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Nem og billig 9-rørs modtager
Af OZ3FL

For begyndere — og for den sags skyld 
også for viderekomne — har det herhjemme 
altid været noget af et problem at skaffe sig 
en velegnet KB-modtager. Efter krigen kom 
der en del tyske modtagere på markedet, 
men prisen har gennemgående været så peb
ret, at de fleste selv har foretrukket at bygge 
noget selv. Med de gode danske amatør- 
spolecentraler kan der bygges en god mod
tager, men det bliver dyrt — og stabiliteten 
m. h. t. frekvensdrift er ofte så som så.

Modtagerproblemet kan imidlertid nu løses 
ret smertefrit, da der i „OZ“s annoncespalter 
er tilbudt de små amerikanske flyvemod
tagere til en pris, som ligger under, hvad 
der forlanges i udlandet, når man også skal 
regne med fragt og told. Samtlige af mig 
kendte typer kan fås til en enhedspris af 
125 kr. — og det drejer sig om følgende: 

BC-453: 190— 550 KC, MF 85 KC.
Også mærket R.23.ARC.5.

BC- ? :1500—3000 KC, MF 705 KC.
Også mærket R.25.ARC.5. 

BC-454:3000—6000 KC, MF 1415 KC. 
BC-455:6000—9000 KC, MF 2830 KC.

Modtagerne adskiller sig ikke fra hinanden 
i det ydre og i det indre er der kun få og 
uvæsentlige forskelle. Typerne mærket med 
„B“ efter nummeret har f. eks. på udgangs- 
trafoen en sekundær-vinding på 600 Ohm ud
over den normale på 8000 Ohm, hvilket be
tyder, at der på højttaleren skal sidde nor
mal trafo. De har alle 1 trin HF, blander 2

trin MF, diodedetektor, beat-oscillator og ud
gangsrør = ialt 6 rør af ståltypen.

Rent umiddelbart kan kun 2 af typerne 
siges at have interesse for amatørerne, nem
lig BC-454 og 455 til henholdsvis 80 og 40 
meter. Det er imidlertid let at få samtlige 
amatørområder ind på alle modtagerne ved 
hjælp af en krystalstyret konverter. Syste
met benyttes efterhånden mere og mere og 
har den store fordel, at man får samme 
absolutte stabilitet som på grundmodtageren 
—- og samme gode båndspredning og korrekt 
frekvensaflæsning. Altsammen noget, som 
man kun med besvær kan opnå på en selv
bygget modtager. Princippet består i al kort
hed deri ,at man blander den indkomne fre
kvens med et krystals faste frekvens og be
nytter selve modtageren som variabel MF- 
forstærker.

Når man skal udvælge en af de 4 mod
tagere til formålet, må man indgå et kom
promis. BC-453, som kun afstemmer over 
360 KC, har med sin berømte store selek
tivitet (,,Q-5“) størst interesse for CW og 
ESB-folk og som fast MF efter en anden 
modtager. BC-454 og 455, som hver afstem
mer over 3000 KC, synes på grund af de for
holdsvis høje MF på 1415 og 2830 KC, knap 
så velegnede — og båndspredningen bliver 
vel lille.

Den fjerde type, mærket R.25/ARC.5, 
(noget BC-nummer har den mig bekendt 
ikke, og den formenes ikke at have været 
brugt andre steder end i USA-marinens luft
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våben) må efter mit skøn være bedst egnet, 
da den har dobbelt så stor båndspredning 
som de 2 andre og dens 705 KC MF giver 
også en antagelig selektivitet.

Til konverteren er det nødvendigt at finde 
et krystal, som ved udnyttelsen af henholds
vis grundfrekvensen og diverse oversving
ninger ved blanding med de indkomne sig
naler kan frembringe en 3. frekvens i om
rådet 1500—3000 KC. Med et enkelt krystal 
lader dette sig ikke gøre, men 80-20-15 og 
10 meter kan dækkes af 6200 KC-krystal, 
som sidder som kalibreringskrystal i sende
ren type BC-458. Det skulle ikke være svært 
at få fat i sådan et krystal, men ellers vil 
jeg vove at påstå, at det er en fin forretning 
at købe senderen alene for krystallets skyld! 
Vel, vi går altså ud fra 6200 KC og ønsker 
f. eks. at lytte på 80 meter — og siger 
simpelthen: Modtageren afstemmer nu fra 
6200-^-1500 = 4700 KC til 6200-X3000 = 3200 
KC, hvorefter vi finder den lave båndgrænse 
3500 KC på 2700 på modtageren. På 20 meter 
bruger vi den 2. harmoniske = 6200X2 = 
12400 KC og skal altså her finde 14000 KC på 
1600 på modtageren. På 15 meter tar’ vi 3. 
harmoniske = 18600 KC i brug og får der
ved 21000 KC på 2400. Til 10 meter båndet 
skal vi benytte 5. harmoniske = 31000 KC 
og får derefter 28000 KC på 3000 og 29500 
KC på 1500 modtageren.

Vi mangler 40 meter båndet, som ikke dæk
kes af dette krystal; her er benyttet 8650 KC, 
hvorved vi får 7000 KC på: 8650A-1650 og 
7150 KC på 1500, men der er jo masser af 
mulige krystalfrekvenser til dette enkelte 
bånd.

Fig. 1.

Før man går i gang med konverteren, er 
det vist praktisk at få modtageren klaret til. 
Der sidder 12,6 Volts rør i den og de er 2 og 
2 i serie, fordi der er brugt 25 Volt gløde- 
spænding. En glødetrafo til denne spænding

er ikke almindelig, så det må foretrækkes at 
forbinde alle rørene i parallel til 12,6 Volt. 
Fig. 1 viser de få ledninger, som skal flyttes.

På fig. 2 ses tilslutning af spændinger på 
oversiden af modtageren.

Fig. 2.
Spændingstilslutning pd oversiden af modtager.

Minus mod bagkant.

På forsiden af modtageren er fastskruet 
en adopter, der formentlig har været brugt 
i forbindelse med fjernbetjening. Af adopte- 
ren skal vi kun bruge forpladen på hvilken 
monteres et 50.000 Ohms potmeter og en 
enkeltpolet vippeafbryder. I selve modtage
ren klippes alle ledninger fra den fatning, 
som sidder på aluminiumsdåsen, og denne 
fjernes. Af de 4—5 ledninger, skal kun bru
ges 2, nemlig en grøn, som går til 3 MF kon
densatoren — og denne ledning forbindes til 
et af yderpunkterne på potmeteret, hvis be
vægelige kontakt lægges til stel. Desuden 
skal vi finde en rød ledning, der går til en 
loddeflig på 3-gangskondensatoren ved siden 
af beat-spolen; denne ledning lægges til den 
ene side af vippeafbryderen, hvis anden kon
takt stelforbindes. Når afbryderen sluttes, af
brydes beat-oscillatoren — altså lige mod
sat det normale. De resterende ledninger, 
hvoraf nogle går lige gennem modtageren til 
stikket på bagsiden, fjernes.

Til skalatrækket har jeg brugt en 20 mm . 
lang stump messingrør med 6 mm hul. Ca.
1 cm slidses op med en nedstryger og passer 
nu ned over tandhjulet i skalatrækket. Et lille 
stykke 6 mm aksel sættes i messingrørets 
anden ende til betjeningsknappen.

Antennebøsningen må fjernes og erstattes 
med en coax-fatning til udvendig montering. 
Det er herunder nødvendigt at fjerne nogle 
af rørene samt den ene MF-trafo. Ændring 
til coax-stik er nødvendig for at undgå „ind
blanding udefra“, når konverteren tilsluttes. 
Forsiden af modtageren skulle så være fær
dig — men bemærk iøvrigt den lille effektive 
antennetrimmer forneden til venstre!

På bagsiden sidder en fatning, hvortil de 
forskellige betjeningsledninger er ført ud. 
Vi har imidlertid her kun interesse i de 2, 
hvortil telefon eller højttaler forbindes; den 
ene er rød og går til 3 på udgangstrafoen, og
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den anden er sikkert sort og går til stel. Men 
husk altså, at udgangsimpedansen er 8000 
Ohm, således at der skal normal trafo i højt
taleren. Modtageren kan nu afprøves, når 
ensretteren også er klar, og man vil sikkert 
bemærke den gode følsomhed — men allige
vel gerne have lidt mere knald på højt
taleren. Så må man huske på, at der ikke 
er noget forstærkerrør foran 12A6, som alt
så styres direkte fra dioden i 12SR7. Dette er 
rigeligt til hovedtelefon, hvad modtageren 
er beregnet til, og tilstrækkeligt til at trække 
højttaler — men et LF-rør gør underværker 
— og jeg foretog denne ændring næsten med 
det samme. Antagelig er nogle interesserede, 
så jeg vil foreslå at begynde med at fjerne: 
Udgangstrafoen (5631), filterspole i anode
ledningen (5634) — senere anvendt som choke 
i ensretteren -—- afkoblingskondensatoren 
(5546) med 3 stk. 0,22 uF blokke. Alt dette 
vil afdække en glimmerblok på 6000 pF (4091) 
og en 1000 pF glimmerblok (4114). Lednin
gerne til de nævnte dele klippes fra — dog 
med 2 undtagelser. Den første er en rød led
ning fra bunden af bleedermodstanden til 
udglatningsfilteret; denne ledning føres i

stedet til anodebøsningen på fig. 2. Den 
anden er en gullig ledning til skærmgitter
spændingerne fra 0,22 uF kondensatoren; 
denne ledning lægges i stedet til topforbin
delsen mellem de 2 bleedermodstande. Den 
korte, sorte ledning fra bunden af samme 
modstand skrues til stel.

Fig. 3.
Diagram over det ekstra LF-trin.

Fig. 4.
Diagram over konverteren med ensretteren. Modstandene er 1h Watt. Omskifter O. I-11-II1 er MEC. 

2X5 stillinger og med ca. 15 cm medbringeraksel.
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Den føromtalte 6000 pF glimmerblok er 
koblingskonsatoren mellem dioden og ud
gangsrøret — og den erstattes af en lille 
10.000 pF blok til gitteret på ECC 81, hvoraf 
kun den ene halvdel benyttes. Rørets fatning 
er monteret ved siden af 3. MF-trafo — i 
hullet, der fremkommer, når en af de 4 
holdere til dynamotoren er fjernet. Det enkle 
diagram fremgår af fig. 3. I stedet for den 
fjernede udgangstraf o (5631) monteres på 
bagsiden et par isolerede bøsninger, hvortil 
ledningerne fra glimmerblokken 4114 for
bindes. Nævnte kondensator kommer så til 
at ligge parallelt over udg. trafoens primær; 
glem iøvrigt ikke at sætte plus anodespæn
ding på! Trafoen i højttaleren skal stadig
være ca. 7000 Ohms impedans.

Ja, det var måske vel mange ord om en
mindre sag, men det har været nødvendigt, 
da det er svært at finde ud af monteringen 
uden detailleret forklaring.

Til gengæld skulle det være nemmere med 
konverteren, hvis diagram findes på fig. 4.

Der er benyttet et trin HF med 6AK5 in
duktivt koblet til blanderrøret 6BE6. Krystal
oscillatoren er af en enkel type, som giver 
fint output også på de ønskede oversvingnin
ger. Kombinationen 6BE6/6C4 er bedre end 
andre simple opstillinger, som jeg før har 
prøvet. Spolerne L.5-6-7 i oscillatoren af
stemmes bredt med jernkerne til 12400 KC 
på 20 meter, 18600. KC på 15 meter og 31000 
KC på 10 meter. Afstemningen af spolerne 
L.2 og L.4 skal jo ske til amatørområderne, 
men det er ikke umuligt at afstemme til 
andre frekvenser, så man kan altså være 
uheldig og få andet end amatørsignaler ind.

Monteringen af spolerne voldte lidt hoved
brud; man kan få passende fatninger til dem, 
men de fylder meget til dette formål og i 
stedet blev spolerne monteret direkte på 
chassis med 6 mm messingskruer med mm- 
gevind.

Ensretteren er der ikke meget at sige om. 
Den afgiver både 12,6 volt glødespænding 
og anodespænding (ført ud til 4-polet mini
stik på bagsiden) til selve modtageren — og 
der er brugt en ventil, SR 250 B.75, i bro
kobling.

Konstruktionen er foretaget på et chassis 
på 29X12X5 cm; højden på forpladen og 
sider er 14 cm. Det giver cirka samme stør
relse som modtageren, men der er ærlig 
talt ikke for megen plads, så jeg vil tilråde 
at lave det lidt større. Afstemningskonden
satoren i HF-trinet er monteret på oversiden 
lige over omskifter sektionen O. I, og der er

skærm mellem HF og blandertrinet; skær
men benyttes også som støtte for omskifteren.

Afprøvningen kan ske uden andre hjælpe
midler end selve øret. Coax-stikket fra kon
verteren sættes i modtagerens coax-antenne- 
bøsning og områdeskifteren stilles f. eks. på 
80 meter, og der tunes på modtageren om
kring 2695; ved indstilling på C. 1 og C. 2 
i konverteren vil suset stige, når der er re- 
sonnans, og signalerne vil komme ind på 
modtageren ligeså stabilt som uden kon
verter. Samme fremgangsmåde bruges på de 
andre bånd, men det kan dog være nød
vendigt at indstille på jernkerne i L. 5-6-7 
til max. signalstyrke.

Foto 1. Konverter og modtager i skøn forening.

Foto 2. Modtageren set fra bunden. En sammenlig
ning med en uberørt modtager vil klargøre, hvor 

meget der er fjernet.

Foto 3. Konverteren set fra bunden.

(Sluttes nederst næste side).
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Elektronisk nøgle og monitor med transistorer
af W5LAN, 

oversat af Mogens Boman, OZ5MS.

På grundlag af en konstruktion af W9TO 
har W5LAN her sat transistorer ind i stedet 
for rør. 5MS har tilpasset konstruktionen 
efter danske forhold, så den kan bygges af 
dele, der kan købes herhjemme. Selv om De 
ikke vil bygge denne nøgle, så læs artiklen 
alligevel. Den er nemlig samtidig et kursus i 
praktisk transistor-teknik.

Efter at have bygget adskillige elektroniske 
nøgler, tror jeg godt at kunne sige, at denne 
konstruktion, som jeg skal fortælle om nu, 
er noget helt tip-top. Dette gælder vel i sær
deleshed dette, at vi laver en helt nøjagtig 
elektronisk tidskonstant og et streg-prik for
hold, der er ens ved alle hastigheder. Dette

betyder, at forholdet mellem en streg plus 
det efterfølgende mellemrum er som 2:1. 
Hele apparatet er let at bygge, tager ikke 
megen plads op, og — hvad der er allerbedst 
— arbejder fra et 22½ volts batteri.

KREDSLØBET
Af hensyn til forklaringen har jeg tegnet 

to diagrammer, nemlig et blok-diagram til 
gennemgangen og et kredsløbsdiagram til 
bygningen. Vi må imidlertid lige se lidt på 
transistorerne først. Groft kan en transistor 
sammenlignes med et trioderør, hvor basis 
svarer til gitteret, collectoren til anoden og 
emitteren til katoden. Her må bemærkes, at 
de transistorer, vi bruger i denne opstilling, 
kræver spændinger, der har modsat polaritet, 
end de, der svarer til det nævnte trioderør.

I blokdiagrammet fig. 1 kan alle transi
storer betragtes som afbrydere, som så enten 
kan være afbrudt mellem collectoren og 
emitteren eller sluttede i overensstemmelse 
med, om der er ført strøm til basis. Hvis 
basis har samme potential som emitteren 
(altså ingen basis strøm), vil collector-emitter 
modstanden være stor, og der løber kun en 
lille lækage-strøm (aflednings-strøm). En 
transistor i denne tilstand betragtes som „af
brudt". Hvis basis fødes med en strøm af 
samme spændingspolaritet som collectoren, 
bliver collector-emitter modstanden meget 
lille og kredsløbet kan betragtes som „slut
tet". Disse betegnelser er analoge med at be
tragte transistoren som en afbryder.

Transistorerne Q1 og Q2 er sammensat i 
en såkaldt „frit-løbende" multivibrator, der 
frembringer de grundimpulser, som senere 
laves til streger og prikker. Dette trin kaldes 
IMPULS-GENERATOREN. Transistorerne 
Q5 og Q6 er forbundet i et impuls-tællende 
multivibratorkredsløb og vil, når den drives 
af impulsgeneratoren frembringe impulser af 
nøjagtig halvdelen af grundimpulsfrekven- 
sens antal. Dette trin kaldes IMPULS
TÆLLEREN.

Transistorerne Q3, Q5 og Q7 virker som 
afbrydere til at styre impulsgeneratorens, 
impulstællerens og nøglerelæets drift.

Når man har lært opstillingen nærmere 
at kende, vil man snart love sig selv, at frem
tidens stationsmodtager skal være efter dette 
princip. Selv om modtageren ikke er specielt 
beregnet til ESB-modtagning, så er den i 
hvert fald så stabil, at jeg med stor for
nøjelse har lyttet til ESB fra hele kloden på 
den!

Foto i. Konverteren set ovenfra. Røret ved siden af 
det klodsede 6200 KC krystal er 6C4, 

derefter 6BE6 og 6AK5.

Spoletabel.
L.l. L.2. L.3. L.4. L.5. L.6. L.7.

10 meter 3 6 4 5 20
15 meter 4 10 6 8 28 2
20 meter 6 162 122 162 - - 48 3
40 meter 1X20 2X15 2X15 2X15 - - -

80 meter 2X20 6X15 2X40 6X15 - - -

Formene er til 40 og 80 meter Prahn 5014. Og 
5013 til de andre bånd.

2) Betyder 2 vdg. i hvert hak.
3) Betyder 2 vdg. i hvert hak og 1½ jernkerne!
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PRIKFREMSTILLING 
Med nøglen i ro ligger Q3 og Q4 „afbrudt". 

