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OZ skifter teknisk redaktør

Når OZ i næste måned 
går i trykken, skal vi sige 
farvel til en god medar
bejder. OZ7EU tager af
sked med en gerning, han 
har røgtet i mere end 15 
år. Vi, der kender 7EU, 
ved, at det er med vemod, 
han forlader sit kære 
blad, men det er gået 
ham, som mange andre af 
vore teknikere, opgaver
ne fra anden side bliver 
større og flere og tiden 
mere og mere knap.

Det er mange år, 7EU 
har været vor tekniske 
redaktør, og det må siges, 
at han i alle måder har 
været vor forening og 
amatørerne en god mand. Han har aldrig 
været bange for at tage opgaver på sig, og 
utallige er de timer, han har ofret til gavn 
for E.D.R.s medlemmer, det være sig som 
skribent, foredragsholder eller i ledelsen.

7EU vil blive husket fremover som et af de 
store redaktørnavne; han har altid forenet 
stor teknisk viden med evne til at udtrykke 
sig, så vi kunne forstå og lære. En let og be
hagelig sprogtone har altid kendetegnet en 
artikel af OZ7EU.

Nu må vi altså se i øjnene, at 7EU forlader 
OZ. Vore gentagne ønsker om at få ham til

at fortsætte, har han ikke 
kunnet imødekomme. Han 
har følt, at han ikke mere 
kunne give den tid, hans 
kære blad fortjente, og 
det er hans ønske, at 
unge kræfter skal føre 
hans gerning videre.

På hovedbestyrelsens og 
alle medlemmernes vegne 
bringer jeg en hjertelig 
tak til 7EU for hans store 
indsats gennem de mange 
år. Redaktøren 7EU for
lader os, men vennen og 
radioamatøren 7EU har 
vi stadig iblandt os, og vi 
ønsker ham mange lykke
lige år fremover.

OZ6PA,  formand.

Hovedbestyrelsen har ansat OZ7AQ som 
teknisk redaktør i stedet for OZ7EU. Med
lemmerne kender 7AQ, civilingeniør Bent 
Johansen, fra flere transistorartikler i OZ, 
ligesom han er medarbejder ved E.D.R.s nye 
håndbog. Vore gamle redaktører, 9R og 7EU, 
har sat både kryds og slange ved 7AQ, og vi 
andre venter os ikke så lidt af vor nye redak
tør. Velkommen til arbejdet.

6PA.
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Fattigmands-CW på alle bånd for ca. 100 kr
Af OZ3FL.

Det kan måske synes mærkeligt, at „OZ“ 
nu 15 år efter krigens afslutning bringer 
en konstruktion, som baserer sig på ombyg
ning af en af de amerikanske flyvesendere, 
men sagen er jo den, at disse sendere indtil 
for nylig har været en mangelvare på det 
danske amatørmarked. Vi må altså hilse det 
med tilfredshed, at en af „OZ“s annoncører 
(se OZ for januar 1960) har været så heldig 
at falde over et parti — på et tidspunkt, hvor 
den altid nævnte „onkel" i staterne nu snart 
skal søge med lys og lygte for at finde noget.

Foto nr. 1.
Den ombyggede BC-457 med coax-fatning til an
tennen på forpladen forneden til venstre. I højre 

side af kassen findes knap for C.4 og C.3.

I begyndelsen af 1959 fik jeg leveret den 
eneste type, som på det tidspunkt kunne 
skaffes; det var BC-457, som tuner fra 4—5,3 
mc. Umiddelbart var det jo ikke noget for 
amatører, men det var meget nemt at få den 
trimmet om til at begynde ved 3500 kc, såle
des at den i det mindste var ti at bruge på 
80 meter. Senderen består i al sin enkelthed 
af en meget stabil VFO med trioden 1626 og 
i PA 2 stk. 1625 i parallel. Flytningen til 80 
meter blev gjort ved blot at dreje jernkernen 
i osc.spolen helt i bund (skruen er blå); des
uden blev skærmen, som afskærmer osc.spo
len og den kraftige parallelkondensator fjer
net og fastspændingen for rotor løsnet. Sam
tidig blev der boret hul i skærmens side, 
således at parallel-kondensatoren kunne 
drejes til 3500 kc udefra; selve VFO-konden- 
satoren skal selvsagt være helt inddrejet 
under denne trimning. Over PA-afstem- 
ningskondensatoren sidder parallelt en til
svarende kondensator, som også skal løsnes

for at kompensere for den foretagne flytning 
af frekvensen. Hele denne ændring kan laves 
på kort tid, men så har man alligevel kun en 
80-meter sender — og så kan man ligeså godt 
eller bedre — anskaffe BC-696, som i forvejen 
tuner fra 3—4 mc.

Min hensigt med BC-457 var imidlertid 
ikke at få en speciel sender til 80 meter, men 
at have en lille reservesender til alle bånd 
stående. Resultatet fremgår af diagrammet og 
de ledsagende fotos. Hele historien fylder kun 
15 X 20 cm og med ca. 30 cm i dybden — 
uden ensretter, som passende kan placeres 
„under bordet". Der er jo ikke tale om high- 
power, da jeg kun har ca. 400 Volt på PA 
og ca. 30 Watts input, men spændingen kan 
uden videre sættes op til 750 Volt, hvorved 
75 Watt let skulle kunne opnås.

Digrammet.
Vi ser den oprindelige VFO, som er benyt

tet af militæret og er meget stabil, når den 
ikke nøgles i anoden som i BC-457 men efter
følges af et buffertrin. Som et eksempel på 
denne type VFO’s stabilitet kan jeg nævne, 
at BC-458 (5,3—7 mc, men ellers identisk 
med BC-457) i meget stor udstrækning er 
blevet ombygget til komplet ESB-sender på 
100 Watt; at ESB-folkene kan bruge denne 
VFO siger vist mere end mange ord. Hvorfor 
har „OZ" monstro ikke set noget til denne 
billige udgave af en ESB-sender? Ganske vist 
har jeg selv en stående klar til at prøvekøre, 
men det er da helt som novice på det område!

Numrene 1—7 på spolen står ikke i sende
ren, men nr. 1 begynder fra bagkanten af 
senderen. Nr. 1 klippes af; nr. 2 og 3 forbliver, 
som de er (altså nr. 2 til ben 2 på 1626). Nr. 4 
går til jord gennem en 30 kOhms modstand 
afkoblet med C8 (mærket 4190). Nr. 5 for
bliver forbundet til 6000 pF glimmerkonden
satoren (ikke vist i diagrammet) og dertil for
bindes de 12,6 Volts glødespænding til oscil
latorrøret. Bemærk at ben 7 og 8 skal for
bindes sammen; oscillatoren svingede ikke 
hos mig, da jeg havde jordet ben 7. Nr. 6 
klippes af — den gik førhen til den lille faste 
stabiliserings-kondensator. Nr. 7 (der sprin
ges altså over een spoleforbindelse, som ikke 
har nogen loddetap) går til gitteret på buffer- 
røret EL41. I den originale udførelse blev der 
brugt 24 Volt til glødetråden, da der i serie 
med 1626’s glødetråd fandtes et magisk øje,
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som ikke bruges her. Glødetråden på de 2 stk. 
EL41 ligger derimod nu i serie, så der kan 
bruges 12,6 Volt glødespænding.
Konstruktionen.

Man begynder med at fjerne den ene fat
ning for 1625 (den til venstre set forfra); over 
hullet monteres en plade med 2 stk. fatninger 
for EL41 —• de kan lige være der! Ligeledes 
fjernes: Både den lodrette spole og rullespo-

Bufferrøret EL41 er løst induktivt koblet 
til ose.spolen, og i dets anodekreds ligger spo
len L.2 (Prahn form nr. 5013), som afstemmes 
bredt til 20, 30 eller 40 meter, eftersom man 
ønsker at arbejde på 10, 15 eller 20 meter. 
Spolen har ialt 44 vdg. af 2,2 mm laktråd, og 
der er udtag fra den „åbne" ende ved 20 vdg. 
og 34 vdg. Med de opgivne vindingstal skal 
spolen med en enkelt jernkerne kunne trim-

len; den første skal bruges igen i Pi-ledet 
som L.5 — og den sidste kan passende gem
mes til andet formål. Den variable konden
sator parallelt med afstemningskondensato
ren fjernes også for at give plads til spolerne 
L 2 og L 3. Den forreste PA-kondensator, som 
er gearet sammen med oscillatorkondensato
ren, må frigøres og akslen forlænges ud gen
nem et hul i senderens højre side. På forpla
den sættes en aluminiumsplade, som dækker 
„vinduet" og på denne plade monteres fra 
venstre: omskifter O.III, kondensator C.5 og 
omskifter O.II. Øverst er sat et mA-meter 
på 0-1 mA, som kan måle henholdsvis gitter
strøm (max. 10 mA) eller pladestrøm + sg.- 
strøm (max. 200 mA) i PA-røret ved vippe
omskifteren til venstre for meteret. Målingen 
sker enten over R.ll eller over R.12; bemærk 
at + og -r- vendes. Meteret kan forresten ud
mærket erstattes med en 200 eller 300 mA 
lommelampepære i PA og en tilsvarende med 
et ringe strømforbrug mellem R.ll og jord 
— når man altså bare een gang har fået kon
trolleret de pågældende strømme.

Som det fremgår af diagrammet, skal ano
despændingen til VFO-røret være stabilise
ret; jeg har selv brugt 140 Volt fra et 280/40, 
som sidder i ensretteren som en slags bleeder, 
men ved første lejlighed bliver røret udskiftet 
med et af de billige små stab.rør.

mes til at passe på de opgivne områder — 
men ellers kan en lille trimmer over spolen 
jo bruges. Spolen er iøvrigt monteret ovenpå 
chassis i en lille Prahn spoledåse.

Efter bufferrøret følger et andet EL41 som 
driverrør, og dets anodekreds kan afstemmes 
med C.3 på 120 pF over L.3. Denne sidste er 
lavet af 2 stk. Prahn 5013 forme; der er 
„kørt" en jerkerne halvt ned i den ene spole
form (fæstnet med lim), og derefter er den 
anden form drejet i spænd, husk også lim her. 
Det bliver til en form af dobbelt længde, og 
den har ialt 76 vdg. af 0,2 mm laktråd. Ud
tagene fra jordenden er ved henholdsvis 46, 
62, 68 og 72 vdg. Spolerne til 10, 15 og 20 
meter er viklet med 1 vdg. i hvert hak resten 
med 2 vdg. i hvert hak.

PA-trinet er ret ordinært med Pi-led i 
udgangen, og formen til L.5 er den opret
stående keram. spole fra BC-457 dog nu helt 
fuldt beviklet med 0,7 mm monteringstråd 
med jernkernen i 80 meter enden af spolen. 
Det er nødvendigt at få så mange vindinger 
på som muligt, da det ellers kan knibe med 
at nå de 80 meter med den forholdsvis lille
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PA-kondensator. L.4 er viklet af stiv, blank 
kobbertråd og har ialt 7½ vdg. Udtag til 
10 meter er ved 3 vdg. og til 15 meter ved 5 
vdg. fra den varme ende. På L.5 er 20 meter 
udtaget ved 1 vdg. og 40 meter 14 vdg. fra 
samme ende. C.4 er den oprindelige PA-af- 
stemning, som dog nu drejes seperat; C.5 er 
Prahn på 180 pF. C.21-22-23 + 26 er beregnet 
til at blive shuntet i parallel med C.5, når 
koblingen til antenne eller afstemningsled 
gør det nødvendigt. Man kan populært sige, 
at jo mere kondensator, der er indskudt, desto 
løsere er koblingen til antennen.

Nøglingen sker ganske enkelt i katoderne 
på de sidste 2 rør, og jeg har endnu ikke selv 
sat nøglefilter på, da jeg hverken har kunnet 
konstatere TVI-forstyrrelser eller har fået 
rapporter om, at jeg skulle forstyrre udadtil.

Foto nr. 3.
Senderen set nedenfra. Den underlige tingest i 
nederste højre hjørne er gitterkondensatoren C.6.

Senderen blev bl. a. prøvekørt i første del 
af den amerikanske CW-test og gav på nogle 
timer under ikke-gode forhold 65 QSO, hvor
af kun 20 rapporter var under 579; antennen 
er hjemmelavet G4ZU-beam, som også har 
været beskrevet i „OZ“. — PA-trinet kan for
øvrigt køres enten ligeud eller som dobler. 
På 10 meter er jeg nærmere de 3 mA i git
terstrøm med drivertrinet på 20 meter frem
for på 10 meter. At jeg har brugt EL41 i 
stedet for en mere moderne type rør skyldes 
udelukkende, at de lå i skuffen og kedede 
sig!

De dele, som allerede findes i BC-457, er følgende: 
Cl-2-4-6-7-8-20 (mrk. 7012) og L1 og L.5. Rl-2-3-9-13 
(med lille spole påviklet; sidder øverst i keram. 
PA-spole).

De andre værdier er: C.3 og C.5: Prahn 120 og 180 
pF. C.9-10-13-16-17 5000 pF. C.18: 1000 pF. C11—14: 
1500 pF glimmer. C.19: 1000 pF glimmer. C.21: 250 
pF. C.22: 500 pF. C.23: 750 pF. C.26: 1500 pF. C.24—25:
10.000 pF. C.12—15: 150 pF. HF 1: Prahn 2,5 mH. 
HF 2: Prahn 700 uH. R.5 og 8: 20 kOhm. R.6 og R.9: 
27 Ohm. R.7: 47 kOhm. R.10: 20 kOhm. R.ll: 560 
Ohm. R.12: 25 Ohm. 3 Watt. R.14: 4700 Ohm. O.I/II 
og O.III: MEC med 5 stillinger.

Efterskrift
PS. I 2. del af den amerikanske test blev senderen 

også prøvet — og resultatet var næsten overra
skende! Denne afdeling gav nemlig lige ved de 300 
QSO med fb rapporter hele vejen igennem. Antallet 
af distrikter blev ialt 36 på 10—15 og 20 meter, og 
antallet af QSO var alt, hvad jeg kunne køre hjem 
på en „gårdpumpe". OZ3FL.

Foto nr. 2. Viser de få deles placering. Den tomme oktal-fatning til højre bruges til spændingstilslutning.
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Den elektronisk stabiliserede ensretter
virkemåde — beregning — konstruktion

Aj OZ3NJ, Sv. B. Jensen.

Formålet med denne artikel er at klarlæg
ge de problemer, der knytter sig til konstruk
tionen af en elektronisk stabiliseret ensretter.

Denne ensrettertype findes i to forskellige 
udførelser, med fast indstillet udgangsspæn
ding og med variabel udgangsspænding. For
delen ved en sådan ensretter er, at den har 
en lav indre modstand, således at der ikke 
fremkommer væsentlige spændingsvariatio
ner på udgangsklemmerne, selv når belast
ningen varierer fra tomgang til maksimal 
belastning; udgangsspændingen vil endvidere 
være tildels uafhængig af netspændingsvaria
tioner. At man så yderligere med simple mid
ler kan konstruere ensretteren, således at 
man kan udtage en variabel stabiliseret ud
gangsspænding fra denne, gør, at denne ens
rettertype er særdeles anvendelig til eksperi
menter. <

katoden af V1 får man så den stabiliserede 
spænding, der optræder over belastningen Rb 
En del af udgangsspændingen påtrykkes git
teret af forstærkerrøret V2, hvis gitterspæn
ding er bestemt dels af denne spænding, dels 
af spændingen over spændingsreferencerøret 
V3. Forstærkerrørets anodebelastning er Ra2 
spændingen herover påtrykkes styregitteret 
i VI.

For at kunne forstå hvorledes den stabili
serende virkning fremkommer, må man 
tænke sig, at udgangsspændingen V2 falder, 
f. eks. på grund af en stigende belastning. 
Hermed falder også spændingen på styregit
teret i V2, der nu trækker en mindre anode
strøm. Denne mindre anodestrøm i V2 forår
sager, at anodespændingen Va stiger, da der 
nu bliver et mindre spændingsfald over R a2- 
Da Vs tillige er en del af gitterspændingen 
for V1, vil spændingsstigningen forårsage, at 
der bliver et mindre spændingsfald over re
gulatorrøret V1. Det ses, at den faldende ten
dens for udgangsspændingen V2 bliver mod
arbejdet på grund af den tilbagekobling, der 
findes i opstillingen. Hvor kraftigt denne re
gulering virker, afhænger dels af V1’s stejl
hed, dels af forstærkningen i forstærkerrøret 
V2.

I det følgende er vist, hvorledes man kan 
beregne den indre modstand og stabiliteten 
overfor netspændingsvariationer. Dette er 
ikke nødvendigt for den praktiske konstruk
tion, men er medtaget for eventuelle interes
serede.

