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HF-båndpas-krystalfiltre

Af G. Juul-Nyholm, OZ6NF1).

Behovet for bedre modtagere er stadig sti
gende, dels på grund af det voksende antal 
stationer på båndene, og dels på grund af 
amatørens egne krav, når han bliver dygtige
re på det tekniske område, eller når han sæt
ter næsen op efter de vanskeligste prefixer.

De fleste modtagere opnår deres selektivitet 
v. h. a. afstemte kredse, og et tilstrækkeligt 
antal på en tilstrækkelig lav frekvens gør det 
muligt at opnå praktisk talt den selektivitet, 
man ønsker.

Er den ønskede selektivitet stor, bliver 
modtageren let endog meget kompliceret, og 
ofte anvendes derfor kvartskrystaller som fil
terelementer i MF’en, fordi man så kan nå 
målet med færre trin. Det faldt bekvemt at 
bibeholde mellemfrekvensen på ca. 450 kHz, 
fordi man da, ved at udelade krystalfiltret, 
kunne få en passende båndbredde til radio
foni, og med krytalfiltret inde, en væsentlig 
mindre båndbredde. Desuden er det relativt 
nemt at lave gode krystaller i dette frekvens
område.

Det simple krystalfilter med eet krystal har 
dog den ulempe, at selektivitetskurven er 
meget spids i toppen, således at man får en 
vis efterringen på hurtige CW-signaler. Det 
er derfor blevet mere og mere udbredt at an
vende de såkaldte „lattice“-filtre, hyppigst 
half-lattice filtre. Her anvendes to krystaller 
i hver sektion, men til gengæld får man en 
selektivitetskurve, der er symmetrisk om
kring midterfrekvensen. Denne filtertype er 
derfor velegnet til Fone-signaler, og, på grund 
af de meget stejle flanker, også til CW.

På grund af det store antal billige surplus
krystaller mellem 400 og 500 kHz har de fle
ste foretrukket at indkorporere latticefiltrene 
i MF’er i dette område, fordi man kunne an
vende standardkomponenter til de resterende 
dele. Desværre får man, når man anvender en 
alm. MF-transformer i disse filtre, en drifts
eller gennemgangsdæmpning på 15—20 db pr. 
halflatticesektion, hvilket har forvoldt meget 
hovedbrud hos mange amatører.

Nu er 450 kHz en udmærket MF for mod
tagere op til 10 MHz, men derover bliver for
selektionen for ringe til at undgå et dårligt 
signal/spejl-forhold. Løsningen på dette er en 
højere MF, men da det har været vanskeligt 
at få tilstrækkelig selektivitet på disse direk
te, har man anvendt dobbelt konvertering.

Nu er der imidlertid mulighed for at til
vejebringe al den selektivitet, man kan ønske 
sig, på MF’er mellem 2 og 8 MHz, så alle ar
gumenter for dobbeltkonvertering falder til 
jorden. I USA anvendes disse HF-krystalfiltre 
til utallige formål, og QST har bragt flere 
modtagerkonstruktioner med dem.

Det første, der kom frem om HF-krystalfil- 
trene, var en artikel i Proc. of IRE, feb. 58, 
hvor teorien for dem gennemgås, og en del 
eksempler og anvendelsesområder nævnes. 
Således vises selektivitetskurverne for Her
mes Electronic-filtrene på 2215 kHz, som an
vendes i modtagere til amatørbrug i USA. 
(Disse filtre kan godt fås herhjemme, pris ca. 
400,- kr. pr. stk.).
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Denne artikel gav stødet til mange eksperi
menter, og i jan. 59 beskrev W3TLN i QST, 
hvordan han havde båret sig ad med at lave 
disse krystalfiltre. Han viste bl. a. en kurve 
over et fonefilter, der havde en selektivitet 
svarende til den, der kan opnås med fire 110 
kHz transformere, men filtret var lavet på 7,3 
MHz! Hans kredsløb var det samme, som Her
mes Electronic havde anvendt, og de opgiver, 
at dæmpningen i deres filtre er højst 3 db. 
Til sammenligning kan anføres de ovenfor 
nævnte 15—20 db for en halflatticesektion, 
(man anvender sjældent mindre end to sektio
ner), samt mindst 15 (op til 25) db for Collins 
mekaniske filtre.

_ (Proc. IRE, feb. 58).
Collins mek. 3100 Hz filter F455B-31. 

x—punkterne er målte værdier.

Disse ting var lige det, jeg havde ventet på, 
idet 400 kr. for et H. E.-filter, og 500 kr. for et 
Collins-filter var mere, end jeg kunne over
komme. Jeg besluttede mig til at lave et 
Fone- og et CW-filter til min modtager, som 
skulle have en MF på 3200 kHz. Resultatet 
ses på kurverne, og syntes så lovende, at det 
indbød til gentagelse. Til dato er der lavet 12 
filtre her, 9 Fone- og 3 CW-filtre, alle på 3200 
kHz. Der synes intet til hinder for at lave 
dem på andre frekvenser.

Kurverne viser selektivitetskurverne for 
mine to filtre, og til sammenligning er afsat

de publicerede kurver for H. E.-filtret og 
Collins mek. filter. Mit Fonefilter blev lidt 
bredere end ventet, men ses at have nogen
lunde samme flankestejlhed som H. E.-filtret. 
Collins-filtret er lidt stejlere, men meget puk
let i toppen, hvor mit udmærker sig ved 
meget ringe ripple — mindre end 0,3 db.

Den såkaldte shapefaktor, d. v. s. forholdet 
mellem båndbredderne ved 60 og 6 db, den 
er et udtryk for flankestejlheden, er ca. 2,5 
— eller bedre end det, der kan opnås med 
afstemte kredse på normale mellemfrekven
ser.

CW-filtret har en båndbredde på 300 Hz 
(6 db), og toppen er ikke spids, hvilket er be
mærkelsesværdigt ved så smalt et filter. Det 
har ikke været muligt at høre nogen generen
de efterringen selv på fjernskrivestationer 
med en speed på ca. 300 tegn/minut, og slet 
ikke på amatørsignaler. Gennemgangsdæmp
ningen er målt til 6,5 db for det smalle filter, 
og må forventes at være mindre for bredere 
filtre, idet 300 Hz synes at være den mindste 
båndbredde, man kan lave uden for stor 
dæmpning (jeg har prøvet!).

Fotoet viser oscillatorbilledet af det brede filter. 
Afstanden mellem de lodrette linier er her 2430 Hz.

Fotografierne viser selektivitetskurverne, 
som de så ud på en oscillograf v. h. a. en må
lesender og en wobbulator. Desværre var 
sidstnævnte ikke egnet til små sweephastig- 
heder, så der kom nogen ringning på bagsiden 
af det smalle filter, og desuden blev signalet 
overlejret med en del brum, som må trækkes 
fra, hvis man måler billederne. Den lodrette 
målestok er lineær (3 db er 70 fl/o oppe, 6 db 
er 50 o/o oppe). Det ses, at flankerne er uden 
hak, og der er ingen spurious i omegnen af 
filtret.

Filtrets diagram er uhyre simpelt, som det 
ses af fig. 1. Det består af fire krystaller 
samt en spole med midtpunktsudtag. Det er 
af afgørende betydning, at de to spolehalv
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dele har så tæt en kobling som muligt, så 
spolen skal vikles bifilart, og som kerne skal 
anvendes decideret HF-jern (f. eks kerner fra 
Fug. 16, E10K el. lig.) eller ferroxcube 4B. 
Krystallerne skal have samme frekvens to og 
to, og det så nær som muligt, i hvert fald 
indenfor 50 Hz for de brede filtres vedkom
mende, og mindre endnu for de smalles. Det

Fig. 1. Kkystalfiltret er yderst simpelt. Bemærk, at 
krystalfrekvenserne er „krydset", hvilket er 

nødvendigt for korrekt funktion.

er altså ikke nok at tage nogle krystaller, der 
er påstemplet samme frekvens, idet den nor
male tolerance på krystaller er adskilligt 
større end 50 Hz.

Filtret vil normalt blive placeret mellem 
blanderrør og MF-røret. Filtrenes impedans 
har jeg målt til 300 og 100 Ω for hhv. det 
brede og det smalle filter. Disse værdier

egner sig til, at man føder filtret med en ka
todefølger og sætter et jordet-gitter trin efter 
filtret. Det er prøvet og kan bruges, men 
brug endelig to separate rør til de to funk
tioner. En dobbelttriode kan ikke bruges, idet 
signalerne da til en vis grad løber uden om 
filtret.

En enklere metode er angivet på fig. 2, 
hvor man har erstattet rørene med et par 
kondensatorer. For det brede filter skal C

være ca. 20 pF, og for det smalle ca. 35 pF. 
En trimmer er ønskelig på dette sted, da vær
dien skal kunne varieres noget. Skal man 
have både et Fone-filter og et CW-filter, kan 
disse kobles som fig. 3, hvor der er indskudt 
et L-led for at tilpasse de to impedanser til 
hinanden. Værdierne her er ikke særlig kri
tiske, men skal blot rammes nogenlunde.

Filtrenes båndpas er hos mig placeret så
ledes, at de har den nedre flanke på omtrent 
samme sted. Derved opnår jeg, at de to flan
ker hjælper hinanden med at undertrykke 
forstyrrende signaler lige neden for det smal
le båndpas, når jeg bruger dette i modtage
ren, samt at jeg kun har signaler på den øvre 
side af BFO-frekvensen, når den lægges lige 
uden for filtrenes nedre flanker. Dette er en 
stor hjælp ved betjeningen af modtageren.

Når man har brug for det brede båndpas, 
går man blot uden om det smalle filter via en 
omskifter, der forøvrigt bør sidde så tæt ved 
filtrene som muligt. De nævnte komponent
værdier gælder kun for filtre på ca. 3200 kHz.

Ved justeringen af filtrene er det nødven
digt med et måleinstrument, der kan måle 
styrken af det signal, der kommer igennem 
modtageren. Et outputmeter kan vel anven
des, og S-metret ligeledes, hvis det kan virke 
uden AVC på modtagerene Jeg har selv brugt 
et rørvoltmeter til at måle LF-spændingen et 
sted i udgangstrinet. BEMÆRK: Alle målin
ger foregår uden AVC.

Afbryd først filtrene helt fra omverdenen 
og sæt en kondensator på ca. 5 pF mellem 
blanderanoden og MF-rørets gitter. Afstem 
hele MF’ens kredse til max. udslag på metret, 
når der sendes et signal ind i modtageren. 
En VFO er velegnet til det formaal.

Fjern de 5 pF, og monter filtrene igen. Slå 
omskifteren (hvis der er to filtre) over, så 
man går uden om det smalle filter, altså stil
ling I på fig. 3. Afstem VFO’en til max. ud
slag på metret.

Med de to trimmere indstillet til ca. 20 pF 
(rørtrimmer: 2/3 inddrejet) afstemmes blan
derkredsen og MF-kredsen til max. udslag. 
Når man nu varierer VFO-signalets frekvens 
hen over filtret, vil man sandsynligvis kon
statere to max. og et min. på metret. Sæt 
VFO’en i min.’et og drej på blanderkredsen 
og C1 skiftevis, til man får så stort et signal 
igennem som muligt. Der kan være tale om 
ganske små drejninger, f. eks. 1/8 omdrejning 
af jernkernen. Varier igen VFO’en, og se 
hvordan det nu ser ud. Er man meget heldig, 
kan alt være i orden nu, men det er det nok 
ikke. Rom blev heller ikke bygget på een dag. 
Stil igen VFO’en ind i minimet, og prøv at

Det smalle filter. Afstand mellem de lodrette 
streger 800 Hz.
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korrigere med C2 og MF-gitterkredsen. Det 
er muligt at få en sådan indstilling, at metret 
ikke varierer mere end 2—3 % i toppen af 
filtret, men 20 °/o kan tolereres, før man kan 
høre det.

Når det brede filter nu er i orden, slås det 
smalle ind (omskifteren på II), og C2 og git
terkredsen varieres samtidig for max. udslag 
på metret. Her er sandsynligvis ikke meget 
at hente, men det bør gøres.

Bagefter kontrolleres det brede filter igen, 
og har dette ændret sig, må man forsøge at 
korrigere ved at dreje blander kredsens kerne 
en anelse og stille efter til max. på C1. Husk,

land, se annoncer i resp. amatørblade) og 
flytte dem det fornødne i frekvens. Man kan 
kun flytte dem opad i frekvens. De kan slibes 
med forsigtighed, men det letteste og det 
mest nøjagtige er nok at ætse dem på plads.

Ætsmidlet hedder ammoniumbifluorid og 
og kan købes i kemikalieforretninger, når 
man kommer med en giftattest fra politiet. 
Er meget billigt.

Det nødvendige måleudstyr omfatter to 
nøjagtig ens krystaloscillatorer og en detek
tor til at måle forskellen mellem de to oscil
latorers frekvenser. Skal filtret bruges til 
en modtager, kan man anvende MF-, det.- og 
LF-delen som detektor.