Dette medfører, at Q2 og Qs også er afbrudte. 
Når disse er afbrudte, ligger Q1 og Q6 slut
tede, med collectoren på eller lige tæt ved 
emitterens potential. I et multivibratorsystem 
er den ene transistor åben, samtidig med at 
den anden er lukket og omvendt.

dermed nøglerelæet. Kredsløbet er dermed 
vendt tilbage til hvilestilling.

STREGFREMSTILLING 
For at frembringe en enkelt streg, lægges 

nøglen over til stregsiden, og den negative 
side af batteriet føres da til basis på Q4 og 
gennem CR1 til basis på Q3. Q4 slutter og

For at lave en prik må nøglen lægges til 
priksiden og slippes omgående. Dermed læg
ges den negative side af batteriet til basis 
på Q3 og fremkalder, at denne „slutter". Den 
negative spænding hindres i at nå basis af 
Q4 af dioden CR1 (OA 85). Med Q3 sluttet, 
begynder impuls-generatoren at oscillere, og 
samtidig slutter Q2, mens Qi brydes. Når 
dette sker på den sidstnævnte transistor, vil 
dens collector få næsten samme negative 
potential som batteriet, da der næsten intet 
spændingsfald er over collector-belastningen 
(næsten ingen strøm gennem modstanden). 
Strømmen fra dette negative potential føres 
til basis på Q3 og holder denne transistor 
sluttet, selv efter nøglen er kommet væk fra 
prik-siden (altså står i midterstilling). Strøm
men føres endvidere til basis på Qr og får 
denne til at slutte og dermed trække nøgle
relæet. Når halvbølgens „endepunkt" er nået, 
afbrydes Q2 (går tilbage til „afbrudt") og Qi 
vender tilbage til „sluttet". Dermed vender 
også Q3 og Q7 tilbage til afbrudt og udløser

tillader impuls-tællerens kredsløb at fungere, 
når en positiv impuls fremkommer fra im
puls-generatoren. Impuls-tællerens transi
storer Qs og Q6 vil kun skifte (henholdsvis 
til sluttet og brudt kredsløb i forhold til 
hvilestillingen), når de modtager en positiv 
„skifte-impuls" på deres basis. Da nu det 
negative batteri også blev sat til Q3 gennem 
CRi, vil impuls-generatoren starte en prik
impuls, som beskrevet i forrige afsnit. Når 
Q2 skifter til sluttet, falder collectoren næ
sten til samme potential som den positive 
emitter. Dioden CR2 (OA 85) bærer denne po
sitive impuls til basis på Qs og Q6, hvilket 
foranlediger Q6 til at afbryde og Qs til at 
slutte. Med Q6 således afbrudt, er collectoren 
på et højt negativt potential — og strøm fra 
denne føres til basis på Q3 og Q4 og holder 
disse sluttet. Strømmen føres også til basis af 
Q7, som — tillige med strømmen fra collec
toren på Qi — får Q7 til at slutte (lede) og 
trække nøglerelæet.

Nu fuldfører impuls-generatoren en peri
ode og starter på en anden, da Q3 jo holdes
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sluttet af strømmen fra Q6’s collector. Netop 
i det øjeblik den næste periode startes, bliver 
en positiv impuls udsendt fra Q2’s collector, 
og impuls-tællerens tilstand skifter, så Qs 
afbryder og Q6 slutter. Med collectoren på 
Q6 næsten på emitter potential, løber ingen 
strøm fra den til basis på Q3, Q4 eller Qr. 
Dette betyder, at impuls-tælleren ophører 
med at fungere (Q4). Q3 og Qt er dog endnu 
holdt sluttet af strøm fra Qi’s collector i 
første halvdel af anden periode.

Output på Qi’s collector.

Output på Qs’s collector.

Strømmen på basis af Qt.

Output på nøglerelæet. 

Fig. 2.

På dette tidspunkt vender Qi tilbage til 
den sluttede stilling og afbryder dermed Q3 
og Q7 under sidste halvperiodes forløb. Hele 
kredsløbet vender tilbage til hvilestilling, 
hvis da ikke et nyt tegn er blevet dannet af 
nøglen. Tidskredsløbet er vist i fig. 2.

Man bemærker, at de positive impulser fra 
collectoren på Q2 føres til basis på Qs og Q6 
gennem CR2 (OA 85). Dette sker for at for
hindre igangsætning af impuls-tælleren af 
negative impulser. Det er ikke direkte nød
vendigt at bruge den, da kredsløbet i de 
fleste tilfælde er temmelig ufølsomt overfor 
negative impulser.

KOMPONENTER
Det er blevet foreslået, at basis-emitter 

forbindelsen i en transistor kan bruges i 
stedet for CRi (OA 85 erstattes af en transi
stor af samme slags, som bruges i resten af 
konstruktionen), da transistoren har højere 
tilbageløbsmodstand og dermed bedre for
hindrer igangsætningen af impuls-tælleren, 
når nøglen holdes i priksiden. En basis- 
emitter modstand vil således ligge omkring 
de 10 Mohm, hvilket er meget højere end den 
tilsvarende modstand i en OA 85. Har De 
en del af sidstnævnte slags, kan De jo ud
vælge en med høj modstand. Skal De allige
vel købe, vil jeg foreslå, De køber en ekstra 
transistor (OC 72 eller OC 308) og bruger 
den som diode. Køber De en p-n-p transistor, 
skal emitteren forbindes til nøglens prikside 
og basis til stregsiden. Collectoren forbindes 
ikke, men husk at isolere den, så den ikke 
laver ravage. Bruges en n-p-n type, så skal 
De forbinde modsat af ovennævnte.

Nøglerelæet er et almindeligt mini-relæ 
på 5000 ohm. Få et ordentligt relæ, der kan 
afbryde en strømvej, selv i en lidt stor sender.

NØGLE MONITOR
En monitor betyder simpelthen en form 

for medhør. Man ønsker at kunne lytte til 
det, man selv sender ud. Monitor-kredsløbet 
i denne konstruktion bruger en transistor i 
forbindelse med en miniature push-pull ud
gangstrafo (fig. 3 nederst). En oscillator af 
denne type frembringer en tone, der er over
lejret med mange overtoner. Dette er egent
lig meget bedre at høre på i længden, end 
den sædvanlige en-tonige lyd. Monitoren 
nøgles således: Det stelforbundne relæ ligger 
i hvilestilling an mod bagkontakten på Ki. 
Denne kontakt har forbindelse med basis på 
Qs og dermed er denne stelforbundet. Dette 
forhindrer oscillatoren i at svinge. Når nøgle
relæet funktionerer, „svæver" basis på Qs, 
og monitor-tonen høres.

Modstands- og kapacitetsværdierne vist i 
diagrammet giver en tone på omkring 500 
c/s, hvilket næsten er den gængse resonans
frekvens. Modstanden kan sættes op eller

151



ned, alt efter konstruktørens øre og smag. 
Under bygningen bør man iøvrigt gå frem 
således, at man først får monitoren i orden, 
så denne kan bruges ved konstruktionen af 
resten af nøglen.

TRANSISTOR karakteristikker 
Det anbefales at få sine transistorer under

søgt, før man køber dem. Normalt ligger for
stærkningen mellem 20 og 40, og man skal 
helst have nogenlunde ens karakteristikker. 
Kan De ikke få Deres undersøgt, så brug 
transistor-sokler, der tillader udskiftninger. 
Transistorer med stor forstærkning bør 
egentlig undgås, da styretrinene ellers kan 
fungere, hvor de rettelig burde være af
brudt.

sætter hastigheds- (speed-) og tegn-mellem
rum potentiometrene i midtstilling. Batteriet 
forbindes, og holdes nøglen nu over til f. eks. 
prik-siden, skulle der fremkomme en række 
prikker. Tegn-mellemrum potentiometret (og
så kaldet „forholds-potentiometret") skal 
justeres, så det kan give 50 pct. udslag på et 
ohm-meter, der er forbundet tværs over 
nøgle-relæets kontakter. Så lægges nøglen 
over til streg-siden, og nu skal indstillingen 
fra før give et udslag på 75 pct. Dette er for
holdet mellem prikker og streger og skal 
være konstant ved alle hastigheder.

R1 og R3 udskiftes nu med mindre og min
dre værdier, indtil opstillingen bliver ustabil 
i de extreme speed-områder. Når disse vær
dier er fundet, indsættes den endelige mod
stand af en lidt større værdi. På denne måde

fig 3

KONSTRUKTIONEN 
Der er intet særligt at bemærke. Så korte 

ledninger som muligt anbefales, men der er 
ingen kritiske forbindelser. Chassiset er et 
stykke bukket aluminium med udskæring til 
højttaleren og de to potentiometer-aksler. 
Bøsningerne er sat fast bagtil.

DRIFT
Når hele konstruktionen er udført, går 

man alle dele igennem endnu en gang og

tilsikres en tilfredsstillende arbejdsgang over 
hele området. Speedområdet skal vel dække 
fra 10 til 45 ord pr. minut, svarende til 50 
til 225 tegn. Koblingskondensatorerne er på 
3 MF, og en forøgelse af denne kapacitet vil 
give lavere hastigheder, medens en formind
skelse giver større. Under bygningen blev 
5 MF konds. indsat, hvilket gav et område 
mellem 7 og 30 ord pr. minut.

Angående batteriet, må jeg anbefale et 
lidt større batteri på 22½ volt. Den mindste 
type (de, der bruges i høreapparater og flash),
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er ikke gode. De kan ikke nå den spids-spæn
ding, som denne nøgle kræver. Et Hellesens 
H-32 kan lige bruges. Ellers kan Hellesens 
type W1FEM B-25 på 25,5 volt klare sagen.

Til sidst de sædvanlige gode råd, som ingen 
læser, og alle bagefter bittert fortryder!
1) Brug varmeshunt ved lodning på transi

storer og dioder, hvis De da ikke bruger 
sokler.

2) Lad være at sætte det færdige apparat 
ovenpå varmeapparatet eller senderen. 
Transistorerne har ikke godt af varme. 
Den varme, der opstår inde i apparatet, 
betyder ikke noget, da det kun drejer 
sig om 0,5 watt.

3) Gaa ikke i luften, før De er helt sikker 
på, De kan håndtere nøglen. Der er for
skel på en „pumpe" og en super-elektro- 
nisk nøgle.

Til allersidst: Rigtig god fornøjelse.

Mogens Boman.

Fra „prøvebordet“. Til venstre på chassiset sidder 
Ri derefter R2. Nøglen er ikke vist. Højttaleren er 

yderst til højre.

Stykliste:

Se diagrammet fig. 3.
Alle kondensatorer er i MF. C1 og C2 er elek

trolytkondensatorer.

Modstande er halv-watts.
R1 og R3 (skiftes i overensstemmelse med tek

sten). Til en begyndelse kan de være henholdsvis 
3,3 Kohm og 15 Kohm.

Alle transistorer er af typen OC 72 eller OC 308 
(amerikansk: CK 722).

CRi og CR2 er OA 85 (se endvidere teksten).
T1 er en udgangstrafo (ca. 500/5 ohm).
R2 potentiometer 50 Kohm.
R4 potentiometer 10 Kohm.
Øvrige angivelser på diagrammet.

En pioner bliver voksen.

Den 1. juli bliver et kendt og skattet EDR med
lem, OZ5AB, Arne Bergstrøm, 50 år.

Længe før alle andre så OZ5AB, at udviklingen 
gik i retning af VHF, og han har udført et stort 
stykke pionerarbejde på dette felt ved stadig at 
opfordre amatørerne til at arbejde på 2 meter, og 
ved selv at gå i spidsen med bygning og demonstra
tion af det nødvendige grej, og det skyldes blandt 
andet også 5ABs aldrig svigtende interesse, at 2 
meter klubben stadig er det centrale sted for alt, 
hvad der har med 2 meter arbejde at gøre.

OZ5AB har aldrig sparet sig selv, når det gjaldt 
hans kære 144 MHz, man kan ikke nævne ordet 
Vejrhøj uden at se for sig 5AB placeret i toppen.

På fødselsdagen er der mange, der vil sige 5AB 
tak for alle de gode tips og den hjælpsomme hånd, 
man altid fik, når man havde brug for ham. Vi er 
mange, der husker ham komme slæbende med en 
hel ton 2 meter grej, når der skulle demonstreres 
VHF, men så var der også sendestationer, modtage
re, antennemaster, omformere og kilometre af kab
ler m. m. Det var ikke underligt, at Ali Baba kom 
til at svede, når der skulle holdes styr på dette op
bud af amatørgrej.

På 50 års dagen vil der gå mange venlige tanker 
til hjemmet på Skovløbervej, hvor den energiske 
fru Andrea altid gæstfrit supplerede OZ5ABs tekni
ske udgydelser med det bedste huset formåede, og 
det var ikke så lidt.

Hjerteligt til lykke.
OZ6PA.

Vor nye redaktør OZ7AQ
har ikke som ventet kunne overtage sit 
arbejde med OZ, da han har måttet 
gennemgå en større operation. Han er 
nu i god bedring og venter snart at kun
ne tage fat med friske kræfter.

OZ7EU klarer beredvilligt arbejdet så 
længe. Teknisk stof bedes måneden ud 
sendt til Poul Størner, Hultbergs alle 8, 
Søborg. 6PA.
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Eetrørs krystalstyret 2 m sender
Af OZ1PL, Poul Linnet.

Denne lille sender er resultatet af nogle 
forsøg med at bygge den mindst mulige sen
der, egnet til QRP eller til udstyring af en 
QQE 03/12. Der anvendes et af de billige 
24 MHz krystaller og eet (!) ECC 81. Sende
ren har imidlertid samme udgangseffekt som 
den kendte opstilling med 2XECC 81 som 
osc.-dobler og pp tripler. Den kan ved om
hyggelig indjustering udstyre en QQE 03/12 
til fuld gitterstrøm eft. data. Rørbesparelsen 
er opnået ved at bruge oscillatorrøret som 
tripler og ved at anvende en krystaldiode 
som dobler.

1. rørhalvdel svinger på 24 MHz som kry
stalstyret ECO. I anoden udtages den tredie 
harmoniske over kredsen L2. 72 MHz effek
ten er så stor, at en 6 V. 0,05 A. lampe m. 2 
vindinger netop kan gløde svagt. Signalet til-

røret fås ca. 0,1 mA. PA røret er et alminde
ligt stabiliseret triodetrin. Stabiliseringstrim
meren indstilles til PA kredsens afstemning 
påvirker gitterstrømmen mindst muligt.
På udgangen kan en 6 V. 0,05 A. lampe netop 
lyse fuldt op, svarende til 0,3 Watts output. 
Som rør er ECC 81 og ECC 85 prøvet med 
samme resultat. Som xtaldiode anbefales 
videodetektordioden OA 70 eller tilsvarende 
medens alm. xtaldioder giver væsentligt 
mindre styring til PA trinet. PA røret træk
ker 10 mA med den viste gitterafleder. 
Ønskes maksimal udgangseffekt kan gitter
aflederen ændres til 2 kΩ i serie med 10

føres krystaldioden OA 70. I denne dannes 
der på grund af ulineariteten harmoniske, 
og den anden harmoniske = 144 MHz ud- 
filtreres i kredsen L4. En sådan xtaldobler 
har en forbavsende god virkningsgrad. Kred
sene L2 og L4 samt koblingen mellem L2 
og L3 og den variable modstand i doblerens 
DC kredsløb må alle justeres til størst gitter
strøm i PA røret. Uden anodespænding på 
dette kan opnås ca. 0,2 mA i 50 kΩ aflederen. 
Med anodespænding og belastning på PA

mikrohenry. Output stiger så til det dobbelte, 
men samtidig bliver anodestrømmen ca. 20 
mA og røret overbelastes noget. Senderen 
kan anodemoduleres i PA rørets plusledning 
og nøgles samme sted med godt resultat.

Spoledata: L1 18 vind. 7 mm diam. 20 mm længde. 
Udtag 3 vind. fra kolde ende L2 6 vind. 12 mm 
diam. 15 mm længde. L3 3 vind. pvc mellem L2’ vind. 
L4 3 vind. 10 mm diam. 10 mm længde. L5 5 vind. 
13 mm diam. 17 mm længde. L6 2 vind. pvc. Alle 
spoler undtagen L1 er 0,5 mm tråd, L1 er 0,3 mm.
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Skriftlig teknisk prøve for radioamatører nr. 13
Ved OZ2KP

Prøven blev afholdt den 28. Maj, og jeg skal 
som sædvanligt i det følgende gennemgaa 
Spørgsmaalene og forsyne dem med de Besva
relser, jeg kunde tænke mig at have givet. 
Svarene staar altsaa for min egen Regning 
og maa ikke opfattes som en officiel „Facit
liste", og jeg tilføjer, at andre Besvarelser 
paa enkelte af Spørgsmaalene kan være lige- 
saa rigtige, som de jeg giver i det følgende.

1) Tegn Diagram af et push-pull Sender
udgangstrin med Trioder. Udgangskredsen 
skal være berøringssikker for saa vidt angaar 
Anodejævnspændingen.

Svar. Da Udgangstrinet bør arbejde som 
Retforstærker og skal benytte Trioder, maa 
det forsynes med Neutrodynstabilisering. For 
at gøre Svingningskredsen berøringssikker 
m. H. t. Anodespændingen maa denne udføres 
med Parallelfødning. Disse Krav er tilfreds
stillet i Diagrammet Fig. 1, som altsaa er 
en mulig Løsning paa Opgaven.

tage de to af 1. Orden. Da disse ligger i 
Modulationsfrekvensens Afstand paa hver sin 
Side af Bærebølgen, vil den samlede Baand- 
bredde for Signalet altsaa blive 2X4 = 8 kHz.

Fig. 2.

3) Tegn Diagram af et effektivt TVI-Net- 
filter til en Sender og angiv et vigtigt For
hold ved den praktiske Konstruktion.