Et udtryk for stabiliteten med hensyn til 
belastningsvariationer er opstillingens indre 
modstand, der findes ved hjælp af ækviva
lentdiagrammet i fig. 2. Man må her tænke

Til belysning af ensretterens virkemåde er 
der vist et principdiagram i fig. 1. Den usta- 
biliserede spænding påtrykkes til venstre; 
denne spænding fås fra en almindelig ens
retter, som må kunne præstere den ønskede 
udgangsspænding plus en yderligere spæn
ding, der ligger over regulatorrøret V1. Fra Fig. 2.
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sende stejlhed (af hensyn til kraftig regule
ring). En triodekoblet 807 vil kunne afgive 
50—80 mA efter forholdene. Hvis dette ikke 
er nok. kan man parallelforbinde to eller 
flere rør, indtil man kan aftage den ønskede 
strøm. Da 807 tillige er et billigt rør, er det 
her valgt til beregningseksemplet.

Som forstærkerrør kan enhver LF-pentode 
anvendes. I det følgende forudsættes pen- 
toden EF40 brugt.

Referencerøret V3 skulle helst være et vir
keligt referencerør som f. eks. 85A2; et al
mindeligt stabiliseringsrør som 90C1 kan dog 
anvendes med udmærket resultat.

Diagrammet af den færdige opstilling er 
vist i fig. 3. Som det ses, er der kun anvendt 
et stk. 807 som regulatorrør, hvorfor den 
maksimale udgangsstrøm er begrænset til 
ca. 75 mA.

Ved beregningen af opstillingen må man 
først opstille kravene til denne. Her er den 
ønskede udgangsspænding sat til 150—300 
Volt. Da regulatorrøret kræver en vis mind
ste anodespænding (ca. 125 til 150 Volt) for 
at kunne fungere tilfredsstillende (uden git
terstrøm), må strømforsyningen kunne afgive 
en spænding på:

V1 = 300 + 150 = 450 Volt.
Transformatoren afgiver 2 X 450 Volt ved 

en strøm på 300 mA, ensretterrøret er en 
GZ34, hvilket giver plads til udvidelser. Der 
er anvendt choke-indgang i filteret, for at 
spændingerne fra strømforsyningen ikke skal 
svinge alt for voldsomt ved forskellige belast
ninger.

For at lette beregningerne for de, der even
tuelt kunne tænke sig at lave en anden op
stilling end den her viste, er der i fig. 4 vist 
et karakteristikfelt for en triodekoblet 807. 
Det heri optrukne felt (1, 2, 3, 4) angiver det 
område, som røret vil arbejde i i den her 
nævnte opstilling. Man må her huske, at når
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sig, at man sætter en generator over udgangs
klemmerne, og man finder så den indre mod
stand som forholdet mellem generatorspæn
dingen og generatorstrømmen. I fig. 2 er A2 
en forstærker, der svarer til V2 i fig. 1, Ril 
er den indre modstand i regulatorrøret V1 og 
Rie er strømforsyningens indre modstand.

Ser man bort fra den strøm, der løber gen
nem spændingsdeleren til V2’s styregitter, 
får man følgende udtryk:

Hvis man. her indsæter nogle karakteristiske 
værdier for μ, m og A2, får man:

altsa en ganske væsentlig reduktion. Minus et 
foran værdien for A2 svarer til fasedrejnin
gen mellem gitter- og anodespænding for V2.

Skal man udregne variationen af V2 med 
hensyn til variationer i spændingen fra 
strømforsyningen får man, idet den lille ge
nerator nu indsættes i serie med Rie , på lig
nende måde følgende udtrvk:

indsætter man her de ovenfor benyttede vær
dier, får man:

Med hensyn til dimensioneringen af de for
skellige komponenter, så afhænger disse jo 
af det, man vil kræve af ensretteren. Regula
torrøret V1 skal kunne bære den ønskede 
belastningsstrøm og skal tillige have en pas-



der er maksimal udgangsspænding, er anode
spændingen over regulatorrøret kun 150 Volt, 
medens den for mindste udgangsspænding er 
300 Volt. Begrænsningerne for de tilladelige 
arbejdsområder for røret angives dels af kur
ven for det maksimale anodetab (25 Watt), 
dels som tidligere omtalt af gitterstømmens 
indtrædelse. Den sidste faktor kan anses for 
betydningsløs, hvis gitteret holdes på en 
spænding, der er mindre end - 3 Volt i for
hold til katoden.

Det skal bemærkes, at de ovenfor opstillede 
udregninger stemmer særdeles godt med de 
målte resultater, dog ikke når I2 er under 
2—5 mA. Det må anbefales, at man sørger 
for en passende bleeder til at tage denne

Ved hjælp af et almindeligt karakteristik
felt for EF40, kan man finde anodespændin
gen som funktion af gitterspændingen, idet 
man indlægger en arbejdslinie, svarende til 
anodemodstanden. Denne anodemodstand vil 
bestemme forstærkningen, således at for
stærkningen er større, jo større anodemod
standen er. Det kan dog i almindelighed ikke 
betale sig at gå over ca. 300—500 kOhm.

For at bestemme forholdet m (se fig. 1) kan 
man dels gå eksperimentelt frem, dels kan 
man regne sig frem til det. Her kan man med 
fordel benytte følgende fremgangsmåde: Man 
fastsætter forskellige værdier for V2 og I2, 
m findes nu på følgende måde:

1) Anodespændingen på regulatorrøret V1: 
Val = V1 - Vs.

2) Gitterspændingen på regulatorrøret V1: 
V gl fås af fig. 4.

strøm. Denne bleeder kan jo eventuelt være 
formodstand til et voltmeter, der viser ud
gangsspændingen .

Kondensatoren fra V1’s katode til poten
tiometerarmen skal sørge for, at en eventuel 
brumspænding bliver modkoblet fuldt uanset 
potentiometerets indstilling.

Ved eksperimenter med skærmgitterudta- 
get til V2 kan man opnå, at udgangsspændin
gen inden for vide grænser bliver så godt som 
uafhængig af netspændingen. Her fandtes det 
bedste resultat med en spænding på skærm
gitteret på ca. 140 Volt. Grunden til, at spæn
dingsdeleren til skærmgitteret går til anoden 
på referencerøret, er, at dette ellers kun ville 
gennemløbes af anodestrømmen i V2; denne 
strøm ligger langt under det, der i rørkatalo
gerne er opgivet som anbefalet hvilestrøm.

Potentiometeret til indstilling af den øn
skede udgangsspænding skal af hensyn til
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3) Anodespændingen på forstærkerrøret 
V2: Va2 =V2 -7- Vref + Vgi .

4) Gitterspændingen på forstærkerrøret 
V2: Vg? fås af karakteristikfeltet for EF40.

5) Forholdet m findes nu af m



Konstruktionsbeskrivelse af 50 Watts modulator
Af Bent Larsen, OX3BL.

Inden man påbegynder bygning af en mo
dulator, må man gøre sig klart, at en sådan 
hverken er eller må være en hi-fi forstærker. 
Dette er almengyldigt uanset hvilken form 
for modulation, man anvender. Ved amplitu
demodulation er, som det må formodes at 
være de fleste bekendt, en senders output 
størst, når der moduleres 100 %. Desværre 
kan man kun opnå denne idealtilstand (mo
dulationsgrad = 100 % på talespidserne, 
hvorfor gennemsnitsmodulationsgraden kun 
bliver 40 til 70 %, fidusen er derfor at hæve 
gennemsnitsmodulationsprocenten for herved 
at opnå størst muligt middeloutput.

Ved en nærmere analyse af talespektrum 
har det vist sig, at praktisk talt al stemmens 
energi ligger i bassen, altså frekvenser under 
cirka 500 c/s, medens dette spektrum, fra 0

stabiliteten helst være trådviklet, et kulpo
tentiometer (Vitrohm P54 kv I) kan dog an
vendes, blot må det undersøges, om den til
ladelige belastning ikke overskrides.

Fig. 5 viser resultatet af nogle belastnings
forsøg med opstillingen i fig. 3.

Hvis man ønsker en udgangsspænding, der 
er variabel fra 0 Volt op til en vis spænding, 
må man yderligere have en negativ spænding 
fra strømforsyningen som vist i fig. 6. Grun
den hertil er, at regulatorrøret skal have en

Fig. 5.

til 500 c/s, ikke bidrager væsentligt til talens 
forståelighed, men kun giver stemmen en 
personlig klang. Forståeligheden ligger mel
lem cirka 500 og 2500 c/s, og i dette spektrum 
er stemmens energi nær konstant. Ser vi på 
frekvenser over 2500 c/s, viser det sig, at 
disse ikke medvirker til forståeligheden, men 
på den anden side heller ikke indeholder 
mere energi end frekvenserne mellem 500 og 
2500 c/s.

Jfr. ovennævnte er det nærliggende at kon
struere sin modulator med nedre grænsefre
kvens 500 c/s, og øvre 2500—-3000 c/s. Man 
kunne uden skade for forståeligheden gå 
endnu længere og lægge grænsefrekvenserne 
på 750 og 2200 c/s, men det er der ingen 
grund til, da der ikke spares nogen effekt 
herved, man opnår kun, at talen totalt mister

stor negativ gitterspænding, når hele strøm
forsyningsspændingen skal optages af dette. 
Denne gitterspænding kan i opstillingen i fig. 
3 ikke blive mindre end:

Vgmin = Va2 + Vref - Vo 
Det ses heraf, at man for en udgangsspæn
ding på V2 = 0 Volt får:

Va2 = Vgmin - Vref

Hvis Vref = 90 Volt Og Vgmln = A- 70 Volt 
får man anodespændingen på V2 til Va2 = 
- 160 Volt, hvorfor det er nødvendigt at 
lægge katoden af referencerøret ned på en 
spænding på ca. -t- 200 Volt. Strømmen, der 
kræves ved denne ekstra negative spænding, 
er dog ikke ret stor (ca. 5—10 mA).

Fig. 6.
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sin personlighed og kommer til at lyde snøv
lende, det vil derfor være umuligt at identifi
cere operatøren på stemmen, ja, jeg tror 
næppe, man kunne høre forskel på en kvindes 
eller mands stemme. Imidlertid er der også 
en anden ting at tænke på, nemlig senderens 
båndbredde, der ved AM med dobbeltside
bånd er 2 gange højeste modulationsfrekvens, 
vælges højeste modulationsfrekvens således 
til 2500 c/s, bliver båndbredden altså 5 kc/, 
hvad der er meget passende, man skal jo også 
tænke på sine kammerater og ikke optage 
mere plads i de i forvejen snævre amatør
bånd end højest nødvendigt.

modulation og samtidig sikres en høj gen
nemsnitsmodulationsprocent. løvrigt er vir
kemåden omtrent den samme som i de almin
delig anvendte støjbegrænsere.

Selektive forstærkere er, forstærkere der 
kun tillader et smalt frekvensbånd at passere, 
medens frekvenser udenfor dette bånd dæm
pes, denne selektivitet opnås ved brug af af
stemte kredse, herunder RC og LC led, denne 
metode er efter min mening lettere at lave, 
da der ikke kræves hverken rør eller dioder,

Figur 1.
S 1 er vist i stand-by stilling. Sluttes afbryderen 

startes sender og modulator samtidig.

Begrænsningen af talefrekvenserne kan op
nås på mange forskellige måder, disse kan 
dog alle opdeles i 2 principielt forskellige 
grupper, nemlig amplitudebegrænsere, her
under de såkaldte „clippere", „peakchoptere“ 
og diodebegrænsere, i den anden gruppe op
nås det samme ved anvendelse af afstemte 
kredse, her er altså tale om selektive for
stærkere.

Amplitudebegrænseres virkemåde er den, 
at alle spændinger over en vis værdi skæres 
ned til denne værdi, dette kan for eksempel 
gøres med en diode med forspænding, varie
res forspændingen, varieres begrænsningen 
tilsvarende. For at opnå effektiv begrænsning 
er det imidlertid nødvendigt at „clippe" både 
de positive og negative spidser, man skal der
for bruge 2 dioder eller et dobbeltrør. Da 
disse begrænsere, for overhovedet at virke 
som begrænsere, skal arbejde ulineært og 
derfor producerer harmoniske, er det nød
vendigt, at de efterfølges af et filter, som af
skærer de harmoniske. Et sådan filter bør 
have skarp „cut-off“ ved 3 kc/s. En anden 
fordel ved amplitudebegrænsere er, at de 
samtidig har en vis AVC virkning, er be
grænser- og styrkekontrol, en gang for alle 
rigtigt indstillet undgår man effektivt over

ligesom man også slipper for nogen justering. 
Det er da også denne ide, jeg har brugt i nær
værende konstruktion.

Det var lidt om teorien, lad os gå over til 
diagrammet, fig. 1. Da modulatoren er bereg
net til kulkornsmikrofon, må vi have en lav- 
impedanset indgang, dette kunne opnåes ved 
anvendelse af indgangstrafo, men da jeg 
gerne ville have let mulighed for senere even
tuelt at ombygge modulatoren til indgang for 
krystalmikrofon og altså højimpedanset ind
gang, valgte jeg det viste arrangement. VI 
er i al sin enkelthed en triodekoblet jordet 
gitter pentode, der som bekendt har lavimpe- 
danset indgang og højimpedanset udgang, 
med andre ord virker den som impedans- 
transformator samtidig med, at den på en 
nem måde leverer mikrofonspændingen. 
Imidlertid viste det sig, at V1 (6AK5) alene 
ikke kunne give tilstrækkelig spænding, 
hvorfor katodestrømmen fra V2a også gen
nemløber mikrofonen. V1 bidrager ikke til 
forstærkningen, men det er heller ikke nød
vendigt, da der er rigelig forforstærkning 
endda. Eventuelt kunne V1 helt undværes, 
idet V2a da kobles som jordet gitter ind
gangstrin, men som sagt var det ønskeligt, at 
modulatoren let kunne ombygges til krystal
mikrofon, der jo kræver mere forforstærk- 
ning. Fra V1’s anode føres det optransforme
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rede signal over en lille blok, Cl på 1 nf, til 
V2a’s gitter, via potentiometeret R2 på 0,5 
Mohm. Fra V2a’s anode kobles på samme må
de til V2b, og fra V2b’s anode igen til V3, 
som er driverrøret. Bemærk den lille tids
konstant mellem disse 4 trin, 0,0005 sekund. 
I driverrørets anode ligger drivertrafoen, som 
leverer 2 lige store styrespændinger, men i 
modfase. C8 over drivertrafoens sekundær 
dæmper frekvenser over 3 kc/s, samme for
mål tjener forøvrigt også C9 over sekundæ
ren på modulationstrafoen. Frekvenser un
der 500 c/s afskæres effektivt i de 3 gitter
komplekser, på grund af deres lille tidskon
stant. Under 300 c/s er dæmpningen således 
større end 10 db, medens dæmpningen ved 
100 c/s er større end 40 db, det sidste har 
særlig interesse, idet forstærkeren derved 
bliver praktisk talt ufølsom overfor brum, 
her tænkes på utilstrækkeligt filtrerede 
spændinger, og uafskærmede glødeledninger 
anbragt tæt ved gitterledninger. Det vil i 
praksis sige, at monteringen er ret ukritisk, 
dog har jeg alligevel afskærmet ledningen 
fra potentiometeret til V2a’s gitter, om det 
var nødvendigt, ved jeg ikke, men givet er 
det, at V2a’s gitter er det mest følsomme sted 
i hele modulatoren, og det skader jo aldrig 
at tage sine forholdsregler, så er man fri for 
ærgrelser med ombygning, når den først er 
lavet! V2’s og V3’s katoder er alle afkoblet 
med 25 mf/25 vw for på forhånd at hindre 
„motor-boating", herved bliver spændings- 
forstærkningen også større, fordi uafkoblede 
katodemodstande giver nogen modkobling, 
hvad man ikke er interesseret i i forstærkere 
af denne art. V1’s katode skal selvfølgelig 
IKKE afkobles.

Udgangstrinet, der er bestykket med 2 stk. 
807, arbejder i klasse AB1, den fornødne git- 
terforspænding, 24 volt, leveres her fra en 
ensretter, der afgiver minus 100 volt, og 
spændingen udtages da over et trådviklet po
tentiometer (R11 på 40 Kohm), som er an
bragt på modulatorens bagflange, dette po
tentiometer er forsynet med kærv til indstil
ling en gang for alle. Gitterforspændingen 
kunne også have været opnået over en kato
demodstand, men dette ville have reduceret 
modulatorens output. Et batteri kunne også 
have været anvendt, for eksempel et af de 
små såkaldte „tunghøre elementer" på 22,5 
volt, (Hellesens H14 eller lignende), det vil 
holde hele sin lagertid ud, da der ikke er 
noget forbrug. Dersom man foretrækker den
ne løsning, kan batteriet passende anbringes 
i en lille bøjle, der let kan anbringes under 
modulationstrafoen eller på bagflangen, po

tentiometeret R11 bortfalder da. løvrigt er 
udgangstrinet ganske normalt. Driver- og 
modulationstrafo stammer fra en af politiets 
gamle 8 meter sendere og kan købes for en 
billig penge, se OZ’s annoncører. Om man 
hellere vil benytte ny komponenter, kan for 
eksempel Lybckes type L1-158 anvendes som 
drivertrafo og Jørgen Schous MM3 som ud- 
gangstrafo.