De to krystaloscillatorer skal bygges sådan, 
at de svinger på nøjagtig samme frekvens, 
når det samme krystal bliver sat i dem, og 
skal svinge på krystallets serieresonans.

Jeg anvendte to Pierce-oscillatorer, og 
satte en korrektionskapacitet over den ene 
krystalfatning. De to oscillatorer skal af- 
skærmes endog meget grundigt fra hinanden, 
idet de ellers vil låse sig sammen, når de 
svinger på næsten samme frekvens. Af denne 
grund må man bruge et separat rør til hver 
oscillator, og helst en buffer efter hver.

Når man skal ætse, gør man således: Lav 
en mættet opløsning af ætsmidlet i en pla
sticdåse, glas bliver jo ætset. Det gøres nem
mest ved at fylde ammoniumbifluorid-kry-

H/jH

Blander.

Fig. 3.

at for hver ændring af een af disse, skal den 
anden trimmes til max.

Den største vanskelighed ved disse filtre er 
fremskaffelsen af krystalparrene på samme 
frekvens. Man kan naturligvis bestille dem 
hos en fabrikant, men prisen bliver en del 
over den normale krystalpris på grund af den 
meget lille tolerance. Det er absolut det bil
ligste at lave dem selv, d. v. s. anskaffe sig 
nogle surpluskrystaller (fra DL- eller W-

staller i dåsen så højt, som man ønsker op
løsningen skal fylde, og så fylde vand på, til 
krystallerne er dækkede. Så lader man blan
dingen stå en times tid, og ætsmidlet er fær
digt til brug.

ADVARSEL: Stoffet er meget giftigt og 
ætser alt undtagen plasticstoffer. Får man 
noget på fingrene, skal de straks skylles 
grundigt med vand. Smid opløsningen ud, 
når I er færdige med den, man kan altid lave 
en ny.
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Bestem først, hvormeget krystallet skal 
flyttes. Det passer nogenlunde, hvis man reg
ner med, at krystalparrene skal have en af
stand på 60 % af den ønskede båndbredde.

Tag krystallet ud af holderen, anbring det 
i en klemme af plasticstof, f. eks. plexiglas. 
Jeg brugte isolationen fra en stump RG8/U- 
kabel, som jeg skar en slidse i, og anbragte 
krystallet således, at det kun blev berørt på 
kanterne. — Anbring krystallet i opløsningen 
og tag tid.

Frekvensen flyttede sig hos mig mellem 
100 og 300 Hz pr. minut. Når man synes, at 
nu må den snart være der, tager man krystal
let op, skyller det grundigt i vand, gerne 
varmt. Dette kan ikke gøres grundigt nok. 
Efter skylningen i vand skylles det i sprit 
for at vaske vandet af, og derefter i æter for 
at vaske spritten af. Når man efter æteren 
holder krystallen i luften i ca. et minut, er 
æteren fordampet, og man har et rent og tørt 
krystal.

Så anbringer man det i holderen igen, og 
krystallet er klart til kontrolmåling af fre
kvensen. Bemærk, at man rører kun krystal
let med fingrene, idet man anbringer det i 
klemmen. — Krystallet anbringes nu i den 
ene oscillator, og var BFO’en før stillet i nul
stød med oscillatorfrekvensen, er tonehøjden 
netop det, krystallet er flyttet. Har man ikke 
en tonegenerator til at bestemme denne højde 
med, kan et musikinstrument bruges. Det 
tredie A svarer til ca. 1800 Hz, hvilket vil 
være en passende afstand for et fonefilter.

Skal man sammenligne to krystaller, an
bringes de i hver sin oscillator. Hvis de ligger 
et stykke fra hinanden, kan man høre deres 
indbyrdes forskel, når man afbryder BFO’en. 
Tonehøjden er frekvensforskellen. Ligger de 
meget nær hinanden, sætter man BFO’en til, 
og man kan nu høre en karakteristisk, meget 
lavfrekvent beattone (bl. a.), hvis frekvens er 
krystallernes differens.

Med lidt øvelse kan man afgøre, hvilket af 
krystallerne, der ligger højest i frekvens. 
Man kan ætse krystallerne så nær hinanden, 
at forskellen er under 3 Hz, men det kræver 
stor omhyggelighed, og er vel kun påkrævet 
ved de ganske smalle filtre. Generelt sagt er 
en afvigelse på under 15 til 20 Hz tilstræk
kelig.

Tilbage er spolen. Den skal vikles, så den 
ikke har resonans i nærheden af filterfre
kvensen. løvrigt er den tætte kobling mellem 
de to halvdele afgørende for filtrets ydeevne. 
Altså bruges noget HF-jern, man er sikker 
på, er beregnet til så høje frekvenser. For at 
få den tætteste kobling skal viklingen vikles

bif ilart. Jeg brugte 2X25 vdg. 0,4 mm tråd 
tæt viklet på en 4B-antennestav, der var godt 
5 cm lang.

Mange amatører har under diskussioner 
sagt: Ja, men det er da ikke til at arbejde på 
båndene med en modtager med en båndbred
de på 300 Hz (Det drejede sig om CW, natur
ligvis!)? — Nej, de har ret, hvis man kun har 
det smalle filter. Også på CW vil man køre 
rundt på båndet med det brede filter til, og 
når man har udsøgt sig en station, man vil 
aflytte, slår man det smalle filter ind, og så 
er det en herlig fornemmelse at kunne aflytte 
et S2-signal uforstyrret! Men vil man til CW- 
arbejde kun have ét filter, skal det nok være 
ca. 1 kHz bredt.

Har I tænkt på, at det brede filter vil være 
meget velegnet i en ESB-exciter?

Gav det blod på tanden? Så bare på med 
vanten; det er egentlig simpelt.

ANNONCE

Jeg synes, at mine HF-krystalfiltre er så 
gode, at også andre skal kunne få nytte af 
denne nye teknik. Hvis du ikke selv mener 
at kunne klare den på sin vis ret omstænde
lige fremstillingsmetode, kan jeg i begrænset 
omfang levere komplette filtre på praktisk 
talt alle frekvenser mellem 2 og 9 MHz. 
Båndbredden af filtrene kan vælges indenfor 
vide grænser, men helst imellem 0,5 og 4 
kHz. Filtret leveres helt færdigt, indstøbt i 
en dåse med tre terminaler. Prisen vil nok 
ligge et sted mellem 145 og 175 kr. pr. stk., 
men er en god modtager ikke det værd? Et 
par eksempler:

Sidebåndsskift er lettest, når man har to 
filtre på hver side af BFO-frekvensen, både 
i modtageren og exciteren.

Et bredt og et smalt filter supplerer hinan
den helt fantastisk i en CW-modtager.

Hvordan med et 8 MHz filter i 2-meter 
modtageren? Enkeltsuperen har mindre 
krydsmodulation.

Har du en fast frekvens på 80 eller 40, 
hvor du altid lytter? Et filter på frekvensen 
mellem ant. og rx giver bedst mulig mod
tagning.

Med et HF-krystalfilter behøves aldrig 
mere end to mellemfrekvenstrin.

Forøvrigt har jeg lavet endnu bedre filtre 
end de i artiklen omtalte, men det har nok 
kun interesse for perfektionister. De er også 
dyrere. — Tiltaler HF-filtrenes egenskaber 
dig, og ønsker du et, så skriv, ring eller kom 
og lad os tale om det.

OZ6NF, Gunner Juul-Nyholm,
Ryvanggård, Krogvej, St. Magleby.

Telefon DR 197.
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13-rørs dobbeltsuper med Command-Receiver

Af Bent Larsen, OX3BL1).

Inspireret af 3FL’s artikel i juni OZ skal 
jeg i det følgende beskrive min converter 
med dertil hørende Command-Receiver og 
lavfrekvensdel.

Converterdelen består af et højfrekvens
rør, blanderrør og oscillatorrør. For at opnå 
størst mulig frekvensstabilitet er første os
cillator krystalstyret, medens anden oscilla
tor er den variable, (samme recept som COL
LINS og R. L. DRAKES berømte modtagere), 
det vil sige, på 80 meter anvendes intet kry
stal, da opstillingen her fungerer som anten
neforstærker. Modtageren som helhed har da 
3 (tre) hf-rør med ialt 4 (fire) afstemte kredse 
foran blanderen. På de højere bånd fra 7 Mc 
og opefter arbejder modtageren som dobbelt
super, idet disse bånd alle konverteres ned 
til at ligge indenfor Command-Receiverens 
område, altså mellem 3 og 6 Mc. I første os
cillator bruges kun 2 krystaller, nemlig et 
på 10500 kc og et på 12250 kc. Disse er des
værre ikke helt billige, men man opnår den 
fordel, at alle områder begynder ved 3500 kc 
på Command-Receiverens skala; herved let
tes frekvensaflæsningen betydeligt, da der jo 
kun er hele og pæne tal at regne med. Selv
følgelig kan billige surplus x-tals også med 
held anvendes, se 3FL’s artikel.
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3,5— 3,8 3,5—3,8
7,0— 7,2 10,5 10,5 3,5—3,3 +

14,0—14,4 10,5 10,5 3,5—3,9
21,0—21,5 12,250 24,5 3,5—3,0 +
28,0—29,7 12,250 24,5 3,5—3,2

Tabel 1. Bemærk, at tallene i kolonnen 
variable MF henviser til skalaindstillingen på 
Command-Receiver R26/ARC5. 40 og 15
meter tuner „baglæns" (mærket +), for eks. 
svarer 7,0 Mc til skalaindstilling 3,5 Mc, 
medens 7,2 Mc svarer til 3,3 Mc på Com- 
mand-Receiveren. Fænomenet skyldes, at 
første converters frekvens på disse områder 
ligger højere end signalfrekvensen, hvilket 
ikke er tilfældet på de øvrige områder.
1) Kap Tobin Telestation, Kap Tobin, Grønland.

Som højfrekvensforrør har jeg brugt den 
stejle og støjsvage EF95 (Req = 400 Ohm), 
som desværre ikke er noget exponentialrør. 
Det er derfor heller ikke heldigt at regulere 
forstærkningen, som 3FL og jeg har gjort, 
men det går. Antennekredsen består ligesom 
mellemkredsen af en multibandtuner, herved 
forenkles konstruktionen ganske betydeligt, 
idet man kun behøver at vikle 4 (fire) spoler 
for at bestryge alle bånd fra 3 til 30 Mc, og 
oven i købet med en frekvensstabilitet og 
følsomhed, der må forbavse selv den kritiske 
amatør. Fra højfrekvensrørets anode føres 
signalet til første blanderrørs styregitter, 
ligeledes en EF95, via før omtalte mellem
kreds. Blanderrøret er aperiodisk afstemt, 
idet anodekredsen udgøres af en HF-drossel 
RFC2 på 2,5 mH. Første oscillator-buffer er 
forsynet med en ECC91. Venstre halvdel i 
diagrammet fig. 1 er en almindelig anode
gitter x-taloscillator, frekvensen justeres med 
Philips-trimmerne C13 og C14 til nøjagtig 
10,5 og 12,25 Mc, hvorefter trimmerne for
segles, for eksempel med en klat af XYL’s 
neglelak. Signalet overføres til bufferrøret 
via katodedroslen RFC3, som er fælles for 
begge rørhalvdele. Buffertrinet er koblet som 
jordet gitter-forstærker. Fra bufferens anode 
går vi videre via C16 på 10 pF til første blan
derrørs gitter, hvortil også signalfrekvensen 
føres; blandingen er altså additiv. Injektions
amplituden kan varieres ved forandring af 
C7, som består af 3 vindinger stiv monte
ringsledning viklet omkring blanderrørets 
gitterterminal. På 10 og 15 meter blandes 
med anden harmoniske af 12250 kc-krystallet. 
Bemærk, at afstemte kredse i den forbindelse 
er unødvendige; blanderen udvælger selv den 
rette harmoniske, hvis amplitude er mere end 
tilstrækkelig til at sikre effektiv blanding. 
Såvel antenne-input som MF-output føres 
via coaxialstik og coaxialkabel. Dette er især 
påkrævet mellem converter og Command- 
Receiver, da der her er fare for uønskede sig
naler — den variable mellemfrekvens op
samles og forårsager interferens med det øn
skede signal. Converterens outputimpedans 
er høj, ligesom Command-Receiverens input
impedans; dette giver en dårlig tilpasning til 
coaxkablet, hvad man kan tillade sig at se 
bort fra, når blot kablet ikke er alt for langt.
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Command-Receiveren findes i 5 forskel
lige typer, hvoraf dog kun de 4 er på det dan
ske surplusmarked, se tabel 2.
Betegnelse
JAN NAVY ARMY område MF

46129 BC-453 190 — 550 kc 85 kc
46145 BC-946 520 —1500 kc 239 kc

R25/ARC5 46104 1,5— 3,0 mc 705 kc
R26/ARC5 46105 BC-454 3,0— 6,0 mc 1415 kc
R27/ARC5 46106 BC-455 6,0— 9,0 mc 2830 kc

som en Q-fordobler, se fig. 2. Indgrebet fore
tages uhyre let, idet 2. MF-rørs (V6, 12SK7) 
katodemodstand (R12, 510. Ohm) hæves fra 
stel og forbindes til armen på et 5 kOhms 
potentiometer (dette bør være trådviklet); en 
af de øvrige to terminaler stelforbindes. Po
tentiometret kan passende anbringes på en 
lille vinkel, som monteres under chassiset i 
nærheden af V6’s sokkel. Derefter fjernes

Hele sættet plus sendere, som dækker om
rådet 2,1 til 9,1 mc, CW, MCW og Fone, kal
des SCR-274N; dette oplyses, da denne type
betegnelse er brugt på nogle af apparaterne.