Svar. Et TVI-Netfilters Opgave er at holde 
de dannede højere harmoniske af Sendefre
kvensen hjemme i Senderen og forhindre, at 
de løber ud paa Lysnettet og udstraales der
fra. Et vigtigt Forhold ved den praktiske 
Konstruktion maa derfor være, at de uønske
de harmoniske ikke faar nogen Mulighed for 
at slippe udenom Filteret. Dette klares sikrest 
ved at indbygge Sender og Netdelen i samme 
Skærmkasse, og indbygge Filteret i en sepa
rat Skærmdaase, der monteres i en af Sen
derkassens Sider med solid metallisk For
bindelse til denne som vist i Fig. 3.

2) a. Tegn Principdiagram af et Reaktans- 
rør tilkoblet en Oscillator med Henblik paa 
Frembringelse af FM.

b. Angiv Baandbredden for et frekvens
moduleret Signal med Frekvenssving 2 kHz 
og sinusformet Modulationsfrekvens 4 kHz. 
Kun Sidefrekvenserne nærmest Bærebølgen 
skal tages i Betragtning.

Svar. I Fig. 2 er vist et Reaktansrør koblet 
til Styrekredsen L1-C8 for en Oscillator.

ad b. Ved de opgivne Værdier bliver Modu- 
lationsindexet — 2:4 = 0,5. Man kan derfor 
som ogsaa angivet i Opgaven se bort fra Side
frekvenserne af højere Orden, og kun med

Fig. 3.

4) a. Tegn Resonanskurven for en Sving
ningskreds, og angiv hvorledes man herudfra 
kan beregne Kredsens Godhed, Q.

b. Hvorledes kan man iøvrigt beregne 
Kredsens Q ved Resonansfrekvensen f, hvis 
Spolens Selvinduktion L og dens Tabsmod
stand R er kendt? Kondensatoren regnes for 
tabsfri.
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Svar. ad a. Se Fig. 4. Kredsgodheden be
regnes som Forholdet mellem Resonansfre
kvensen og Baandbredden ved 3 dB ned.

ad b. Spolens Godhed er Forholdet mellem 
dens Induktans og dens Tabsmodstand ved 
den foreliggende Frekvens, og naar der her 
ses bort fra Kondensatorens Tab, kan man 
altsaa skrive:

Svar. Se Fig. 5, hvor Arbejdspunkternes 
Beliggenhed for de tre Klasser er angivet 
ved de tilsvarende Bogstaver.

Klasse A anvendes fortrinsvis, naar der 
ønskes retlinet Forstærkning over et stort 
Frekvensomraade, og Virkningsgraden er af 
mindre Interesse. Klasse B anvendes i Lav
frekvensforstærkere i push-pull Kobling, 
naar der ønskes høj Effekt med en rimelig 
Virkningsgrad, og i HF-Forstærkere naar et 
HF-Signal med varierende Amplitude skal 
forstærkes (ESB).

Klasse C benyttes alene i HF-Forstærkere 
for Signaler med konstant Amplitude, og er

kendetegnet ved den højest opnaaelige Virk
ningsgrad og mest effektive Udnyttelse af 
Røret.

6) Et Drejespoleinstrument har en indre 
Modstand paa 1000 Ohm og giver fuldt Udslag 
for 2 Volt. Ved Hjælp af en Modstand ønskes 
det anvendt som Voltmeter med fuldt Udslag 
for 500 Volt.

a. Hvorledes forbindes Modstanden til In
strumentet?

b. Hvor stor skal Modstanden være?
c. Hvor stor er Voltmetrets Effektforbrug 

(inclusive Forbruget i Modstanden) ved fuldt 
Udslag?

Svar. ad a. Modstanden forbindes i Serie 
med Instrumentet, saaledes at den kan op
tage Differencen mellem Spændingsfaldet 
over Instrumentet og den ønskede maximale 
Spænding.

ad b. Modstanden skal kunne optage 500 
2 = 498 Volt og skal altsaa være 498 : 2 X 
1000 = 249 kOm.

ad c. Strømmen gennem Instrumentet ved 
fuldt Udslag er, hvadenten der anvendes For
modstand eller ej lig 2 : 1000 = 0,002 Amp. 
Totaleffekten i det omspurgte Tilfælde bliver 
da 500 X 0,002 = 1 Watt.

7) a. Angiv Grænserne for det danske 3,5 
MHz Amatørbaand for Telefoni.

b. Hvor bredt er dette Baarid i %?
c. En Oscillator er indrettet saaledes, at den 

netop dækker Telefonibaandet. Den frekvens
bestemmende Svingningskreds har en fast 
Kapacitet paa 175 pF og en parallelforbundet 
Drejekondensator med en Minimumskapaci
tet paa 25 pF. Hvor stor er Drejekondensato- 
rens Maksimumskapacitet? Tilnærmet Bereg
ning er tilstrækkelig.

Svar ad a. 3600 til 3800 kHz.
ad b. Da det vel vil være naturligt at be

nytte den laveste Frekvens som Udgangs
punkt, bliver Svaret (3800 — 3600) : 36 = 
5,56 %.

ad c. Naar Resonansfrekvensen for en 
Svingningskreds ændres alene ved Variation 
af Parallelkapaciteten, bliver Forholdet mel
lem maximum- og minimums Kapaciteten lig 
Kvadratet paa Forholdet mellem maximum- 
og minimums Frekvenserne. Vi har altsaa:

C max/min = (3,8 3,6)2 = 1,11 
og da den samlede Minimumskapacitet er 200 
pF, bliver den samlede

C max = 1,11 X 200 = 222 pF 
altsaa er Drejekondensatorens Maksimums
kapacitet

222 — 175 = 47 pF.
(Sluttes nederst næste side).

156

hvoraf Q kan beregnes.
5) Angiv paa en Rørkarakteristik Arbejds- 

punktet ved henholdsvis Klasse A, Klase B 
og Klasse C Drift. I hvilke typiske Tilfælde 
anvendes de tre Arbejdsformer?



Ved en Fejltagelse i Trykkeriet kom Fig. 
158 ikke med i sidste Nummer. Den bringes 
derfor her, idet der henvises til Teksten i 
Maj Nr.

d. v. s., at Antennestrømmen stiger til det 
dobbelte.

ad b. Ifølge Definitionen er dB for Strøm lig 
20 . log. Forholdet = 20 . log 2 = 20 . 0,3010 
= 6 dB.

Med Hensyn til Opgavernes Sværhedsgrad 
mener jeg, at denne meget nær er af samme 
Størrelsesorden som ved de nærmest fore- 
gaaende Prøver, og at de Eksaminander, der 
har gjort en Indsats for at sætte sig ind i 
Stoffet, har haft en rimelig Chance for at 
klare Prøven til „bestaaet“.

Jeg haaber, at saavel fremtidige Kandida
ter, som ogsaa OZ’s øvrige Læsere vil have 
Udbytte af denne Gennemgang.

73 de OZ2KP.

Nr. 160. Jeg er ved at bygge en drejelig 
beam. Den skal drives af en omstyrbar El
motor, men jeg vil bede dig give mig en 
Idé til en simpel Indikator, der kan vise Ret
ningen, helst uden Selsyn Motorer eller lig
nende, og med saa faa Ledninger fra Anten
nen som muligt.

Fig. 160.

Svar. Se Fig. 160. Jeg gaar ud fra, at 
Antennen af Hensyn til feederen er forsynet 
med Stop, saaledes at den ikke kan drejes 
ret meget mere end 360°. Der laves en fast 
Udveksling mellem Røret, der bærer Bom
men og et lineært traadviklet Potentiometer 
paa 4—500 Ohm.

Udvekslingen kan enten Udføres med Tand
hjul eller eventuelt et Kædetræk, og Forhol
det Rør/Pot.meter kan passende være %, saa
ledes at en hel Omdrejning af beamen drejer 
Pot.meterarmen 240°.

Forbindelserne fremgaar iøvrigt af Figuren, 
og da Voltmeterets Udslag lineært følger 
Drejningsvinkelen, er det tilstrækkeligt at 
bestemme dette for en Yderstilling henholds
vis venstre og højre om, idet mellemliggende 
Retninger da kan beregnes af Udslaget.

Strømkilden kan f. Eks. være et Lomme
lampebatteri, og da der kun tages Strøm fra 
dette, naar Afbryderen sluttes for at aflæse 
Retningen, kan det holde meget længe. Volt
meteret behøver jo ikke at være fast ind
bygget, man kan f. Eks. benytte et normalt 
Universalinstrument, indstillet paa et Volt- 
Omraade af samme Størrelsesorden som Bat
terispændingen.

Nr. 161. Kunne du hjælpe mig med mit 
Problem, nemlig en Forsats til en Torn E.b. 
for at afhjælpe de Mangler, den har, saaledes 
at den kan faa større Selektivitet og Følsom
hed?

Maaske kan du hjælpe mig med et Diagram 
og Data til en converter, som ikke vil volde 
for store Kvaler. Jeg har tænkt mig f. Eks. 
2 Stk. ECH21 som Blandingsrør og 1600 og
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8) Hvor stærk er Strømmen gennem en 
5000 pF Kondensator ved 220 Volt Veksel
spænding?

Svar. Da ikke andet er angivet, regner jeg 
med, at Frekvensen er den normale Lysnet
frekvens = 50 Hz, og at Kondensatoren er 
tabsfri. Under disse Forudsætninger bliver da

9) a. Hvor meget stiger Antennestrømmen, 
naar en Senders Effekt forøges fra 50 Watt til 
200 Watt?

b. Hvor mange decibel er Stigningen?
Svar ad a. Under Forudsætning af, at Virk

ningsgraden ikke ændres, er Stigningen, da 
Effekten er proportional med Kvadratet paa 
Strømstyrken, lig Kvadratroden af Forholdet 
eller lig



110 kc MF. Tror du det er noget, eller har 
du et bedre Forslag? Det, der volder størst 
Vanskelighed, er Beregning af Spolerne, den 
skulde jo helst kunne tage 20, 40 og 80 m.

Dette er maaske for meget forlangt, men 
det vil vel nok have Interesse for flere. Der 
kører jo mange af den Type Modtager.

Svar. Desværre kan jeg ikke i den korte 
Tid, der er til Raadighed til Besvarelsen, naa 
at opfylde dit Ønske, men jeg skal oplyse, 
at jeg paa mange Opfordringer er gaaet igang 
med at udarbejde en Konstruktionsartikel til 
den Converter, jeg omtalte i Svarene Nr. 115 
og 154, og jeg haaber, Artiklen kan naa at 
blive færdig til Juli Nummeret.

Denne Converter, der oprindelig blev kon
strueret til Anvendelse foran en MW. e. C., 
er udstyret med et HF-Trin, Blander og 4 
faste Oscillatorfrekvenser, der kan skiftes 
med en Omskifter, ligesom Signalkredsene 
ogsaa er forsynet med faste Spoler med Om
skifter. Desuden findes en Togangs-Konden
sator til Afstemning af disse. Den dækker 
alle 5 HF-Baand i Forbindelse med en efter
følgende Modtager, der kan afstemmes fra 
1 til 3 MHz, og kan altsaa ogsaa benyttes 
foran en Torn E. b., og jeg vil foreslaa dig 
at afvente Artiklens Fremkomst, inden du 
gaar igang med noget andet.

Nr. 162. Til Anodestrømsforsyning af mit 
PA-Trin med 2 Stk. 6146 og Anodemodulator 
med 2 Stk. 807 i push-pull har jeg fig. Dele:

1 Trafo 2X650 Volt, 0,5 Amp. 2 Stk. Ens
retterrør DCG 4/1000. 1 Glødetrafo for disse. 
1 Sving-choke 100 Ohm, 500 mA, 2—20 Hy.

Senderen skal kunne benyttes med CW, PM 
og AM. Negativ Spænding til PA-Rør og 
Modulatorrør kan faas fra separat Ensretter, 
eventuelt Katodekompleks i Modulatoren. 
Skærmgitter spændingen har jeg tænkt mig 
gjort variabel i Trin.

Vil du give mig et Forslag til Diagram for 
Strømforsyningen og eventuelt oplyse, hvor
ledes man bedst afprøver den med Belastning, 
før den sættes til Senderen? Hvordan maaler 
man lettest Ripple-Spændingen, og har du 
ellers nogle Kommentarer til ovenstaaende?

Svar. Som du ser, har jeg forkortet dit 
Spørgsmaal kraftigt, men haaber at have 
faaet det væsentligste med. Mit Forslag til 
Diagrammet ses i Fig. 162. TI er Gløde- 
trafoen og T2 Anodetrafoen. Kl afbryder 
begge Trafoer og skal sluttes mindst ½ Minut, 
før K2 sluttes for at skaane Kvik-Rørene. 
R er Startmodstand for Trafoen (50—100

Ohm), og denne kortsluttes med K3 et Øje
blik efter, at Trafoen er startet med K2.

LI er Sving-Choken, Cl og C2 Olieblokke 
paa 4—8 μF, 800—1000 Volt Driftspænding. 
L2 er normal Drosselspole paa ca. 100 Ohm 
300 mA, og Bleederen R kan passende være 
30—50 kOhm, idet der regnes med, at Modu
latoren skal køre i Klasse AB2 med Katode
kompleks, og altsaa ogsaa belaster Ensret
teren i Pauserne, ellers maa Bleederen even
tuelt formindskes til 20 kOhm.

* B1 o----------- r^SmSLr

1..........

p

[k~ C2 C1

Fig. 162.

Anodestrømmen til PA-Rørene aftages fra 
+Bl og til Modulatoren fra +B2. Med Hen
syn til Skærmgitterspændingen vil jeg til- 
raade at tage denne via en Stabiliserings
anordning som vist i Fig. 132 b i November 
59, Pg. 246, da der ellers let kan blive Van
skeligheder med at holde Spændingen til
strækkelig konstant, naar Senderen skal nøg
les. Dette Diagram kan iøvrigt forbedres ved 
at lægge en 0,1 μF Kondensator fra Katoden 
paa VI til Gitteret paa V2.

Ensretteren kan f. Eks. afprøves med en 
kunstig Belastning bestaaende af en passen
de Kombination af Glødelamper og traad- 
viklede Modstande, der kan taale Belastnin
gen. Ripple-Spændingen kan maales med et 
AC-Voltmeter i Serie med en 1-—2 μF Kon
densator, 1000 Volt Driftspænding fra hen
holdsvis +B1 og -)-B2 til 0.

Nr. 163. 1. Hvad er Grunden til, at Anten
nens Tilkobling til PA-Trinet forskyder dettes 
minimum iA saaledes, at naar jeg tilkobler 
Antennelinken, maa jeg indskyde mere Kapa
citet i PA-Kondensatoren for atter at faa mi
nimum Anodestrøm. Viser dette, at Antennen 
er for lang eller for kort? Det gør sig gæl
dende baade ved Tilkobling af endepunkt- 
fødet Zepp samt ved ground-plane.

Svar. At Afstemningen af PA-Kondensato- 
ren skal forandres til mere Kapacitet, naar 
Belastningen tilkobles, viser blot, at Antenne
systemet i sin Helhed har en induktiv Reak- 
tans, altsaa ikke er ren Ohmsk. Dette kan
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skyldes, at Antennen er for lang, men dette 
vil for den endepunktsfødede Zepp da tillige 
vise sig ved, at det bliver umuligt at faa 
Balance mellem Strømmene i de to Sider 
af feederen. For ground-Planens Vedkom
mende er jeg tilbøjelig til at tro, at det er 
Selvinduktionen i Linken, der er Aarsagen. 
Prøv at indskyde en Afstemningskondensa
tor i Serie mellem Linken og Kappen paa 
Coaxen.

2. Kan du hjælpe mig med et Diagram til 
en „all-band“ Converter, der kan anvendes 
foran en MWEc RX? Min nuværende er med 
udskiftelige Spoler og et enkelt X-tal, og jeg 
vilde gerne væk fra denne Spoleskiftning og 
have alle fem Baand paa Omskifter.

Svar. Se Svaret til Nr. 161 ovenfor.
3. Hvad er Grunden til, at man saa ofte, 

særlig i amerikanske Tidsskrifter, ser den 
foldede Dipol fremhævet fremfor den nor
male?

Er der i det hele taget nogen Forskel paa 
de to bortset fra Foldedipolens større Føde- 
impedans? Udstraalings- eller Retningskarak
teristik?

Svar. Den foldede Dipol adskiller sig fra 
den aabne, foruden ved den højere Føde- 
impedans væsentligst derved, at den er min
dre selektiv paa Grund af, at de to parallelt - 
løbende Ledere optræder som en Traad med 
større Tværsnit. Den kan derfor benyttes 
over et noget bredere Frekvensomraade end 
den normale, medens den iøvrigt ikke paa 
de nævnte Punkter adskiller sig fra denne.

Nr. 164. Mon du kan hjælpe mig med et 
Par Problemer med mit PA-Trin? Det er 
bygget med 2 Stk. 12P35 i push-pull, og 
baade Gitter og Anodekreds er symmetrisk 
opbygget med split-stator Kondensatorer. 
Styringen fra Exciteren tilføres en Linkspole 
omkring Midten af Gitterspolen, og PA- 
Kredsen er tilsvarende linkkoblet til et An
tenneafstemningsled for en midtpunktsfødet 
2X20 m Zepp. Foran begge Styregitre er ind
skudt en Vitrohm BW 33 Ohm 1 Watt som 
Parasitstoppere.

Problem 1. Til Trods for at Exciteren, naar 
den belastes med en Pære, giver 3—4 Watt fra 
sig baade paa 80 — 40 og 20 m, kan jeg 
næsten ikke faa Gitterstrømsinstrumentet til 
at røre sig, specielt paa 20 m. Kredsene er 
prøvet for Resonans med Gitterdykmeter og 
er i Orden.