Alle komponenterne er anbragt på to 
pertinaxstrimler, dette giver en over
skuelig montage og er let at lave, fordi alle 
komponenterne monteres på pertinax, inden 
strimlerne monteres på chassiset, hvorefter 
tilledningerne blot monteres til deres respek
tive terminaler på rørsokler, potentiometre 
m. m., se fig. 3. Komponenterne er monteret 
direkte i huller på pertinaxpladerne, hvor
efter de er forbundet og loddet sammen på 
bagsiden. Pertinaxstrimlerne måler hen
holdsvis 90X50 mm og 120X50 mm.

Chassiset måler 450X150X50 mm og er 
fremstillet af 1,5 mm aluminiumsplade, se 
fig. 4, hvor vigtigste mål er angivet.

Rørene er valgt efter det forhåndenværen
des princip, idet jeg naturligvis helst ville 
bruge hvad jeg havde „på lager", og der er 
også 8 måneder til næste skibsforbindelse! 
Hvis nogen kunne tænke sig at kopiere mo
dulatoren og skal hen og anskaffe ny rør, vil 
jeg anbefale at erstatte 6AK5/EF95 med 
EF86, og 12AU7/ECC82 med ECC83, herved 
vil forstærkningen stige væsentligt, men det 
er da nødvendigt at ændre anode- og katode
modstande herefter, idet R3 og R6 ændres til 
2,8 Kohm ½ watt og R4 og R7 erstattes med 
220 Kohm ½ watt, de øvrige komponentvær
dier forbliver uforandrede.

Figur 2.
Alternativ indgang for x-tal mike.

V 1 = EF 86. R1 - 2,2 MOhm. R2 - 1 kOhm. R3 - 
390 kOhm. R4 - 100 kOhm. Cl - 1O0 pF. C3 - 0,1 μF.

C2 - 25 μF.

V 1 = 6AK5/EF 95. R1 - 2,2 MOhm. R2 - 1,5 kOhm. 
R3 - 820 kOhm. R4 - 220 kOhm. Cl - 100 pF. C2 -

25 μF. C3 - 0,1 μF.
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Modulatoren fungerede perfekt, straks jeg 
satte spændinger på,, bortset fra at output 
var alt for lille, selv med helt opskruet styr
kekontrol, dette skyldes, at jeg først kun 
havde taget mikrofonspændingen fra V1’s ka
tode, og det var for lidt til min mikrofon, 
men muligvis tilstrækkelig til andre typer. 
Modulatorens output vil iøvrigt afhænge af 
anodespændingen, hvordan udgangsrørene 
drives og af hvor stor effekt modulationstra- 
foen kan behandle.

Af hensyn til de, der hellere straks vil 
bygge modulatoren med indgang for krystal-

Figur 3.
Monteringsplan for forrør og driverrør set 

fra bunden.

mikrofon, har jeg udarbejdet diagramænd
ring med højimpedanset indgang, se fig. 2, 
komponentværdier for henholdsvis 6AK5/ 
EF95 og EF86 findes under figuren.

Stykliste:
Cl - 1 nf/600vw papir,
C2 - 25 mf/25vw elyt,
C3 - 8mf/350vw elyt,
C4 - lnf/600vw papir,
C5 - 25mf/25vw elyt,
C6 - lnf/600 vw papir,
C7 - 25mf/25vw elyt,
C8 - 500 pf/600vw papir,
C9 - 3nf/2kvw mycalex eller glimmer,
R1 - 47 kohm ½watt,
R2 - 0,5 mohm potentiometer kurve XI,
R3 - 1 kohm ½ watt,
R4 - 47 kohm ½ watt,
R5 - 0,5 mohm ½ watt,
R6 - 1 kohm ½ watt,
R7 - 47 kohm ½ watt,
R8 - 0,5 mohm ½ watt,
R9 - 330 ohm 2 watt,
R10 - 100 ohm ½ watt,
R11 - 40 kohm, trådviklet potentiometer,
R12 - 2 kohm 1 watt,

Figur 4.
Chassistegning med vigtigste mål.

TI - T2, se tekst,
2 stk. 807/QE06/50,
1 stk. 6AQ5/EL90, 
øvrige rør, se tekst,
1 novalsokkel,
2 miniaturesokler,
2 sokler for 807,
1 chassis,
2 pertinaxstrimler,
1 kontrollampe,
1 svær klemliste, 10 terminaler,
1 topolet afbryder.

Håndbogen
Endelig kom den længe ventede håndbog, og alle 

forudbetalte bestillinger skulle nu være effektuere
de. Selv om fristen for bogens udsendelse blev 
betydeligt overskredet, har alle taget forsinkelsen 
med godt humør og absolut uden QRM. Tak for 
udvist tålmodighed og tak for alle de venlige hils
ner, som jeg har modtaget gennem „rykkerbreve" 
eller telefoniske forespørgsler.

Restlageret af det antal håndbøger, som E. D. R. 
disponerer over andrager ca. 200 stk., så har du 
glemt at sikre dig et eksemplar, så indbetal om
gående 32,50 kr. til E. D. R.s postkonto 221 16 (E. D. 
R. Eksperimenterende Danske Radioamatører, Post- 
box 79, København K.), og du vil omgående — så 
langt lageret rækker — modtage bogen portofrit 
tilsendt.

Husk! at opføre medlemsnummer på girokuponen 

og at hvert medlem kun kan købe 1 bog.
Med venlig hilsen 
OZ3FM, kasserer.
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En simpel LF-Forstærker
Efter »Amatør Radio« 2—1960 ved OZ2MI.

Denne artikel skulle være til glæde for den 
unge, ny amatør, der gerne vil bygge en ting til 
gavn, fornøjelse og til overkommelig pris. Da I 
næppe har lager af surplus el. lign., er her valgt 
et par moderne og effektive rør, der kan blive til 
glæde i senere konstruktioner, for hvorfor skulle 
I ikke slagte jeres »mesterstykke« mere end een 
gang, hi!

Her er valgt EF86 som indgangsrør, EL84 som 
udgangsrør og EZ80 som ensretterrør. Nettrans
formatoren bliver nok den dyreste at anskaffe, 
men måske kan I være heldige at finde en brug
bar trafo i et kasseret radioapparat. Den skal have 
en sekundærvikling paa 2X250 V (75 MA) samt 
6,3 V glødeviklinger, en til EZ80 (0,6 Amp.) og en 
til de andre rør.

med en kondensator på 8μ afkobler trinet og 
forebygger selvsving.

Fra udgangsrørets anode er der med vilje ført 
lidt LF tilbage over en 2 MOhm modstand. Denne 
LF er i modfase med signalet. En sådan negativ 
tilbagekobling reducerer ganske vist forstærk
ningen lidt, men forbedrer til gengæld kvaliteten.

Ensretterdelen er der ikke stort at sige om 
ud over det, der er nævnt i indledningen. I stedet 
for filterdrossel er anvendt en 1 KOhms mod
stand (5 W). Der skal benyttes elektrolytter på 
mindst 16 μF for at få tilstrækkelig filtrering.

Er det den første lidt større konstruktion, du 
giver dig i lag med, bør du ikke lave chassiet 
mindre end ca. 12X17X8 cm. Afmærk og lav alle 
hullerne før du bukker chassiet. Anbring først de

trollen R1, som fører signalet videre til tonekon
trollen R2, begge på 0,5 MOhm. Når tonekontrol
len står i »øverste« stilling, slipper hele LF-om- 
rådet ind på gitteret af første rør; står kontrollen 
i »nederste« stilling, vil de højeste frekvenser via 
kondensatoren gå til jord, og herved får vi en ef
fektiv beskæring af diskanten. Ved at ændre kon
densatorens værdi kan beskæringen gøres kraf
tigere eller svagere. EF86 trinet har en forstærk
ning på ca. 150 gange.

I anodespændingsledningen til første trin er 
anbragt en 10 KOhms modstand, som sammen

matoren, der først bør monteres, når du har fun
det den stilling, hvor den giver mindst brum. Når 
hele apparatet ellers er klar til afprøvning, til
sluttes udgangstrafoen med tilpas lange lednin
ger, så den kan drejes under afprøvningen. Når 
den gunstigste placering er fundet, fastgøres tra- 
foen på sædvanlig måde.

Ved monteringen bør man begynde med gløde- 
ledninger og netdel. Hvis nettrafoen har midt
punktudtag på glødeviklingen, lægges dette til 
stel, og glødeledningerne føres snoede ud til rø- 

(Sluttes nederst næste side).
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Lidt om transistoroscillatorens stabilitet
Af Hans Jørgen Rasmussen, OZ7BQ.

Efter at have kørt i et par måneder med 
den i okt. 1959 OZ beskrevne transistormod
tager, har jeg fundet noget, der kan forbedres 
yderligere.

Det drejer sig om den variable oscillator, 
der står, at den er helt stabil, jeg vil nu hel
lere sige, at den er stabil, og at den kan blive 
endnu stabilere.

Lad os først se lidt på fig. 1, der er det 
diagram, der var i OZ. Collectoren er koblet 
hårdt til kredsen gennem en stor kondensator 
C 1. Kredskapaciteterne er, foruden transisto
rens indrekapaciteter, sammensat af: C2 og 
C3 der er serieforbundet, og Cv der ligger 
parallelt over spolen. Midtpunktet af C2 og 
C3, hvortil emitteren kobles, optræder som et 
udtag på kredsen. Forholdet mellem C2 og 
C3 bestemmer med hvilken hårdhed og til 
hvilken impedans emitteren kobles. Arbejds- 
punktet stabiliseres med to modstande Rc og 
Rb. Ser man efter, hvad lærebøgerne siger om 
denne stabiliseringsform, så ser man, at den 
ikke er særlig god, d.v.s. at den ikke holder 
baseforspændingen særligt konstant.

Nu vel, ustabiliteten gav sig udtryk i, at 
modtageren stadigt drev ganske langsomt; 
uden nogen sinde at give det indtryk, at den 
ville holde op. Jeg regnede derfor med, at der 
måtte være tale om en opvarmning af tran- 
sistoreren og en dermed følgende ændring af 
de indre kapaciteter, som kun kunne uskade
liggøres ved at gøre C2 og C3 store, ligesom 
i Clapposcillatoren. Nu blev kredskapaciteten 
naturligvis alt for stor, så C1 må flyttes over 
på C1b’s plads, fig. 2, og dens størrelse afpas
ses således, at oscillatoren igen kommer til at 
dække det samme område. Denne opstilling 
var noget mere stabil end den forrige; men 
endnu ikke nok.

Jeg blev nu klar over, at når der stod i bø
gerne, at denne stabiliseringsform ikke var 
god, så er den ikke god. Jeg gik derfor over 
til den „gode stabiliseringsform", fig. 3, der 
består af en kombination af en spændings
deler og en emittermodstand. Resultatet var 
forbløffende, oscillatoren var nu så stabil, 
at driften var under 1 kc, og den blev over
stået på mindre end et kvarter. Men jeg var 
imidlertid stadig ikke tilfreds, den skulle 
være helt stabil fra starten.

Svaret på dette krav kom med QST dec. 
1959, hvor W6ZNM har en artikel om A Tran- 
sistorized VFO for Mobile SSB/DSB (fig. 4). 
Princippet i denne oscillator er at både collec- 
tor og emitter er l ø s t  koblet til kredsen, 
og til et punkt på spolen, der har en impe
dans, der passer nogenlunde. På diagrammet 
ser man, at han er gået bort fra det kapacitive

udtag og i stedet laver et udtag på spolen. 
Kondensatorerne i collector- og emitterled- 
ningen er indskudte for at løsne koblingen til 
kredsen og for at holde dc borte fra spolen.

rene. Så går man i gang med indgangstrinet; sørg 
her for korte, skærmede ledninger. Glødelednin- 
gerne bør anbringes med omhu, før dem så vidt 
muligt langs ombøjningen af chassiet og sørg for 
god afstand til ledningerne til gitteret på EF8G. 
Alle jordforbindelser i indgangen og i det hele 
taget omkring første rør bør ske til samme jord
punkt.

Forstærkeren kan bruges til flere formål. En 
krystalmikrofon kan tilsluttes indgangen, da for
stærkningen er tilstrækkelig og kvaliteten god.

Undgå tilbagekobling mellem mikrofon og højt
taler, da den ellers vil hyle. Har du en lille mod
tager, som du gerne vil have lidt mere ud af, fører 
du en skærmet ledning fra modtagerens volu
menkontrol til forstærkerens indgangsklemmer. 
Skærmen skal i begge tilfælde forbindes til stel. 
Pas på at der ikke er spænding (220 V~) på mod
tagerens chassi!

Det vil være praktisk at føre ensretterdelens 
spændinger ud til en fatning på chassi’ets bag
side til brug ved eksperimenter.
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Cl, der sidder i collector lederen og altså på 
et ret højimpedanset sted, skal være omkring 
50 pF. Kondensatoren i emitterlederen skal 
være af størrelsesordenen 1—3 nf. Den store 
værdi kan tillades, fordi emitteren er ret lav- 
impedanset. En prøveopstilling blev straks 
lavet, og resultatet var meget fint, oscillato
ren lå helt fast lige fra starten. De to mod
stande R2 og R3 blev lavet som et potentio

meter. Baseforspændingen blev indstillet så
ledes, at oscillatoren svingede, det ses ved, at 
collectorstrømmen ændrer sig, når man be
rører et varmt sted. Når baseforspændingen 
ændres, ændres frekvensen også, det var af 
den grund, at den anden stabiliseringsform 
ikke var egnet til oscillatorer, da den ikke 
holder baseforspændingen særligt konstant.

En ting var oscillatoren imidlertid ikke sta
bil overfor, nemlig ændringer i stuetempera
turen; men den svinger naturligvis lige stabilt 
ved en temperatur, som ved en anden. Denne 
ændring skyldes nok, at arbejdspunktet æn
drer sig med temperaturen. Ændringen er af 
størrelsen 600—1000 c/s for en temperatur
ændring på 7—8 grader C. Føres trimmeren

ud til forpladen, kan man let justere mod
tageren, så kalibreringen er i orden, inden 
man går i luften.

Med hensyn til udtagene blev det fundet, at 
collector-udtaget skulle være ca. 1/3 vindings
tallet fra den varme side, og emitterudtaget 
skulle være ca. 1/6 vindingstallet fra den kol
de side.

Den nye variable oscillator til modtageren 
fik følgende sammensætning: Spolen: 36 vin
dinger på Prahn 5013, 2 vindinger pr. rille. 
Collectorudtaget 12 vindinger fra den varme 
side, emitterudtaget 6 vindinger fra den kolde 
side. Cl = 50 pF. C2 = 3000 pF. C3 = 125 pF. 
C4 = 5-10 nf. Cv = 90 pF’s variation (alle tre 
sektioner af 10 meter tankmodtagerens kon
densator). RI = 2 kOhm. R2/3 250 kOhm 
potentiometer. R4 = 1 kiloohm, alle modstan
de er på V2 Watt eller derunder.

Fig. 4.

Lad os lige til slut samle de ting der kræves
for at få en stabil transistoroscillator:
1) opbygningen skal være helt mekanisk sta

bil,
2) transistorens arbejdspunkt skal holdes 

konstant,
3) transistoren skal kobles l ø s t  til sving

ningskredsen,
4) transistoren skal anbringes på et sted, hvor 

temperaturen er konstant under brugen, 
altså ikke i nærheden af f. eks. rør.

Rettelser
Tegningen på side 66 spalte 2 hedder fig. 4 

og skulle have været anbragt i afsnit G side 35 
i februar OZ. Den tegning, som omtales i teksten 
på side 66 spalte 2, findes nederst i spalte 1 
side 66.

Venlig hilsen OZ1QM.
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Teknisk Brevkasse
ved OZ 2 K P 

N r .  147. Jeg har nogle Problemer med en 
Sender, der er bygget efter OZ3FL’s Be
skrivelse i Februar 1959. Den er bygget nøj
agtig efter Beskrivelsen med 2X5763 og 1X 
6146 og med den senere tilkommende Rettelse 
angaaende Nøglingen medtaget.

Problem Nr. 1. Senderen gaar igennem paa 
Langbølgebaandet hos mine Naboer, ogsaa 
paa Kalundborg. Jeg benytter en 40 m L- 
Antenne, og Naboerne har alle baade Antenne 
og Jord tilsluttet. Jeg har monteret et stort 
HF-Filter mellem Nettilslutningen og Sende
ren. Alle Strøm- og Spændingsførende Led
ninger er lagt i Skærmet Flex, der er Stelfor
bundet, og Ledningerne er afkoblet i begge 
Ender med 1—5 nF. Desuden har jeg skær
met OSC- og BF Røret, saa de ikke kan „se“ 
PA-Røret, selvom 3 FL ingen Skærme havde 
benyttet, men intet hjælper. Senderen gaar 
stadig igennem baade paa CW og Fone, og 
hvad enten jeg kører paa 80 eller 40 m.

