste måde ved undervisning pr. brev i Deres egen
hyggelige stue og til den tid, der passer Dem bedst. Dette
kursus er specielt udarbejdet for elever, der ønsker at
tage den af Post- og Telegrafvæsenet krævede prøve til
sendelicens. Vi sender Dem gerne vor undervisningsplan.

TK-SKOLEN
Set. Annæ Palæ — Dr. Tværgade 21 — København K.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vi beder medlemmerne klippe disse vedtægtsænIringer ud og klæbe dem ind i EDRs vedtægter
iå de § afsnit, hvor de hører hjemme.
Vy de 73 5RO
Sekretær.
§ 3. Anmodning om optagelse i EDR tilstilles
kriftligt kassereren. — Bestyrelsen kan nægte en
nsøger optagelse i foreningen og kan ekskludere et
aedlem af foreningen, når særlige grunde taler deror. Sådanne afgørelser skal godkendes af den forst
emmende generalforsamling og kan ikke indankes
or domstolene.
§ 7. Medlemskontingentet indbetales årsvis forud i
narts
måned
for
det
følgende
medlemsår.
Ved
kriftlig henvendelse til kassereren kan kontingen2t dog indbetales kvartalsvis. Helårsbetalende med;mmer får fra kassereren tilsendt et postgiroindbealingskort, og dette kan indtil 15. marts benyttes til
ontingentindbetalingen.
Kvartalsvis
betalende
med
ammer skal inden den 15. i hvert kvartals sidste
låned på det tilsendte indbetalingskort fremsende
ontingentet for det kommende kvartal.
Medlemmer, der aftjener deres værnepligt, kan få
idtil to års medlemsskab for halvt kontingent,
år de opgiver adresseændring til militæradresse.
Æresmedlemmer
og
hovedbestyrelsens
medlemner samt de to revisorer er kontingentfrie i landsoreningen.
Bestyrelsen kan efter ansøgning helt eller delvis
ritage særlig vanskeligt stillede medlemmer (f. eks.
ilinde, invalider) for kontingentbetaling.

Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Til underretning for foreningen fremsendes hoslagt oversigt
over de i september måned d. å. skete ændringer vedrørende
amatør-radiosendetilladelser.
Nye tilladelser:
B OX3FJ, Finn Johannessen, Godthåb.
B OX3KM. 4197. K. B. Madsen, Godhavn. (tidligere OZ4KM)
Inddragelse:
B OZ4KM, K. B. Madsen, Strandstræde 9, Kalundborg.
(nu OX3KM)
Ændring fra kategori C til kategori B:
B OZ2SG, S. Gram-Hansen, Tureby Alle 28,
Hvidovre.
B OZ5HO, V. Hornemann, Blåregnvænget 17,
Virum.
B OZ6HD, H. Dahlin, Willemoesgade 12, København 0.
B OZ6SA, S. Aa. Petersen, Slotsherrensvej 39, Vanløse.
B OZ8LC, L. Aa. Christensen, Redsted Mors.
B OZ9BL, B. Lorenzen, Ragebøl pr. Dybbøl.

Radiotekniker
med første klasses praktiske og teoretiske kund
skaber,
gerne
kortbølgeamatør,
tilbydes
ansættelse
som assistent på vort laboratorium for udvikling
af forstærker- og senderkonstruktioner. Tiltrædelse
snarest.
AMPLIDAN A/S
Møntmestervej 17, NV.