Problem Nr. 2. Jeg kan ikke faa PA Rørene 
blokeret, naar jeg tager Styringen bort, jeg 
nøgler i Oscillatoren, der er bygget efter dit

PA er ca. 800 Volt, og jeg benytter separat 
Ensretter til Skærmgitterspændingen, denne 
ligger i belastet Tilstand omkring 250 Volt, 
men stiger naar Styringen tages til ca. 400

Diagram i OZ Juni 54. Anodespændingen paa 
Volt, og jeg maa forøge den negative Styre- 
gitterspænding til ca. 175 Volt for at blokere 
PA Rørene, og det er for meget under Drift. 
Kan et Par 4687 Stabiliseringsrør, jeg har 
liggende, eventuelt bruges i en Kobling, der 
kan forbedre Forholdene?

Svar ad 1. Det er utvivlsomt den benyttede 
Type Parasitstoppere, der er Aarsagen til 
Fejlen. Den paagældende Type, der til Op
lysning for andre kan kendes paa, at den ikke 
er farvekodet, men kun paastemplet Vær
dien, er nemlig ikke en Kulmodstand, men 
traadviklet, og optræder .derfor specielt paa 
højere Frekvenser som HF-Drossel, der i 
dette Tilfælde altsaa spærrer for Styrespæn
dingen til Gittrene. Prøv at kortslutte Para
sitstopperne, eller hvis de ikke kan undværes 
at erstatte dem med andre af Typen SBT 
(Kulmodstande), saa er den Sag sikkert 
klaret.

ad. 2. Grunden til, at PA Rørene ikke kan 
blokeres med den normale Spænding, er 
netop, at Skærmgitterspændingen ryger i 
Vejret uden Belastning. Derved forskydes 
Rørkarakteristikken nemlig saaledes, at en 
langt højere Spænding er nødvendig for Blo
kering.

Den rigtige Udvej er derfor at stabilisere 
Skærmgitterspændingen, saa den ikke løber 
i Vejret, og det kan under de givne Omstæn
digheder lettest gøres ved at anbringe de om
talte 2 Stk. 4687 i Serie mellem Skærmgittrene 
og Nul som vist for et Rør i Fig. 164. Begge 
Skærmgittre forbindes naturligvis sammen, og 
Seriemodstanden gøres saa stor, at Strømmen 
gennem Rørene ikke overstiger ca. 40 mA, 
naar PA Trinet er stoppet, og saa lille, at 
Rørene ikke slukker, naar PA Trinet arbejder 
med normal Belastning. Du skulde herved 
faa en konstant Skærmgitterspænding paa ca. 
180—200 Volt, hvilket skulde være tilstræk
keligt til Formålet.
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To 2-meter transistorkonstruktioner
Ved OZ5MK, Mogens Kunst.

Måske er den dag endnu fjern, hvor 100 °/o 
transistoriserede amatørstationer er alminde
lige. Men det er en kendsgerning, at der alle
rede i dag kan bygges transistormodtagere 
til alle bånd under 30 Mc, og vel at mærke 
modtagere, der ikke på noget punkt står 
tilbage for rørbestykkede modtagere. Tran
sistor-sendere er derimod endnu et delvis 
uløst problem, i hvert fald når det gælder om 
at opnå et nogenlunde respektabelt effekt
niveau, — Sagen er, at kravet om høj effekt 
står i direkte modstrid med kravet om høj 
arbejdsfrekvens. Man kan altså godt lave 
transistorer, der kan arbejde som „senderrør'‘ 
på VHF — men vel at mærke kun med meget 
lille effekt. Allerede dette er dog et værdifudt 
fremskridt, idet lav effekt ikke alene er til
strækkeligt men også en betingelse for talrige 
kommunikationsformål. Eksempelvis kan 
nævnes, at Standard Electric fremstiller en 
100 % transistoriseret miniaturesender til 
området 156—174 Mc. Output er 80 mW, og 
der anvendes fasemodulation.

Noget vanskeligere har det hidtil været at 
fremstille en brugbar VHF-modtager med 
transistorer i alle,,trin. Men nu er der kom
met egnede transistorer på markedet — f. 
eks. fremstiller det amerikanske firma Philco 
en serie VHF-transistorer til anvendelse i 
TV-modtagere. Det drejer sig om transistorer 
af MADT-typen (Micro alloy diffused base 
transistor). Serien omfatter blandings- og 
MF-transistor (T 1693), HF-forstærker (T 
1994) og VHF-oscillator med en max. arbejds
frekvens på 257 Mc (T 1695). Det kan for
mentlig kun være et spørgsmål om tid, før 
andre fabrikker følger efter, og konkurrence 
og masseproduktionsmetoder får priserne ned 
på et rimeligt niveau — således som tilfældet 
har været med de nu gængse transistortyper.

For de amatører, der allerede nu vil i gang 
med transistoriserede VHF-konstruktioner, 
vises her 2 diagrammer fra QST.

Det første (februar 1960, side 49) viser en 
morsom lille Walkie-Talkie for 2 meter (fig. 
1). Oscillatoren anvender et 8-Mc krystal, der 
svinger på sin tredje overtone; derpå triples 
til 72 Mc og dobles til 144 Mc. Ejendommeligt 
nok er det tripleren, der moduleres. Modtage
ren er simpelthen en krystalmodtager med 
2 trins LF-forstærkning. Her er spoletabellen:

fig. 1.

L1 11 Vd. 0,2 mm tråd viklet på 1/4“ form med af
stemningsstift.

L 2 3 Vd. 0,9 mm tråd viklet over den kolde ende 
af L1.

L3 9 Vd. 0,9 mm tråd, 1/4“ diameter, ½“ lang.
L4 2 Vd. 0,9 mm tråd viklet over den kolde ende

af Ls.
L5 4 Vd. 0,9 mm tråd, 1/4“ diameter, ½“ lang.
L 6 1 Vd. 0,9 mm tråd viklet over den kolde ende

af Ls.
L7 6 Vd. 0,9 mm tråd, 1/4“ diameter.
L 8 1 Vd. 0,9 mm tråd viklet over den kolde ende 

af L7.

Komponenterne er monteret på et stykke 
perforeret Fenolplade, som derefter er ind
bygget i en lille æske, hvis dimensioner ikke 
er opgivet, men som efter illustrationen at 
dømme er omtrent så stor som to hushold
ningstændstikæsker lagt ved siden af hinan
den. Forfatteren siger, at apparatet er meget 
nyttigt under rævejagter på 2 meter, når man 
er nået så tæt ind på ræven, at det sidste 
stykke vej må tilbagelægges til fods. Det vil 
også være til stor hjælp ved trimning af con- 
vertere og modtagere. Men i øvrigt må selve 
det at have en komplet 2-meter station i lom
meformat vel i sig selv være en spore til at 
gå i gang med denne lille konstruktion. Ræk
kevidden angives at være meget begrænset, 
under normale forhold ikke meget mere end 
en kilometer; men med en god beam fra en 
bakketop skulle man vel nok kunne dække 
mindst den tidobbelte afstand. Måske var det 
en god ide at gå i gang med at bygge mod
tageren først?

Vil man i dag bygge sig en batteridrevet 
2-meter sender med et output, der ligger i

160



hvert fald 10 db over det, der kan opnås med 
den oven for beskrevne Walkie-Talkie, må 
man anvende rør i HF-trinene og nøjes med 
at bruge transistorer i modulatoren og even
tuelle andre LF-trin. Det indebærer desværre 
anvendelsen af et anodebatteri på 90 Volt 
eller mere; men da dette kun skal levere 
strøm til HF-rørene, bliver økonomien allige
vel langt bedre, end hvis der også havde 
været rør i modulatoren.

QST for marts 1960 har på side 11—18 en 
konstruktionsartikel efter dette princip. Des
værre — for os — drejer det sig om en 50- 
Mc station; men princippet lader sig selvsagt 
direkte overføre til 144 Mc, selv om batteri- 
økonomien her bliver knap så god, idet vi 
må have yderligere et rør i senderen for at 
komme op på 144 Mc. Ikke desto mindre kan 
det gøres med to rør og et samlet anode
strømsforbrug, der ved 90 Volt ligger inden 
for det rimeliges grænser.

Fig. 2 viser diagrammet, modificeret til 
2 meter. Transistordelen er taget direkte fra

spænding til doblertrinet, således at dette 
kommer til at arbejde med en akceptabel 
virkningsgrad og kan moduleres ordentligt. 
Det er unægtelig enkelt og sikkert let at få 
til at virke.

Man kan også tænke sig at lade krystallet 
svinge mellem styregitteret og skærmgitteret 
på 3A4 og doble eller triple i anodekredsen. 
Første halvdel af 3A5 skal så arbejde som 
henholdsvis tripler eller dobler til 144 Mc, og 
den anden halvdel af 3A5 kører ligeud. Dette 
er jo noget mere omstændeligt, men virk
ningsgraden bliver bedre, og det bliver lettere 
at få god modulatioh.

Når det imidlertid er det førstnævnte ar
rangement, der vises, er det, fordi dette er 
gennemprøvet (det har i øvrigt en gang tid
ligere været bragt i QST, nemlig en artikel i 
februar 1952, hvor det er anvendt som styre
sender for et PA-trin med endnu en 3A5 med 
begge rørhalvdele i push-pull).

Der er ikke anvendt nogen form for anten
neomskifter, idet PA-kredsen samtidig gør

artiklen i QST for marts 1960, medens HF- 
delen er kopieret fra en tidligere QST-artikel 
(april 1956, side 11—14).

Senderen er bestykke! med dobbelttrioden 
3A5 og udgangspentoden 3A4. Den ene halv
del af 3A5 arbejder som krystaloscillator på 
24 Mc. Bemærk den lave værdi for gitteraf
lederen. Eftersom der rundt omkring opgives 
vidt forskellige værdier for 3A5 som oscilla
tor — helt op til 0,1 Megohm — kan det vist 
betale sig at eksperimentere med forskellige 
størrelser af denne modstand.

3A4 arbejder som tripler til 72 Mc, hvor
efter anden halvdel af 3A5 dobler til 144 Mc. 
Dette arrangement skulle sikre rigelig styre

tjeneste som indgangskreds for første rør i 
modtageren. Der er naturligvis intet i vejen 
for at anvende særskilte kredse og omskifter.

Modtageren består af en superregenerativ 
detektor og et HF-rør, begge af Agerntypen. 
Der er eet trins LF-forstærkning med en 
transistor. Diagrammet viser Anvendelse af 
en mikrotelefon med lavohmstelefon, idet 
konstruktionen er tænkt som håndbåret sta
tion. Men det er nu engang det bedste at 
bruge en rigtig hovedtelefon.

Input ved 90 Volt er ca. 1 Watt, ifølge ar
tiklen i QST for april 1956. Ved 67½ Volt 
bliver det ca. ½ Watt. Disse angivelser gæl
der for ½ 3A5 som dobler. Artiklen i QST for
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T. R. switch endnu en gang
Af OZ7BQ.

Foranlediget af OZ2KP’s artikel i sidste OZ 
om elektroniske omskiftere, måske bedre 
kendt under navnet T. R. switches, kunne jeg 
godt tænke mig at sige lidt om katodefølgeren 
benyttet som switch, og overhovedet lidt om 
koblingen mellem switch og antenne.

Som det nævnes i artiklen er kabellængden 
mellem PA trin og TR-switch af stor betyd
ning og med en uheldig valgt længde, kan 
man let få en dæmpning på signalfrekvensen 
på 20 db, grunden er åbenbart den, at PA 
trinet virker som en sugekreds. Dette tab kan 
ikke rettes op igen uden en forværring i sig
nal + støj til støjforholdet, fordi signalet 
efter dæmpningen vil forstærkes lige så 
meget som støjen. I sådanne tilfælde ville 
man måske være bedre tjent med en stump 
tråd til modtagerantenne. Imidlertid kan man 
undgå dette tab og alligevel få en udmærket 
switch. Jeg har gjort det med en katodef øl

marts 1960, der som nævnt drejer sig om et 
„lige-ud“ PA-trin (NB på 50 Mc), angiver 
input til 0,6 Watt ved 90 Volt (Anodestrøm 
med tilkoblet antenne: 7 mA og det samlede 
anodestrømsforbrug (d. v. s. for begge sektio
ner af 3A5) 15 mA. Hertil må vi lægge 8 a 10 
mA for 3A4-triplerén, altså et samlet forbrug 
på 25 mA, hvilket nok kan gå an ved anven
delse af et batteri med normal kapacitet og 
ikke alt for lange sendeperioder ad gangen.

Det anbefales at eksperimentere med mod
tageren for at få detektoren til at gå i super
regeneration ved den lavest mulige anode
spænding. Da en amerikansk VHF-klub i sin 
tid fremstillede en serie på 20 stk. af det her 
omhandlede 2-meter anlæg, viste det sig, at 
de modtagere, hvis detektor kunne superre
generere ved en anodespænding mellem 25 og 
30 Volt, var de følsomste. Her kan man ekspe
rimentere sig frem ved at flytte lidt med ud
taget på Lo og anvende forskellige L/C for
hold ved at ændre afstanden mellem vindin
gerne.

Til dem, der ikke bryder sig om at arbejde 
med de angivne rør i modtageren, skal siges, 
at DF 91 sikkert også kan bruges. Endvidere 
er 3A5 som kombineret detektor- og HF-rør 
en mulighed, selv om glødestrømmen — 0,22 
Ampere ved 1,4 Volt — jo er lovlig høj, når 
det drejer sig om en modtager. I OZ for no
vember 1958 har OZ8LM beskrevet en lille

ger, men rigtignok koblet på en anden måde 
end man normalt har set det.

Katodefølgeren udmærker sig som bekendt 
ved at have en høj indgangsimpedans, og en 
udgangsimpedans der er ca. 1/S kOhm, hvor 
S er rørets stejlhed. Det er derfor ikke under
ligt, at man får en ganske betydelig dæmp
ning, når man kobler indgangen til en 75 
Ohm coax line, når den skal kobles til et

punkt med en høj impedans. Dette punkt kan 
passende være PA rørets anode. Foretages 
koblingen til dette punkt, er alt i orden. PA 
kredsen optræder nu ikke mere som suge
kreds, men skal være afstemt til sendefre
kvensen for at give mest igennem til mod

transportabel 2-meter station, hvor modtage
rens indgang består af en 3A5 koblet som 
nævnt.

»Spoletabellen til fig. 2 ser således ud:
L1 17 Vd. 0,5 mm tråd, tætviklet på lh“ form. Udtag 

5V2 Vd. fra krystalenden.
L2 4 Vd. 1 mm tråd, 3/8“ diameter, ½“ lang.
L3 3 Vd. 1 mm tråd, 3/8“ diameter, ca. 3/4“ lang.
L4 2 Vd. 1 mm tråd, 1/4“ diameter, 1/8“ lang. Kob

les tæt til den kolde ende af L3; koblingsgraden
indstilles til max. feltstyrke.

L5 20 Vd. 0,8 mm tråd, ½“ diameter. Placeres inden 
i Lb.

L6 4 Vd. 1,5 mm tråd, ½“ diameter, ½“ lang. Udtag 
P/2 Vd. fra anodeenden.

T1 LF-indgangstransformator. Primær 200 Ohm, 
Sekundær 2000 Ohm med midtpunktsudtag.

T2 Modulationstransformator. Primær 600 Ohm med 
midtpunktsudtag. Sekundær 5000 Ohm.

T3 LF-udgangstransformator. Primær 150 Ohm med 
midtpunktsudtag. Sekundær 600 Ohm.

T4 LF-indgangstransformator. Primær 100,000 Ohm. 
Sekundær 1500 Ohm.

For den, der kunne tænke sig at kombinere 
friluftsliv med VHF-arbejde uden at behøve 
at anskaffe sig et helt køretøj til at transpor
tere stationen, kan ovenstående forhåbentlig 
frembyde et og andet af interesse. Den dag, 
hvor 100 % transistoriserede VHF-stationer er 
almindelige blandt amatører, kommer med 
sikkerhed. Var det ikke en ide at begynde 
med at gøre erfaringerne allerede nu?
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tageren. PA trinet kan altså afstemmes ved at 
lytte til stationer i båndet.

Selve omskiftningen eller blokeringen fore
går så iøvrigt på den sædvanlige måde. Fra 
PA røret kommer der lidt hf over C1, til
strækkelig til over R1 at danne en forspæn
ding, der er stor nok til at blokere røret. 
Anoden er lagt til stel med en god keramisk 
blok, og signalet tages ud fra katoden via en 
keramisk kondensator af passende størrelse. 
TR switchen giver et gain på 1, så hverken 
støj eller signal bliver kraftigere; men en 
betingelse for et godt resultat er der dog, 
nemlig at PA røret ingen støj laver, og det vil 
for de fleste rørtyper sige, at anodestrømmen 
skal være 0, når der modtages.

Opbygningen er foretaget i en 4 X 4 X 4  cm 
beat-osc. dåse, der er glimrende egnet. Røret 
stikker ud ad den ene ende, og hele opstil
lingen er monteret på indersiden af forpladen 
omkring udgangsstikket, således at der fås 
en god afskærmning af ind- og udgang. De 
nødvendige spændinger er ført gennem g e n 
nemføringskondensatorer.

Resultatet med denne switch har været 
bedre end med nogen anden type, og i tilgift 
er den både nem og billig at få til at virke.

CU SN; men med BK 73 de OZ7BQ.

Hvordan er betingelserne for 
amatørerne i DM?

Efter en række qso’s med en „kollektiv" station 
blev jeg af DM3UDA, Herbert, inviteret til et besøg. 
Da jeg har færgen næsten udenfor døren, blev 
tilbudet modtaget med tak. Forsynet med et pas 
og formedelst 2 danske kroner fik jeg ombord på 
færgen et tysk visum, som gælder i 36 timer. Det er 
alt, hvad der kræves for at besøge DM (ordningen 
er kun ensidigt, østtyskerne kan ikke få lov at kom
me i land her!).