Problem Nr. 2. Senderen kan ikke køre 
paa 10 m. Ose ligger paa 3,5MHz, i Anoden 
tager man 14 MHz ud, dobler i FD og kører 
ret igennem PA. Med et Grundig Gitterdyk- 
meter har jeg kontrolleret, at PA Kredsen 
bestryger 10 m Baandet, samt at FD Kredsen 
gør det samme, men Spolen i Ose-Anoden kan 
jeg ikke kontrollere med Gitterdykmeteret, 
velsagtens paa Grund af det daarlige LC For
hold. Spolen er lavet nøjagtigt efter Opgivel
sen, men jeg tror, det er der Fejlen ligger. 
En Glimlampe kan ikke lyse ved Spolen paa 
10 m, selvom den kan paa de andre Baand, 
og Gitterdykmeteret benyttet som Absorp- 
tionsmaaler viser kun svag HF.

Hvad mener du, der kan være Aarsagen til, 
at Senderen gaar igennem paa LB, og hvorfor 
kan den ikke gaa paa 10 m, da den kan gaa 
paa 15-20-40 og 80 m?

Svar. Desværre kan jeg ikke sige dig 
nøjagtig, hvori Fejlen ligger. Af din meget 
fyldige Beskrivelse, som jeg ovenfor har gen
givet i Uddrag og de ledsagende Skitser, 
synes der jo at være gjort alt, hvad man med 
Rimelighed kan forlange. Jeg er mest til
bøjelig til at gætte paa, at de paagældende 
Modtagere tager saa meget HF ind fra din 
Sender, at Indgangstrinet laver Krydsmodu
lation, og i saa Fald er der næppe andet at 
gøre end at forsyne de paagældende Modtage

re med det fornødne Antal Bølgefælder eller 
eventuelt et lavpas Filter med en Afskæ
ringsfrekvens omkring 2 MHz, idet jeg regner 
med, at Modtagerne ikke ogsaa skal benyttes 
til Lytning paa Kortbølgebaandene.

Der er naturligvis ogsaa den Mulighed, at 
der et eller andet Sted i Senderen opstaar 
en Parasitfrekvens, der ligger i Langbølge- 
omraadet, saaledes at Senderen faktisk har 
Udstraaling i dette Omraade. Det var maaske 
nok det letteste først at undersøge, om dette 
skulle være Tilfældet, og hvis saa er, da at 
rette denne Fejl før yderligere foretages. Prøv 
f. Eks. at benytte HF Drosler af forskellig 
Type i de forskellige Trin. Den angivne Be
nyttelse af samme Type overalt er meget ofte 
Aarsag til Parasitsvingninger i LB-Omraadet.

Angaaende Problem Nr. 2 forbavser det 
mig, at du kan paavise HF i L2, naar Sende
ren skal benyttes paa 80 og 40 m, hvor L2 jo 
ikke er indkoblet. Noget andet er, at jeg ikke 
kan forstaa, hvorledes en Sugekreds fra Os
cillator-Anoden til Stel kan benyttes til at 
overføre Styring til FD’s Gitter. Jeg har skre
vet til 3FL og spurgt, om det ikke var en 
Fejl, men fik det Svar, at Diagrammet var 
rigtigt nok paa dette Punkt, og saa maa det 
vel kunne lade sig gøre, selvom jeg vilde 
foretrække at indskyde L2 med tilhørende 
Omskifter mellem Sg og Anode i Oscillatoren 
og lade den fungere som en bredbaandsaf- 
stemt Parallelkreds. Lægger man dennes la
veste Frekvens omkring 7 MHz, kan man saa 
maaske spare Dæmpemodstanden over L9, ja, 
det kan endogsaa være, at man helt kan spare 
Omskiftningen for L2 eller lave den saaledes, 
at Resonanserne kommer til at ligge omkring 
7, 10,5 og 14 MHz. Samtidig slipper man saa 
ogsaa for den første HF Drossel og derved 
muligvis tillige for den eventuelle Parasit. 
Tillige er det jo saa nok muligt, at Oscilla
toren kan give Effekt nok som Firdobler til 
Udstyring af FD-Trinet til Fordobling til 28 
MHz, selvom jeg af Erfaring stiller mig noget 
skeptisk overfor Mulighederne i den Retning. 
Kreds- og Rørtab stiger jo altid med stigende 
Frekvens, og naar saa samtidig Virknings
graden falder, naar man gaar op fra Dobling 
til Tripling og endnu mere til Firdobling, er 
der naturligvis en Grænse for, hvor højt man 
i Praksis kan naa op med tilfredsstillende 
Resultat.
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Nr. 148. 1. Hvis man til en TX beregner 
PA-Kondensatoren, men ikke overholder den 
beregnede Størrelse, og den benyttede afviger 
f. Eks. med den dobbelte eller halve Værdi 
fra den rigtige, hvad vil der da ske, vil det 
være væsentligt mærkbart? Bliver de harmo
niske meget kraftigere? Falder outputtet?

Hvad bevirker disse Afvigelser ved Osc.- 
og Bufferkredse, giver de kraftigere Over
svingninger?

2. Aarsagen til de kendte Fløjt paa LB-MB 
Stationer, der tænkes ikke paa Amatørfor
styrrelser?

3. Ved nye Konstruktioner melder Spørgs- 
maalet sig tit, hvor meget kan et Batteri yde 
i Amp.-Timer. Findes der simple Formler til 
Beregning af dette?

4. Naar man skal tilslutte en feeder, skal 
det jo ske med dens karakteristiske Z. Ved 
Spærrekredse kan der anvendes Formlen Z 
= L : (C. R), men det R er jo den effektive 
Modstand for HF, derfor bliver det vanskeligt 
at benytte Formlen.

Hvis der nu ses bort fra R, og man regner 
Z =f L:C, vil man saa ramme lidt ved siden 
af det rigtige (ideelle) Resultat, saa Korrek
tionen kun bliver meget lille?

Svar. ad 1. I Beregningen af Kredskonstan
terne til et Forstærkertrins Anodekreds ind- 
gaar jo bl. a. saadanne Faktorer som Rørets 
Belastningsmodstand og Koblingsgraden til 
Belastningen. Da Fastsættelsen af disse begge 
er behæftet med en vis Usikkerhed, er der 
naturligvis en Mulighed for, at man ved at 
skyde saa meget ved Siden af, som anført 
netop rammer i Centrum, men ellers kan det 
oplyses, at hvis C er for lille, vil de harmoni
ske ikke blive dæmpet tilstrækkeligt, Kred
sens Q bliver for lavt, og hvis C er for stor, 
Kredsens Q for højt, stiger Kredstabene, og 
outputtet falder. Disse Betragtninger gælder 
for alle Trin.

ad 2. De „kendte Fløjt“, som jeg ikke ken
der, maa formodes at skyldes Ustabilitet i 
MF-Forstærkeren, forsaavidt der ikke er Tale 
om Stødtoner mellem det ønskede Signal og 
Spejlsignaler fra kraftige Signaler, der ikke 
kan holdes borte af Modtagerens Indgangs
kreds. Dette Fænomen kan f. Eks. iagttages 
her i København ved Aflytning paa Frekven
ser i Nærheden af Budapest, hvor Hersted
vester gaar ind paa Spejlet.

ad 3. Ikke mig bekendt, men normalt kan 
man jo faa Kapaciteten opgivet ved Købet af 
Batteriet.

ad 4. Ved Tilslutningenen af en feeder skal 
man kun regne med dennes karakteristiske 
Impedans, forsaavidt at der ikke er staaende 
Bølger paa denne, og i saa Fald er jo R lig 
Z, naar der ses bort fra Tabene i Kredsens 
Komponenter, hvilket man normalt kan gøre 
i Forhold til Belastningen, der dæmper Kred
sen mest. Af denne Grund kan man heller 
ikke se bort fra R ved Beregningen af Kreds
konstanterne, saa kan man lige saa godt spare 
sig Beregningen. Man maa i Stedet for ved 
Beregningen benytte en sandsynlig Værdi for 
R. Ved uafstemte feedere regner man saaledes 
som anført R lig feederens karakteristiske 
Impedans, og ved afstemte feedere kan man 
passende regne med ca. 75 Ohm, hvor Fød- 
ningen sker i et Strømmaksimum og 3—4 
kOhm, hvis den sker i et Spændingsmak
simum, se iøvrigt Svaret til Nr. 143 i Marts 
Nummeret.

Nr. 149. Jeg vil gerne have Oplysning om 
Trimmepunkterne for en Prahn Spolecentral 
med HF Type 791/1 MF = 1600 kHz, den 
skal dække fra 2—4, 4—8, 8—16 og 16—32 
MHz i alle tre Sektioner.

Svar: Det maa paa det bestemteste fraraa- 
des at ville dække de anførte Omraader med 
den omtalte Central, selvom den er beregnet 
til det. Baandspredningen paa de høje Om
raader bliver altfor lille, og man faar bestemt 
ikke nogen Fornøjelse af den hverken paa 28 
elle 21 MHz Baandene. Rent bortset herfra 
er det i Praksis meget vanskeligt at faa Cen
tralen til at gaa op til 32 MHz, men hvad skal 
man iøvrigt ogsaa bruge det til?

Jeg vil absolut tilraade at nøjes med at 
benytte en mindre Drejekondensator end den 
specificerede 195 pF og trimme det højeste 
Omraade til at dække 21 til 29,7 MHz og de 
lavere tilsvarende i samme Forhold.

Borset fra dette trimmes Centralen som 
normalt saaledes, at den laveste Sporingsfre
kvens lægges ca. 5 % af Omraadets Bredde 
over dettes laveste Frekvens, og den højeste 
Sporingsfrekvens ca. 10 °/o under den højeste 
Frekvens for Omraadet. For 2—4 MHz bliver 
dette altsaa henholdsvis ved 2100 og 3800 
kHz, men jeg gentager, at det maa tilraades 
at nøjes med mindre Omraader.

Nr. 150. Jeg har et Problem med LF-For- 
stærkeren til en Baandoptager. Der bliver in
duceret Brum fra Spolemotorerne over i To
nehovedet. Jeg har prøvet Afskærmning med 
Kobber- og Aluminiumsplade, men uden 
noget Resultat. Ligeledes har jeg indskudt en 
Kompensationsspole i Ledningerne til Tone
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hovedet, og drejet den saaledes, at der blev 
induceret Brum i Modfase, men Resultatet er 
stadigvæk ikke tilfredsstillende. Jeg haaber 
nu, du kan hjælpe mig, det kan ikke lade sig 
gøre at flytte om paa Placeringen af Delene, 
som vist i Skitsen (ikke gengivet, der benyt
tes en Motor til at drive Baandet, og en til 
hver af Spolerne, endvidere sidder Nettrafoen 
mindre end 100 mm fra Tonehovedet, det hele 
er monteret paa en 3 mm Aluminiumsplade).

Svar. Desværre kan jeg ikke give dig en 
færdig Løsning paa Problemet, men maa for
søge paa at give dig et Par Raad, som for- 
haabentlig kan være til Hjælp. Jeg vil anse 
det for umuligt at placere en Konpensations- 
spole saaledes, at den netop optager tilstræk
kelig Brum i Modfase fra samtlige Brumfel
ter, saa skulde den da placeres i Tonehovedet.

Det maa tilraades at undersøge fra hvilket 
eller hvilke Brumfelter, Brummet kommer. 
Dette gøres ved at sætte Strøm paa en enkelt 
af Motorerne ad Gangen og Aflytning af For
stærkeren med Tonehovedet tilkoblet. Selvom 
der ikke kan flyttes om paa Delene, kan det 
formodentlig lade sig gøre at dreje Motorerne 
omkring disses Akser saaledes, at Brumfel
terne ændrer Retning. Husk ogsaa, at Net- 
trafoen kan være Synderen. Det kan muligvis 
lade sig gøre at ændre paa Spredningsfeltet 
fra denne ved at spænde en blød Jerntraad 
paa 1—2 mm Diameter fast paa et Hjørne af 
Nettraf oen og forsøge om en bestemt Place
ring af denne i Nærheden af Tonehovedet, 
kan neutralisere Brummet. Naar disse Opera
tioner er afsluttet, forhaabentlig med en væ
sentlig Bedring til Følge, kan det forsøges at 
fjerne Resten ved at indkapsle Tonehovedet i 
en Skærm af Permalloy eller til Nød af blød 
Jernplade, godt udglødet. Kobber- og Alumi
niumsafskærmning hjælper ikke overfor 
Brumfelterne. Muligvis kan en 1 mm blød 
Jernplade under Al-Pladen ogsaa kurere Til
fældet, men iøvrigt maa jeg tilføje, at Opga
ven maaske er uløselig med den givne Place
ring, og i hvert Fald kan Operationen kræve 
en Masse Tid og Taalmodighed til sin Løs
ning.

Jeg ønsker Held og Lykke, og er der nogen 
af Læserne, der har nogle gode Tips, vil jeg 
gerne høre lidt derom og skal saa lade disse 
gaa videre til Spørgeren.

Resten af de indkomne Spørgsmaal maa jeg 
desværre udskyde til næste Nummer. Nye 
Spørgsmaal bedes indsendt snarest og senest 
25. April, hvis Svarene ønskes i Maj Numme
ret.

73 de OZ2KP.

Skærmgittermodulation 
med høj virkningsgrad

Frit efter YO3ZB: Schirmgitter-Leistungs- 
modulation, Das DL-QTC Aug. 1959, 

ved Jakob Engberg, OZ2JE.

For de — forhåbentlig mange — amatører, der 
har lyst til at eksperimentere med noget nyt, har 
jeg fundet en interessant artikel i Y03ZB i det 
tyske amatørtidsskrift — Das DL—QTC. Resulta
tet lyder i alt fald besnærende — et skærmgitter- 
moduleret trin med samme udgangseffekt som et 
tilsvarende anodemoduleret. Lad os se lidt nær
mere på det.

En 100 pct. amplitudemoduleret bærebølge har 
en spidseffekt, der er 4 gange den umodulerede 
bærebølges værdi (fig. 1). Denne sidste er virk
ningsgraden η gange anodespændingen Va gange 
anodestrømmen Ia , altså

W = η . Va . la .
Som nævnt er spidsværdien Wmax 4 gange så 

stor, hvilket ved anodemodulation opnås ved at 
fordoble anodespændingen og -strømmen,

Wmax = η .,2Va,) . 2!a .
Ved styre- og fanggittermodulation samt al

mindeligt indstillet skærmgittermodulation fås 
Vmax ved fordobling af virkningsgraden og ano
destrømmen,

V max — 2η . V a .  3 ! a  .
Dette medfører som bekendt, at det umodule

rede rør skal indstilles til den halve virknings
grad af indstillingen ved anodemodulation.

Her er det så, at YO3ZB siger, at man i mange 
tilfælde kan opnå en indstilling af PA-røret, hvor 
spidseffekten opnås ved en firedobling af anode
strømmen,

Wmax - η . Va • 4!a •

Det ser jo tiltalende ud. Betingelsen for at nå 
dette resultat er, at røret kan indstilles således, 
at Ia -Vg2 karakteristikken bliver som den fuldt 
optrukne linie i fig. 2, hvor linien er en halv
parabel. Den punkterede linie viser indstillingen 
ved almindelig skærmgittermodulation.
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Egnede rør må kunne tåle den høje spidskatode
strøm. Forfatteren til den nævnte artikel har fun
det, at pentoderne RL 12 P 35 og LS 50 egner sig 
godt, hvorimod tetroderne 807 og 1625 ikke gør det 
(da der ved modulationsspidserne fremkommer 
sekundæremission). Med hensyn til indstillingen 
anbefales det at bruge lidt større anode- og git
terforspænding end normalt; ligeledes skal styre
effekten være rigelig.

V g 2

Fig. 2.

Som eksempel er følgende data for LS 50 an
ført: Va = 1000 V, Ia = 100 mA, Vg2 = 300 V, Ig2 
= 30 mA, Igl = 7 mA, Vgl = — 180 V (ved hjælp 
af automatisk gitterforspænding over en gitteraf
leder på ca. 25 KΩ). Modulationsimpedansen er 10 
KΩ og den nødvendige modulationseffekt 4½ W. 
Det samlede skærmgittertab bliver så 13½ W (ved

100 pct. mod. med en sinustone). Figurerne 3 og 4 
viser, hvordan modulationen kan udføres.

Ved den her omtalte modulationsmetode er det 
en n o r m a l t  fænomen, at anodestrømmen 
stiger, når man modulerer; man må derfor sikre 
sig mod overmodulation på anden måde, f. eks. 
ved at få en naboamatør til at lytte i sidebåndet, 
mens modulationsgraden indstilles.