Jan udgaverne (Joint Army-Navy) afviger 
kun en smule fra ARMY- og NAVY-typerne, 
idet JAN-udgaven har AVC og indeholder en 
12SF7 som 2. MF-rør, medens de øvrige har 
en 12SK7 her. Endelig er der forskel på mul- 
tistikkene og forbindelserne hertil, men alt 
ialt kan det kun siges at være små og uvæ
sentlige forskelle.

Selektivitet. For BC-453 og BC-946’s ved
kommende er selektiviteten excellent både til 
CW og SSB, medens R25/ARC5, hvad selek
tivitet angår, repræsenterer den gyldne mid
delvej, som er tålelig til CW og AM. De 2 
sidstnævnte i tabel 2, nemlig R26/ARC5 og 
R27/ARC5, er desværre nærmest uanvende
lige til andet end bredbånds AM, dette kan 
der dog i nogen grad rådes bod på, nemlig 
ved at lade sidste mellemfrekvensrør regene
rere, således at det faktisk både forstærker 
mellemfrekvenssignalet og samtidig virker

Fig. 2.
Viser 2. MF-rør V6 før (til venstre) og efter 

ombygning.

forbindelsen mellem terminal 3 og 5 på fat
ning V6. Terminal 3 stelforbindes; på termi
nal 8 påloddes nu ca. 2 cm stiv isoleret ringe- 
ledning, som efter lodningen bukkes hen mod 
terminal 4. Til sidst skal AVC’en til røret 
afbrydes (gælder selvfølgelig kun for de mod
tagertyper som har AVC), dette gøres ved at
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bortklippe ledningen, fra 2. MF-trafos (Z2) 
terminal 5, som lægges til stel, Så er sagen 
klar, tænd for modtageren, tag telefonerne 
på, opsøg et CW-signal og indstil 5 kOhms 
potentiometret, således MF-røret netop ikke 
går i selvsving; ved denne indstilling er selek
tiviteten og forstærkningen størst. Skulle det 
mod forventning ikke være muligt at få røret 
i sving ved første forsøg, bøj da ledningen fra 
V6’s terminal 8 nærmere hen mod terminal 4 
og gentag forsøget. Endelig skal koblingen i 
MF-trafoerne være så løs som mulig (spoler
ne fjernes fra hinanden).

Følsomheden kan for alle 5 typers ved
kommende forøges meget betydeligt ved at 
udskifte HF- og begge MF-rør, (V3, V5 og 
V6, 12SK7’ere, dog for JAN udgaverne V3 og 
V5 = 12SK7 og V6 = 12SF7) med 3 stk. 
12SG7. Sokkelforbindelserne er de samme, 
som for de originale rør, og ingen kompo
nentværdier behøves ændres. Terminalerne 
5 og 6 på fatningerne til V3, V5 og V6 afkob- 
les med lnF/600vw direkte til stel; gør til
ledningerne så korte som muligt. Efter rør
udskiftningen er det nu på sin plads at trim
me samtlige modtagerens kredse.

Strømforsyningen. Her fandt jeg det prak
tisk at ombygge modtageren til 6,3 Volt, det 
var derfor nødvendigt at udskifte samtlige 
rør med deres 6,3 Volts-ækvivalenter. De

V J V4 VS V6

Fig. 3.
Glødetrådskredsløbet, til venstre det originale, til 

højre efter ombygningen.

originale rør er i samtlige modeller af 12,6 
Volts typen. Herefter blev rørbestykningen 
følgende: HF-, 1. og 2. MF-trin henholdsvis 
V3, V5 og V6 = 6SG7, blanderrøret V4 = 
6K8, det. og BFO V7 = 6SR7 og endelig ud
gangsrøret V8 = 6K6 (eventuelt 6V6), gløde
trådene skal så parallelforbindes, som vist i 
fig. 3.

Af hensyn til frekvensstabiliteten bør ano
despændingen til oscillator, blanderrørets 
skærmgitter og BFOen være stabiliseret. For 
at slippe så let om ved det som muligt, har 
jeg stabiliseret spændingen til hele modtage
ren, dog undtagen udgangsrøret V8. Terminal

5 og 7 i multistik J3 kortsluttes, pluslednin
gen fra udgangstrafoen T1 fjernes og en ny 
monteres til for eksempel terminal 6 i J3. 
Ledningen, som tidligere sad på terminal 6, 
fjernes. Den anden ende går til terminal 7 
i J1 og skal senere bruges til ANL-afbryder. 
Modstandene R22 og R23 fjernes, og hvis der 
er indbygget filter i den anvendte ensretter, 
gælder det samme filterspolen L15, som er 
på 3 Henry, og kondensatoren C32 på 5 μF.

Multifatning J i set forfra.

Styrkekontrol. Variabel MF-styrke opnås 
ved at forbinde et 40 kOhms trådviklet po
tentiometer mellem terminal 1 i multistik J1 
og stel, som vist i fig. 4. Lavfrekvensstyrke- 
kontrol har jeg indbygget i den efterfølgende 
lavfrekvensforstærker, hvorfor det naturlig
vis er overflødigt med et potentiometer i 
Command-Receiveren. De, som ønsker at ind
bygge ekstra lavfrekvensforstærker i Com
mand-Receiveren, henvises til 3FL’s artikel.

Beat oscillatoren afbrydes ganske enkelt og 
effektivt ved at kortslutte dens anodespæn
ding til stel, se fig. 4, derfor det ret usædvan
lige, at afbryderen SI sluttes for at afbryde 
beaten. Når dette arrangement er muligt, 
skyldes det den omstændighed, at anode
spændingen til beaten tages via to seriefor
bundne modstande å 51 kOhm, nemlig R16 
og R17.

AVC og ANL. De af modtagerne, som ikke 
allerede er forsynet med AVC, kan let om
bygges hertil. Ved samme lejlighed kan så 
passende også monteres en støjbegrænser. Se 
fig. 5, som viser sidste MF-trafo 23 samt det 
/BFO-røret V7, som det ser ud i modellerne 
uden AVC. I fig. 6 ses, hvad der skal ændres 
og tilføjes for at opnå både AVC og ANL 
(Automatic Noise Limiter).

Tilbygning af AVC: Find fatningen til V7, 
her er terminal 3 og 4 forbundet sammen og
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lagt til stel. Terminal 4 loddes nu fra, således 
at kun 3 er stelforbundet. Mellem 4 og 5 på- 
loddes en keramisk blok på 50 pF. Tag nu 
en strimmel 2 mm pertinax og udsav en 
plade på ca. 30X40 mm, herpå monteres de 3 
modstande og blokken, som AVC-kredsløbet 
består af, se fig. 7. Når pertinaxstrimlen er 
monteret (husk tilledninger, som alle bør 
være forsynet med skærmstrømpe for at und

følge samme fremgangsmåde som ved AVCen, 
nemlig at montere alle komponenterne på en 
lille pertinaxplade. Ledningerne fra diodens 
terminal og fra forbindelsespunktet mellem 
modstandene på 51 kOhm og R18 på 510 
kOhm føres i skærmet ledning til multistik 
Jl’s terminaler 6 og 7. Hvis anvisningen hid
til er fulgt nøje, sidder der allerede en fri 
ledning på terminal 7. Ledningen på terminal 
6 fraloddes og en ny monteres. Disse to led
ninger forbindes nu til støjbegrænseren.

Når alle foranstående ændringer er fore
taget, vil multistik J1 se ud som vist i fig 4. 
Man kan nu lave et lille betjeningspanel, 
eller (som jeg har gjort) montere det hele på 
den kombinerede ensretter og lavfrekvens
forstærkers forplade.

Fig. 5.
Det originale detektorkredsløb.

gå pick-up af brum fra glødeledningerne), an
bringes denne under chassiset i nærheden af 
V7. Dette kan lettest gøres ved at bruge ca. 
35 mm langt afstandsrør, som antydet i fig. 8. 
Ledningen mærket A forbindes til den kolde 
ende af HF-rørets gitterafleder (V2, R2, 2 
MOhm). Gitteraflederen hæves fra stel. Der
efter hæves terminal 5 på anden MF-trafo fra 
stel og forbindes med ledning B. Ledningen 
til afbryderen forbindes til terminal 3 i mul
tistik Jl. AVCen er tilsluttet, når afbryderen 
SI i fig. 6 er åben, medens støjbegrænseren 
er afbrudt, når S2 er åben.

Tilbygning af ANL: Den i fig. 6 viste er en 
normal shuntbegrænser, de som ikke mener 
at kunne få plads til komponenterne, kan

oer-BFo

Fig. 7. Fig. 8.

Fig. 6.
Detektor og støjbegrænser efter ændringen. Be

mærk, at komponenterne C20B, C29 og R18 sidder i 
modtageren i forvejen.

Ensretter og lavfrekvensdel. De som ønsker 
at udvide modtageren med et ekstra lavfre
kvenstrin kan nu følge 3FL’s anvisning og 
montere trinet i Command-Receiveren, eller 
(som jeg har gjort) i en separat enhed, der 
samtidig indeholder ensretteren, se fig. 9. 
Fra Command-Receiverens LF-udgang føres 
signalet via trafoen T1 og potentiometret R1 
til 2. lavfrekvensrørs gitter, her er anvendt 
en EBF80. Dioderne bruges ikke, hvorfor de 
kan stelforbindes. Fra Vl’s anode føres det 
forstærkede signal via C6 til udgangsrøret 
V2, som er en EL90, og videre herfra til højt
talerterminalerne via T2, eller via C10 til et 
par højimpedansede hovedtelefoner. Ved 
hjælp af S3 kan et lavfrekvensfilter afstemt 
til ca. 1000 c/s indskydes parallelt med ud
gangsrørets gitterafleder R6, herved forøges 
selektiviteten betydeligt, men også uden 
dette filter vil lavfrekvensdelen bidrage 
væsentligt til hele modtagerens samlede selek
tivitet. Det skyldes, at såvel indgangs- som 
udgangstrafo, T1 og T2 i fig 9, er forsynet 
med parallelkapaciteter, hvorfor de er at be
tragte som afstemte lavfrekvenskredse. Over 
udgangstrafoens sekundær ligger R9 på 5 
Ohm, det er dens opgave at belaste såvel 
røret som trafoen, når højttaleren er afbrudt.
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EBF80 EL  90
H f ,  h i - z

hø j t t a l e r
5 Ω

S1-  ne ta fb ryde r .
S2-s tby / rece i ve
S3-no te f i l t e r
S4-AVC  o f f /on

T3

Conver te r  p lug

6 ,3  V .a . c .
+15O V .  s tab .  

GND

Tf -MF-ga tn  
T2-GND
T3  -  AVC  l edn ing  
T4-L  F  i npu t  

T5-  BFO l edn ing  

T  6  -~ iT6 
T7 -

ANL

EZ12

Ensretter- og LF-del. 60906

T6  -2S0V  

T7-1S0  V .  s tab .  

T1 -  GND  

T2-  6  3  V .a . c .

S5  -  BFO o f f /on
S6-ANL  o f f /on
S7-  hø jH  o f f /on

R1  -  AF  ga in .  
R10-MF  ga in  .

Udelades R9 er der store chancer for øde
læggelse af V2 og trafoen T2*). Det effekttab 
der uvilkårligt følger af at have R9 parallel
forbundet også når højttaleren er tilsluttet, 
er så lille, at det næppe høres. Dette vil mu
ligvis være en overraskelse for dem, som ikke 
kender begrebet decibel. Ensretteren er gan
ske normal, hvor jeg skal udelade en mere 
detailleret beskrivelse.

Diverse spændinger og kontrolledninger 
føres via 2 multistik til Command-Receive- 
ren. Bemærk, at forbindelserne i J1 og J3 i 
fig 9 svarer til henholdsvis plug J1 og J3 på 
den ombyggede Command-Receiver. Conver
terdelen forsynes via et trepolet multistik. 
TI, T2 og i særdeleshed L1 bør anbringes vin
kelret på nettrafoens kærne, herved elimine
res faren for brum-pick-up. Ellers skulle 
der ikke være særlige hensyn at tage.

De tre enheder, converter, Command- 
Receiver, og LF-ensretterdel, udgør nu en 
første klasses modtager. Det hele kan laves 
for 250—300 kroner, afhængigt af hvor meget 
man skal købe.

De, som går igang med projektet, anbefales 
endnu engang at læse 3FL’s artikel i juni
nummeret af OZ. Held og lykke til.
*)  Lidt spændingsmodkobling klarer dette på en

bedre måde, se f. eks. OZ sept. p. 241. TR.