En af kollektiv stationens om’s-Horst, DM3YDA, 
stod parat i Warnemiinde og sørgede for ekspres- 
befordring til Rostock, og dér var alle til stationen 
hørende om’s forsamlede — selvom det var midnat. 
Størstedelen af diskussionen drejede sig om ama
tørens vilkår, og jeg skal nu forsøge at gengive 
DM amatørens tilblivelse og arbejdsvilkår. Alle 
radioamatører hører under en forening som kaldes 
GST-selskab for sport og teknik. Altså melder den 
nye om sig ind i denne forening. Derved bliver han 
knyttet til en „kollektiv-station", hvor han får sin 
teoretiske uddannelse og lærer CW (kollektivstatio
nens leder er normalt lærer ved uddannelsen — 
bistået af de andre licenserede om’s). Efter under
visningens afslutning aflægges der en mundtlig 
prøve — svarende til vores prøve. — Der er 3 cen
sorer, 2 fra det tyske P og T + 1 radioamatør. 
Morseprøven kræves bestået med 60 tegn pr. min., 
afsending: 3 minutter med højst 3 fejl, mere end 
3 omprikninger er ikke tilladt. Høremodtagning: 
3 minutter med højst 3 fejl.

Teksten er fingeret qso.
Men da manden jo er medlem af en forening for 

s p o r t  og teknik, så må han også aflægge en

„sportsprøve" hvori indgår orienteringsløb og skyd
ning.

Er alle 3 prøver bestået sendes papirerne ind og 
efter en passende ventetid (ca. ‘/s år!) — får han sin 
licens, som giver ret til at worke fra kollektiv sta
tionen. Har han så arbejdet på denne station i 1 år 
og deltaget i undervisningen af nye om’s, så har 
han opfyldt betingelserne for at kunne søge om sin 
„private" licens. Denne udstedes efter fornyet 
prøve. Der betales et gebyr for udstedelsen af li
censen, men derefter beales der ikke mere licens
penge!!

Der gives to licensklasser.
Klasse I = 200 W inp. A1-A2-A3- alle bånd.
Klasse II = 80 W inp. A1-A2-A3- alle bånd.
Er en station tilmeldt som 50 W, så får man kun 

klasse II, vil man op på 150 W, skal det meldes — 
ny prøve — klasse I licens.

Arbejder man på en kollekiv station med 150 W 
og får så privat licens til en 50 W Tx, ja, så får man 
efter prøven kun klasse II. Tilmelder man (og har 
man også!) 150 W, så får man straks kl. I!

Der er ikke forskel på prøverne på de to klasser, 
men man risikerer at skulle til prøve op til 4 gange.

Kaldesignalerne giver en række oplysninger. DM2 
stationer er private st. DM3 og DM4 stationér er 
kollektiv stationer. Alle andre tal end 2—3—4 er 
forbeholdt „særstationer" f. eks. til udstillinger. 
Efter tallet følger to eller tre bogstavér. Dét sidste 
bogstav er et „distriktsbogstav" svarende til vore 
amtsbogstav. Der er 15 ialt.

Den af mig besøge station har call DM3 DA. 
Læg mærke til at der er lavet plads til et bogstav 
efter tallet. Kun stationens leder nøjes med disse 
to bogstaver. De andre får et bogstav ekstra efter 
tallet, begyndende bag i alfabetet; derved frem
kommer calls som DM3ZDA - DM3YDA osv., er 
hele alfabetet brugt (a + q anvendes ikke), så be
gynder man det samme med 4 tallet.

Selve kollekivstationen har amatørerne som regel 
fået foræret, idet støre virksomheder er faddere 
for stationerne.

Den station, jeg besøgte, var således under fad
derskab af et skibsværft, som havde stillet et hus 
til rådighed og sørget for udstyret.

Der var to store rum i huset, det ene blev brugt 
til undervisningen, det andet var radiorummet.

Undervisningsrummet var udstyret med bl. a. te- 
legraftræneanlæg og båndoptager.

I radiorummet stod en 4 trins tx, som kan give 
indtil 200 W på 3—23 Mc/s, en dejlig modtager med 
en spolecentral a la TV tuner, med området 120 Kc 
til 30 Mc, jeg tror, der var en 10—12 områder Des
uden var der båndoptager + oscillograf på statio
nen. Alt var commercielt grej.

Skal der bruges dele til klubstationen, så kan alt 
skaffes, til privatstationen derimod må amatøren 
klare sig med det, som radio og TV industrién sen
der på markedet. Drejekondensatorer til tx, glim
merblokke, keramiske fatninger + omskiftere er 
meget vanskeligt at fremtrylle.

En nyopsat antenne til tx’en skal tilmeldes og 
synes af P + T for kontrol af, at den nu også holder 
den foreskrevne mindsteafstand fra lys- og telefon
ledninger, at der er gnistgab til jord osv. Efter god
kendelse må der gerne „eksperiménteres" med an- 
ennen! hi! hi!

Måske denne artikel giver et indtryk af, hvor for
skellige DM amatørens vilkår er fra vore.

Inden det gik hjemad mod OZ igen, nåede vi at 
lave en stribe qso med OZ stationer, selvom cond. 
ikke var de bedste. 73’s OZ1HS, Gedsér.
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TRAFFIC-DEPARTMENT

Traffic manager: OZ2NU 
P. O. Box 335, Aalborg 

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

Var det den næstsidste OZ-CCA-Contest? 6. OZ3CP 77 X 13 1001 points
Såfremt der ikke næste år sker en væsentlig æn 7. OZ6HE 84 X 11 = 924 points

dring i tilslutningen til den årlige „OZ-CCA“-Con- 8. OZ1TB 71 X 13 = 923 points
test, vil det være sidste gang, at denne test afholdes. 9. OZ7BZ 36 X 7 = 252 points

Vi har været inde for denne tanke før, da ideen Checklog fra OZ8TJ.
med den Scandinaviske Aktivitets Contest kom på

tale, men af hensyn til de amatører i Skandinavien, Norge:
der stadig stiler efter vort diplom, mente vi ikke, at 1. LA4ZB 50 X 10 = 500 points

vi kunne lade testen udgå. 2. LA6BB 45 X 8 = 360 points
Som sagt, sker der ikke en væsentlig ændring i 3. LA6UB 36 X 7 = 252 points

1961, vil det ganske givet være sidste gang, den 4. LA6U 18 X 5 = 90 points
afholdes.

Vi skal ikke i dag komme med yderligere kom Sverige:
mentarer, men vil her gerne bringe resultaterne, 1. SM5BDY 39 X 9 = 351 points

der skæmmes af udeblevne log, ikke bare herhjem 2. SM4MO 36 X 9 = 324 points
me fra, men også og især fra udlandet. 3. SM5TW 33 X 8 = 264 points

4. SM6CJK 15 X 5 75 points
Danmark: 5. SM6BZT 12 X 3 = 36 points

6. SM6CWP 9 X 3 = 27 points
1. OZ2NU 185 X 21 = 3885 points Checklog fra SM5UU.
2. OZ5S 168 X 18 = 3096 points
3. OZ7GN 99 X 19 = 1881 points England:

4. OZ8HC 102 X 14 = 1428 points 1. G2RF 54 X 13 702 points
5. OZ5WJ 98 X 12 = 1176 points 2. G3EYN 48 X 12 = 576 points

Afisolering af lak og litzetråd
Ved OZ3Y.

I den udmærkede artikel om lodning i for
rige OZ står bl. a., at lak og litzetråd før lod
ningen skrabes rene eller brændes med en 
tændstik. Denne fremgangsmåde er imidler
tid mindre god. Bedre vil det være, at man 
afisolerer laktråd på følgende måde: Læg 
trådenden på et plant underlag og stryg med 
fint sandpapir i retning mod trådens ende, 
samtidig drejes tråden langsomt rundt. Denne 
fremgangsmåde kan benyttes til tråd helt ned 
til 0,1 mm diameter, uden at tråden beskadi
ges af vedvarende bøjninger, som ikke kan 
undgås ved skrabning.

Angående litzetråd, da lad være at forsøge 
med sandpapir eller tændstik, sandpapiret 
ødelægger antagelig en eller flere corer i lit- 
zen, og dermed ødelægges litzens elektriske 
egenskab. Tændstikflammen er heller ikke 
god (soder). En spritflamme er derimod vel
egnet. Fremgangsmåden er følgende: Hæld 
en smule sprit op i to små bliklåg eller lig

nende. Den ene antændes og bruges som 
„bunsenbrænder", den anden til at afkøle i. 
Litzens ende opvarmes så den er ganske svag 
rød, derpå hurtigt afkølet i andet spritlåg. 
Forsøg ikke to gange med samme trådende, 
anden gang vil mislykkes, klip så hellere en 
stump af og prøv med en frisk. Tag tråden, 
efter „operationen", mellem fingrene og lad 
den glide mod enden, litzen vil nu være fuld
stændig ren og ubeskadiget, lige til at lodde 
på. -—• Har du aldrig prøvet dette før, da tag 
for en sikkerheds skyld et par ender til at 
forsøge med, inden du går i lag med „det der 
skal bruges".

Hertil kan føjes: Der fås idag såkaldt lod- 
debar litze- og emailletråd, hvor selve lak
isolationen er loddemiddel. Det skal altså 
hverken skrabes eller brændes af, der skal 
blot anvendes tin og en godt varm loddekolbe, 
så er sagen klaret.

7EU.
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Wales:
1. GW3LAD 27 X 9 = 243 points

Channel Islands:
1. GC2FMV 15 X 3 = 45 points

Jugoslavia:
1. YU1YE
2. YU1SF

Finland:
1. OH6RC
2. OH2PT

Holland:
1. PA0ZV

26 X 10 
24 X 8

260 points 
192 points

Polen:
1. SP8MJ

54 X 15 = 810 points 
20 X 7 = 140 points

21 X 5 = 105 points

24 X 8 = 192 points

Prefixkortene.
De i sidste nr. af „OZ“ averterede prefixkort er 

blevet en stor sukces. Efterspørgslen har været så 
stor, at vi slet ikke kan følge med i rekvireringen 
fra Tyskland.

Dette er altså årsagen til, at du måske går og 
venter på et kort, som du har indsendt bestilling på.

På den anden side vil vi tro, at når dette når 
frem til læserne, vil vi sandsynligvis have klaret de 
nævnte vanskeligheder.

Og vi er naturligvis fortsat villige til at ekspedere 
disse kort i den udstrækning, der er behov for det.

Så send bare bestillinger ind efter de anvisninger, 
der stod i annoncen i sidste „OZ“.

Den svenske sommerlejr,
der ellers traditionelt afholdes på Aston, er i år 
grundet på overbelægning på det gamle samlings
sted blevet forlagt til Dala-Storsund, Ornås, ved 
søen Runn midt mellem Falun og Borlænge i det 
skønne Dalarne.

Her er plads til 80 gæster i 4-køjes kabiner, men 
dertil masser af teltplads og en spisesal til 250 
personer.

Der vil blive lejrarrangementer såsom rævejagter, 
bad, fisketure, dans, bio samt forskellige amatør
stationer.

Anmeldelser sendes til SM3WB, Sven Granberg, 
Svangatan 4 D, Strømsbro.

Danmarksmesterskabet i rævejagt.
Arrangementet af årets danmarksmesterskab i 

rævejagt er efter ansøgning overdraget EDR Kol
ding afdeling.

Tidspunktet for mesterskabets afholdelse og de 
nærmere oplysninger herom vil fremkomme i en 
senere meddelelse.

HL9KT/AB4USA
i Seoul, Syd-Korea, beklager, at qsl-forsendelsen 
derude fra har været meget forsinket, men efter 
udskiftning af operatører er man nu gået i gang 
med en checkning af gamle qsl-udskrivninger og 
med udskrivning af kort for forbindelser, som aldrig 
er blevet bekræftede. Dette meddeles med hilsen 
fra W9QPI.

Fra OZ7SM,
der nu påny er i Hong-Kong, har vi fået en hilsen 
til alle hans venner herhejmme. Herbert skal fore
løbigt blive der i 3 år, og har derfor bedt EDR om 
at støtte hans bestræbelser på at få et VS6-licens.

Siden midt i april
har W2AYN/EP ofte været hørt på 14 mc/s cw. 
Ny er også DL3RO/EP på 21 mc/s på A3 såvel som 
W3ZA/EP.

QTHs: W2AYN/EP, Frank Borsody, Khiban Separd 
46, Teheran.

DL3RO/EP, Box 709, Teheran.
W3ZA/EP, Rundy Rundlett, Box 341, Beirut (Liba

non).

Der er også
aktivitet fra Ital. Somaliland, idet I5TUF daglig er 
i gang mellem kl. 16,00 og 19,00 på 21.195 mc med 
A3. ‘QTH: Box 16, Mogadischu (Somalia).

Den, der har
interesse for WAC på 3,5 mc/s, kan sætte, sig i for
bindelse med VK2QL, der har specialiseret sig i 
80 m-DX. ^

Seandinavian Aetivity Contest 1959.
Fra arrangørerne af den første Seandinavian 

Aetivity Contest, der afholdtes i september sidste 
år, har vi modtaget resultatlisterne. På grund af 
disses omfattende karakter, kan vi desværre ikke 
bringe dem alle her i „OZ“, men må indskrænke os 
til at bringe de danske resultater samt de bedst 
placerede i de øvrige skandinaviske lande.

Oversigten giver calls, antal qsos, antal points, 
multiplier og samlet resultat.

CW. Enkelt operatør.
1. OZ4FF 279 604 74 44696
2. OZ1QM 225 594 38 22572
3. OZ2KD 182 382 56 21392
4. OZ3HW 241 616 30 , 18480
5. OZ4RT 157 361 41 14801
6. OZ9N 159 351 37 12987
7. OZ8KL 138 299 42 . 12548
8. OZ7EX 119 320 37 11840
9. OZ7BQ 127 296 23 6808

10. OZ4WR 119 270 25 6750
11. OZ3SN 90 218 25 5450
12. OZ7BW 64 146 27 3952
13. OZ7OF 61 138 22 3036
14. OZ2NU 70 145 17 2465
15. OZ1W 47 119 15 1785
16. OZ6HS 46 105 14 1785
17. OZ6ER 62 124 14 1736
18. OZ3XW 19 32 7 324
19. OZ3GW 20 60 3 180

Check logs fra OY7ML og OZ8TJ.

EDRs Skandinaviske VHF-dag Fone. Enkelt operatør.
vil i år finde sted lørdag den 20. og søndag den 21. 1. OZ5JT 100 214 39 8346
august. 2. OZ5KG 104 223 33 7359

Reglerne, der vil være som de forudgående år, 3. OZ4WR 43 89 19 1691
vil blive offentliggjort i næste nummer af „OZ“. 4. OZ7HM 22 46 15 690
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5. OZ8EA 26 53 13 689 4. SM3AVQ 90 182 30 5460
6. OZ3WK 20 45 10 450 5. SM5AJR 93 190 25 4750
7. OZ1QM 14 28 5 140
8. OZ2NU 8 16 6 96 Fone. Multi operatør.
9. OZ7DX 8 16 5 80 1. SL5AB 113 325 41 13325

10. OZ4SJ 8 16 4 64 2. SM5SMG 44 89 22 1958
Check logs fra OY7ML - OZ4FA og OZ7ON. 3. SL2ZA 13 26 6 156

FINLAND:
CW. Enkelt operatør.

1. OH0NC 352 790 76 60040
2. OH3TH 310 670 65 43550
3. OH2MC 272 601 59 35459
4. OH2LA 250 590 51 30090
5. OH2KK 232 573 50 28650

CW. Multi operatør.
I. OH2XK/0 315 694 89 61766
2. OH5AC 284 656 77 50512
3. OH2AA 180 378 51 19278

Fone. Enkelt operatør.
1. OH5QN 265 591 83 49053
2. OHØNC 157 337 69 23253
3. OH1TX 160 355 55 19525
4. OH6NZ 123 260 69 17940
5. OH2YV 135 290 59 17110

Fone. Multi operatør.
1. OH2AA 156 318 43 13674
2. OH4AC 118 224 27 6048
3. OH5AB 81 165 26 - 4290

NORGE:
CW. Enkelt operatør.

1. LA4ND 246 610 54 32940
2. LA6U 209 485 58 28130
3. LA7RF 220 468 37 17316
4. LA3SG/P 226 599 26 15574
5. LA5LG 75 158 44 6952

CW. Multi operatør.
1.    LA4O 302 727 70 50890
2. LA1K 292 661 59 38999
3. LA8CA 184 382 45 17190

Fone.
1,

Enkelt operatør. 
LA6CF 131 285 46 13110

2. LA7RF 157 329 27 8883
3. LA5HE 84 174 43 7482
4. LA2HC 50 105 27 2835
5. LA4LE 37 80 19 1520

Fone.
1.

Multi operatør.
LA1K 52 107 25 2675

2. LA8CA 39 70 17 1343

SVERIGE:
CW. Enkelt operatør.

1. SM5CCE 284 630 75 47250
2. SM6VR 244 567 58 32886
3. SM2BCS 191 456 66 30096
4. SM5AJU 187 434 59 25606
5. SM7CWD 186 490 42 20580

CW. Multi operatør.
1. SL6CV 54 108 12 1296

Fone.
1.

Enkelt operatør.
SM3AZI 101 222 56 12432

2. SM2AKA 123 263 47 12361
3. SM5CZD 92 197 36 7092

Selvom der periodisk var en bedring at spore i 
forholdene 1 løbet af maj måned i sammenligning 
med den forudgående tid, så var der dog absolut 
intet at råbe hurra for, og nu hvor disse linier skri
ves, er der påny langstrakte „black-outs“.