Fig. 4.

I min store sorg var det mig en virke
lig trøst at modtage ama tørkammera

ternes hjertelige udtryk for medfølelse 
og sympati.

Tak alle sammen.

1HO, H. B. Nielsen, 
Bramminge.

Rettelse til „OZ“ for marts måned, side 86.
Toldsatsen for position 85.15.C blev ved 3. be

handling i folketinget nedsat til 22½ °/o — og alle 
ændringer er jo i kraft fra 1. marts 1960 — og ikke 
som anført fra 1. maj.

Ulovlige radioudsendelser.
Til underretning meddeles, at en ulicenseret 

radioamatør ved retten i Viborg i december måned 
f. å. har vedtaget en bøde på 100 kr. for at have 
foretaget ulovlige radioudsendelser.
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Traffic manager: OZ2NU 
P. O. Box 335, Aalborg 

Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance vedrørende Traffic Department 

Assistent-Manager: Contest: OZ2KD
— — Bånd-aktivitet: OZ3GW
— — Diplomtjenesten: OZ6HS
— — Int. samarbejde: OZ8T
— — V.H.F.-arbejdet: Vacant

N. R. A. U.-testen 1960.
Fra den norske testkomite har vi modtaget resul

taterne af den sidste nordiske test. Opmuntrende 
er de ikke for de danske farver, men opmuntrende 
på en anden måde, idet forløbet af testen een gang 
for alle må slå fast, at de gamle, så stærkt omdisku
terede regler, har spillet fallit. For det første er 
deltagelsen faldet ganske mærkbart, hvad man må 
vente, når der praktiseres regler, efter hvilke en 
del af deltagernes resultater ikke medregnes, og 
dernæst favoriserer reglerne konsekvent den union, 
der har færrest licenserede medlemmer.

Det må være slut nu, blandt andet også fordi vi 
ingen interesse kan have i at deltage i et arrange
ment, som i sin nuværende form ikke har vore 
medlemmers interesse.

Vi henstiller derfor til NRAU, at der i 1960 gøres 
alvor af at få taget reglerne op til drøftelse, så
ledes at det ikke også i indbydelsen til næste års 
test skal hedde, at da der ikke er opnået enighed 
om ændring af de hidtidige regler, indbydes der 
påny til NRAU-test o. s. v. efter de gamle regler.

I en række år har EDR appelleret til NRAU om 
en ændring og har hidtil loyalt fulgt reglerne, selv
om vor forening ikke har kunnet godkende dem. 
Vi vil finde det usømmeligt, hvis disse tilstande bi
beholdes.

Det står til NRAU at drage omsorg for, at en æn
dring finder sted.

Resultatet af de ti bedste i hvert land:
1. SM 2540 points
2. OZ 2301 points
3. LA 2146 points
4. OH 2134 points

Statistik:
Placering: 1. OH 2. LA 3. SM 4. OZ
Medlemmer
1. jan. 1960 1283 703 1451 1389
4 Vo heraf 51 28 58 55
Inds. logs 51 18 26 24
Pointssum 6373 2514 3903 2926
Middelpoint 124,9 89,7 67,2 53,2
Manglende logs 8 4 9 8

Resultatlisten:
1. OZ5EL 455 p. 7. OZ7BG 297 p.
2. SM2BQE 429 p. 8. LA8J 283 p.
3. SM5CCE 411 p. 9. OZ4FF 274 p.
4. LA7X 397 p. 10. OH6NZ 270 p.
5. LA5B 333 p. 11. SM5AHJ 262 p.
6. SL5BH 329 p. OZ1W 262 p.

12. OH2YV 252 p. OZ7JQ 112 p.
13. OH2HK 243 p. 56. LA6UB 109 p.
14. OZ2NU 236 p. 57. SM2BNS 108 p.
15. LA1OA 213 p. OH1TN 108 p.
16. OH3NM 211 p. 58. SM7TV 100 p.

SM2ABX 211 p. SM6BXV 100 p.
17. SM7ID 209 p. 59. LA8NE 99 p.
18. OH2FT 208 p. 60. SM7CKJ 92 p.
19. LA6U 205 p. 61. SM7AIL 90 p.
20. OH3QL 203 p. 62. SM7BWZ 89 p.
21. OH2KK 196 p. 63. LA2OG 86 p.
22. LA9MB 194 p. 64. OH2SH 84 p.
23. OH8PX 191 p. 65. SM5CZK 82 p.
24. OZ7G 188 p. OZ5SQ 82 p.
25. LA3HF 185 p. 66. OH4OW 80 p.
26. OH6RC 182 p. 67. SM4CUJ 79 p.

OZ9N 182 p. 68.JDH5RU 75 p.
27. SM5CAK 181 p. 69;' LA3XG 72 p.

28. OH3UN 178 p. 70. OH4OO 68 p.
29. SM3VE 177 p. OH3RG 68 p.
30. SM7EH 174 p. 71. LA9M 67 p.
31. OH6AA 170 p. 72. OH1NI 66 p.
32. OH1RT 168 p. 73. SM5BFE 61 p.
33. OH3TQ 166 p. 74. OH1SP 60 p.
34. OHØNC 163 p. 75. OZ3KE 58 p.
35. SM3CDF 157 p. OH8NI 58 p.

36. OH5QN 155 p. 76. SM6SX 54 p.
OH3RS 155 p. LA5HE 54 p.
OZ2PA 155 p. 77. OH3RU 52 p.

37. OH2PT 153 p. OZ8HC 52 p.
38. OH2LU 148 p. 78. OH7OP 50 p.
39. OH8QA 144 p. 79. SM5ACE 48 p.
40. SM5CVJ 143 p. 80. OZ6HS 46 p.

41. OH2MC 142 p. 81. OH5RZ 40 p.
OH3OD 142 p. 82. OZ3SN 35 p.
OH8QD 142 p. 83. OZ1H 34 p.
SM5LN 142 p. 84. LA2GF 30 p.

42. OH6OB 138 p. LA2MA 30 p.
43. OH1NM 134 p. OH5SW 30 p.

OH2LA 134 p. 85. SM6BZQ 28 p.
44. OH2MQ 132 p. SM7BVO 28 p.

45. OZ5MJ 131 p. OZ7LX 28 p.
46. OH2FS 130 p. 86. LA9KF 25 p.
47. LA1P 128 p. 87. OH2XK 23 p.
48. OZ6RL 121 p. 88. OZ8QW 22 p.
49. OH6SD 120 p. OZ6HE 22 p.
50. SM5UU 119 p. 89. OH1TL 19 p.
51. OH3TE 118 p. 90. OH4OP 16 p.
52. OH3QU 117 p. OH3SE 16 p.
53. OH2VY 115 p. 91. OZ7HX 12 p.

OH7NL 115 p. 92. OZ3EW 6 p.
54. OZ8LD 114 p. 93. LA4K 4 p.

OH2AA 114 p. 94. OZ7BQ 2 p.
55. OH2ER 112 p.
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Worked United Nations Award.
Her er et nyt certifikat, der udstedes i 3 forskel

lige klasser:
Klasse I: 70 lande 
Klasse II: 55 lande 
Klasse III: 40 lande

De kontaktede lande må have været medlem af 
U. N. på det tidspunkt, forbindelsen har fundet sted. 
Nedenstående findes den gældende landsliste. Af
giften er 7 IRC’s.

Ansøgning sendes til:
W01UB, Mr. Tom Harmon,
5019 Gramar, Wichita 18,
Kansas, USA.

En alfabetisk liste over lande og kaldesignaler 
sendes sammen med ansøgningen. Behold en kopi af 
listen, således at udstedelsen af yderligere certi- 
ficater kan lettes. QSL-kort kræves, men behøver 
ikke at blive fremsendt. En bekræftelse underskre
vet af 2 medlemmer af DXCC på, at ansøgeren har 
de nødvendige qsl-kort, vil blive accepteret.

Certificatet trykkes i tre farver (212X274 mm).

Den 9. OZ-CCA contest.
EDR indbyder atter i år alle danske amatører til

OZ-CCA contest, den niende i rækken. Vi skulle 
gerne have et stort antal deltagere — ikke mindst 
af hensyn til de udenlandske deltagere i testen.

Ikke alle kan afse tid til at deltage i hele test
perioden, men alle — også de, der blot kan afse 
nogle enkelte timer, — er velkomne deltagere, når 
blot log indsendes.

Reglerne:
1. Alle amatører, der er tilsluttet en medlems

organisation under I. A. R. U. kan deltage.
2. Udenlandske amatører skal kontakte saa 

mange OX-OY og OZ-stationer som muligt, og 
for de sidstes vedkommende i så mange amter 
som muligt.

3. Danske stationer skal kontakte så mange 
udenlandske stationer som muligt og i flest 
mulige forskellige lande.

4. Contesten starter lørdag d. 14. maj 1960 kl.
12,00 GMT og slutter søndag d. 15. maj 1960 
kl. 24,00 GMT.

5. CW og Fone tæller hver for sig.
6. Der må benyttes følgende bånd: 3,5-7-14-21-28 

og 144 MHz.
7. Det er tilladt at kontakte den samme station 

een gang før og een gang efter kl. 06,00 GMT 
søndag morgen.

8. Sædvanlige 6- og 5-cifrede koder anvendes. 
QSO-nr., der er de 3 sidste tal i koden, be
gynder med 001.

9. OZ-stationer skal til koderne tilføje deres 
amtsbogstav (efter den gamle amtsbogstavs
betegnelse). (Se EDRs QTH-liste).

10. Points: Hver QSO, hvor kodegrupperne er 
modtaget ok på begge stationer, giver tre 
point. Ved fejl hos den ene part gives 2 point 
og ved fejl hos begge parter 1 point.

11. Slutresultatet er antallet af QSO-point multi
pliceret med antallet af forskellige danske 
amter på alle bånd for de udenlandske statio
ners vedkommende, og for de danske stationer 
er det antallet af QSO-point multipliceret med 
antallet af fremmede lande på alle bånd. QSO 
mellem danske stationer tæller til OZ-CCA- 
diplomet, men tæller ikke i testen.

12. Certifikater vil blive udstedt til den bedste 
station i hvert deltagende land samt til de fem 
bedst placerede OZ-stationer. Der vil også 
være certificater til de bedste logs fra danske 
lytteramatører, der er medlemmer af EDR.

13. Logs føres på de sædvanlige internationale 
logblade. Hvert bånd på sine/sit logblade. 
Logs skal være poststemplede senest d. 1. 
juni 1960 og skal sendes til EDRs Traffic De
partment, Box 335, Aalborg.

14. Traffic Departments afgørelse er endelig.
God test! OZ2NU.

Kalender 1960:
1. maj : PACC contest.

7.— 8. maj : OZCCA contest.
7.— 8. maj : VERON VHF contest.

20.—21. aug. : E.D.R.s skandinaviske VHF-dag.
3.— 4. sept.: Region I. Europa VHF contest.
3.— 4. sept.: LABRE contest CW.

10.—11. sept.: LABRE contest Phone.
1.— 2. okt. : VK/ZL contest (endnu ikke officielt).
8.— 9. okt. : VK/ZL contest (endnu ikke officielt).

22.—23. okt. : „CQ“ contest (endnu ikke of.) CW.
26.—27. nov. : „CQ“ contest (endnu ikke of.) Phone.

Det er en fornøjelse
for os at kunne præsentere EL4A, Ken Bale, for 
vore læsere. Ken er en eftertragtet DX-amatør, 
som også vil være kendt blandt vore DX-jægere.

Han fortæller i et brev til os, at han er chef-pilot 
for et amerikansk selskab i Liberia i Vestafrika. 
Han transporterer alt: Levende kyllinger, skibs
propeller, vilde dyr, fødevarer, post, passagerer og 
Ug.

Hans base er Baffu Bay ca. 150 miles SV for 
Monrovia og ca. 170 miles NV for grænsen til den 
franske elfenbenskyst. Lejren er beliggende kun 
100 m fra det smukke atlantiske ocean.

Han betegner sit grej som småt og enkelt. Det 
består af en Johnson Ranger med et input på 75 
W, og hans modtager er en National NC 183a med 
RME Pre-Selector. På 10—15 og 20 m benyttes en 
1h bølge vertical, og til 40 og 80 m samt kortbølge- 
radiofoni-lytning anvendes en windom. På ulige 
datoer arbejder han om eftermiddagen på 10 m, 
og 15 m på de lige datoer. 28040 og 21030 kl. 16,55 
GMT.

40 m benyttes (7006 kc/s) tirsdag, torsdag og lør
dag morgen kl. 05,00 DNT. 20 m (14012 kc/s) anven
des søndag, mandag, onsdag og fredag morgen. Alt 
naturligvis afhængig af forholdene på båndene.

Af andre hobbies har han: fotografering og smal
film samt motorbåds-sejlads og jagt. Jagten er god 
dernede med elefanter, leoparder, gazeller, aber og 
krokodiller.
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Følgende bedes optaget i OZ:
Den person, der kører 28 MC DX på mit kalde- 

signal, anmodes om at henvende sig på min qth, så 
skal han få adresserne på de amatører, han har 
holdt for nar, og selv få lejlighed til at sende dem 
en skriftlig undskyldning. Undlader vedkommende 
at give møde, bliver der indgivet politianmeldelse.

OZ2DX.

DX-mandstesten 1960.
For første gang bringer vi nedenstående det fore

løbige resultat af 1960-testen. Som det vil ses, har 
man allerede taget godt for sig af retterne, men vi 
håber på, at mange allerede er i gang med testen 
(ellers er det ikke for sent endnu) og kun mangler 
at få tilmeldingen i orden.

Konditionerne for testen er, som de foregående år, 
og kortene indsendes som tidligere til OZ2KD, Gas
værksvej 18, Sæby. OZ7SN har til denne test udsat 
en præmie bestående af 1 stk. RS 391, der vindes 
af den testdeltager, som får flest points på et hvil
ken som helst af båndene.

73 de OZ2KD/Knud.

Pointstillingen pr. 29. marts 1960:
1. OZ7SN 4 5 13 24 16 62
2. OZ2NU 1 18 16 6 17 58
3. OZ6RL 1 10 8 15 8 42
4. OX3DL 0 1 16 14 3 34
5. OX3UD 0 0 18 0 0 18

OZ2KD.

Forskydningerne i den indbyrdes placering er 
ikke væsentlige, det ser ud til, at kampen om før
stepladsen udelukkende kommer til at stå mellem 
4RT og 2KD, der forøvrigt har skiftet plads siden 
sidst. Testen løber indtil 1. juli, og indtil denne dato 
kan kortene indsendes.

Placeringen bringes i OZ for maj, og det endelige 
resultat i august d. å.

73 de OZ2KD/Knud.

Pointsstillingen pr. 29. marts 1960:
3,5 7,0 14 21 28 tillæg

OZ4RT 25 43 93 112 43 43 359
OZ2KD 20 37 116 81 39 63 356
OZ6RL 13 41 90 94 24 38 300
OZ6HS 5 14 25 65 45 28 182
OZ7SN 4 18 36 64 38 19 179
OX3DL 10 19 62 34 39 0 164
OZ5SQ 6 13 18 60 30 33 160
OZ2NU 9 44 42 22 7 32 156
OZ7BG 12 15 40 22 25 33 147
OZ7EX 8 23 59 35 11 5 141
OZ3GW 27 24 0 0 45 34 130
OZ5KG 0 0 109 8 1 6 124
OZ70N 0 0 1 0 71 19 91
OZ4IP 0 0 4 29 40 10 83
OZ7OF 2 10 43 6 9 6 76
OZ6NF 0 31 2 0 0 6 39
OZ7BQ 2 7 20 0 0 0 29
OZ3UD 0 0 26 0 0 2 28
OZ6HD 0 0 23 0 0 4 27
OZ9AO 2 0 18 0 0 0 20
OZ1W 2 2 4 4 4 0 16
OZ1JW 0 0 6 1 0 8 15
OZ4FA 4 3 2 1 1 0 11
OZ3SN 1 0 4 2 0 2 9
OZ4PE 7 0 0 0 0 0 7
OZ3UD 0 0 26 0 0 2 28
OZ6EG 0 0 0 0 4 0 4
OZ7DX 2 0 1 1 0 0 4
OZ5PD 0 0 3 0 0 0 3
OZ8HC 1 1 0 0 0 0 2
OZ9HC 0 0 2 0 0 0 2
OZ1AG 1 0 0 0 0 0 1

OZ2KD.