Stykliste til converteren i fig. 1: Cla, b, c, d = 
4X170 pF, C2, C7, C12, C15 = 50 pF keramiske, C3, 
C4, C5, C6, C9, C10, C11 = 1 nF/600vw Siemens 
styroflex, C8 se tekst, C13, C14 = 5—40 pF Philips 
trimmere. C16 = 10 pF keramisk. R1, R5 = 1 MOhm 
1/4 Watt, R2 = 330 Ohm 1 Watt, R3, R4, R6, R7, R8 = 
1 kOhm ½ Watt, R9 = 27 kOhm ½ Watt, R10 = 5 
kOhm ½ Watt, R11, R13 = 150 kOhm 1/4 Watt, R12 
= 5 kOhm 1 Watt trådviklet potm. RFC1, RFC2, 
RFC3 = 2,5 mH. L1 = 5 uH, vikles om kolde ende 
af L2. L2, L4 = 6 μH, L3, L5 = 2,85 μH.. Som spole
forme er anvendt 18 mm pertinaxrør. X1 = 10500 
kc/s x-tal, X2 = 12250 kc/s x-tal, begge beregnet 
for parallelkapacitet 30 pF. Sla og b = keramisk 
omsk. MEC 2X5 stillinger, eet dæk. V1, V2 = 
EF95/6AK5, V3 = ECC91/6J6. 1 chassis, se tegnin
gen i fig. 10.

Stykliste til ensreter- og LF-del i fig. 9: Cl, C7 = 
20 nF/600vw, C2, C6 = 2 nF/600vw, C3, C8 = 50 
μF/25vw, C4, C5, Cll, C12 = 0,1 μF/600vw, C9 = 35 
nF/600vw, C10 = 5 nF/600vw, C13, C14 = 48 pF/ 
450vw. R1 = 500 kOhm potm. log. kurve, R2 = 1,8 
kOhm/lw, R3 = 820 kOhm/½ Watt, R4 = 220 kOhm 
½ Watt, R5, R8 = 1 kOhm ½ Watt, R6 = 500 kOhm 
½ Watt, R7 = 270 Ohm 1 Watt, R9 = 5 Ohm 3 Watt, 
R 10 = 40 kOhm 1 Watt trådviklet potm. L1 = 1,1 
H tonedrossel, L2: her kan L15 fra Command-Recei- 
veren anvendes, ellers 5 H 125 mA. T1 = LF-trafo 
1:3, T2 = 5 kOhm/3,2 Ohm 3 Watt, T3 = 2X280V/ 
125 mA, 6,3V/3A, 6,3/lA. F1 = 500 mA finsikring, 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 = eenpolede afbrydere 
2 Amp/250 Volt. 1 chassis, se tegningen i fig. 11.
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Fig. 10.
Converterens chassis, der er fremstillet af 1,5 mm 
aluminiumsplade. Punkterede linier angiver, at 
komponenterne er anbragt under chassiset. Bemærk 
skærmen gennem V1’s fatning, samt at spolerne 
skal monteres vinkelret på hinanden eller afskær

met fra hinanden.

Fig. 11.
Ensretterchassis af 1,5 mm Al.-plade. Multistik J1 

og J3 er oktalfatninger. Forpladerne til begge 
chassiser måler 230X200 mm.

5 rørs modtager for HF-båndene
i septembernummeret. Ved en fejltagelse manglede 
kalibreringskurverne for 7AQ’s modtager, der brin
ges herunder. Som det ses, er forløbet næsten line
ært og kan med lidt held gøres helt lineært ved lidt

bøjning af kondensatorpladerne. Hvis man har den 
fornødne tålmodighed, kan skalaens gradskala brin
ges til at passe således, at yderligere kalibrering er 
overflødig.

i Skalagrader

100

3,5 3,6 3,7 3,8
6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4

14,0 14,1 14,2 14,3 14,4
21.0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6

271



Månedens konstruktion:

En nem rævesender

Konstruktion og beskrivelse ved 
OZ2XT, OZ6AB og OZ9HS.

Følgende rævesender, som vi her vil be
skrive, er OZ2XT’s ide. Den blev først benyt
tet som træningssender, og da det så viste sig, 
at den både virkede godt, var nem at betjene 
og var let at transportere, er team-worket fra 
sidst med rævemodtageren gået igang igen, 
og der er nu blevet bygget to sendere til, 
således at vi har tre ens sendere.

Senderens rækkevidde er fin, den kan med 
lethed pejles fra hjørne til hjørne af et 1- 
40000 kort. Den har været brugt i al slags 
vejr, lige fra sne og frost til varme, og den 
har ikke svigtet en eneste gang. Som det ses 
på målene, er senderen ikke større, end at 
den let kan gemmes, omtrent hvor det skal 
være, hvilket er en charme mere ved ræve
jagterne.

Betjeningen er, som tidligere skrevet, 
meget let; der er kun to knapper, som blot 
skal drejes til max. lys i antennepæren, og 
så er der kun tilbage at nøgle senderen. For
bruget er ca. 5—6 A, og det kan en 6 V 
motorcykelakkumulator sagtens klare, selv 
om rævejagten vdfer flere timer. Antenne
længden er ikke særlig kritisk, ca. 33—35 m 
giver et godt signal, teoretisk skulle den vel 
være omkring 40 m, men da antennen jo som 
regel bliver hængt op i alle mulige tilfældige 
ting som træer, buske og lign. anvendelige 
ting, kan man vel ikke sige, at den er frit 
anbragt, tværtimod; kapaciteten til jord vil 
derfor være ret stor, hvilket nok er grunden 
til den store forkortningsfaktor. Antenne
længden kan man iøvrigt eksperimentere 
med, blot skal man passe på, at indtillings- 
knapperne står nogenlunde midt i justerings
området, således at der bliver tydelig reso
nans (max. lys i antennepæren).

Senderen er iøvrigt lavet således, at skulle 
man komme ud for det tilfælde, at det er 
umuligt at få normal indstilling, tager PA- 
røret ingen skade af det. Det er bl. a. derfor, 
vi har valgt et 807, som både er robust og 
billigt, og når det så kun får ca. 300 Volt på 
anoden, kan det ikke gå helt galt, selv om 
man ikke har stillet helt nøjagtigt i dyk.

Som det ses på diagrammet, bliver PA- 
trinet nøglet i katoden, så det er kun ved Man kan også justere med nedtrykket 
nedtrykket nøgle, at der går strøm i røret. nøgle og kortsluttet antenneudgang. Ved at

PA-kredsen er et pi-led (også kaldet et col- 
linsled), som i dette tilfælde ikke er særlig 
kritisk med antennetilpasningen.

Oscillatoren er, og skal være, krystalstyret 
på 1825 kc (det forlanger P og T), og krystal
let er simpelthen forbundet mellem gitter og 
stel på den ene halvdel af et ECC40 (en hvil
ken som helst anden triode kan også bruges). 
Spolen i anoden på oscillatoren skal afstem
mes en lille smule højere end kystalfrekven- 
sen. Rigtig indstilling kan man kontrollere 
ved at måle spændingsfaldet over R2. Hvis 
man starter med jernkærnen helt ude og 
drejer den langsomt indad, vil man tydeligt 
se, når oscillatoren begynder at svinge, idet 
spændingen da stiger. Drejer man nu videre, 
falder spændingen igen, det vil sige, at nu er 
spolens frekvens lavere end krystallets, altså 
udad igen med kærnen, og se nu efter, hvor 
spændingen er højst, og drej derefter en 
smule ud, hvorefter den fastgøres med lidt 
bivox.
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dreje C9 ud, giver antennepæren lys, når os
cillatoren svinger. Strømforsyningen er lavet, 
som det fremgår af fotografiet og diagram
met. I bunden til højre set bagfra har vi 
transformatoren med en primær på 2X6 Volt 
til vibratordrift, og en sekundær, hvorpå der 
er 1X300 Volt til graetzkobling; der er ingen 
glødevikling, da glødestrømmen tages direkte 
fra batteriet. Vibratoren er usynkron, så vi 
har anvendt en graetzventil af de flade på 
400V/150 mA. Til filteret er der benyttet en 
alm. filterspole på 80 Ohm, men den er ikke 
særligt kritisk, blot må der af hensyn til 
spændingsfaldet ikke være for stor modstand 
i den. Filterkondensatoren er Bosch type 
M. P. Kondensatorerne, der af hensyn til de 
høje spidsspændinger er lagt over transfor
matorens sekundær, skal være gode, d. v. s. 
prøvespænding på 5000 Volt er nødvendig, 
for at de kan holde. Vibratoren er indpakket 
i skumgummi, for at gøre den så lydløs som 
muligt.

Målene på kassen er: 300 mm høj, 200 mm 
bred og 150 mm dyb, materialet er 1,5 mm 
aluminium, og den er lavet som en ramme 
med 10 mm ombuk hele vejen rundt på begge 
sider, og herpå er for- og bagsider skruet fast. 
Mellembunden er fastskruet på forsiden, så
ledes at hele indmaden kan tages ud på en 
gang.

Hvis der er nogen, som er i tvivl om, at det 
er umagen værd at gå i gang med at bygge 
en sådan sender, for at gå igang med ræve
jagter, vil vi dertil sige, at det er mange for
nøjelige timer, vi har haft og ganske givet 
får på rævejagterne fremover. Endnu har der 
ikke været to jagter, som har været ens, så

det er tillige meget afvekslende, derfor siger 
vi, fat mod og prøv engang, jo flere der er 
med, des sjovere er det. En anden god ting 
ved rævejagter er, at man udmærket kan 
tage familien med, og så får den også noget 
nyt at se samt en dejlig masse frisk luft og 
måske lidt ekstra motion.

En ting vi har haft megen fornøjelse af, 
er „Automatikken", som vi kalder apparatet, 
vi har lavet, det består af to gamle vækkeure,
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en lille 6 Volts motor, to relæer, afbrydere 
m. m.

På det ene ur, som skal kunne gå, har vi 
erstattet urskiven med en pertinaxskive, 
hvorpå der er anbragt kontakter, en for hvert 
kvarter. Disse kontakter skal afpasses meget 
nøje og skal have en længde, der passer så
ledes, at der er sluttet nøjagtigt i 2 minutter 
og 20 sekunder, hvilket svarer til opvarmning 
af senderen samt 2 minutters sendetid.

På den store viser er loddet en bronce- 
fjeder. Dette ur styrer så et relæ, som tænder 
for senderen og motoren. Det andet ur er på
sat en tastskive i hvis kant, der er filet 
OZ7RÆV samt lange streger af 15 sekunders 
varighed. På denne skive er tillige en knast, 
som kører forbi en Mikroswitch, der i for
bindelse med det andet relæ sørger for, at 
der altid begyndes med at sende OZ7RÆV. 
Det vil sige, at selv om uret har slukket for 
senderen, fortsætter motoren, til tastskiven

Strømskema for start- og stop samt automatisk 
nøgle anordning.

står i den rigtige stilling igen, hvilket er ca. 
20 sekunder før morsetegnene begynder (op
varmningstiden for senderen).

Hele mekanikken er indbygget i en lille 
kasse med vindue i, så man kan se at indstille 
uret, og af hensyn til natjagterne er der ind
bygget lys i kassen.

Når man skal være ræv, har man kun at 
stille uret, tilslutte sender og akkumulator, så

klarer automatikken selv resten, d. v. s. har 
man en halv time mellem første og anden ud
sendelse, tager man akkumulatoren fra, til 
uret har passeret det første kvarter. Ind
kredsningen af senderen kan nu gøres meget 
vanskeligere, og den, der har gemt den, kan 
gå lidt væk og følge slagets gang. Gutterne 
ankommer næsten aldrig den vej, man har 
tænkt sig. Vi har så lagt nogle numre ved 
senderen, og på den måde har vi kontrol over 
placeringerne, dette har dog kun været brugt 
på træningsjagter, men det kan vel også bru
ges på ordinære jagter. Selv om ræven ligger 
ved senderen, er det en del lettere for ham, 
da han kun skal modtage kort og overvåge, 
at alt går planmæssigt.

I ur nummer to er uroen fjernet, og næste 
tandhjul er sat på motorakslen. Tandhjulet 
files lidt op i hullerne. Nu har man en god 
udveksling fra motor til tandhjulet, der dri
ver den lille viser. Tandhjulet, der trækker 
viserhjulet, skal loddes fast til sin aksel, der 
oprindelig har friktionsdrev til indstilling af 
viseren, dette skal vi jo ikke bruge, da det 
ellers kan ske, at tandhjulet ikke går med 
rundt.