Vi må derfor tage resultaterne, som de kommer. 
Det bedste resultat har 4BG sandsynligvis nået, 

idet han har indfanget en XYL, hvilket vi tillykker 
med. Værre stiller det sig — må man tro — med 
5KQ, der meddeler, at han kun mangler én be
kræftelse for at have 100 XYL’s — men det er jo 
nok et diplom, det drejer sig om.

5S meddeler, at FR7ZD har ZE7JZ som QSL-ma- 
nager, medens qsl’s for 4S7EC skal sendes til box 
907, Colombo, Ceylon.

6RL har, grundet på sammenbrud i den gamle tx, 
ikke så mange resultater med denne gang, men han 
har til gengæld fået bygget en ny tx, som dog fore
løbig kun har været i gang på 3,5 og 7 mc/s. Der 
er indbygget en lille modulator bestående af 1 stk. 
ECC83 og 1 stk. ECC82, og den arbejder efter con- 
trolled carrier modulation-princippet, således som 
det var beskrevet i „Amatør Radio" febr. 1960. Den 
arbejder over al forventning godt.

Som nye gæster i DX-jægeren har vi denne gang 
8KB og 8RH, som vi byder velkomne.

OZ8KB kører x-talstyret på 3525 kHz med low 
og har fået fine rapporter fra en lang række euro
pæiske lande.

OZ8RH kører med DSB og har gjort det i nogen 
tid på 80 m, men er nu også kommet i gang på 20 m. 
Antennen er en G5RV-dipol. Output er 15 W. Resul
taterne har været fine, som det ses nedenfor.

3.5 mc/s cw:
OZ2NU: SP - SM - OZ - DL.
OZ6RL: LA - SP - DJ.
OZ8KB: SM - LA - OH - G - PA - SP - OK.

3.5 mc/s fone:
OZ6RL: SP.
OZ8RH: (DSB) VE - VO - W1 - 4X4.

7 mc/s cw:
OZ2NU: ON - GW - OH - PA - DM - GM.
OZ5S: PY4AO - TF5TP - EA2FB - GM - HA - OH. 
OZ6RL: UT5 - YU - UA - SP - OE - G - DJ.

7 mc/s fone:
OZ6RL: DJ - DM - G - HA - LA - OH - SM - OZ.

14 mc/s cw:
OZ2NV: FQ8HO - UD6AM - ZC4SB - PY5FO - 

OY1R - OZ3NK - VE8DL - TF6GI - GC2FMV - 
KA2KS - FB8CK - F2CB/FC - KlJTB/VOl.
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OZ4BG: IT1TAI - PJ2CE - UW3LQ.
OZ5S: FR7ZD - HC4IE - F2CB/FC - OD5CN - 

4S7EC. - HZ1AB - OR4TX - 7G1A.
OZ6RL: UA - UT5 - ZP5LS.

14 me/s fone:
OZ5KQ: CN2WH - FB8GP - HS1B - KP4AZ - 

KH6AWS - OD5CT - PZ1AG - TG9PS - YV5FH - 
ZS6AJ - W/VE.

OZ8RH: MP4 - KL7 - ZS6 - BV1 - 9G1 - ZC4 - 
VQ4 - OQ5 - ET2 - HZ - 0X3 - ZL1 - VK3.

21 mc/s cw:
OZ2NU: UA0BC - ZC4BG - W2SAW - VE2AY - 

KØVVV.
OZ4BG: EL4A - OQ5EH - YA1BW - XZ2TH.

28 mc/s cw:
F8VN.

DX-mandstesten 1960.
Opgørelse pr. 30. maj 1960:
1. OZ7SN 6 12 19 34 29 100
2. OZ2NU 2 24 40 10 22 98
3. OZ6RL 5 14 26 27 17 89
4. OX3DL 0 1 31 20 7 59
5. OZ5KG 0 0 37 0 0 37
6. OX3UD 0 0 27 0 0 27

OZ2KD / Knud.

Maj synes at have været en god Maaned tor de 
fleste danske 2-Meter Amatører. Forholdene frem
bød ganske vist ikke særlige Overraskelser (naar 
bortses fra tb Aurora-Aabning Søndag Eftermiddag 
den 8/5 var de stort set jævnt gode Maaneden igen
nem); det glædelige bestaar i den tydelige Stigning 
i Aktiviteten Landet over. Ikke alene melder nye 
Amatører sig blandt vore Rækker, ogsaa Amatører, 
vi i et Par Aar ikke har hørt meget fra og om, er 
vendt tilbage. I SSA-Testen den 21. og 22. Maj del
tog saaledes — for blot at nævne et Par Eksempler 
— OZ2OT (Bygbjerg ved Aabenraa), OZ7LX (Sø
borg) og OZ5J (Hørup paa Als). Blandt nye Statio
ner i Testen kan nævnes Aalborg-Afdelingens Sta
tion, OZ1BP, der var i Gang fra Muldbjergene ved 
Kattegat, samt 1EP paa Læsø.

Testen var jo bekendtgjort med et temmelig kort 
Varsel, saa det er forstaaeligt, at de fleste Stationer 
kørte hjemme fra. Foruden 2OT og 1PB var der vist 
kun 9SW (Himmelbjerget), der var ude.

Deltagelsen synes ligesom Forholdene at have 
været jævnt god, i hvert Fald for OZ-ernes Ved
kommende. SM-erne synes derimod ikke at have 
været med i noget stort Omfang; men maaske bli
ver Billedet et helt andet, naar det samlede Resultat 
foreligger. OZ5AB scorede 245 Points fra sin Vær- 
løse-QTH, med SM6PU, SM7ZN, OZ2OT, OZ3M, 
OZ4KO, OZ1HD og DJ0HU som de længste For
bindelser.

I denne Maaned foreligger følgende Aktivitets
rapporter:

OZ1HD (Thisted) fik QSO med OZ4OL og OZ5AB 
den 15./5. Den 20./5, da Forholdene var en Del over 
Normalen, opnaaedes Kontakt med SM6PU, OZ1MC 
OZ1EP, DL1RX, DJ1YA, DL9ARA og DL9WO,

OZ2AF (København) er nu klar paa 70 Cm med 
fb Grej.

OZ3NH (Farre) hørte følgende under Aurora-Aab- 
ningen den 8./5.: PA, ON, OK, SP, DL, DJ, DM, 
SM4, SM6, SM7. Desværre blev der kun opnaaet 
QSO med DM2ADJ, saa strejkede Senderen. 3NH 
modtog senere en Lytterrapport fra OE6AP, der 
havde kaldt ham forgæves. Under SSA-Testen 
hørte 3NH en Del nordtyske stns.

OZ4KO (Ikast) opnaaede under SSA-Testen QSO 
med DL6QS, DL3ZJ og SM7BE. I Maanedens Løb 
er følgende stns wkd (ud over de lokale): 8./5.: 
OZ5AB. 15./5,: OZ5AB, OZ2BA, OZ4OL, OZ9OR, 
OZ8ME.

OZ6OH (Hillerød) har konstrueret en Transistor- 
Sender til 2 Meter, bestykket med 3 Stk. OC170. Der 
bruges et 12-Mc Krystal, der svinger paa sin 3. 
Overtone, 36 Mc. Der dobles til 72 Mc og saa igen 
til 144 Mc. Input til PA-Trinet er 4 mA ved 4,5 
Volt. Den 11./5. opnaaedes CW-QSO med OZ5AB 
(Værløse). Distancen er 20 Km.

Her bør det indskydes, at der efterhaanden ikke 
er en Maaned, hvor et eller andet europæisk Ama
tørtidsskrift ikke har en Beskrivelse af en Tran
sistor-Sender til 2 Meter. I April-Nummeret af det 
østrigske O, E. M. er der saaledes beskrevet en 
2-Meter Sender med kun 2 Transistorer, begge 
OC171. Oscillatoren arbejder paa 24 Mc, og PA- 
Trinet er en 6-Dobler med et Ouput paa 10 mW 
ved en Driftsspænding paa 9 Volt. At der kan op- 
naas et brugeligt Output ved Seksdobling skyldes, 
at Oscillatoren har et ualmindelig stort Indhold af 
harmoniske. Tilføjer man et Ligeud-PA-Trin (ogsaa 
med OC171), faar man et Output .paa 50 mW.

Saa kommer vi til en kedelig Sag. Den er faktisk 
nærmest pinlig; men det er helt nødvendigt at faa 
den overstaaet:

Hvert Aar har vi en Marts-Test. Den arrangeres 
og kontrolleres af UK7 som Led i det Samarbejde, 
der bestaar mellem UK7 og 2-Meter Klubben, og 
Resultatlisten kan som Regel offentliggøres i Maj- 
nummeret af OZ (eller senest Juninummeret). 
Nedenstaaende Resultatliste er imidlertid ikke fra 
dette Aars Martstest (den kom jo i Majnummeret) 
men derimod fra Martstesten 1958!!!

Aarsagen til denne helt ualmindelige Forsinkelse 
er, at SM7BOR, som stod for Pointsudregningen, 
paa det Tidspunkt havde Sygdom i sin Familie, af 
hvilken Grund han maatte skyde alt Fritidsarbejde 
til Side. Og Materialet fra Aarets Martstest blev 
altsaa lagt saa godt til Side, at det nær aldrig var 
kommet frem igen. Men nu kommer det endelig:

Resultaterne fra UK7-Martstesten 1958:
Godk. Godk.

antal
PI. Station Points qso Position
1. SM7BE 268.565 55 Lund
2. OZ9BS 215.816 53 Langerød
3. OZ3A 181.944 42 Odense
4. OZ7BB 175.740 58 Gentofte
5. OZ3NH 168.920 41 Hammel
6. OZ9AC 158.756 52 Dragør
7. OZ3M 90.909 27 Haderslev
8. OZ5CE 86.008 52 Rødovre
9. OZ2BB 78.570 30 Skive

10. OZ2IZ 69.606 27 Struer
11. SM7BOR 52.041 33 Lund
12. SM7ZN 49.895 17 Värnamo
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13. OZ2GW 49.698 26 Vejle
14. OZ5FZ 49.086 27 Næstved
15. SM7BAE 48.420 30 Djursløv
16. OZ4KO 47.880 30 Ikast
17. OZ7AN 46.000 40 Dragør
18. OZ2KH 43.999 23 Nørre Nebel
19. OZ2EM 43.260 29 Herning
20. OZ5VL 42.920 29 Karup
21. OZ7HZ 40.275 25 Næstved
22. OZ5HF 37.466 26 Herning
23. OZ9EA 32.472 24 OZ9EA
24. OZ8SJ 30.008 22 Sorø
25. OZ7LX 28.960 40 Søborg
26. SM7AED 23.460 17 Bromolla
27. OZ4PP 23.142 19 Næstved
28. OZ7OMR 22.080 40 Enghave
29. OZ6CK 19.618 17 Fur
30. OZ6PB 14.469 16 Randers
31. OZ1EO 13.260 34 Nørrebro
32. OZ8HK 9.975 25 Kbh. S.
33. OZ7ZD 9.841 13 Høng
34. OZ9SS 7.644 13 Sall
35. OZ6FL 6.612 19 Ballerup
36. SM7BBN 4.860 9 Osby
37. OZ7BR 4.640 16 Lyngby
38. SM7YO 4500 6 Kalmar
39. OZ7G 3.728 16 Amager
40. OZ4SB 3.675 15 Lyngby
41. SM7CPB 2.317 7 Osby
42. OZ2LG 2.262 13 Holte
43. SM7CIH 1.602 6 SM7CIH
44. OZ1DL 1600 5 OZ1DL
45. OZ4HV 1.316 7 Vinderup
46. OZ6RL 1.152 8 Odense
47. SM4PG 960 2 Kristinehamn
48. SM7AW 788 4 Karlskrona
49. OZ4AJ 740 5 Rønne
50. OZ6RL 440 4 Ravsted
51. OZ8AJ 183 3 Rødekro
52. OZ3WN  72 6 Odense
53. OZ8RP 84 6 Odense
54. OZ7BQ 74 2 Lyngby

2-Meter Klubbens Møde den 25. Maj.
Det kneb med at skaffe Siddeplads til de mange, 

der fra nær og fjern havde indfundet sig for at 
høre OZlPL’s Redegørelse for sine Forsøg med 
parametriske Forstærkere. Da Emnet fornylig har 
været Genstand for en udførlig Redegørelse i OZ 
(Februar og Marts 1960, af OZ7CF), maa henvises 
hertil for saa vidt den teoretiske Baggrund angaar. 
OZlPL’s praktiske Resultater gik ud paa, at der 
for 70-Cm Amatørerne er en betydelig Gevinst at 
hente ved Anvendelse af parametriske Forstærkere, 
idet der kan opnaas Støjtal, som nærmer sig dem, 
der i Dag kan opnaas paa 2 Meter med de bedste 
Rørtyper. Hvad 2 Meter angaar, skulde man teore
tisk set kunne komme ned paa en Støj faktor paa 1 
db; men denne Værdi kan man desværre ikke ud
nytte i Praksis, idet anden Støj gør sig gældende 
— kosmisk Støj, Antennens Egenstøj — saa at det 
paa 2 Meter næppe kan betale sig at anvende para
metriske Forstærkere. Med E88CC kan der opnaas 
et næsten lige saa godt Resultat.

Derimod vilde 1PL anbefale 70-cm Amatørerne 
først at prøve paa 2 Meter, idet Konstruktion og 
Indstilling er betydeligt lettere her.

Ogsaa Aftenens andet Programpunkt var af be
tydelig Interesse, idet 1PL havde medbragt sin 
transistoriserede 2-Meter Station, indbygget i en 
50-Stk, Cigaretæske (der var ogsaa Plads til Batte

rierne). Den fik Lov at gaa fra Haand til Haand og 
vakte megen Beundring. Bedste DX er ca. 30 Km — 
fra 1PL’s Hjemme-QTH i Taarbæk tværs over Sun
det. Dette er vistnok Transistor-Rekorden for OZ. 
Hvor længe skal den have Lov til at blive staaende?

Der var kraftigt Bifald til 1PL.

2-Meter Klubbens næste Møde
afholdes Onsdag den 22. Juni Kl. 20,00 i Lokalet paa 
Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 (Indgang i 
Gavlen). Emnet er: Drøftelse af Testreglerne.

Dette Emne bliver som bekendt med visse Mel
lemrum taget op til Drøftelse, og den direkte An
ledning til, at vi nu gør det, er Reglerne for 2- 
Meter Klubbens Junitest.

Disse synes Landet over at have vakt en Del 
Undren, og mange har ment, at der forelaa en 
Trykfejl. Dette er ikke Tilfældet. Da Reglerne for 
denne Test i sin Tid blev fastlagt — det skete paa 
et Møde i Malmø sammen med UK7 i Efteraaret 
1959 — mente vi, det vilde være interessant at lade 
de to Perioder løbe i direkte Forlængelse af hinan
den, saaledes at der blev Mulighed for at holde 
Stationen aaben Natten igennem for at faa saa 
megen DX slæbt hjem som muligt.

Mange Amatører har ment at saadanne Regler 
vilde favorisere flermandsbetjente Stationer be
tydeligt. Dette er rigtigt. Men man kan ogsaa be
tragte Sagen paa den Maade, at det maa være øn
skeligt at have — eller i hvert Fald forsøge at have 
— Testregler, der ansporer Amatørerne til at drage 
ud i Felten i Flok og Følge, paa Samarbejdsbasis. 
Det er jo alligevel noget nær en Nødvendighed at 
være flere om det, hvis man vil tage ud paa Field 
Day. Og derfor har UK7 og 2-Meter Klubben ment, 
at det vilde være interessant at se, hvordan det 
vilde gaa med Testperioder af denne Art. Det er 
paa ingen Maade Meningen, at dette skal danne 
Præcedens, dersom det ikke bliver en Sukces. Vi 
vil gerne vide, hvad Deltagerne mener, og vi op
fordrer Jer til at indsende Bemærkninger herom — 
lange eller korte — sammen med Jeres Logs. (Disse 
skal indsendes inden 19. Juni til OZ7BR, Jørgen 
Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby).

Sommerens VHF-Stævne paa Himmelbjerget
afholdes Søndag den 24. Juli. Vi mødes Kl. 13 
paa Restaurant Skovbakken ved Baadehav- 
nen i Silkeborg, hvor vi drikker Kaffe. Et 
foredrag er planlagt. Derefter sejler vi til 
Himmelbjerget. Her bliver der selskabeligt 
Samvær og Spisning. Mad kan medbringes 
eller købes paa Stedet efter Behag. Anmel
delse om Deltagelse bedes givet til 3NH, 4KO 
eller 5BK og helst inden alt for længe — af 
Hensyn til Kaffebordet og Sejlturen.

Alle er velkomne! Vi haaber, at saa mange 
som muligt vil benytte sig af denne Lejlighed 
til personlig QSO med VHF-Amatørkamme- 
rater.

Aktivitetsrapporter
burde være en meget større Del af „VHF-Amatø- 
ren“, end Tilfældet er. Hvis I mener det samme, 
saa send 5MK et Par Ord sidst paa Maaneden og 
fortæl, hvad I har oplevet siden sidst. Gerne kort. 
Et Brevkort er O. K.

OZ5MK, Mogens Kunst,
Møllekrogen 11, Lyngby.
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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:
9. maj: OZ2KP fortalte om sin rx, som er be

skrevet i håndbogen, og gennemgik diagrammet.
23. maj: OZ5GB besøgte os og talte om radiobøl

gernes udbredelse og om forsøg med vhf, som i 
de sidste år er blevet gjort over lange distancer.

Vi holder nu sommerferie og lægger ud igen den
15. august, hvor 7CF vil tale om parametriske for
stærkere.

Der kan i øvrigt henvises til 7CF’s artikler i OZ 
januar, marts nr., så står man ikke helt på bar 
bund den 15.

29. august besøg hos Philips, hvor vi sikkert vil 
få .mange interesante ting at se.