Først en lille rettelse til sidste måneds-jæger — 
det gælder de mange fine SSB resultater på 14 Mc, 
de var worked af OZ5KQ og ikke af 5KG, selv om 
også han laver SSB på 14 Mc, du havde ikke haft 
noget imod, at det var dine resultater, vel! 5KG. — 
Dernæst tak for de indsendte rapporter, og det var 
glædeligt at modtage breve fra et par helt nye 
navne! — Fra 4LP kom en del kritik, som er be
svaret direkte, især er Peter utilfreds med fire calls 
reglen, men jeg vil benytte lejligheden til at gøre 
opmærksom på OZ6PA’s leder i marts OZ angående 
fordelingen! — Fra 1HS, som atter er blevet QRV 
efter ca. 3 års QRTræthed, kom en lang liste med
3,5 og 14 Mc foneresultater og en stationsbeskrivelse, 
40 W til en 807 A-G2 modtager, og Zepp ant. — 
Herman, 1HS, har en del pirat-QSL liggende, 80-20 
og 10 m. Genfærdet kan få kortene udleveret ved 
personlig henvendelse. Hi! Hi!

6RL har været på en 14 dages tur til OE-HB og 
DL og kikket på bl. a. 2 m QTH’er i Alperne, på 
grund af meget arbejde har aktiviteten været noget 
nedsat, men et CQ gav dog et nyt land på 21 Mc, 
nemlig VQ6GM, og for WPX 3 nye point, bl. a. 
UT5CA, som meddelte, at UT5 er et nyt prefix for 
Ukraine, spec. i Kharkov området! — Angående 
WPX kan jeg fortælle, at jeg selv søgte dette 
diplom for et halvt år siden, men da der forlangtes
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Hans state-side call er W7VCB, og han kommer 
fra Washington, USA.

Ken sender bedst DX til alle, der læser dette, 
og håber, at han må kontakte mange af jer fra sin 
station EL4A.

100 »/o qsl også til lytteramatører, der fremsender 
rapport. Adressen er:

Ken Bale, EL4A,
Le-Tourneau of Liberia Ltd,
Robertsfield,
Liberia, West Africa.

Efterlysning.
Læsere af denne rubrik, som er i besiddelse af — 

og som kan undvære — et eksemplar af „OZ“ for 
sept. 1953, bedes sende meddelelse herom til OZ2NU, 
Box 335, Aalborg. Et eksemplar af EDR’s diplombog 
gives som vederlag.

På Spitzbergen
befinder sig for øjeblikket LA1IH/P - LA8FG/P og 
LA9RG/P, medens LA1NG/P, som vi kontaktede 
forleden på 14 mc/s, er på Jan Mayen.

DL9PF
håber at komme i gang fra europæisk Tyrki i juni 
måned som TA4PF.

ZA1KC
som flere danske amatører sikkert har kontaktet — 
særligt på 7 mc/s — er efter alt at dømme trods alt 
„ægte“, idet DL1BA har modtaget to qsl-kort fra 
ham i form af prospektkort.



indsendelse (300 QSL til USA) af alle kort, gav jeg 
afkald på businessdiplom, som samtidig med an
søgningen kræver indbetaling af 1 dollar i kontan
ter eller check.

5RM, som er ret ny amatør, opnåede med sine 12 
Watt og 10 m dipol sin hidtil bedste DX, en PY på 
14 Mc, held og lykke som DX-jæger, Richard!

Af DX nyheder kan nævnes, at Yasme III skal 
være startet fra Tampa/Florida den 1. april mod 
Jamaica, derefter til KS4, Swan Island og Sarana- 
bank og eventuelt KC4, Navassa, med ca. 14 dages 
ophold hvert sted, herefter skal ruten være VP1 
og HP samt Galapagos. — Starten skal være ind
ledning til en fire års verdensrejse, og Danny vil 
være QRV på alle bånd fra 6—160 m med CW - AM 
og SSB. — På Nordfolk er VK9RH atter aktiv og 
meget interesseret i Eu QSO, især på 21 og 28 Mc.
— På 14070 lurer HK0AI på Europa, bedste tid 
mellem 23,00 og 24,00 DNT. — Mellem 08,30 og 10,00 
er VR3Z endnu QRV på 14 Mc, men går snart QRT.
— QSL via RSGB. — YA1AO tager på ferie i maj, 
men vender tilbage til YA for endnu et år. TA3GI 
er kaldesignalet på den amerikaner, som kører SSB 
fra TA. — Ny station i Trucial Oman er MP4TAH 
på 21 Mc med A3. — I nær fremtid skal ZD8TF 
dukke op på 28 Mc fone, når båndet så blot vil 
holde så længe.

Månedens aktivitet fremgår bl. a. af følgende 
rapporter:

3.5 Mc CW:
OZ6RL: GI - GM - LA - YU1.
OZ2NU: OZ - SM - DJ - UR2.
OZ4LP: UA3AA - W1ZEF - VO1AE - VE1ZZ.

3.5 Mc Fone:
OZ1HS: LA7RE - SP1BC - OK1KPZ - DL. 
OZ4WR: GM - GW - SP - DM - DL.

7 Mc CW:
OZ6RL: PY2 - UT5CA - W4 - 4X4.
OZ5S: UCZK - GC2FMV - OK2BAF - DL3VG.

14 Mc CW:
OZ5RM: CT - HB - UA - PY.
OZ6RL: UT5CA - UL7 - VS1 - W/K.
OZ2NU: W0TOY - VE7VC - LA1NG/P - KH6QH. 
OZ5S: ZB2A - JZ0PC - VS6DV - YV5DE. 
OZ4SJ: KH6CQS - YV5HL - ZS1BK - SU1MS.

14 Mc Fone:
OZ1HS: EA2FW - Y07KAJ - UR2KAT - 3A2KN. 
OZ5KQ: (SSB): KR6LL - AP2CR - XZ2SY - 

HZ1AB - KW6DB.
OZ5KG: (SSB): ZK2AB - XZ2SY - JZØHA - 

HS1B - KM6BI.

21 Mc CW:
OZ7SN: LA5AD/P - ZD2IHP - UT5CA - JA5FQ. 
OZ2NU: W0NYJ - VE2IJ - W7UZE - UL7FA. 
OZ6RL: VQ6GM - OX - UI8 - W/K.

21 Mc Fone:
OZ4WR: ZD2AMS - 9G1CW - OQ5RS - EL4L.

28 Mc CW:
OZ7SN: ZS6AYV - JA1FV - VE - W.
OZ6RL: RA6 - W3-8.

Som det fremgår af sidste OZ, er jeg QRL, og 
da arbejdet med DX-jægeren gerne karambolerer 
med andet arbejde netop i de sidste dage i hver 
måned, arbejde som skal gøres, ser jeg mig nød
saget til at ophøre med at redigere denne spalte!

Jeg siger tak for alle rapporter, breve og hilsener, 
som jeg har modtaget i den forløbne tid og lader 
hermed arbejdet overgå til nye kræfter.

73 + DX — OZ3GW.

Bemærk:
Stof til næste DX-jæger sendes direkte til box 

335. Samtidig siger vi alle en tak til Hans, 3GW, 
for den tid, han har redigeret DX-jægerstoffet, og 
håber, at han snart må få tid til arbejdet på bånde
ne igen.

Vi beklager tabet.
73 OZ2NU.

Testen den 12./13. Marts.
Marts-Testen blev en Sukces, hvad Deltagelsen 

angaar. Skade kun, at Forholdene var saa daar lige! 
Forbindelser mellem Jylland og København var 
noget nær en Umulighed; kun de kraftigste Signaler 
slap igennem. Resultatet blev, at Jylland i det 
store og hele var isoleret fra det øvrige Land. Men 
den ret store Deltagelse — i hvert Fald Øst for 
Storebælt — opvejede de daarlige Forhold.

Det er blevet moderne at hævde, at det er noget 
Vrøvl at tale om daarlige Forhold paa 2 Meter: 
Enten er Forholdene gode, eller ogsaa er de knap 
saa gode. De fleste vil maaske sige, at dette lyder 
noget søgt, men i Betragtning af, at 5AB under 
Testen hørtes i QSO med en Tysker, maa det maa
ske indrømmes, at der er noget om det.

Bemærk: „5AB hørtes i QSO med en Tysker". 
Hvilken Tysker? Dette kan ikke oplyses, idet 5AB 
ikke opgav Modstationens Kaldesignal, da han skif
tede til Modtagning — en desværre meget alminde
lig Fejl under denne Test.

En anden Fejl, som navnlig Malmø-Stationerne 
gjorde sig skyldig i, var utydelig Udtale af eget 
Kaldesignal under CQ. Hvis SM7AWN blot anede 
de Vanskeligheder, han skabte for andre — og sig 
selv — paa den Maade!

Men een Ting var der Grund til at være tilfreds 
med: rent teknisk kørte Stationerne pænt. Splatter 
mærkede i hvert Fald undertegnede ikke noget til 
— naar vi tænker paa, hvilken Plage dette var i det 
storkøbenhavnske Omraade for et Par Aar tilbage, 
maa vi i Sandhed prise os lykkelige i Dag.

Der er een Ejendommelighed ved Deltagelsen i 
Marts-Testen, som jeg finder paafaldende, og som 
sikkert flere andre har lagt Mærke til: Her omkring 
København var der en Del Amatører, der først kom 
i Gang Søndag Formiddag. Der er Grund til at sige 
dem Tak, fordi de — selv om de havde været for
hindret Lørdag Aften — alligevel vilde være med 
(bare de nu har husket at sende Log ind!). Det er 
altid en kedelig Ting, naar en Test er fastlagt til et 
Tidspunkt, hvor man er forhindret af Arbejde, 
Rejser (eller TVI??), men det er jo een Gang 
umuligt at tage Hensyn til alle i den Henseende. 
Lad os haabe, vi er mere heldige med Juni-Testen.

Endelig skal det nævnes, at der ogsaa under 
denne Test var Stationer „i Marken": 8ME var i 
Slangerup, og 5AB var i Værløse („Vejrhøj Nr. 2"). 
SM7BE var om Aftenen i Blentarp, 30 Km Sydøst 
for Lund.

Og til allersidst: hvem vinder? Lad os tippe 
OZ5AB (han fik jo en Tysker!), og SM7BE og 
OZ3NH som værende blandt dem, der ligger i 
Spidsen.
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Danmark rundt:
OZ4KO (Ikast) har skiftet Frekvens og er nu at 

finde paa 145.800 Mc. Han agter at deltage i Aktivi
tets-Testen i Resten af Aaret. I første Halvdel af 
Marts er følgende Stationer wkd:

OZ5AB, OZ6RL, OZ1HD, SM7BE (alle under 
Testen), desuden OZ4OL (17/3), SM7BE (19/3) og 
OZ9OR/P (19/3). OZ7IGY er hørt 17/3 (S5), 19/3 
(S2) og 20/3 (Sl-2).

4KO meddeler desuden, at han nu har worked 
ialt 186 Statinoer paa 2 Meter:

78 OZ 3 ON
31 PA 3 F
24 DL-DJ 7 LA
25 G2-3-5-6 10 SM7
2 GM 3 SM6

Naar 4KO er i Gang, er det som Regel mellem
19,15 og 20,00 DNT.

3NH (Farre) opnaaede 38 Forbindelser under 
Marts-Testen, ialt ca. 200.000 Points. Han beretter 
om gode conds. i Tiden omkring 20/3 og ret god 
Aktivitet med Forbindelser mellem Landsdelene; 
desværre har han ikke haft saa megen Tid, som 
han kunde ønske, men har dog wkd OZ5AB, OZ9OR, 
OZ3HV, OZ3CR, OZ2G, SM7ZQ, SM7CSC.

1HD (Thisted) har haft QSO med OZ8WJ, OZ4OL 
og SM7BE.

OZ5BK (Silkeborg) har bygget en ny krystalstyret 
Converter med E88CC, som han bruger i Forbin
delse med en Tankmodtager. Resultatet er en meget 
betydelig Forbedring. Det næste Punkt paa Pro
grammet gaar ud paa at faa Antennen (2X5 El.) ca. 
6 Meter højere til Vejrs.

OZ3BK (Hammel var under Marts-Testen i Gang 
med en ny lille Sender, som han har bygget efter 
den kortfattede Beskrivelse i Februar OZ. Den 
arbejdede fint, og han fik gode Rapporter fra de 
jyske Stationer.

3BK havde dog haft visse Vanskeligheder med 
at faa Opstillingen til at arbejde tilfredsstillende, 
idet Oscillatoren ikke vilde svinge stabilt. Men efter 
Ombygning til almindelig TPTG — uden Tilbage
koblingsvikling — gaar den fint og stabilt.

OZ5MK (Lyngby), der ogsaa har bygget den lille 
franske Sender, har haft lignende Erfaringer. I 
første Omgang svingede Oscillatoren paa 2 forskel
lige Frekvenser ca. 100 kc fra hinanden. Derfor 
foretoges Ombygning til TPTG. Nu vilde Oscilla
toren slet ikke svinge. En Kontrol med Gitterdyk- 
meter viste, at Spolen overhovedet ikke kunde af
stemmes til 24 Mc (!). Da en ny Spole med yder
ligere 3 Vindinger var sat i, var alt i Orden. 5MK 
er dog endnu ikke tilfreds med Senderen, idet Mo
dulationskvaliteten ikke helt er tilfredsstillende. 
Dette skyldes sikkert, at Spændingen paa PA-Rørets 
Skærmgitter kun kan varieres mellem 70 og 90 Volt. 
For at bringe Spændingen op paa de nødvendige 
ca. 125 Volt er det Hensigten at shunte 15 k Mod
standen (den fælles Skærmgittermodstand og Mo
dulations „impedans") med en lille LF-Drossel. Men 
paa Grund af Influenza og anden Travlhed har der 
endnu ikke været Tid til at eksperimentere med 
dette lille Problem. — Angaaende PA-Kredsen: 
vil man foretrække at anvende en almindelig Spole 
her — og det vil vel de fleste — skal denne have 
22 mm udvendig Diameter, være 22 mm lang og 
bestaa af 4 Vindinger 2 mm Kobbertraad. NB: disse 
Dimensioner gælder kun, hvis Afstemningskonden
satorens Rotor er isoleret fra Stel. Resonans op- 
naas med næsten uddrejet Kondensator.

OZ9ROS (Virum) var Lørdag Eftermiddag den 
12/3 i Gang fra Geels Bakke med en lille „all-tran- 
sistorized" 2-Meter Station. QSO opnaaedes med 
2G og 7BR. 5MK hørte Signalerne fra 9ROS, men 
QSO blev ikke opnaaet.

2-Meter Klubbens Møde den 23. Marts.
Paa Grund af Referentens Sygdom maa Omtalen 

desværre blive noget kortfattet: OZ7BR og OZ9BS 
havde medbragt Modtagere til Følsomhedsmaaling, 
og Resultatet viste, at 7BR’s Modtager havde 
en Følsomhed paa 3 μV, medens 9BS naaede helt 
ned paa 1 μV. Forskellen synes udelukkende at ligge 
i det Faktum, at 7BR har en ECC84 front-end, 
medens 9BS anvender ECC88.

2-Meter Klubbens næste Møde
finder Sted Onsdag den 27. April i Lokalet paa 
Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 (Indgang i 
Gavlen). Emnet er af ret stor Betydning — desvær
re, maa man vistnok sige — for et stedse stigende 
Antal 2-Meter Amatører — nemlig TVI.

OZ7IGY’s Frekvenser
er 145.989 Mc og 432.020 Mc. Endvidere kan 2-Meter 
Signalet fra 70-Cm Senderen høres paa 144.006 i 
København og nærmeste Omegn.

Auroro-Aabning den 31. Marts!
Netop som ovenstaaende var skrevet, meddelte 

7BR, via KTAS, at han netop var dumpet ind i en 
fb Aurora-Aabning. Kl. 18,00 DNT opnaaede han 
QSO med SP3GZ (Wolsztyn) paa 144.140 Mc og 20 
Minutter senere med OK2VCG (Brno) paa 144.400. 
Signalstyrkerne var fine, men desværre holdt de 
gode Forhold sig ikke længe, og Kl. 19,00 var de 
borte. Desværre var der tilsyneladende ikke andre 
OZ stns i Gang. Derimod var SM7BAE, SM6ANR 
og SM6PU stærkt aktive. — 7BR hørte desuden 
DL7FU (Berlin) og DL1SN (QTH kendes ikke). Be- 
amretningen var ØNØ.

Udenlandsk Litteratur:
Funk-Technik, 1. Martshefte 1960: UKW-Mischein- 

heiten mit Transistoren (S. 148—149).
Funk-Technik, 2. Martshefte 1960: Transistor-

Schaltungstechnik: Kurz- und Ultrakurzwellenemp- 
fånger mit Transistoren (S. 177—178).

QST, Marts 1960: A Self-Contained Portable Sta
tion for 50 Mc. — En meget interessant Konstruk
tion, selv om den er beregnet til 50 Mc. Der anven
des en Kombination af Rør og Transistorer. 5MK 
har tegnet Diagrammet om, saaledes at den HF- 
mæssige Del kan arbejde paa 2 Meter (der er to 
Rør i Senderen, 3A4 og 3A5), og Diagrammet med 
tilhørende Forklaring vil blive bragt i en særskilt 
Artikel i OZ for Maj — desværre kunde det ikke 
naas at bringe den i dette Nummer. Artiklen vil 
bringe andre Nyheder med tilhørende Diagrammer, 
specielt paa Transistor-Omraadet.