På viserakslen har vi sat en pertinaxskive, 
hvorpå der igen er sat en kobberskive, og på 
denne er tegnene filet ind. Skiverne er på 
størrelse med urets gamle skive, dog er kob
berskiven lidt større, så tastfjederen kan 
hvile på pertinaxskiven i tegnmellemrum
mene.
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Tips
I nedenstående tabel er angivet de krystal

frekvensintervaller, der ved passende opstil
linger med dobling og tripling rammer inden
for 144—146 MHz. Der er i tabellen angivet, 
hvor mange gange, der skal dobles for at få 
senderfrekvensen frem, samt angivet i ko
lonnen yderst til højre, hvorledes doblingen
eventuelt kan foregå.
MHz MHz Multiplikationsfaktor

24,000 til 24,333 — 6X, eller 3X2
19,000 til 19,250 — 8X, eller 2X2X2
16,000 til 16,222 — 9X, eller 3X3
12,000 til 12,166 — 12X, eller 3X2X2
9,500 til 9,625 — 16X, eller 2X2X2X2
8,000 til 8,111 — 18X, eller 3X3X2
6,000 til 6,083 — 24 X, eller 3X2X2X2
5,333 til 5,407 — 27X, eller 3X3X3
4,000 til 4,055 — 36 X, eller 4X3X3
3,000 til 3,208 — 48 X, eller 4X4X3

OZ7HJ.

Ja, det lyder lidt indviklet, men det er fak
tisk nemmere at lave apparatet end at be
skrive det.

Stykliste til Rævesender:
Cl = 10 nF olie.
C2 = 150 pF ker.
C3 = 300 pF ker.
C4 = 20 nF olie.
C5 = 20 nF olie.
C6 = 1 nF 2000 Volt.
C7 = 10 nF olie.
C8 = 100 pF ker.
C9 = 75 pF var.

C10 = 1000 pF var.
C11 = 100 nF 5000 Volt.
C12 = 100 nF 5000 Volt.
C13 = 20 nF olie.
C14 = 20 nF olie.
RI = 50 kΩ ½Watt.
R2 = 2 kΩ 1 Watt.
R3 = 0,1 MΩ ½ Watt.
R4 = 10 kΩ 1 Watt.
R5 = 50 kΩ 2 Watt.
VI = ECC40 med fatning.
V2 = 807 med fatning.
K = Krystal 1825 kc (scantronik).

Kl = Kontrollampefatning.
Drl = alm. senderdrossel.
Dr2 = parasitdrosel viklet på modstand 50 Ohm 

1 W med 0,3 mm laktråd.
Tr traf os primær 2X6 Volt/6 Amp.

sekundær 1X380 Volt/100 mA.
Dr3 -- Filterspole 80 Ohm/100 mA.
Vibrator: 6 Volt fra Radione (Betafon).
Ventil: graetzkoblet 400 Volt/150 mA (fladens-
retter).
C15 = Elko M. P. 4 μF/550 Volt.
C16 = Elko M. P. 8μF/550 Volt.
LI = 70 vind. 0,1 tråd i 3 kamre på en nikam- 

merform m/jernkærne.
L2 = 50 vind. 0,7 tråd tæt viklet på 40 mm form 

(f. eks. pertinaxrør).

Etrørs-Oscillator paa 2 Meter

Ved OZ5MK, Mogens Kunst.

Nedenstaaende Diagram har jeg fundet i 
„Elektron", det hollandske Amatørtidsskrift. 
Alle Komponentværdier er angivet paa Dia
grammet, og Fremgangsmaaden ved Indstil
lingen er som følger:

Afstem 2-Meter Modtageren til 18 X Kry
stalfrekvensen og indstil Ci til max. Udslag

6C4

paa S-Meteret. Indstil L2 og L3 saaledes, at 
der ved Drejning af C2 optræder et meget 
skarpt Maksimum. Denne Indstilling er iden
tisk med den Indstilling af L2 og L3, der giver 
størst Output.

— Ud over en Litteraturhenvisning til Proc.
I. R. E., Juni 1953, er ovenstaaende alt, hvad 
der gives af Tekst til Diagrammet. Opstillin
gen forekommer mig at minde lidt om den for 
30 Aar siden anvendte „Goyder Lock“, hvor 
en Krystaloscillator med forholdsvis lav Ef
fekt anvendtes til at „fastlaase" Arbejdsfre- 
kvensen af en selvsvingende Oscillator med op 
til ca. 10 Gange saa stor Effekt; blot er der 
den Forskel, at de to Oscillatorer her er kom
bineret i samme Rør.

Opstillingen er jo hurtigt prøvet. Bruger 
man i Stedet for 6C4 f. Eks. den ene Halvdel 
af en ECO 81 og den anden Halvdel som PA- 
Rør, har man en morsom lille Etrørssender til 
mobilt eller transportabelt Brug.

Her er Spoletabellen:

RFC1 — 30 Vd. Nr. 26, Diameter 3/16“, Længde 3/4“. 
RFC2 = 30 Vd. Nr. 26, Diameter 3/16“, Længde 3/4“. 
L2 =17 Vd. Nr. 26, Diameter ½“.
L3 =12 Vd. Nr. 26, Diameter ½".
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En elektronisk morsenøgle med hukommelse

Af Erik Hendriksen.

Den i det følgende beskrevne elektroniske 
morsenøgle er blevet udviklet til brug for 
professionelle radiotelegrafister og tilfreds
stiller derfor alle de krav, man overhovedet 
med rimelighed kan stille til en automatisk 
nøgle.

De fleste af de elektroniske nøgler, man har 
set beskrivelse af i litteraturen, har opfyldt 
nedennævnte 4 nødvendige krav:

a) Nøglen skal kunne afgive korrekte prik
ker, når betjeningsarmen lægges til højre

b) og korrekte streger, når betjeningsar
men lægges til venstre.

c) Påbegyndte tegn skal fuldendes automa
tisk uden hensyn til, hvilken stilling armen 
indtager efter tegnets påbegyndelse.

d) Nøglen må være forsynet med en kon
tinuert hastighedsregulering.

Foruden fuldt ud at honorere disse krav, 
har den nøgle, der skal omtales i det følgende, 
en række værdifulde egenskaber, hvoraf skal 
nævnes:

e) Indstilling af streg/prik forholdet er 
yderst simpel og kan foregå alene ved hjælp 
af øret, idet der kun er tre muligheder for 
streglængden enten eet, tre eller fem ele
mentarstrømskridt.

f) Nøglen har desuden den egenskab, at den 
efter at have afsluttet et tegn først kan på
begynde et nyt tegn, når der er forløbet et 
tidsrum, der svarer til et ulige antal ele- 
mentarstrømskridt. Dette forhold hjælper 
operatøren betydeligt til at overholde, at 
varigheden af opholdet mellem henholdsvis to 
bogstaver i samme ord og to på hinanden 
følgende ord bliver tre henholdsvis fem ele
mentarstrømskridt.

g) Endvidere er nøglen forsynet med en 
hukommelsesindretning, hvorved den bliver 
i stand til at huske tegnkombinationerne 
prik/streg/prik og streg/prik/streg, som der
for kan nøgles af operatøren, endnu mens 
apparatet er i færd med at afsende det første 
tegn i de nævnte grupper.

Nøglens konstruktion og virkemåde er ori
ginal, hvorimod dens princip er beskrevet 
tidligere, Erik B. Madsen, OZ p. 180, septem
ber 1952. Dette går ud på, at man lader en 
impulsgiver bestemme tegnenes længde samt 
varigheden af opholdet mellem tegnene og til

en vis grad varigheden af opholdet mellem 
henholdsvis to bogstaver i samme ord og to 
på hinanden følgende ord. Impulsgiveren be
står af en kontinuert oscillerende multivibra- 
tor og et differentiationskredsløb. Impulsgi
veren frembringer kortvarige spændingsspid
ser, een i begyndelsen af hver halvperiode. 
Når disse impulser påtrykkes et bipolart tele
grafrelæ, vil dette svinge mellem sine to hvi
lestillinger i takt med impulserne. De afgivne 
tegn aftages over et relæ, som er styret direk
te af telegrafrelæets kontakter. Prikker frem
bringes, når telegrafrelæets hovedspole får 
påtrykt signal fra impulsgiveren. Stregfrem
bringelsen forudsætter desuden anvendelsen 
af en hjælpevikling på telegrafrelæet, som 
sikrer, at dettes arm forbliver i sin ene hvile
stilling i et tidsrum, der svarer til tre ele- 
mentarstrømskridt, d. v. s. varigheden af en 
streg. Se iøvrigt nærmefe herom senere.

Nøglens diagram.
Multivibratoren.

Diagrammet er vist på fig. 1. Som det ses, 
er nøglen fuldt transistoriseret. Arbejdsspæn- 
dingen er 22—28 V. Ved et passende nyvalg 
af arbejdspunkter er der intet til hinder for, 
at batterispændingen kan nedsættes.

De to første transistorer, Ti og T2, udgør 
sammen med de tilhørende kredskomponen
ter apparatets styrende organ, multivibrato
ren. Dennes frekvens kan reguleres med to 
50 kOhm’s potentiometre, som er medbestem
mende for tidskonstanterne i tilbagekoblings
grenene. Forholdet mellem varigheden af 
multivibratorens to halvperioder kan finind
stilles med to trimmepotentiometre på 5 
kOhm i serie med tilbagekoblingskondensa
torerne.

Klipperen.
For at forbedre kurveformen af multivibra

torens udgangssinal passerer dette et begræn- 
sertrin, inden det differentieres i TRs ind
gangskreds.

Differentiatoren og udgangsforstærkeren.
På T3’s udgang er signalet kasseformet. 

Efter passage af det differentierende RC-led 
i T4’s indgang er signalet blevet til en kort
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varig rekangulær impuls i begyndelsen af 
hver halvperiode. Ved nøgling af apparatet 
afgiver emitterfølgeren i impulsgeneratorens 
udgang disse impulser til telegrafrelæets 
sluttekontakt T styrer nøglerelæet C.

Spændingsstabilisatoren.
Transistorerne T5 og T6 har til formål at 

stabilisere batterispændingen til multivibra- 
toren, for at dennes frekvens ikke skal på
virkes af momentane eller permanente æn
dringer i forsyningsspændingen. Enhedens 
referancespænding leveres af en zenerdiode 
SZ 12. Regulatoren har to tilbagekoblings
grene een fra udgangs- og een fra indgangs
spændingen. Tilbagekoblingsgraderne er af
passet således, at regulatorens udgangsimpe
dans er mindre end ca. 6 Ohm, og regule
ringsområdet er 20—30 V. Udgangsspændin
gen er 15 V.

Hukommelsen.
Hukommelsens formål er at lette operatø

ren afsendelsen af bogstaver, der indeholder 
tegnkombinationerne prik/streg/prik eller 
streg/prik/streg. Ønsker operatøren f. eks. 
at afsende bogstavet n, streg/prik, behøver 
han ikke at afvente stregens afslutning, inden 
han lægger betjeningsarmen over til prik
siden, idet hukommelsen bevirker, at prikken 
kan opsamles allerede umiddelbart efter stre
gens påbegyndelse. Hukommelsen kan rumme 
to tegn plus eet "påbegyndt.

Enheden er opbygget af 6 små Siemens re
læer samt 8 dioder. Den er symmetrisk til 
prik- og stregsiden.

Hukommelsens virkemåde skal kort om
tales. Relæet A (B) holder sig selv, indtil en 
påbegyndt prik (streg) er afsluttet. Relæet A’ 
(B’) aktiveres og fastholdes, hvis der nøgles 
først en streg (prik) og derpå, endnu inden 
stregen (prikken) er afsluttet, en prik (streg). 
Når stregen (prikken) derefter er til ende, af
giver A’ (B’) sin spænding til A (B), som sør
ger for afsendelsen af en prik (streg) efter 
stregen (prikken). Hvis operatøren er yder
ligere eet tegn foran apparatets afsendte tegn, 
d. v. s. at han har nøglet enten et k, streg/ 
prik/streg eller et r, prik/streg/prik, endnu 
mens det første tegn i een af de nævnte tegn
grupper afsendes, træder relæet B” henholds
vis A” i funktion. Ved afslutningen af det 
første tegn, stregen (prikken) afgiver B” (A”) 
spændingen til B’ (A’), hvorved tilstanden er 
identisk med een af de to tidligere beskrevne, 
som angår opbevaringen af eet tegn ud over 
et allerede påbegyndt.

Dioderne over A”, A’, B’ og B” har til for
mål dels at forsinke relæerne i frafaldet dels

at begrænse spændingsspidser over relæerne 
opstået ved nedkobling af disse.

Nøglens virkemåde.
Frembringelse af prikker.

Vi skal detailleret gennemgå, hvorledes 
nøglen arbejder under frembringelse af både 
prikker og streger. Se diagrammet.

Når betjeningsarmen lægges til priksiden, 
trækker A øjeblikkeligt over brydekontakter 
på B’, B” og B. A holder i første omgang sig 
selv over en brydekontakt på relæ D, senere, 
efter tegnets påbegyndelse over en sluttekon
takt på nøglerelæet C. Efter at A er aktiveret, 
fjernes kortslutningen af telegrafrelæets 
hovedspole T”, og denne påtrykkes signal fra 
impulsgiveren, som i løbet af senest et tids
rum, der svarer til een periode af multivibra- 
torens signal, vil lægge telegrafrelæets arm 
over i den anden hvilestilling. Når sluttekon
takten T på telegrafrelæet således er sluttet, 
trækker C, som først falder, efter at T” har 
modtaget den slukkeimpuls, der ankommer 
en halv periode efter startimpulsen. Såfremt 
betjeningsarmen fremdeles er ført til prik
siden, vil apparatet gentage ovennævnte pro
cedure, og der vil udsendes en serie prikker. 
Slippes armen, indtager den af sig selv sin 
midterstilling, og prikudsendelsen ophører 
efter afslutningen af den sidst påbegyndte 
prik.