5. september noget om transistorer.
Til slut ønskes alle medlemmerne en rigtig god 

sommerferie med masser af sol.
Vy 73 9SN.

Rævejagter.
Søndag den 19. juni: Dagrævejagt. Der bliver 

ingen samlet start, og sendetiderne er de sædvanlige 
til dagjagter. Tag familien og madkurven med, for 
vi har tænkt os at samles et sted i nærheden af 
ræven, hvor vi kan have det fornøjeligt og hygge
ligt i det forhåbentlig gode vejr, men i tilfælde af 
dårligt vejr samles vi i stedet for på Lynge kro, 
hvor der også kan spises medbragt mad.

Lørdag den 25. juni er det den sidste jagt før 
ferien, og vi starter som sædvanlig kl. 19,30.

I juli OZ kommer der en oversigt over jagterne 
efter ferien.

Autorævejagten den 12. maj blev afviklet fint, og 
der deltog 16 hold, vi havde regnet med mange 
flere, men det var vist en uheldig dato, vi havde 
valgt, da mange måtte stå i forretning til kl. 8,00, 
og det var jo særlig galt med de hold, som vi havde 
regnet med fra provinsen.

Vinder af jagten blev OZ6JA og Verner, med 
Hans Lachand på andenpladsen efterfulgt af Ernst 
Olesen, Poul Anthony og Thygesen, samt OZ3AD 
på femtepladsen. Der var tre ræve og mange poster. 
Turen var ca. 130 km og alle hold på nær to gen
nemførte helt. De tre ræve var OZ8Y, OZ6KG og 
OZ7HC.

Vy 73, OZ2XT — OZ4AO.

I tegningen til peglemodtageren i forrige nr. har 
tegneren desværre glemt gitteraflederen i udgangs
røret, hvilket bedes korrigeret.

OZ9HS.

BESØG HOS PHILIPS.
Københavns-afdelingen har på programmet 

i august — nærmere betegnet den 29. kl. 19,30 
— arrangeret et besøg hos A/S PHILIPS.

Nærmere introduktion af firmaet skulle 
være unødvendigt — det er vist kendt af alle 
amatører.

Det er bedst, om vi kunne blive ca. 100. 
Der vil blive fortalt om virksomheden, og der 
vil blive vist film om det nye inden for om
rådet.

Vi mødes på Prags Boulevard 80 senest 
kl. 19,25.

Tag endelig YL og XYL med. Rapporter fra 
tidligere besøg siger, at der er noget for dem 
også.

TILMELDING senest den 1. august til 
OZ4AO, Go. 1902 v og OZ5RO, Sø. 4587.

AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted Hastingsvej 46, tlf. 

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

Hurtigbus fra Holmens bro til Lergravsvej stoppe
sted.

Program:
16. juni: Klubaften.
23. juni: C Q 2 meter.
30. juni til 28. juli: Ferie.
4. august: Klubaften.. e

Vy 73 de OZ2XU.

AABENRAA
Afdelingsarbejdet drejer sig i øjeblikket næsten 

kun om byning af rævesender og -modtager, hvad 
der er stor interesse for, det sås tydelig den 5. maj, 
da OZ2RD fra Kolding holdt et letfatteligt foredrag 
for os om rævemodtagerens opbygning og brug, og 
bagefer fik vi så en film om den mere „anstrengen
de" side af sagen. Hjertelig tak 2RD, det var en 
hyggelig og lærerig aften. Den 19. maj var alminde
lig mødeaften med „rævesnak". Afdelingens ræve
sender er næsten køreklar, og de 2 første modtagere 
er færdige, men det er ikke nok, vi skal have 
mange flere med, når jagten begynder.

Afdelingen har nu fået eget lokale, så møderne 
den 16. og 30. juni bliver Søndergade 14 (over går
den).

Programmet er stadig alt vedrørende r æ v e 
j a g t .

Vy 73 5WK.

AALBORG OG OMEGN
Formand: OZ3PS, H. Sørensen, Ny Kærvej 1, 

Nørresundby. Sekretær: Bent Christiansen, Hesselø- 
gade 4, Aalborg. Kasserer: OZ4WZ, Børge Hansen, 
Hjortøgade 8, Aalborg, tlf. 2 58 45.

Afdelingens årlige generalforsamling afholdtes 
torsdag den 12. maj på Vandrerhjemmet, Korn
blomstvej. 16 medlemmer var mødt, til dirigent 
valgtes OZ5MV. Formanden, OZ1BP, aflagde beret
ning for året og omtalte herunder rævejagterne, 
week-end turene til Hammer Bakker og Mulbjærg, 
afslutningsfesten for rævejagterne samt ombygnin
gen af klublokalet og takkede 6BF og 4WZ for det 
store arbejde, de havde påtaget sig med ombygnin
gen af lokalet.

Regnskabet oplæstes af kassereren, 4WZ, som op
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lyste, at kontingentrestancen nu er nedbragt til ca. 
30 kr. Formanden takkede 4WZ for det store ar
bejde, han havde udført med opkrævning af disse 
skyldige restancer. Regnskabet godkendtes.

Indkomne forslag. Fra besyrelsen forelå forslag 
til lovændring af § 4, således at bestyrelsen frem
tidig består af 3 mand i stedet for 5 mand, endvide
re var der fra medlemmer indsendt forslag til kon
tingentforhøjelse, således at den påbegyndte sender 
og modtager kan bygges færdig.

Valg. Til formand valgtes OZ3PS. Sekretær Bent 
Christiansen, suppleant Per Fuglsang, revisor
suppleant OZ1BP.

Fremtidig virksomhed. Det besluttedes at afholde 
8 dages sommerlejr i Mulbjærgene i tiden fra den 
25. juni til 3. juli og deltage i F. O. F.s udstilling i 
Aalborghallen i august måned.

Dirigenten takkede for god ro og orden under 
generalforsamlingen.

I forbindelse med nordisk VHF test havde vi en 
pragtfuld week-end tur til Mulbjærgene, hvor vi 
deltog i testen og opnåede 24 forbindelser med OZ 
og SM og ellers nød den pragtfulde natur og det 
gode vejr.

Den 11.—12. juni deltager vi ligeledes i „Juni 
Field Day“ fra samme QTH, og håber da at få 
mange gode forbindelser og godt vejr.

„SOMMERLEJR MULBJÆRGENE11.
Medlemmer og andre interesserede indby

des til at deltage i afdelingens sommerlejr, 
som afholdes i tiden fra den 25. juni til den 
3. juli i „MULBJÆRGENE11 ved Dokkedal, 
ca. 50 meter over havet og lige ud mod 
kysten, pragtfuld natur med udsigt over store 
dele af Nordjylland, og der findes næsten 
alt, hvad hjertet kan begære, skov, strand, 
sol og sommer (musik og dans hver lørdag). 
Mad og drikke kan fås på restaurant Mul
bjærg til billigste priser. Telt og hvad dertil 
hører samt godt humør, må deltagerne selv 
medbringe.

OZ8JYL vil være QRV på 80 og 2 meter, 
så ret derfor Beam’en mod det nordlige Jyl
land i disse dage.

Tilmeldelse om deltagelse må ske snarest 
til bestyrelsen, nærmere om priser for del
tagelse og bespisning kan fås efter den 12. 
juni ved henvendelse til bestyrelsen.

På gensyn i Mulbjærgene.
73 de OZ3PS.

AARHUS
Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. april 

i lokalet Vagtelvej 9. OZ6EJ og OZ6NJ genvalgtes 
hhv. til formand og næstformand; til sekretær ny
valgtes OZ9QW. Det vedtoges bl. a. til afveksling 
at afholde nogle rævejagter til fods, og dette blev 
ført ud i live ved en dagjagt den 8. maj og en nat
jagt den 17. maj. Jagterne gav et fremmøde og et 
resultat, som ræven ikke havde set i lange tider; 
derfor har ræveudvalget besluttet at følge succesen 
op den 20. juni (se nærmere herom i X-QTC). End
videre, for ikke helt at stoppe arbejdet i sommer
sæsonen, rykker vi ud i naturen og holder klub
møde på Thors Mølle onsdag den 15. juni. YL’s og 
XYL’s er meget velkomne.

Vy 73 de OZ9QW.

HOLBÆK
Afd. har holdt generalforsamling, den siddende 

bestyrelse genvalgtes og består fremdeles af: 
OZ8HC, OZ2PU, OZ5SR og Vagn Jensen DR 1095. 
Næste møde bliver torsdag den 23. juni 1960 på 
„Dannevirke", Smidtsvej, Holbæk. På gensyn.

Vy 73 OZ8HC.

HOLSTEBRO
Afdelingen afholdt den 10. maj generalforsamling. 
Der var mødt mange op, og formanden, OZ6EM, 

havde en god nyhed at bringe.
Klubben, der hidtil har holdt til på Danmarks

gades skole, har længe ledt efter et egnet klubloka
le. Nu har firmaet „Jacob Nielsen11 stillet et stort 
lokale til rådighed for os. Dette lokale regner vi 
med at have klar til indvielse i august, og så vil der 
rigtig komme gang i Holstebro-afdelingen.

Der er allerede nu god aktivitet på alle bånd. 
På 2 m-båndet er der 3—4 igang næsten hver aften, 
og der kommer snart flere til, så drej beamen mod 
Vestjylland.

Vy 73 de OZ8RH.

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:
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere. 
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for senior.
Torsdag d. 30. juni er sidste ordinære mødeafen 

inden sommerferien, klubhuset holdes dog stadig 
åben hver torsdag i ferien.

Torsdag den 25. august kl. 20,00: GENERALFOR
SAMLING.

Månedens arrangement:
Lørdag den 2. juli: SKOVTUR. Tilmeldelse ved 

9SH, tlf. 2 15 67, pris pr. deltager kr. 10, inklusive 
befordring og fortæring. God ferie.

Vy 73 9ER.

KOLDING
Kolding ræveklub afholdt som sædvanlig årets 

første rævejagt Kr. himmelfartsdag, og vi havde 
den glæde at kunne melde 17 hold til start. Ved en 
beklagelig fejltagelse var jagten ikke bleve annon
ceret i OZ, men indbydelse og regler blev i sidste 
øjeblik udsendt til fordeling i de fleste aktive klub
ber. Der var udlagt 2 ræve på kort 36 Vejle 1:100000, 
de lå gemt i en skov i nærheden af henholdsvis 
Vandel og Vejle. Resultatet af jagten blev følgende. 
Nr. 1, OZ1WQ, Kolding. Nr. 2, V. Miller, Kolding. 
Nr. 3, Robert Storgaard, Kolding. Nr. 4, OZ9SW, 
Herning. Nr. 5, OZ1AW, Kolding. Nr. 6, Henning 
Nielsen, Herning. Nr. 7, OZ5HF, Herning. Nr. 8, 
OZ3MI, Kolding. Nr. 9, OZ3SH, Odense. Nr. 10, Poul 
E. Olesen, Herning. Nr. 11, J. C. Frederiksen, Her
ning. Nr. 12, Arne Henriksen, Kolding. Nr. 13, S. 
Buch, Kolding. Nr. 14, OZ2RD, Kolding, OZ7MG, 
Tønder, OZ5KW og J. Rossen, Aabenraa, nøjedes 
med den ene ræv. De to Aabenraajægere havde 
først fået deres modtagere færdige i de sene natte
timer, så deres resultat var fin, fin — kom igen 
Aabenraa, og 7MG, der har ligget stille i to år, må 
se at komme i træning til sommerens store jagter. 
Efter jagten var der præmieuddeling på Mølkær
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kro, og vi havde et par hyggelige timer sammen, 
inden hver drog til sit, med ønsket om snarlig gen
syn ved „Store Fynske Rævejagt" den 18. juni.

Tak til alle der mødte og tak til OZ2GW og 
OZ3RQ, der tog tørnen ved rævene.

Og så indbyder Kolding igen alle landets ræve
jægere til afdelingens største arrangement, en jagt 
der vil gå ry af over hele landet, en jagt, der i 
sværhedsgrad kan sidestilles med motorkørernes 
Monte Carloløb — absolut ikke for tøsedrenge — 
afsæt et par dage af jeres ferie og kom til 

STORE SYDJYSKE RÆVEJAGT, 
der i år vil blive kørt som nat jagt med 3 udlagte 
ræve på kort Egtved A 3208 1:40000, natten mellem 
den 23. og 24. juli. Vi mødes på Mølkær kro, 1 km 
SV for Ødsted, kl. 20,00 senest. Start kl. 20,30, første 
ræv sender kl. 21,00 til 21,02, 21,30 til 21,32, 21,45 til 
21,47 og hvert 15. min. Ræv to sender kl. 21,02 til 
21,04, 21,32 til 21,34, 21,47 til 21,49 o. s. v. Ræv tre 
sender kl. 21,04 til 21,06, 21,34 til 21,36, 21,49 til 21,51 
o. s. v., sidste udsendelse kl. 2,00, 2,02 og 2,04.

Kroen holder længe åben, og præmieuddeling fin
der sted sraks efter rævenes hjemkomst. Der køres 
om den store sølvpokal, udsat som vandrepokal af 
A/S Nordisk Solar Co. Pokalen skal vindes 3 gange 
for at blive ejendom. Startgebyret er 10,00 kr., det 
anbefales deltagerne selv at sørge for kort eller 
bestille dem i god tid hos undertegnede.

Der er præmier til de 5 første hold. Send venligst 
en anmeldelse inden den 20. juli, så vi kan nå at 
få skrevet startkortene.

Vel mødt de 23. juli, og vis at det ikke er dig, 
der er tøset. Vy 73 Kolding Ræveklub

OZ2RD, Niels Storgaard, 
Blæsbjergg. 2, Kolding.

LOLLAND-FALSTER
Ja, så er sommerferien jo begyndt, men vi fort

sætter klubaftenerne hver onsdag i lokalet i Ny
købing.

Husk rævejagterne.
God ferie 73’es cuagn. 7NA.

RANDERS
Formand: 3BR, E. V. Bruun, Schaldemosevej 10. 

Kasserer: 6TE, T. Skyggebjerg, Lervangen 19.
Sekretær: 4NH, N. H. Wyke, Gethersvej 22.

For at få de „slumrende" vækket har vi lavet en 
CW-konkurrence blandt Randersamatørerne. I kon
kurrencen, som løber i tiden 1/6 1060 til 31/3 1961, 
kan der vindes 2 præmier. 1. præmie er på 30 kr. 
og gives til den, som først opnår WAC. 2. præmie 
er på 20 kr., som gives for flest opnåede lande be
kræftet med QSL, dog kan der kun vindes én præ
mie af en amatør. Alle deltagere får et diplom som 
bevis for deres deltagelse i konkurrencen. QSL, som 
modtages inden 1/6 1961, regnes også med.

Den sender, som afdelingen så længe har drømt 
om, er nu ved at blive fremstillet. PA-trinet er næ
sten færdigt, og styresenderen bliver der snart taget

NYE MEDLEMMER

7669 - OZ5TO, Rask Thomsen, Realskolen, Nordby,
Fanø.

7670 - MHE 432901, V. H. Petersen, Radio/Radar
klasse R7, Flyvevåbnets Mathskole, Jonstrup- 
lejren, Ballerup.

7671 - Christian Nielsen, Sundholmsvej 87, 4.,
København S.

7672 - Anders Skov, c/o Niels Skov, Tjæreborg.
7673 - Jørgen K. Klit, Markedsgade 7, Randers.
7674 - Christian Sikjær, Odensevej 7, Herning.
7675 - OZ 1TGM, Telegraf mekanikerskolen, Ole Niel-

sensvej, Ryvangen, København Ø.
7676 - Lars Mølhave, Gasværksvej 12, Sæby.
7677 - Palle Hjelmar,Wibrandtsvej 73, Københavns.
7678 - Rex Stemann-Larsen, Tårnvej 453, Vanløse.
7679 - Johan Ulrich, Gardesalle 9, Hellerup.
7680 - Svend Bohn Lorensen, Teglværksbakken 23,

Hellerup.
7681 - John Due-Hansen, Ringstedgade 7, st.,

København Ø.
7682 - Finn Frogne Nielsen, Idrætspladsvej,

Havdrup. ,
7683 - Jarl Risum, Ordrupdalvej 13, Charlottenlund.
7684 - Torsten Nielsen, Søvang, Østermarie.
7685 - OZ6LC, Leo Richard Christensen, Øster

Sundby, Ålborg.
7686 - Hans J. Hansen, Pedersborg, Sorø.
7687 - Bengt Hansen, Skodsborgvej 310, 2. th.,

Nærum.
7688 - Radiotekniker Frits Hansen, Prins Christians-

sund, Grønland.
7689 - Chr. Jensen, Sønderup, Herborg.
7690 - Preben Aabaand, Grantsalle 15, Hellerup.
7691 - Henning Kjeld Madsen, Tjærbyvej 140,

Randers.
7692 - Leif Lundberg Andersen, Knivholtvej 4, 1.,

Vanløse.
7693 - Finn Eisenhardt, Vangsalle 8, Ålhorg.
7694 - Per Fuglsang, Kielersvej 6, Ålborg.
7695 - Arne Lillevang Jensen, FLD/601, Postbox 77,

Skagen.
7696 - Vilhelm Henriksen, Tingvej 13, 2. tv.,

København S.
7697 - Peter Engholm, Haderslevvej 54, Åbenrå.
7698 - Henning Petersen, Rimmens alle 82, Frede

rikshavn.
7699 - H. Frandsen, Fjernsynsstationen Frejlev,

Ålborg.
7700 - Leif Larsen, Kløvermarken 18, Vadum.
7701 - Ole Kromann, Dr. Dagmarsvej 12, Ribe.