Mogens Kunst, OZ5MK.
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Indbydelse til 

FYNSMESTERSKABET I RÆVEJAGT 1960.

Vi indbyder hermed alle medlemmer af 
E.D.R. på Fyn til at deltage i konkurrencen 
om

Fynsmesterskabet i rævejagt 1960.

Deltagerkort koster kr. 10,00, der kan be
tales med 2 gange 5,00 kr.

Den enste gyldige tilmelding til ræven er 
aflevering af deltagerkort.

Melding til ræven kan tidligst finde sted, 
når anden udsendelse er afsluttet.
Frekvens:

1825 kHz call OZ7RÆV.
Kort:

Atlasblad 1:40000 A 3814 Brobyværk og 
A 3816 Ringe.

Point:
Tilmelding i 1ste minut efter anden udsen

delse 120 point, faldende med eet point pr. 
minut, dog mindst eet point pr. jæger.

Hvis første jæger tilmeldes efter at tredie 
udsendelse er påbegyndt tildeles 100 point, 
faldende med 1 point pr. minut, dog mindst 
1 point pr. jæger.

Sendetider for alle jagter.
Dag: kl. 9,05, 9,35 a 2 minutters varighed. 

Kl. 10,05, 10,15, 1025, 10,35, 10,45, 10,55 a 1 
minuts varighed.

Nat: kl. 22,05, 22,35 o. s. v. (kl. 21,05, 21,35
o. s. v. den 10.-9.)

Tilmeldelse til jagterne
kan ske til OZ8NO, Poul Nielsen, Abigaelsvej 
34, Odense, tlf. 11 90 47. Ved telefonisk hen
vendelse vil kortene blive sendt pr. efterkrav. 

Dagjagt 8. maj kl. 9,05, kort Broby værk. 
Dagjagt 22. maj kl. 9,05, kort Ringe. 
Natjagt 4. juni kl. 22,05, kort Brobyværk. 
Natjagt 13. august kl. 22,05, kort Ringe. 
Dagjagt 28. august kl. 9,05, kort Brobyværk. 
Natjagt 10. september kl. 21,05, kort Ringe. 
Skægjagt 24. september.
Til orientering kan vi meddele, at Store 

Fyenske rævejagt vil blive afholdt d. 18. og 
19. juni. Se OZ maj.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Afd. holder møde hver anden mandag i „Cirkel
ordenens selskabslokaler", Falkoneralle 96 o. g. 
Der er parkering i gården med indkørsel fra 
Franckesvej.

QSL centralen er åben 19,30—20,00, hvorefter 
mødet begynder.

Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborg- 
vej 201, København NV, tlf. Sø. 4587. Kasserer: 
OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvarsvej 9, F., tlf. Go. 
1902 v, Giro 59755.

Siden sidst:
14. marts. OZ7DR holdt et indholdsrigt foredrag 

om ESB og demonstrerede sin modtager. Tak til 
7DR.

28. marts samledes vi til diskussion om de kom
mende rævejagter. OZ7AQ, der skulle have vist os 
sin nye rævemodtager med transistorer, måtte des
værre melde afbud på grund af sygdom.

Flere rævejægere talte til gengæld om deres egne 
modtagere.

25. april. Morseafslutning (se nedenfor).
9. maj kommer OZ2KP og fortæller om sin nye 

modtager (den fra håndbogen).
Vy 73 9SN.

De elever, der har haft morseafslutning, 
vil traditionen tro blive hyldet ved en lille 
festlighed i afdelingen. Der er forberedt lidt 
overraskelser, så vi bør alle møde op. Elever
ne fra hold 1 og 2 deltager gratis i det fælles 
kaffebord, medens vi andre må betale 3,50 
kr., og det gør vi med glæde. Det er faktisk 
så hyggeligt at sige goddag til alle de nye 
ansigter.

Og så er morsekursus nr. 2 i fuld gang. 
Der er 24 deltagere, et flot resultat mener vi 
selv. Der synes at være behov for et sådant 
efterkursus, og vi er glade for, vi tog denne 
opgave op.

Vi er AOF meget taknemmelige for den 
hjælp, den har ydet afdelingen, så prisen 20 
kr. kunne gennemføres. En hjertelig tak.

Og så arbejder overfenrik Kjær ufortrødent 
videre med morsehold nr. 2 og til efteråret 
starter så hold nr. 3. Sig så ikke, at der ikke 
sker noget i den københavnske afdeling.

OZ5RO.

Rævejagter:
Vi har nu haft 2 prøverævejagter søndagene d. 13. 

april og 27. april med tre udlagte ræve, og vi har 
haft elleve deltagere hver gang, og de fleste af 
disse var nybegyndere, så det tegner for, at vi skulle 
få en fin sæson med mange deltagere, og vi har 
hørt, at der er flere, som er i gang med at bygge 
modtager, og vi håber, at der er mange flere, som 
går i gang med den modtager, som er beskrevet i 
dette nummer af bladet, den er til dato blevet byg
get i fire eksemplarer, som virker meget fint, og 
hvis nogen er i tvivl eller ikke kan få den til at 
køre, er forfatterne villige til at hjælpe.

Søndag d. 24. april er der dagrævejagt med start 
fra Fiskebæk hotel kl. 9,00, kortområde er atlasblad 
A 2828 Hillerød, frekvensen er 1825 kc, og der vil 
blive to sendere, hvilket vil blive obligatorisk på 
samtlige rævejagter i år.

Lørdag d. 7. maj er der natrævejagt med start 
fra Fiskebæk hotel kl. 19,30, kort A 2828 Hillerød, 
og der vil ligeledes blive to sendere.

Der vil kun blive et kort i sommer både til dag- 
og natjagterne, og pointberegningen er også for
andret således, at den som kommer ind til ræven, 
når anden udsendelse begynder, vil få 90 point, og 
der vil blive trukket eet point fra for hvert minut, 
han kommer senere ind til ræven.

Torsdag d. 12. maj: Autorævejagt med A. S. K., 
se nedenfor.

Søndag d. 22. maj: Dagrævejagt, se næste OZ.
Torsdag d. 26. maj: Skægrævejagt, nærmere her

om i næste OZ. Vy 73 OZ2XT og OZ4AO.
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Torsdag nat d. 12. maj 1960
A U T O R Æ V E J A G T  

i samarbejde med 
Automobilsportsklubben (A. S. K.)

Det vil blive det helt store arrangement 
med mange fine præmier både til kørere, ob
servatører, rævejægere og hjælpere.

Det skal bemærkes, at det tillades ikke 
E. D. R.s rævej ægere at køre selv, A. S. K. 
har mange fine og dygtige kørere, som bræn
der efter at komme ud og styre, og rævejag
terne er meget populære løb for dem, så der 
er ligefrem slagsmål om, hvem der skal med.

Det endelige program for jagten vil blive 
tilsendt alle afdelingens rævej ægere samt til 
afdelingerne umiddelbart efter påske.

Men reserver denne dag og vi skal love, at 
det skal blive det helt store løb.

P. a. v. OZ2XT og OZ4AO, 
og for A. S. K., D. Schønevandt.

AMAGER
Formand, OZ1CC, Tversted Hastingsvej 46 S, tlf. 

Su 2991.
Mødeaften torsdag kl. 19,30: Strandlodsvej 17. 

Hurtigbus fra Holmens bro til Lergravsvej stoppe
sted.

Siden sidst:
Ja, så blev Amagerafdelingens 10-årige stiftelses

fest overstået, det blev en fest ud over det alminde
lige med mange blomster og mange pæne ord fra de 
besøgende. Fest og højt humør hele aftenen, fuldt 
hus trods det, at en del medlemmer glimrede ved 
deres fravær, og jeg kan kun sige, at de gik glip af 
en god aften. En speciel tak til de besøgende fra 
Københavnsafdelingen, og tak for de pæne ord, der 
blev sagt i løbet af aftenen, og I skal være hjertelig 
velkommen næste gang vi holder Amagergilde. Og 
tak til 7KG for din fugtige hilsen til afdelingen, 
og der var mange ønsker for dig om snarlig hel
bredelse.

Da de medbragte skorper var spist, og 2XU havde 
serveret den bekendte Irma-blanding, blev der 
danset til Verner Rosbergs Jazzband til langt ud på 
natten, selv 7EU svingede sin XYL, så han svedte.

Program:
7. april: Byggeaften.

21. april: Klubaften.
5. maj: Fælles kaffebord.

12. maj: St. Bededagsaften. Te og varme hveder.
19. maj: 7EU foredrag. Vy 73 de OZ2XU.

AABENRAA
Hermed meddeles, at Aabenraa har fået en lokal 

afdeling. Stiftende generalforsamling blev afholdt 
den 9. marts 1960 på „Ungdomshjemmet11 i Aabenraa. 
Som formand blev valgt OZ2OT, O. E. Jensen, og 
som kasserer og sekretær OZ5WK, K. Wagner.

Første ordinære møde blev afholdt den 24. marts. 
OZ1HL fortalte os om bygning af modtager for 144 
MHz, det gav blod på tanden og megen diskussion, 
alt i alt en lærerig og interessant aften. Tilslutnin
gen til begge møder var over al forventning, fra 
hele Aabenraa amt.

V i mødes igen torsdag den 21. april og 5. maj 
kl. 20,00 prc. til en r i g t i g  amatøraften i  v o r e s

afdeling på Ungdomshjemmet i Aabenraa. Alle in
teresserede amatører, såvel nye som gamle, er 
velkommen! Vy 73 5WK.

AALBORG OG OMEGN
Formand: OZ1BP, B. Pedersen, Bornholmsgade 66, 

Aalborg, tlf. 3 4119. Sekretær: OZ3PS, H. Sørensen, 
Ny Kærvej 1, Nørresundby. Kasserer: OZ4WZ, B. 
Hansen, Hjortøgade 8, Aalborg, tlf. 2 58 45. Bestyrel
sesmedlemmer: B. Frandsen, OZ6BF, Bornholmsga
de 76, Aalborg, og Ole Bendtsen, Aagade 31, Aalborg.

Afdelingens årlige generalforsamling afholdes 
torsdag den 12. maj kl. 20,00 i klublokalet på Van
drerhjemmet, Kornblomstvej 18.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Fremtidig virksomhed.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsam
lingen, må være bestyrelsen i hænde senest den 3. 
maj 1960.

Eventuelt kontingentrestance bedes venligst ind
betalt til kassereren OZ4WZ inden generalforsam
lingen.

Program for rævejagterne 1960:
Kort: M 1213 Sønder

Tr anders 
Kort: M 1212 Svendstrup 
Kort: M 1013 Sulsted 
Kort: Aalborg Stiftstiden. 
Kort: M 1113 Aalborg 
Kort: M 1213 Sønder

Tranders 
Kort: M 1113 Aalborg 
Kort: M 1212 Svendstrup 
Kort: M 1013 Sulsted 
Kort: Aalborg Stiftstiden. 
Kort: M 1013 Sulsted 
Kort: M 1213 Sønder

Tranders 
Kort: Aalborg Stiftstiden. 
Kort: M 1212 Svendstrup 
Kort: M 1113 Aalborg 

Sendetider for dagjagt: kl. 09,00 - 09,30 - 10,00 -
10.15 - 10,30 - 10,45 - 11,00 - 11,15, position: kl. 11,20. 

Sendetider for natjagt: kl. 21,00 - 21,30 - 22,00 -
22.15 - 22,30 - 22,45 - 23,00 - 23,15, position: kl. 23,20.

Vy 73 de OZ3PS.

AARHUS
Ordinær generalforsamling afholdes i lokalet 

Vagtelvej 9 onsdag den 20. april kl. 20.
Dagsorden iflg. lovene.

8XP.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, S. 

Chr. Hansen, Kragsvej 49, tlf. 2 15 67. Kasserer: 
OZ4GS, Sv. Sigersted Sørensen, Borgmestervej 58, 
tlf. 2 18 34. Sekretær: OZ9ER, Erling Nielsen, Sund
vej 17.

Programmet:
Mandag kl. 20,15: Morsekursus.
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere. 
Onsdag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.

1. jagt 1/5 Dag jagt Kort:

2. jagt 8/5 Dagjagt Kort:
3. jagt 13/5 Dag jagt Kort:
4. jagt 22/5 Dagjagt Kort:
5. jagt 28/5 Nat jagt Kort:
6. jagt 4/6 Nat jagt Kort:

7. jagt 12/6 Dag jagt Kort:
8. jagt 18/6 Nat jagt Kort:
9. jagt 26/6 Dag jagt Kort:

10. jagt 14/8 Dag jagt Kort:
11. jagt 20/8 Nat jagt Kort:
12. jagt 28/8 Dagjagt Kort:

13. jagt 3/9 Nat jagt Kort:
14. jagt 11/9 Dagjagt Kort:
15. jagt 18/9 Dagjagt Kort:
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NB. Klubhuset har lukket i påsken fra og med 
onsdag den 13. april, og vi begynder igen tirsdag 
den 19.

Månedens arrangement: Torsdag den 12. maj kl. 
20,15. OZ9SH fremviser filmen: Elektricitetens
grundlære. Alle er velkommen. Vy 73 9ER.

NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3.
Lokale: Samme sted.

Programmet:
Møde den første mandag i hver måned kl. 20,00. 

Byggeaften hver onsdag kl. 20,00.
Vy 73 L. Johannessen.

HOLBÆK
T o r s d a g  d .  2  1 .  a p r i l  mødes vi igen på 

Dannevirke kl. 20 prc. OZ8HC vil demonstrere sin 
nye exciter, vi får vekselstrøm, så har du noget, 
du vil vise eller evt. have prøvet, så tag det med.

T o r s d a g  d .  1 2 .  m a j  h a r  v i  g e n e r a l f o r 
s a m l i n g  i h . t. vedtægterne, generalforsamlingen 
er på „Dannevirke" kl. 20 prc. Evt ændringsforslag 
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen, der kommer ikke yderligere 
meddelelse om forsamlingen, så notér venligst da
toen d. 12. maj 1960 kl. 20 prc.

P. a. v. OZ8HC.
LOLLAND-FALSTER

3VH holdt et udmærket og vel tilrettelagt fore
drag om måleinstrumenter, rørvoltmeter-målebro- 
tonegenerator, som han selv havde bygget, og de
monstrerede disse, det er den slags, der savnes på 
mange amatørstationer, og vi håber, at foredraget 
har givet anledning til, at nogle går i gang med 
bygning af sådanne, bare synd at flere ikke kunne 
komme, men vi siger dig tak, 3VH, for din velvillig
hed, og det arbejde du har lagt i det.

Mødet i denne måned må udgå, da det falder op 
til generalforsamlingen, der hermed indvarsles til, 
det bliver søndag d. 1. maj kl. 10,00, og traditionen 
tro afholdes denne i Bangs Have i Maribo med 
sædvanlig dagsorden.

Efter mødet bliver der denne gang ikke foredrag, 
men et eller andet arrangement er under udarbej
delse, som også vore yl og xyl kan have fornøjelse 
af, så tag hende med.

Noter allerede nu dagen på kalenderen.
Vi skulle alle have modtaget afdelingens plan 

for faste rævejagter i 1969, kun skal tilføjes, at 
kalibreringsudsendelser foretages aftenen før mel
lem 19,00—19,30, og meddelelse om evt. aflysninger 
gives her.

Husk, det er den 1. maj, vi mødes, cuang es 73.
7NA.

NÆSTVED
Fungerende formand: OZ3AL, Lassen, Primulavej

19. Kasserer: Robert Leidicker, Karebækvej 102 
A, III.

Generalforsamling iflg. vedtægter afholdes tirsdag 
den 26. april 1960 kl. 19,30 i klublokalet.

Dagsorden:
1. Formandens beretning.
2. Kassererens beretning.
3. Valg.
4. Eventuelt.

Alle bedes møde. Afdl. lider i øjeblikket af møde
træthed, muligvis skyldes det den pause, vi holdt, 
midt i den hårde vinter, grundet manglende evne 
til at opvarme klublokalet.

Vi håber på den kommende generalforsamling at 
få belyst dette forhold.

Afdelingens formand, OZ1EF, har desværre skif

tet QTH, hvilket er et stort savn, 1EF er flyttet til 
Lille Værløse, som åbenbart er ved at blive et 
center for 2 m amatører hej-hej.

Vy 73 OZ4PP.
ODENSE

Formand: Ulf Krarup, Aaløkkehaven 3, Odense, 
tlf. 12 93 70.
Siden sidst:

Ved månedsmødet d. 24. marts holdt OZ7MA, 
Arne R. Pedersen, et foredrag med titlen „Geofy
siske målinger i Grønland". Foredraget, som var 
usædvanligt godt forberedt og tilrettelagt, blev 
overværet af godt 20 tilhørere. Vi kan fortælle de 
fraværende medemmer, at de gik glip af en særde
les interessant fremstilling af de ionosfæriske for
hold, som har indflydelse på de korte bølgers ud
bredelse. Endvidere gennemgik 7MA forskellige 
VLF-fænomener med lydbåndsdemonstrationer. 
Foredraget blev ledsaget af lysbilleder, hvor især 
farveoptagelserne var af meget høj kvalitet.