Frembringelse af streger.
I det øjeblik betjeningsarmen lægges til 

stregsiden, trækker B, og der gennemløbes 
derefter en procedure, der er delvis analog 
med den ovenfor beskrevne. Den omstændig
hed, at der i dette tilfælde frembringes stre
ger og ikke prikker, skyldes, at en sluttekon
takt på B og en skiftekontakt på C forårsager 
afladning af en kondensator på 6 μF. En del 
af afladningsstrømmen fra denne kondensator 
ledes igennem T7’s basis-emitterstrækning og 
giver anledning til en forøgelse af transisto
rens kollektorstrøm. Denne er, på det tids
punkt T” modtager første slukkeimpuls, end
nu så kraftig, at virkningen af slukkeimpul
sen ophæves. Den næste slukkeimpuls, der 
ankommer nøjagtigt een periode senere, har 
imidlertid fuld virkning og afslutter stregen. 
Fastholdes nøglen til stregsiden, udsendes en 
serie streger, idet ovennævnte processer gen
tages. Enkelte streger frembringes ved kort
varige aktiveringer til stregsiden.

Erfaringer med den elektroniske nøgle.
Morsning med denne nøgle er lettet noget

(Fortsættes nederst side 279).
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Teknisk Brevkasse
 v e d  O Z 2K P   —

Nr. 177. Da jeg har købt en 10 w Br m/39 
Sender og Modtager og er Begynder og ikke 
helt stiv i Faget, vil jeg gerne, om du kunne 
give mig Tips angaaende Strømforsyningen.

I Vejledningen staar der, at man skal bruge 
2 Stk D 10 i Serie for 4,8 Volt Glødespænding 
til Modtageren og Manøvrespænding til S-M 
Relæet.

Anodebatteri 126 Volt til Modtageren.
Til Senderen en Haandgenerator der kan 

levere 350 V, 60 mA og 8,2 V, 1,5 Amp.
Nu vil jeg gerne have lavet det saadan, at 

jeg kan tage Spændingerne fra Lysnettet. 
220 Volt helt universal da jeg kun har Vek
selstrøm. Jeg har ganske vist en Vibrator til

-o Bi

Fig. 177.

220 Volt Jævnstrøm, men den giver 380 Volt 
Veksel.

Der er følgende Rør:

(Fortsat fra side 278).

ved virkningen af den indbyggede hukommel
se. Dette kommer navnlig til udtryk, når der 
morses med hastigheder over ca. 100 tegn/ 
min. Men med denne nøgle som med alle 
andre elektroniske nøgler gælder det, at man 
må vænne sig til sin nøgle og udvise lidt 
tålmodighed i den første tid efter anskaffel
sen. Ved dette apparat skal man specielt være 
indstillet på, at et tegn ikke nødvendigvis be
høver at komme i samme øjeblik, det nøgles. 
Dette skyldes, at multivibratoren svinger uaf
brudt. Erfaringen viser dog, at dette forhold 
ikke normalt har indflydelse på antallet af 
afsendte fejl, og man opnår ved denne kon
struktionsmåde, at nøglen præsterer trans
mitterskrift, også hvad angår tegnmellemrum.

Modtager: 3 Stk. KK2, 1 Stk. KL4.
Sender: 2 Stk. AL1, 2 Stk. KL4.
Jeg har følgende Materialer, som jeg gerne 

vilde benytte, hvis det er muligt:
1 Filterspole 7 Hy 300 Ohm 115 mA.
1 Transformator 220 V/ 6,3 Volt.
1 Transformator 220 V/ 2X280 V 120 mA, 

0-4-5-6,3 V/2 A og 6,3 V/3 A.
Rør: 1 Stk. Sv-OA2, 1 Stk. 5Z4G.
Svar. Det maa fraraades at forsøge paa at 

lave Apparatet om til Universaldrift, da dette 
vil kræve meget gennemgaaende Indgreb, 
som jeg ikke tror, en Begynder vil kunne 
klare.

Jeg foreslaar i Stedet at bygge en Strøm
forsyning til Drift fra 220 Volt Vekselstrøm, 
som du jo har i Huset. Skal Anlægget så 
eventuelt benyttes fra 220 Volt Jævnstrøm, 
vil det bedste være at benytte en Omformer 
220 Volt Jævnstrøm til 2?0 Volt Vekselstrøm.

I Fig. 177 har jeg tegnet et Forslag til at 
løse denne Opgave med Anvendelse af de 
flest mulige forhaandenværende Materialer.

TI er førstnævnte Transformator, V 1 er 
5Z4G, og da denne kun skal have 5 Volt paa 
Glødetraaden, er indsat R1, der skal optage 
de overskydende 1,3 V og ved 2 A altsaa 
skal være 0,65 Ohm.

T2 er den anden Trafo. Denne skulde gan
ske vist helst have haft en Højspændings
vikling paa 2X400 Volt som Minimum, men 
Senderen vil dog ogsaa kunde køre med 
mindre end 350 Volt Anodespænding, og Tra
foen kan jo altid senere udskiftes med en 
større, hvis det ønskes.

LI er Filterspolen, Cl og C2 skal være for 
500 Volt Drift og hver paa 8 til 24 μF. C3 
skal helst være 32 μF, men 350 Volt skulde 
her være tilstrækkeligt.

R2 skal have en saadan Størrelse, at Spæn
dingen Bl, der benyttes til Modtageren, lig
ger paa 110—135 Volt, naar Senderen ikke 
arbejder. B2 er Anodespændingen til Sende
ren og vil komme til at ligge omkring 250 
Volt.

De to 6,3 Volt Vindinger forbindes i Serie. 
Pas paa at forbinde dem saaledes, at Spæn
dingerne adderes, ellers bliver den resulte
rende Spænding Nul. De 12,6 Volt ensrettes
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i en Graetz Ventil tor 2 A eller mere. C4 og 
C5 skal være saa store som muligt gerne 1000 

eller mere, Driftsspænding ca. 12 Volt, 
medens C6 kan klare sig med 6 Volt. 100 μF 
eller mere. A1 tilsluttes Modtagerens Gløde
kreds og A2 Senderens.

R3 og R4 skal have saadanne Størrelser, 
at Spændingerne med Modtageren i Drift, og 
Glødestrømmen paa Senderen, ligger paa ca. 
5 Volt paa Al og 8,5 Volt paa A2. Det letteste 
bliver nok at indsætte et Par variable Gløde
modstande ved Starten og indregulere disse 
ved Afprøvningen til de ønskede Spændinger. 
Derpaa kan om ønskes Modstandene maales 
og erstattes af faste Modstande. Grunden til, 
at Spændingerne skal indstilles til noget over 
det normale, er at Spændingerne vil falde, 
naar S-M Relæet trækker Strøm, hvilket 
medfører at specielt Al Spændingen falder, 
men da de fleste Relæer, naar de først er 
trukket, plejer at kunne holde, selv om Spæn
dingen falder til ca. det halve af normal 
Spænding, faar dette sandsynligvis ingen Be
tydning.

Nr. 178. Mon du kan hjælpe mig med et 
Problem, jeg har med en lille TX med en EF 
80 som Oscillator og EL 91 som PA.

EF80 er koblet som en normal ECO uden 
Afstemning i Anoden, men med en HF Dros
sel i Stedet, og kapacitiv Kobling til Gitteret 
i EL91. Fra dette, gaar en HF Drossel og Git
terafledning i Serie til Stel. Der er Katode
kompleks, og normal Parallelkreds i Anoden 
med Linkkobling ud. Anodespændingen 200 
Volt er fælles for begge Trin, og der nøgles i 
Anode-Sg Ledningen til PA-Røret.

Baade Styre- og PA-Kreds kører paa 80 
m, men naar jeg tuner OSC ind et Sted paa 
Baandet, og saa derefter starter PA, saa lig
ger denne ca. 5 Grader højere i kHz, altsaa 
maa jeg tune begge Kredse af for at lægge 
mig paa den søgte Frekvens, men saa er den 
for Resten fin fin til „BK“, fordi OSC ligger 
saa meget lavere, at jeg ikke kan høre den.

Paa 40 og 20 Meter ligger den meget læn
gere væk, men det mærkelige er, at hvis jeg 
lytter paa OSC, og saa sætter PA til, kan 
jeg ikke høre OSC mere. Kan det være HFD 
i + OSC, der har en daar lig Resonnans?

Tonen er ca. T8, men jeg synes ikke den 
ligger saa roligt, som den helst skal til CW 
Brug. Mon det kan hjælpe at stabilisere OSC 
Spændingen paa ca. 150 Volt?

Svar. Erfaringen har vist, at det er umuligt 
at forhindre Frekvenstrækning i en Sender, 
hvori Styre- og PA-Kreds ligger paa samme 
Frekvens, navnlig, naar der ikke findes flere 
Buffertrin imellem.

Det maa derfor anbefales at ændre Styre
kredsen saaledes, at OSC kommer til at gaa 
som Fordobler, hvilket sikkert ogsaa vil bi
drage til en bedre Tone. At OSC ikke mere 
kan høres, naar PA sættes til, skyldes blot, 
at dens Frekvens ændres, naar Nøglen tryk
kes, d. v. s. at den flytter sig til den nye Fre
kvens, som altsaa er Senderfrekvensen.

Der er ingen Tvivl om, at Indbygningen af 
Stabilisering af OSC’s Anodespænding vil bi
drage til at reducere denne Fejl, men det helt 
gode Resultat vil antagelig kun kunne op- 
naas ved at lade OSC gaa som Fordobler 
som ovenfor omtalt.

Nr. 179. I August OZ giver du Nr. 170 en 
Besvarelse paa et BK-System til en S-10-K 
med Gitterblokering, men jeg kan ikke finde 
ud af det uden et Diagram, kunde du ikke 
bringe et saadant i OZ?

Svar. Da du ikke oplyser, om det er Dia
grammet for S-10-K eller Nøglesystemet, du 
ønsker, og jeg endvidere fra andre Sider er 
blevet opfordret til at bringe baade det ene 
og det andet, har jeg valgt i Fig. 179 at tegne 
saavel den Del af Diagrammet for S-10-K, 
som angaar Strømforsyningen, forsynet med 
de originale Komponentbetegnelser, og i den 
originale Udførelse for 24—26 Volt Gløde- 
spænding.

I den underste Del af Diagrammet er den 
foreslaaede Udførelse af Nøglingen tegnet, 
idet jeg dog ogsaa har indtegnet en Mulighed 
for Skærmgitterspændingsforsyning fra et 
Udtag paa 100 kOhms Modstanden, ligesom 
jeg ogsaa har medtaget det foreslaaede Nøg
lefilter. løvrigt henvises til Nr. 170.
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Nr. 180. Jeg har lavet den af 2KP beskrev
ne Modtager i Haandbogen. Ved Trimningen 
stødte jeg paa et Problem. Hvis jeg satte 110 
kHz fra et Gitterdykmeter paa Gitteret i V3 
som angivet Side 397, kom der ikke noget 
igennem. Bliver dette Signal ikke korsluttet 
af MF l’s Sekundær?

I Stedet anvendte jeg 1890 kHz og hermed 
kunde Trimningen fortsætte som angivet. 
Trods megen Omhu mener jeg ikke, at Mel
lemfrekvensen er trimmet nøjagtig til Kry
stallets Frekvens. Skulle der ikke være et 
skarpt Maximum i en bestemt Stilling af Fa
sekondensatoren?

Kan en nøjagtig Trimning finde Sted uden 
sweep-generator og Katodestraaleoscillo- 
skop?

Paa Forhaand Tak. Modtageren har iøvrigt 
svaret til Forventningerne.

Svar. Det er naturligvis rigtigt, at MF l’s 
Sekundær næsten kortslutter 110 kHz Signa

let paa V3’s Gitter, men paa Modellerne lod 
Trimningen sig gennemføre ved den anviste 
Metode. Det er jo ogsaa et Spørgsmaal om, 
hvornær 110 kHz Trafoerne ligger ved Kry
stalfrekvensen, og hvor kraftigt Signalet, der 
tilføres, er, og dette burde maaske være an
ført i Beskrivelsen, men det er meget svært 
at faa alt med, naar man heller ikke maa 
brede sig for meget. Iøvrigt er den omtalte 
Metode med 1890 kHz selvfølgelig OK.

Fasekondensatoren kan ikke benyttes til 
at give et skarpt Maximum, men derimod 
Minimum, se Haandbogen Pg. 69—71.

Trimningen kan ikke udføres bedre ved 
Hjælp af de omtalte Instrumenter, maaske 
kan den indledende Trimning udføres lidt 
hurtigere, men den lineære Kurve over Ud- 
gangsspændnigen, som Oscillografen giver, 
tillader kun daarligt at se de smaa Ændrin
ger, der sker ved Kurvens Fod.

Vy 73 de 2KP.
Spørgsmaalene 181, 182 og 183 følger næste Gang.