Atter medlem.
3484 - OZ6KB, K. J. Bjerregaard, Øster Alling, 

Auning.
3585 - OZ7RM, Otto Skødt Jensen, Paludan Müllers- 

vej 103, Århus.
4849 - OZ6KG, Leif Gustafsson, Fiskedamsgade 13, 

2., København Ø.
6669 - OZ9NI, Arne Nielsen, Valhøjsalle 127 B, 3. th,, 

Rødovre, Vanløse.
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fat på. Vi regner med at være QRV hen på efteråret.
Vi har fået 2 nye B-licenser, det er denne gang 

6HE og 7OO, som det er gået ud over.
De ældre årgange ser vi gennemgående for lidt til, 

mon det ikke kan lade sig gøre at få den fejl rettet?
Vy 73 OZ4NH.



QTB-RUBRIKKEN

1602 - OZ7RG, Holger Graugard, Frederik Bajers
gade 4, Horsens, lokal.

1675 - OZ2GK, G. Bjerring Krogsøe, Nørrealle 32, 
Assens, lokal.

4080 - OZ5FL, Fede Larsen, c/o Beyer, Dybbøllang- 
bro, Sønderborg, ex Nordborg.

4100 - SM4GL, Gunnar Eriksson, Box 12, Falun 1, 
Sverige, lokal.

4196 - OZ7BM, Erling Frausing, Postparken 8 B, 
Kastrup, ex København S.

4495 - OZ8KA, Knud-Aage Hansen, Damgade 10, 
Sønderborg, lokal.

4509 - OZ3NS, Søren Chr. Nedergaard, Rønnealle 17, 
Silkeborg, lokal.

4569 - OZ6ZO, Hans Jakobsen, c/o fru Johansen, 
Svinget 4, 1. th., København S., ex soldat.

4638 - OZ8HJ, H. Johnsen, Farumgårdsalle 28, 
Farum, ex Hvidovre.

4644 - B. Madsen, Varde, ex Nr. Nebel.
5091 - OZ3NO, Jørgen Husted Noe, c/o fru Vormer, 

Dalgas Boulevard 81, 4., Kbhv. F., ex Randers.
5108 - OZ4KH, Kurt Holm, Sortemosevej 30, Hjorte

spring, Herlev, ex København N.
5269 - OZ5BH, Bech Henriksen, Holmegårdsvej 3, 1., 

Hjøring, ex Sindal.
5342 - Gunnar Poulsen, Ydby, Thy, ex Nyk. Mors.

5379 - Erik Bruun Jensen, Sjællandske Trainregi- 
ment, Svanemølle kaserne, Kbh. 0., ex 
Roskilde.

5392 - OZ9AD, Martin Nielsen, Schleppegrellsgade 
6, København N., lokal.

5594 - OZ8JR, Jørgen Rasmussen, Gammeltoftsgade 
14, 1., København K., ex Valby.

5693 - OZ2BF, Henning Hansen, Sundvej 79, 
Horsens, lokal.

5872 - RK 451796, Schmidt, FIK Komp., Hvorup 
kaserne, Nr. Sundby, ex Valby.

6043 - OZ6ER, Erik Rytter, Nyløkke, Linå, Silke
borg, ex Ulfborg.

6168 - Hans M. Nørgaard, Sundevedsgade 2, st. tv., 
Kbh. V., ex Vejle.

6338 - OZ6MM, Leif Steenberg Larsen, Midskov, 
Mesinge, ex Kbh. K.

6491 - OZ2AI, Aksel Jørgensen, TV Sydsjælland, 
Sverup, Næstved, ex Åbyhøj.

6594 - OZ6WN, Wagner Nørlev, c/o Vognmand 
Damsgaard, Nygade, Vrå, ex Hæstrup.

6767 - OZ9KO, Ib Kofod, Egilsgade 39, 4., Køben
havn S., lokal.

6920 - Peter Aaboe, Åvænget 13, Kokkedal, ex 
Hørsholm.

7202 - OZ2CA, Jørgen Carlsen, Hj. Brantingsplads 
6, København 0., ex Holbæk.

7410 - MHE/LTE II 439219 Romme, Margretheholm, 
Refshalevej K., ex Nyk. F.

7445 - Hans P. Kjær Sørensen, Saxovej 46 B, 
Odense, ex Bogense.

7461 - Leif Holmark, Kr. Koldsvej 39, Åbyhøj, 
ex Århus.

7478 - Egon Nicolaisen, Holme, Haubro, ex Brovst.
7497 - Jens E. Nielsen, Sønderbrogade 111, Horsens, 

lokal.
7537 - Erling Mathiasen, Forslnge, Værslev, ex 

Forsinge.
7658 - Heinrich M. Andersen, Søndervej 40, Balle

rup, navneændring.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører 

udgivet al 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-Petersen, Risbjerggaardsallé 63, 
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ4AO, S. Aa. Olsen, Folkvardsvej 9, Kbhvn. F., tlf. 
Go 1902 V.

Medlemmer af kreds 2: Sjælland - København med 
omegnsdistrikter, Møen, Lolland, Falster, Bornholm, 
Færøerne og Grønland.

OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. 85 31 44.
OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde 102.

Medlemmer af kreds 3: Fyn med omliggende øer. 
OZ6RL, U. J. Krarup, 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. 
OZ2NTJ, B. Petersen, Dybrogård, GI. Hasseris, Aalborg, 
tlf. 3 53 50.
OZ2KH, P. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4. 
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111.

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Aalborg.

Landsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, tlf. (dag) 6111, 
Randers. Hertil sendes anmodning om DR-nummer.

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

Annoncer:
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 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde

angivelse.
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Forudsigelser for juni Vy 73 - hest dx - 9SN
Rute

Kaldesignal
Afstand

km
Pejling
grader

Dansk normaltid

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

HS 8700 83 14 14 21 21 21
[28]

21
[28]

21
[28]

21
[28]

21
[28]

21 21 21 14 MHz

Buenos Aires 
LU 12000 235 21 21 14 14 14 14 21

[28]

21
[28]

21
[28]

21
[28]

21
[28]

21 21
-

Panama
Kz5 8200 274 21 14 14 14 14 21 21

[28]
21
[28]

21
[28]

21
[28,

21
[28]

21 21
-

Nairobi
YQ4 6900 155 21 14 21 1 21 

! [28]

21
[28]

28 21
[28]

21
[28]

28 21
[28]

21 21 21
-

New York 
W2 6300 293 21

[21]
14
[21]

14
[21]

7
[21]

7
[21]

14 14
[21]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[21]

21
-

Reykjavik
TF 2100 310 7

[21]
7

[21]
7

[21]
7

[21]
1.4
[21]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

7
[21]

7
[21]

-

Rom
I 1600 180 7 7 7 14

[21]
14
28]

14
[28]

14
[28]

14
[28 [

14
[28]

14
[28]

14
[21]

14
[21]

7
-

Tokio
JA/KA 8600 46 14

[21]
14
[21]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[21]

14
[21]

14
[21]

-

Thorshavn
OY 1300 310 7

[21]
7

[21]
7

[21]
7

[21]
7

[21]
14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

7
[28]

7
[21]

7
[21]

7
[21]

-

Godthåb
ox 3500 310 14

[28]
14
[28]

14
[28]

14
[21]

14
[21]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[21]

14
[28]

-

Rio de Janeiro 
PY1 10400 228 21 21 14 14 14 21 21

[28]
21
[28]

21
[28]

21
[28]

21
[28]

21 21
-

Wien
OE 900 160 7 7 7 7

[14]
7

[11]
7

[211

7
[21]

7
[21]

7
[21]

7
[14]

7
[14]'

7
[14]

7 -

Melbourne
YK3 16000 70 14

[21]
14

[21]
14
[21]

21 21
[28]

21 14 14 14 14 7 14 14
[21]

-

Svalbard 
LA/LB *) 2000 18 7

[281
7

r28]
7

[21]
7 14 

[28] [28]
14

[281
14
[28]

14
[28]

14
[28]

7
[21]

7
[28]

7
[28]

7
[28]

-

Færinge havn 
OX *) 2300 270 14

[28]
14

[281
7

[28]
7

[281
14

[211

14
[211

14
[281

14
[281

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
[28]

14
f28]

-

*) Kun for OY land.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet meddeler: 
Vedrørende amat ør-radiosende.til (ad eiser.

Nye tilladelser:
C OZ1CN, 7479, Claus Lyder Nielsen, Porsevej, Holstebro.
C OZ2BH, 7470, Bernt Hansen, Sønderlund Linde pr. Naur.
C OZ2PV, 7467, Kristian Øllgård Nielsen, Istedgade 29, Holstebro.
B         OZ3OM, 7625, Ole Hans Christian Olsen, Poelhøj, Tømmerup 

pr. Dyssekilde.
C OZ3PB, 7058, Per Søndergaard, Engsvinget 38, Hillerød.
C OZ6CP, 2824, Claus Chr. Petersen, Drammenvej 10, Kolding.
C OZ6OH, 6934, Ole Hasselbalch, Holmegårdsvej 6, Hillerød.
A OZ8BR, Børge Mortensen Ravn, Nærum Vænge 40, Nærum.

(genudstedelse).
C       OZ9OP, Ole Plett, Kløvervej 47, Roskilde.

Inddragelser:
A     OZ4CH, S. C. G. Sørensen, Soldaterhjemmet „Vartov", Far

vergade 27, København K.
B        OZ4HI, H. P. Brask, Molbechsvej 1, 4., Valby.
B OZ4HL, H. Larsen, Willemoesgade 27, Århus.
B OZ6KP, K. Poulsen, Njalsgade 57, 4. tv., København S.
B      OZ7KIS, K. 1. Schmidt, Ordrupvej 92, Charlottenlund.
B OZ8DD, L. N. Petersen, Lyngbygårdsvej 93, st. tv., Lyngby.
B OZ9VK, V. F. Knudsen, „Solhjem", Horsensvej, Vrold, Skan

derborg.
B         OZ9WH, W. F. L. Hansen, Frimestervej 26, København NV.



Flytning:
B OZ1FB, H. W. Poulsen, tør: Peter Freuchensvej 22, Ålborg,

nu: C. F. Richs Vej 132, 1. tv., København F.
B OZ2GR, K. E. Rasmussen, før: Hybenvej 5, Glostrup,

nu: Frederiksborgvej 88, Roskilde.
B OZ2LR, L. Ryttertoft, før: Storegade 75, Grenå, 

nu: Klintemarken 25, Svendborg.
A OZ2NE, J. Nielsen, før: Gillesager 78, Glostrup,

nu: Brøndbyøster Torv 71, Brøndbyøster, Hvidovre.
B OZ2RD, N. S. Christensen, før: Borkvej 7, Nr. Nebel, 

nu: Blæsbjerggade 2, Kolding.
B OZ3BS, K. Mogensen, før: Dannebrogsgade 1, II, Århus, 

nu: Steen Billesgade 13, 3., Århus.
B OZ4EH, A. V. Christensen, før: Fortvej 12 A, Valby,

nu: Fortvej 12 A, Vanløse.
B OZ4EP, E. Pedersen, før: Hejring pr. Hobro, 

nu: Hertzvej 9, Åbyhøj.
B OZ5CJ, C. Jørgensen, før: Stolbro, Guderup, 

nu: Oksbøl pr. Nordborg.
B OZ5OO, K. A. Kristensen, før: Frederiksborggade 24, III, 

København K.,
nu: c/o Svend Kristensen, Boyesgade 3, 5. th., København V.

B OZ5VS, V. H. Sørensen, før: Ans brugsforening, Ans By,
nu: Petersminde, Trige pr. Århus.

B OZ5ZZ, J. Biesbjerg Hansen, før: Lybækgade 8 A, I, Kbh. S.,
nu: Fasanvænget 90, Dragør,

C OZ6CP, C. C. Petersen, før: Solderup pr. Jejsing,
nu: Drammenvej 10, Kolding.

C OZ6HG, H. Grum, før: Jagtvej 201, 3. tv., København 0.,
nu: Lindeparken 5, Næstved.

B OZ7GN, J. S. Arnvig, før: Århus Elektroteknikum,
Dalgas Avenue 2, Århus, nu: Steenbachsvej 2, Odense.

B OZ7WU, K. A. Nielsen, før: Frederikssundsvej 90 A, 4. tv.,
København NV., nu: Bæverstien 21, Søborg.

B OZ9T, H. R. Andersen, før: Kaktusvej 47, I, København S.,
nu: Holmbladsgade 10, 3. th., København S.

Ændring fra kategori C til kategori B:
B OY1AA, J. P. Arge, Tinghusveg 52, Thorshavn.
B OZ3WB, B. Winum, Serridslev Vesterskov pr. Tvingstrup.
B OZ4JR, J. Pryning, Kongelundsvejen 100 D, 9., København S.
B OZ5LI, R. K. Leidecker, Karrebækvej 100 A, Næstved.
B OZ7HZ, C. B. Larsen, Kløvervej 18 A, Næstved.
B OZ7NN, A. E. M. Nielsen, „0. Kjelder“, Lomborg pr. Ramme.

OZ J U N I 1 9 0 0
Taksten for amatør-annoncer er 15 øre pr. ord. 

Annoncerne sendes direkte til kassereren senest 
3 dage før månedens begyndelse bilagt betalingen 
i frimærker.

Sælges: Elektronisk nøgle, type W6DPU/OZ7BO 
(den store) med to relæer, medhørsoscillator og to
rørs differentialnøglingskredsløb; nøglerør: 6AS7G 
(!), ialt 8 rør. Mangler 1 ECC82 og 1 OB2 100 kr. 
— Delphon grammofon, type GS5, tre hastigheder, 
magnetpickup med to safirer, monteret i fiks nødde
træskuffert. Tip-top i orden, med extra, nyt pickup
hoved, 150 kr. — 2 stk. 6146-rør, nye, har aldrig sid
det i en fatning, 26,50 kr. pr. stk.

OZ6NF, Nyholm, St. Magleby.

FB grej sælges eller byttes med smalfilmudstyr. 
Sender—Modtager SM22 40, 80 meter, 100 kr. Spæn
dingsforsyning, 25 kr. Philips skifter, 150 kr. For
stærker med EF86, ECC83, 2XEL84 i sort frost
lakeret kabinet.

OZ7XB, Snoghøj Alle 102, Kastrup.

Betjeningsnøgler til Elbug’s sælges. Nøglen er 
identisk med betjeningsnøglen til „Morse-0-Matic“, 
som til dato er den eneste elektroniske nøgle, der 
har fundet udbredelse hos de danske fagtelegrafi
ster på skibene såvel som på kyst- og vejrstationer
ne. Nøglen er udført i forniklet messing og etronit 
og er forsynet med indstillelige sølvkontakter. 3 dages 
returret. Pris kun kr. 35,00.

Preben Grønager, Ringparken 31, Roskilde.

MORSE-O-MATIC, elektronisk telegrafnøgle. 
Forlang illustreret brochure.

Larsen & Co., Fælledvej 36 E, Roskilde.

60 tegn på 3—4 måneder ved selvstudium. Morse- 
kursus, 30 cm lp-plade m. instruktion, 20 kr. Bytte
emne: Ensrettergrej.

Niels Pedersen, Egehoved, Marstal.

Gammelt radiogrej købes. Apparater eller rør fra 
før 1920 som KOHÆRER, MAGNETDETEKTORER, 
GNISTSENDERE, FLEMING- og MARCONIRØR m. 
m. God pris gives. Henvendelse med beskrivelse, 
årgang og evt. pris til

H. C. Andersen, OZ4FA, Hjortebrovej 17, Haders
lev, telefon (045) 2 43 72.

Sælges: Diagram over BC348-R-H-L-P-S, lystryk, 
a kr. 5,00. Diagram over BC348-Q-J-N, lystryk, a kr.
7.00. Diagram over BC348-J samt ledningsføring og 
måledata, lystryk, kr. 11,00. 13 fotonegativer over 
BC348-J-instruktion, kr. 14,00. Instruktionsblade, 
styklister og diagrammer til Radionemodtager, lys
tryk, kr. 15,00. 14 fotonegativer til Torn Fu.g, kr.
14.00. Komplet instruktionsbog til Tom Eb, foto
kopi, kr. 20,00. Fotonegativer til do., kr. 15,00. Dia
gram til MWE.c, lystryk, kr. 6,00. Transistorer, 
brugt til forsøg, OC66-70-71 a kr. 5,00. HI-FI for
stærker m. ensretter - tonemixer og udg.forstærker 
(2XEL84 m. m.) alt nyt, kr. 245,00. OZ-1956, kr. 8,00. 
Verdensatlas 342 sider, 35X52 cm, kr. 60,00.

Casparij, Dybendalsvej 19, Kbhvn. F., Da 4142.

Sælges: Hallikrafters S22-R. Kommunikationsmod
tager. Områder fra 110 Kc—19 Mc. HF-Beat-mek. 
båndspredning, kr. 175. Rør P2000 a 6 kr.

P. Nielsen, Birkedommervej 20, Kbhvn. NV.

Søges: Diagram til BC-348.
E.D.R., Roskilde afd., Kamstrupsti 8, Roskilde.

KØBES: RESTERENDE STYKKER RÅPLADE 
FRA FABRIKATIONEN AF TRYKTE KREDSLØB 
KØBES.

OZ7BQ, RASMUSEN, BORGEVEJ 31, LYNGBY, 
TLF. 87 56 86.

Sælges: 2 stk. 6146, kun brugt til prøve, kr. 30. 
813 m. fatning, kr. 50. P50 m. fatning, kr. 15. Sender
kondensator, 2X150, m. stor pladeafstand, kr. 20. 
a kr. 10: 3RF500, 3RF78, ny 1625, EC80. a kr. 5: 
CY1, CF7, EBF2, UM4, 6J7, 6K6EG, 53. 4 fatninger 
til P2000, kr. 6.

Wagenblast, OZ5AW, Nr. Allé 30, Aarhus.
OK. Sml9 til salg.
3BK, Knud Bagger, Banealle 3, Hammel.

Reparation af radio og Philips shaver
også for forhandlere.

SVENDS RADIO
Østrigsgade 12. Kbh. S. Asta 3657