Ved det efterfølgende kaffebord gik snakken liv
ligt, og 7MA kommenterede forskellige spørgsmål i 
forbindelse med aftenens emne. Alt i alt en god 
aften, som vi i høj grad kan anbefale andre afde
linger. Vy 73 7KV.
Programmet:

Der vil sikkert ikke blive afholdt flere måneds
møder før til efteråret, da vandrersæsonen nu så 
småt begynder, og vort sædvanlige lokale derfor 
ikke mere kan udlejes.

I stedet begynder vi på rævejagterne i denne 
måned, og vi håber at mange har fået bygget ræve- 
modtagere i vinterens løb. Som det fremgår af 
hosstående, vil der blive afholdt 13 onsdagsjagter, 
hvilket er noget mindre end sidste år.

Da onsdagsjagterne gerne skulle være trænings- 
jagter for Fyensmesterskabet og Danmarksmester
skabet, har vi i år valgt et 1:40000 kort. Samtidig 
får vi så den fordel, at ‘ vi kan vælge et mere in
teressant område. Selve arealet svarer ca. til et 
1:20000 kort, som vi anvendte sidste år.

Der vil atter i år være præmier il de tre bedst 
placerede.

Jagterne vil i år blive afholdt på følgende dage:
20. og 27. april.
4. og 18. maj.
1., 15. og 29. juni.
3., 10. og 24. august.
7., 21. og 28. september.

Frekvens: 1825 kHz, call: OZ7RÆV.
Kort: Atlasblad 1:40000 A 3614 Tommerup.
Ræven vil befinde sig inden for et område, der

begrænses af vejene mellem følgende byer: Blom
menslyst - Ravnebjerg - Holmstrup - Brændekilde - 
Brylle - Tommerup - Tommerup Stationsby - Skal
lebølle - Blommenslyst.

Sendetider for alle jagter: Kl. 20,00 - 20,20 - 20,30 - 
20,40 - 20,50 - 21,00 - 21,10 - 21,20, alle af 2 minutters 
varighed.

Point: Tilmelding i 1. minut efter anden udsendel
se 60 point, faldende med eet point pr. minut, dog 
mindst eet point pr. jæger.

Den eneste gyldige tilmelding til ræven er afleve
ring af deltagerkort.

Melding til ræven kan tidligst finde sted, når 
anden udsendelse er afsluttet. Jægere som cykler 
vil få et tillæg på 10 point, når der på deltager
kortet er anført en bemærkning herom.

Deltagerkort å kr. 1,00 pr. jagt kan fås ved 
OZ8NO, Poul Nielsen, Abigaelsvej 34, Odense, tlf. 
11 90 47, eller ved ræven efter jagten.

Vy 73 7HJ/8NO.
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ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på 

Hjertingvej hver onsdag kl. 20,00.
Formand: Svend B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 

70 A, Esbjerg.

Program:
20. april: OZ6SB taler om og demonstrerer sin 

nye 5-bånds exciter.
27. april: Klubaften.
4. maj: OZ6BG snakker om 2 meter grej m. m.

11. maj: Klubaften.
Vy 73 de OZ6BG.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. april 1960:
Mdl. DR-
nr. nr.
7342 - 1138 - Erling Thisted Kristensen, Kornum 

skole pr. Løgstør.
7433 - 1139 - Vagn Fredberg, Uggerløse.
5054 - 1140 - Knud Nielsen, Raadmand Billesvej 145, 

Brønshøj.
7415 - 1141 - Ove Quist Sørensen, Bulowsgade 7, 

Aarhus.
7529 - 1142 - Carl Budtz Jørgensen, Dronningborg 

Boulevard 30, Randers.
7363 - 1143 - Jørgen Als Lauridsen, Stjernevej 6, 

Randers.
7511 - 1144 - Henning Hansen, Lærkevej 46, 

Roskilde.
7546 - 1145 - Per Jørgensen, Søndergade 69, 

Middelfart.
7579 - 1146 - B. K. Løkke, Krarup, Maribo.
7565 - 1147 - Erik Køie, Rughavevej 21, Odense.
7515 - 1148 - Erik Hansen, Svanedamsgade 16, 

Nyborg.
7521 - 1149 - Ole Hansen, Bakkevej 3, Nyborg.
7474 - 1150 - Bent Christiansen, Hesseløgade 4, 

Aalborg.
7555 - 1151 - Robert Mårtens Petersen, Martensvej, 

Karrebæksminde.
7491 - 1152 - Arne Rasmusen, Jungehøj 56, Kyndby 

pr. Krogstrup.
7544 - 1153 - Flemming Knudsen, Toftøjevej 15 b, 

Vanløse.
7599 - 1154 - S. E. Kjærsgaard, Bygaden 30, Val

lensbæk pr. Glostrup.

3450 - OZ2PT, H. Linhardt, Fyrrepaken 4, Næstved, 
ex Hyllinge.

3759 - Børge Jylling, Markvangen 6, s., Gentofte, 
ex Hellerup.

4298 - OZ2HM, Henry Møller, Amagerbrogade 62, 4., 
København S., ex Koding.

4529 - Willy Andersen, Strandboulevarden 14, st, 
København S., ex Kolding.

4715 - OZ5NC, N. Chr. Hansen, Døesvej 97, 1. tv., 
Holstebro, ex Søborg.

4766 - OZ2LR, Leif Ryttertoft, Klintemarken 25, 
Svendborg, ex Grenå.

4819 - OZ1HL, H. Langschwager, Sønderalle, 
Rødding, ex Åbenrå.

4871 - A. Dahlerup Koch, Højby præstegård, 
Højby S., ex Viborg.

5571 - OZ4EP, Erik Pedersen, Hertzvej 9, Åbyhøj, 
ex Hobro.

5622 - OZ1EF, Enrico Fuhrmann, Tøgersvej 4, 
Værløse, ex Næstved.

6002 - OZ6WO, Ib Olsen, Radiotelegrafistfor. af
1917, Cort Adelersgade 8, 3., København K., 
ex Sverige.

6124 - Gunnar Petersen, Holsted st., ex Svendborg.
6143 - Ejvind Petersson, Thorsgade 49, 2. tv., 

Odense, lokal.
6240 - MG 411165 Hansen, CLD Jydske telegrafreg., 

Århus, lokal.
6465 - Carl Mårtens, Tekn. kollegium I, Dalgas 

Avenue 8, Århus, lokal.
6640 - OZ9SS, K. Storgaard Sørensen, Vibergsgde 

17, Silkeborg, ex Sall.
6843 - OZ5GO, Gunnar Olsen, Røde Mellemvej 94 E, 

Have 146, København S., ex Ballerup.
6862 - Hakon Møller, Havnealle 23, 2. tv. Horsens, 

lokal.
6919 - Tage Hvingelby, Skyttehusgade 34 A, Vejle, 

ex Nr. Nebel.
6941 - OZ5OO, K. Agergaard, c/o Svend Kristensen, 

Boyesgade 3, 5., København V., ex Kbhvn. K.
6947 - MHE 365732 Hansen, Sigcen BSK 1137 FTK 

Gedhus, Kølvrå, ex Græsted.
7013 - Aage Mortensen, c/o P. Christensen, Roskil

devej 12, Tåstrup, ex Marstal.
7035 - J. Slottved, Drewsensvej 44, Silkeborg, 

ex Fredericia.
7089 - OZ4AR, Arne Bodum, Holbergsgade 2, 1., 

Silkeborg, lokal.
7097 - OZ1NF, Fin Naaby, Toldbodgade 16 B, 2. th., 

København K., ex København F.
7230 - MHE 432897 Lykke, Jonstruplejren, Ballerup, 

ex Korsør.
7287 - Bent Skadhede, c/o fru Nicolaisen, Læssøe- 

gade 14, Holsebro, lokal.
7370 - Helge Hauding, Vestre Stationsvej 34, 2., 

Odense, lokal.
7425 - J. Cramer Jensen, Heibergsgade 19 kid., 

Århus, lokal.
7450 - Johan Hertz, Vestervedsted, Hviding, 

ex Roskilde.
7484 - Erik Olsen, Tøjmestervej 4, København NV., 

ex Søborg.
7487 - Bent Andersen, Tatol, Østervrå, ex Horne J.
7547 - Bent Munkesø, Søborg Hovedgade 119, 4., 

Søborg, ex lokal.
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QTH-RUBR1KKEN
835 - OZ2X, Sigurd Schow, Tietgens Alle 106, 

Odense, lokal.
873 - OZ2IW, J. Warrer, Strømmen 18, Randers, 

navneændring.
898 - OZ8V, J. Uldal, Simmerstedsvej 108, Hader

slev, lokal.
982 - OZ9F, K. W. Andersen, Svejbæk, ex Skive.
L286 - OZ5CJ, Chr. Jørgensen, bag skolen, Oksbøl, 

Nordborg, ex Guderup, Als.
L324 - OZ4PJ, Poul Juul Nielsen, Sdr. Boulevard 

142 B, Odense, lokal.
L654 - OZ7WU, Kurt A. Nielsen, Bæverstien 21, 

Søborg, ex København NV.
2640 - OX3RA, Herluf Rasmussen, Radio Service, 

Julianehåb, ex Brønshøj.
1286 - OZ2ZZ, V. Zachariassen, Rådmandshaven 15, 

3. tv., Roskilde, lokal.



NYE MEDLEMMER

7595 - Børge S. Iversen, Teglgården 12, Korsør.
7596 - Boye Pedersen, Dyrhaugevej 2, Korsør.
7597 - Bjarne Petersen, Teilmannsalle 4, 2., Korsør.
7598 - Finn Christensen, Smedegade 34, Horsens.
7599 - S. E. Kjærsgaard, Bygaden 30, Vallensbæk,

Glostrup.
7600 - John Larsen, Fenrisvej 2, Helsingør.
7601 - OZ8OL, Hans Olsen, Parnasvej 5, Køben

havn S.
7602 - Mogens Jørgensen, Troldkærvej 30, Rødovre,

Vanløse.
7603 - Carlo Risager, Gl. Kongevej 21 B, 3. tv.,

København V.
7604 - Gerrit Winther, Nyborggade 3, Århus.
7605 - Ole Boysen, Frej asvej 7, Åbyhøj.
7606 - Fru Bohn Lorensen, Teglværksbakken 23,

Hellerup.
7607 - Erik Hansen, Østerbæksvej 145 st., Odense.
7608 - Fru Ulla Larsen, Gylfesvej 3, Helsingør.
7609 - Hans H. Nielsen, Emdrupmosevej 18,

København NV.
7610 - Bent Andersen, Strandvejen 78, 1., Frederiks

værk.
7611 - Leo Falkenberg Bjerrum, Bredgade 35, 3.,

Herning.
7612 - Flemming Søndergård, Hvam, Kjellerup.
7613 - Vald. Jørgensen, Vestergade 21, Eskilstrup.
7614 - Leif Schou, Parcelvej 3, Vamdrup.
7615 - Erling Klingberg Jensen, Hillerødgade 157,

• København F.
7616 - OZ3AO, Aage Kristensen, Fjordsvej 40, Skive.
7617 - Ove Finn Jensen, „Askely", Tyvelse,

Vrangstrup.
7618 - Preben Skov Rasmussen, Fredensvej 20,

Korsør.
7619 - Jørgen Jensen, Ludv. Hansensvej 14 b,

Nyborg.
7620 - S. G. Lund Pedersen, Langgade 8 A, Gedser.
7621 - Harly E. Christensen, c/o Joh. Seested,

Rousthøjer, Varde.
7622 - Per Johansen, Lille Pederstræde 16, Viborg.
7623 - H. P. Lorensen, c/o Schroll Christensen,

Padborg.
7624 - Bent Johansen, Bredgade 26, Nr. Nebel.
7625 - Ole Olsen, Poelhøi, Dyssekilde.
7626 - Kurt H. Østergård, Bülowsgade 60, 4., Århus.
7627 - Giinther Ralfs, Storegade 6, Haderslev.
7628 - Mogens Shwartzberg, Kurlandsgade 32,

København S.
7629 - Torben Petersen, Viggo Rothesvej 26,

Charlottenlund.
7630 - Jens Marius Djurtoft, Elbagade 33,

København S.
7631 - Villi Jensen Stougaard, Slotsgade 12, Åbenrå.

Atter medlem.
531 - OZ8J, Knud Langaa-Jensen, Østerbrogade 42, 

Fåborg.
3918 - Walther S. Nielsen, Vejlegade 3, 4., Århus. 
3925 - OZ1JK, John Kaarill, Byagervej 191, 

Birkerød.
4008 - OZ5SL, Leif Skjoldborg Andersen, Anker 

Jensensvej 12, Åbyhøj.
5307 - OZ2JO, Ib Skovgaard Jensen, Østervang 16, 

Roskilde.

5365 - OZ7OC, Hans Erik Hansen, Bygvænget 12,
2. tv., Ballerup.

5841 - OZ3EH, Erik Hansen, Skipper Clementsvej 6, 
Århus.

6091 - Alvi Roger Hansen, Sønderbrogade 32, Vejle. 
6241 - Gunner Jacobsen, Langelandsgade 14, Århus. 
6714 - F. S. Hansen, VH2 BK 1017, FSN, Karup, 

Kølvrå.
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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). 
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S,, tlf. Amager 3664 v.

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. NV., tlf. Søborg 4587.

Medlemmer af kreds 1: København med omegnsdi
strikter.

OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 201, Kbhvn. 
NV., tlf. Søborg 4587.
OZ2KP, K. Staack-Peterseh, 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, Åløkkehaven 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, Dybrogård, Gl. 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 anmodning om DR-nummer.

QSL-centralen:
EDRs QSL-eentral, v/OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup, tlf. 6.

Annoncemanager:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S, tlf. Amager 3664 V.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde

angivelse.
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Forudsigelser for april Vy 73 - best dx - 9SN
Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

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

Bangkok
HS 8700 83 14,0 14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 14,0 MHz

Buenos
Aires
LU

12000 235 21,0 21,0 21,0 14,0 14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 21,0
-

Panama
KZ5 8200 274 14,0 14,0 14,0 7,0

[14,0]
14,0 21,0 14,0 14,0 21,0 28,0 28,0 21,0 14,0

-

Nairobi
VQ4 6900 155 21,0 14,0 14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28.0 21,0 21,0 21,0

-

New York 
W2 6300 293 14,0 14,0 7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
14,0 14,0 14,0

[21,0]
21,0 21,0 21,0 14,0

[21,0]
14,0

-

Reykjavik
TF 2100 310 7,0 7,0

[21,0]
7,0

[21,0]
7,0 14,0 14,0

[21,0]
14,0
[21,0]

14,0
[21,0]

14,0
[21,0]

14,0
[21,0]

14,0 14,0 7,0
-

Rom
I 1600 180 7,0

114,0]
7,0

[14,0]
7.0

[14,0]
7,0

[14,0]
140
[21,0]

14 0 
[21,0]

14,0
[21,0]

14,0
[21,0]

14 0 
[21,0]

14,0 14,0 14,0 7,0
[14,0] -

Tokio
JA/KA 8600 46 14.0

[21,0]
14,0
[21,0]

14,0 21,0 21,0 21,0 28.0 21,0 21,0 14,0 14,0 14,0 14,0
[21,0] -

Thorshavn
OY

1300 310 7,0
[14,0]

7,0
[14,0]

7,0
[14,0]

7,0
[14,0]

7,0
[14,0]

7,0
[14,0]

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,0
[14,0)

7,0
[14,0] -

Godthåb
OX

3500 310 14.0
[21,0]

7,0
[28,0]

7,0
[28,0]

7,0
[21,0]

14,0
[21,0]

14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,0
[21,0]

14,0
[21,0] -

Rio de 
Janeiro 

PY-1
10400 228 14 0 14,0 14,0 14,0 21,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0

-

Wien
OK

900 166 7,0 7,0 3,5 7,0 7,0 7,0 14,0 14,0 14,0 7,0 7,0 7,0 7,0
-

Melbourne
VK3 16000 70 7,0 7,0 14,0 21,0 21,0 28,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,0 14,0 7,0

-

Svalbard 
LA/LB x) 2000 18 7,0

[28,0]
7,0

[21,0]
7,0

[21,0]
7,0

[21,0]
7,0

[21,0]
14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

[21,0]
14,0
121,0]

7,0 7,0
[28,0] -

Færinge- 
havn 
OX r)

2300 270 14,0
[28,0]

7,0
[28,0]

7,0
[28,0]

7,0
[28,0]

7,0
[21,0]

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14.0
121,0)

14,0
[21,0]

14,0
[28,0] -

x) Gælder K U N for OY land