Efterskrift af artiklen »5-bånds sender 
uden multiplikatortrin« i OZ for juli

Af OZ6NF.

Grundet nogle uheldige sammentræf er det 
lykkedes nogle fejl at slippe igennem korrek
turen til den pågældende artikel. Jeg be
klager meget det skete, og skynder mig at 
råde bod derpå. Tag derfor straks juli-OZ og 
lav en henvisning til dette sted.

På side 178, højre spalte, 5. linie fra oven, 
står: „Bufferrørets anodekreds bør have —“. 
Der skulle stå: Den balancerede blanders git
terkreds skal have —.

Af grovere art er den angivne metode til 
opnåelse af DSB i A-udgaven af den „ædle 
del“. Det er jo sådan, at den balancerede 
blander skal push-pull fødes med det ene 
signal, og parallelfødes med det andet, for at 
blandingen bliver balanceret. Da nu HF-sig- 
nalet skal balanceres ud, skal dette fødes i 
parallel, og LF-signalet altså i push-pull. Der
for er katodekomplekset i den balancerede 
blander angivet forkert på diagrammet, side 
178.

På nærværende diagram er forneden vist 
den balancerede blander (trukket ud af dia
grammet side 178), og ovenover en faseven- 
derkobling med katodefølgerudgang til at 
føde LFen til blanderen. Om kondensator
værdierne kan siges, at de er beregnet udfra 
en begyndende afskæring på 300—400 Hz, og

altså ikke må være mindre. Den nødvendige 
LF-spænding til opnåelse af 100 % modula
tion er nok af størrelsesordenen 10 Volt.
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Vi diskuterer:
5 rørs modtageren fra september OZ.

En modtager kan laves på 1001 måder, og natur
ligvis har vi alle hver sin mening om hvilken, der 
er den bedste. Mange vil — når de har set lidt på 
diagrammet i OZ — straks begynde at spekulere 
på, om det eller det ikke kunne laves anderledes 
med fordel. Det er selvfølgelig ofte, men dog ikke 
altid, tilfældet. Ofte har et apparat fået sin form 
efter grundig overvejelse og mange eksperimenter, 
og det kan i så tilfælde god være, at en ændring 
ikke helt medfører det resultat, man havde håbet 
på. Men vi har jo alle lyst til at eksperimentere 
(forhåbentlig), og dette er da heller ikke sagt for 
at tage modet fra nogen.

Den direkte anledning til ovenstående er et brev 
fra en læser, der vil lave en hel masse om i mod
tageren i sidste nummer, og da det sikkert vil 
være af interesse for andre eksperimenterende 
amatører at høre forslagene og forfatterens svar, 
er følgende diskussion mellem parterne blevet til:

— Jeg forstår ikke, at du ikke udnytter de moder
ne rørtyper bedre, lad mig ridse op, hvordan der 
kan spares et rør, samtidig med at modtageren 
bliver endnu bedre, og sådan at ingen erfarne 
amatører vil rynke på næsen af den, som du skri
ver. Tag diagrammet frem og følg med:

Først HF-indgangen, her vil jeg anvende et EF89. 
Det RC-led, som er indført i fanggitteret, antager 
jeg er der, for at fanggitteret ikke skal være helt 
på O. Det er jo faktisk med i AVC-kontrollen, 
hvorfor er dette ikke også lavet i MF-røret?

— Lad mig svare på det sidste først: Hvis du 
havde været tilstrækkelig længe i EDR, ville du 
sikkert kunne huske OZ7T’s beskrivelse af dette 
fanggitterkompleks, der sætter en høj negativ 
spænding på fanggitteret, når røret får en stor 
HF-spænding på styregitteret. Røret vil derfor 
blive blokeret, når egen sender startes, hvorved 
man kan få bedre medhør på CW. Det kom ikke 
med i artiklen, fordi det ikke var prøvet i praksis 
endnu. Dette fif skulle gerne sikre, at MF-røret 
ikke overstyres og derved trækker gitterstrøm. 
Da der således ikke produceres negativ spænding 
her, er RC-leddet helt overflødigt på dette sted.

Med hensyn til valg af HF-rør er forklaringen, at 
jeg ville have så få rørtyper som muligt. EF89 vil 
nok give en ganske lille forbedring på de højeste 
frekvenser. På 80 og 40 meter tror jeg ikke, at du 
vil kunne mærke nogen forbedring, men du vil nok 
få lidt vanskeligt ved at få røret stabilt. Men det 
med stabiliteten kommer vi vist til senere.

— Ja, men sig mig lige først, hvorfor du bruger 
katodemodstande i HF- og MF-rør på 330 Ohm, jeg 
vil bruge 270 Ohm!

— Det er en strid om kejserens skæg, OM. I 
Philips rørbog står 295 Ohm, som ikke er nogen 
gængs standardværdi. Man kan akkurat lige så 
godt bruge det ene som det andet, ingen vil kunne 
mærke forskel. I det hele taget er de fleste mod
standsværdier i modtageren (og i alle andre elek
troniske apparater) ret ukritiske. Du skal ikke være 
spor bange for at bruge komponenter, der afviger 
20 °/o eller mere fra det opgivne. Mange af dem 
kunne såmænd godt være halvdelen eller det dob
belte uden at det gjorde noget!

— Ja ja, men katodeafkoblingskondensatorerne 
burde være på 2 uF ellyt/3V, det giver bedre tone 
og er med til at gøre HF-trinnet stabilt!!

— Nå nå! Hvis det er din erfaring, at trinnet 
bliver mere stabilt, er forklaringen nok den, at en 
elektrolytkondensator har så stor tabsmodstand på 
HF, at forstærkningen nedsættes på grund af den 
herved forårsagede modkobling. Det kan jo så 
være, at forbedringen af tonen skyldes, at røret 
nu ikke svinger selv.

— Det er muligt, men hør nu videre: Hvorfor 
udnytter du ikke MF-røret EBF80 helt ud? Den 
diode, der ikke er i brug, kan anvendes til detek
tering af signalet, og ECC81 kan helt spares, idet 
ECL82 anvendes som BFO og udgang! Jeg er ikke 
færdig med MF-røret endnu, det kan med fordel 
erstattes af et EBF89.

— Tja — Du kan naturligvis godt spare ECC81, 
men så får du jo ikke fordelene ved infinite-impe- 
dance detektoren, så MF-kurven bliver nu bredere, 
og der bliver nok for lidt LF-forstærkning. Mod
kobling kan du heller ikke få, så alt i alt får man 
da en hel del ud af det „overflødige" rør.

Så var der det med MF-røret, der skulle være et 
EBF89. Lad os lige tage rørbogen igen. Her er 
EBF89, det har en stejlhed på 3,8 mA/V, og EFB80 
har kun 2,2 mA/V. Du mener altså, at vi burde 
tage EBF89 fordi stejlheden er 1,7 gange større, og 
vi derfor får 1,7 gange så stor forstærkning?

—-Ja, naturligvis!
— OK, men du glemmer en ting, OM. MF-røret 

skulle gerne være stabilt, og hvis du ser i sidste 
OZ på side 246, det, der står med petit, og som er 
en fodnote til side 241, vil du bemærke, at det er 
lige på kanten med stabiliteten. De to rør har 
samme anode-gitterkapacitet, så stabiliteten bliver 
altså efter foi’mlen netop de 1,7 gange dårligere. 
Med det nye rør må vi altså — alt andet lige — 
nedsætte forstærkningen med de 1,7 gange, og så 
er vi lige vidt! Hvis du vil forbedre noget her, må 
du finde et rør med endnu mindre kapacitet, og 
det bliver nok ikke så let! Du kan naturligvis gøre 
noget helt andet, nemlig neutrodynstabilisere trin
net, og her tror jeg, du kan få din lyst til at 
eksperimentere styret! Der har været skrevet tid
ligere om skærmgitterstabilisering i OZ, men des
værre skal man til beregningerne bruge elektrode
kapaciteter, der ikke er opgivet i de rørbøger, vi 
amatører normalt har.

— Jeg skal nok få det trin stabiliseret, vent bare! 
Men lige til sidst: Modtageren burde efter min 
mening være til universaldrift. Der er jo plads til 
et UY85, og hvad der ellers hører til, glødespæn- 
dingen bliver 155,5 V ved 100 mA, og der kan opnås 
en anodespænding på 300 Volt!

— Det er rigtigt, at ensretteren vil kunne give 
310 V i tomgang, men hvorfor vil du dog absolut 
have al den spænding, når rørene kører ganske 
udmærket ved den lavere spænding, som de er 
beregnet til? Det giver bare mere varme og kortere 
levetid. løvrigt står det jo enhver frit for at bruge 
universalrør, men så skal modtageren i en isoleret 
kasse, og netstikket skal tages ud hver gang, der 
skiftes spoler. Hvis man bor „på jævnstrøm", er der 
intet valg, men det er en dårlig måde at spare på, 
når man har AC. Tænk på alle de forskellige ap
parater den ensretterdel også kan bruges til, når 
den først er der.

— QRU. 73 og tak for QSO!
— Selv tak og på genhør! 73 de OZ7AQ.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.

Chassiser 
på en anden måde.

Vi kender alle de tradi
tionelle metalchassiser, 
som vi kan købe i færdig
syet tilstand, eller som vi 

selv møjsommelig bukker over to stykker vinkeljern 
i en skruestik. Den slags chassiser er jo også for
trinlige, når det gælder almindelige opstillinger, 
som skal færdiggøres fra starten og ikke senere 
omarbejdes. For den eksperimenterende amatør er 
der bedre arbejdsmuligheder ved at anvende de 
mere laboratorieprægede chassiser, der anvendes 
ved forsøgs- og udviklingsarbejde.

Jeg skal i det følgende give et par eksempler på 
fremstilling af sådanne chassiser, og jeg håber, 
mange vil få glæde af at prøve disse praktiske kon
struktioner. Fordelene er mange og iøjnefaldende. 
Der er god plads at „røre" sig på, og man kan vende 
og dreje chassiset i mange stillinger, uden at det 
vælter, og der er mange muligheder for anbrin
gelse af de forskellige komponenter.

Grundstammen i den slags chassiser kan ved om
forandringer eller nykonstruktioner forblive uæn
dret, idet det i regelen kun er selve bundpladen, 
der skal udskiftes.

På fig. 1 ses et eksempel på et sådant laboratorie- 
chassis. Man lægger først mærke til forpladen, som 
når den udføres i aluminium, hvad der er det al
mindeligste, bør være temmelig solid, helst ikke 
under 3 mm tyk. På tegningen er vist nogle ud
skæringer, disse bruges dersom chassiset anbringes 
i rack. Flere chassiser kan på den måde anbringes 
over hinanden, og da de bag forpladen siddende 
vinkelrammer ikke går helt ud til siden og er kor
tere i højden end forpladen, ja, så kan de glide let 
ind i skabets rammelister, hvor forpladen danner 
stop og en harmonisk del af det store racks forside. 
I sådanne tilfælde vil det være bedst at sætte hånd
tag på forpladen. De kan købes hos isenkræm
meren under navnet trådbøjler, og de er forsynet 
med skiver og møtrikker og fås forkromede. Når 
de indsættes, en i hver side, i forpladen kan chas
siset let håndteres ud og ind.

På aluminiumsforpladen sættes i hver side en 
vinkelramme udført af jern eller messing. Rammer,

udført af vinkelmessing 15X15X3 mm, kan varmt 
anbefales. Vinkelmessingen skæres i smig og slag
loddes sammen. I den bagerste del af rammen er 
vinkelmessinget erstattet af et stykke fladmessing, 
som også slagloddes; her er altså kun en flange i 
rammen. Meningen hermed er at gøre plads til 
bundpladen, så denne lige kan skydes ind på plads. 
Med de to vinkeljernsrammer skruet på forpladen 
har man en solid konstruktion. Brug i hver side 2 
stk. 3/16 skruer til fastgøring (glat hul igennem og 
møtrikker bagpå). Til større og tunge chassiser bør 
bruges 3-huls montering.

På billedet ser man vinkelfladerne vendt indad 
og de flade sider udad. Nu har man basis for flere 
konstruktioner. Dersom man, et passende stykke 
opad vinkeljernsrammerne, anbringer et nyt par 
vinkler, kan man herover lægge en aluminiums
bund. Fig. 2 belyser dete nærmere. Man ser bund

pladen (2 til 3 mm tyk) klar til montering. Læg 
mærke til de udskårne hjørner, der tjener til at 
komme fri af sidestativernes flanger. Et meget vig
tigt moment er, at bundpladen bukkes på langs 
fortil og bagtil i en ret vinkel, således at der frem
kommer en kant på 1 cm. Dette giver en kolossal 
stivelse. Vi har nu fået et chassis af meget stor 
styrke, og bundpladen kan udtages gang på gang 
til boring og montering, eller en ny kan indsættes

til en anden opstilling. Mange kan også have glæde 
af konstruktionen i fig 3. Her er bundpladen sat 
lodret. I opstillinger med flere tunge trafoer bruges 
denne type, og i opstillinger med mange rør kan 
bruges mange lodretstående bunde, som hver for 
sig hæftes til de øvriges ledningsforbindelser ved 
hjælp af multistik. Sådanne opstillinger giver god 
ventiation, så rørenes varmeudvikling modarbejdes.

Ved at se på tegningerne vil man i tankerne 
kunne kombinere opstillinger med udskæringer til
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Vi blader tilbage . . .
OZ, 2. årgang, nr. 1: DE GODE GAMLE DAGE. 

— Den 12. juni 1923 hørtes min sender første 
gang hos en københavnsk amatør. Jeg synes at 
have prøvet en række forskellige bølgelængder 
mellem 300 og 700 meter! Min tone blev rappor
teret som »frygtelig«! Jeg aftalte den 16. juni 
med 8BM, at jeg skulle prøve at sende til ham 
på 750 og 200 meter, men han hørte naturligvis 
ikke mig, hvorimod jeg nok kunne høre ham, 
når OXA ikke forstyrrede (han sendte på 200 
meter). OZ2Q.

2. årgang, nr. 11. TIPS: Montering af SW- 
Chokes i sendere. Det har undertiden betydning 
at kunne udveksle en Choke i en sender. Jeg har 
nu monteret mine Chokes på en nem måde, som 
jeg tror vil kunne anvendes af flere Hams. Cho- 
ken er viklet på et prøveglas af diameter 25 mm. 
Denne størrelse er let at få i handelen, og glasset 
passer let ned i en gammel lampesokkel. Tråd
enderne loddes fast, og glasset presses ned, hvor
efter det hele limes sammen med Pandetikon. 
Det giver en fast og god montering, den er let 
og billig. OZ1D.

2. årgang, nr. 11. Traffic Notes. OZ7WH tester 
hver søndag mellem 8 og 9 morgen på 163,9 me
ter. Da denne bølge kan have megen interesse 
til indenlandsk Traffic, specielt til Fone, vil jeg 
gerne have rapporter og eventuelt QSO med 
danske Hams på denne bølge. OZ7WH.

3. årgang, nr. 3. Traffic Notes. ... nu løfter 
man låget på kukkassen, og i næste nu sidder 
spolerne på 40 meter, og hvad hører man? Er 
man heldig intet og i flere tilfælde det dobbelte, 
dog en enkelt gang en enlig amatør QRK r 2—3. 
Man kan selvfølgelig også til tider høre en en-

(Fortsat fra forrige side). 
indsætning af lukkede bokse, opbygninger af skær
me o.s.v. o.s.v.

Til sendere, modulatorer, exitere og poweranlæg 
får man ikke noget bedre end de her viste opstil
linger, men også til modtagere er de fortrinlige, og 
målene må man jo gøre afhængige af, hvad man 
arbejder med. Jeg skal dog senere komme tilbage 
til nogle opstillinger med mål og fotos, der viser 
chassiserne brugt i praksis.

Med hensyn til bukning af den viste bundplade, 
så vil jeg anbefale at gå til en blikkenslager. Han 
har bukkemaskinen, der skal til, og det tager ikke 
to minutter at slå de to kanter op i vinkel. Det kan 
derfor heller ikke blive ret dyrt. Jeg er mere ked 
af problemet med slaglodning af messingvinklerne. 
Det skal gøres rigtigt. Jeg vil derfor i næste OZ 
beskrive nærmere, hvordan man lodder med sølv 
og castolin. Amatøren har mange muligheder, når 
han kender lidt til disse ting. Der kan også siges 
en del om boring og skæring af aluminium, så vi 
mødes igen i nov. OZ i rubriken værkstedsteknik.

OZ6PA.

kelt lidt kraftigere. Endnu en gang løfter man
låget på margarinebøtten, og når det atter er sat 
på, befinder vi os på 20 m, her har de sidste 
14 dage været OK. OZ8A.

3. årgang, nr. 4. Som slut på medlemslisten 
bringes en fortegnelse med navn, stilling og 
adresse på ikke mindre end 132 medlemmer, der 
er i restance!

5. årgang, nr. 8. . . . interessen for de korte 
bølger er ikke taget af i disse godt 2 år. Jeg kan 
nu sende, når jeg vil, dog ikke uden at genere og 
ikke under pressemeddelelserne samt fra kl. 20 
—23, men trods dette kunne det se ud til, at jeg 
vil holde op som aktiv sendeamatør, da jeg fin
der det meningsløst at udsætte mig for 20 kr. 
afgift plus naboernes harme og ufred for at er
holde en tilladelse som den af Statstelegrafens, 
hvor grundlaget er urimeligt, hvad sendetider 
angår. OZ7EL.

5. årgang, nr. 11. Annonce: »KORTBØLGE
AMATØREN«, EDRs håndbog, udgave 1933, kr.
1,00, fås nu også følgende steder ... — 100 stan- 
dard-QSL-kort kr. 1,00.

Hvis man en skønne dag i pressens radioavis 
hører, at OZ4FF er bortgået i deprimeret sindstil
stand, vil dette sikkert skyldes, at jeg ofte lytter 
på amatørbåndene, og ikke kan undgå at høre fler
tallet af de danske amatøres dårlige morsepræsta- 
tioner, hvis man overhovedet kan kalde det hakke
mad for morse.

Hvorfor hører man henved 90 % af de danske 
amatører på telefoni, hvor bliver alle de nye ama
tører af, som i hvert fald burde kunne lære og 
morse speed 60. Hvis man vil kontakte en OZ, må 
man gå på telefonibåndet og hakke sig en forbin
delse til — med lidt slowly tempo og en god portion 
tålmodighed, har man da en reel chance for, at det 
skal lykkes, om ikke andet kan man da benytte 
afbryderkontakten.

Nu er OZ-CCA listen snart en saga blot, og det er 
ufatteligt at nogen udenlandske amatører over
hovedet kan have haft tålmodighed til at deltage. 
Den danske deltagelse har været så usandsynlig 
ringe, at man ustandselig har måttet besvare 
spørgsmål fra udenlandske stationer om, hvor 
mon OZ’erne er henne. Ja, hvor var de henne? — 
På 80 meter Fone, hvor de snakkede med Pedersen 
og Sørensen på den anden side af gaden. — Hvor 
har man mange gange haft en flov smag i munden.

Mine egne CW præsentationer er sikkert ikke for 
gode, men jeg kører kun CW og benytter alle 
muligheder for at dygtiggøre mig og håber med 
tiden at kunne være med i vognen. Nej, lad os 
erindre tidligere stillet forslag om benyttelse af 
500 Watts, mod at man det første år af licensperio
den kun kører CW. — Selvom de 500 Watts ikke er 
den afgørende faktor.

Vy 73 OZ4FF.
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Til vore læsere! EDR’s generalforsamling

Også denne gang blev OZ et meget stort blad. 
Alene det tekniske stof fylder i dette nummer 23 
sider, hvad der er rekord. Ser vi på det tilsva
rende nummer af OZ okt.-59 lå dette på 16 sider 
teknisk stof, medens OZ okt.-58 var helt nede på 
7 sider. Det er en udvikling, der sikkert vil falde i 
læsernes smag og gøre OZ til det helt rigtige ama
tørtidsskrift, også set på baggrund af tilsvarende 
udenlandske publikationer.

Og så må vi endda beklage, at vi denne gang 
havde så meget stof, at en hel del må vente til 
næste gang. Til vore bidragydere vil vi dog sige, 
at der med det stigende forbrug af teknisk stof hur
tigt kan blive ebbe i den tekniske kasse, så ingen 
må af den grund indstille „skydningen" på OZ7AQ 
men stadig sende ham, hvad De kan fremskaffe af 
stof til OZ. Husk på, at alt er kærkomment, store 
indlæg som små tips, gennemarbejdede konstruk
tioner som gode ideer til samme. Vor tekniske 
redaktør er ikke en tør polytekniker, der ryster på 
hovedet af mindre gode ting, men en vågen radio
amatør, der søger at få det helt rigtige ud af stof
fet. Lad os ikke glemme, at det helt rigtige OZ 
bliver til ved samarbejde. Impulserne kommer ude 
fra og alle bladets læsere bør være vore med
arbejdere 6PA.

Tak.
Til mit sygeleje kom der en hilsen fra EDRs 

generalforsamling, og den blev jeg meget glad for. 
Jeg havde netop gjort mig mange tanker om, at 
jeg havde været med i så mange år, og nu ikke 
kunne komme denne gang. Derfor var det opmun
trende at vide, at jeg på en måde alligevel var med 
i det, hvorfor jeg sender alle I, der var tilstede, 
min allerhjerteligste hilsen og tak.

OZ7KG, Kai Groot.

i København den 18. september 1960.

Den 18. september afholdt EDR sin 33. ordinære 
generalforsamling i København. Ca. 120 medlemmer 
var mødt op for at diskutere hovedbestyrelsens 
arbejde i det forløbne år.

Formanden, OZ6PA, bød forsamlingen velkommen 
og udtrykte ønske om, at mødet måtte få et roligt 
forløb.

6PA havde forskellige hilsener at overbringe gene
ralforsamlingen fra foreningens mangeårige kas
serer, OZ3FL, fra QSL-manageren OZ6HS og fra 
OZ7KG, der beklagede, at han paa grund af sygdom 
ikke kunne møde ved denne generalforsamling. For
manden oplæste et telegram for generalforsamlingen, 
som ville blive sendt til den syge OZ7KG, hvor vi 
ønskede ham snarlig helbredelse.

Formanden gik derefter over til forhandlingerne 
og udbad sig forslag til en dirigent. Der blev fore
slået OZ5GB og OZ.3Y.

3Y blev valgt og udtalte sin tak for valget, idet 
han håbede, at mødet måtte foregå i ro og orden. 
Som første punkt på dagsordenen gav dirigenten 
ordet til 6PA, der som formand for EDR ville af
lægge beretning for året 1959/60.

Formandens beretning.
6PA konstaterede, at det sidst forløbne år havde 

været et godt år for EDR både økonomisk og med 
hensyn til tilgang af ny medlemmer.

Sidste år var medlemstallet 2206 og nu i år 2360 
medlemmer — en fremgang på 150. Som bekendt 
koster det kun 25 kr. om året for at være medlem 
af EDR, og for dette ringe beløb får medlemmerne 
både OZ, QTH-liste og QSL-service, tænk, alt dette 
for 2 kr. om måneden.

6PA sammenlignede EDR med en forretning, en 
forretning, der fører gode varer, vil altid få kunder. 
EDR har en god vare at levere, nemlig OZ, vort blad, 
som vi vil gøre alt for at gøre endnu bedre.

Med den ny QTH-liste blev et længe næret ønske 
opfyldt. Derefter kom 6PA ind på at tale om den ny 
QSL-manager, 6HjS, i Ingstrup ved Vesterhavet.

6HS blev rost meget for sin flid. Han arbejder så 
støt og påpaseligt, så 
man slet ikke mærker 
noget til ham trods 
det, at der i det for
løbne år har været 9371 
ekspeditioner, og langt 
over 100.000 kort er 
passeret centralen, der
af 40.666 OZ-kort til 
udlandet, og fra ud
landet til vore hjem
lige amatører var der 
i samme tidsrum 49.301 
kort. Til alt dette 
kommer så den ind
byrdes trafik danske 
amatører imellem.

Trafikdepartment, 
det meget omdiskute
rede. Nogle er af den 

opfattelse, at der i den
ne rubrik er alt for
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meget stof, andre har en stik modsat opfattelse og 
mener, at rubrikken fylder for lidt. 2NU og hans 
medarbejdere har altid fået den plads, de mente at 
få brug for, og det agter vi ikke at slå af på.

Vi må dog være klar over, at det udvidede OZ 
skal give mere plads til det tekniske stof, og det kan 
vist alle blive enige om er den rigtige vej at gå. Af 
ny medarbejdere skal nævnes OZ5S, som særligt 
tager sig af DX-stoffet samt OZ5MK, som på sin 
kappe har taget 2 m-stoffet og gør det på en meget 
energisk måde. OZ2NU har i år ikke ønsket at lade 
sig opstille til hovedbestyrelsen, men fortsætter med 
at redigere Trafikdepartment.

Håndbogen.
6PA gjorde derefter rede for den ny håndbog, som 

EDR kunne være stolt af. Den er på over 600 sider 
og ca. 1000 illustrationer. Alene at fremstille klichéer 
til disse illustrationer er et kæmpearbejde, der har 
været meget kostbart.

Det skyldes gammel tradition og megen tillid, at 
disse håndbøger bliver udsendt. De virksomheder, 
som har haft med håndbogens fremstilling at gøre, 
har ydet et stort arbejde og givet en udstrakt kredit, 
idet man regner EDR for et sikkert foretagende, 
hvad vort regnskab jo også tydeligt viser.

Endvidere må vi her huske på, at håndbogen her
hjemme giver os et godt ry og en god anseelse i ud
landet.

Håndbogen er blevet fremstillet i 4000 eksemplarer. 
Heraf overtog Gjellerup straks de 3000 til en fast 
pris. Af de 1000 eksemplarer, som EDR selv overtog, 
er der på nuværende tidspunkt solgt 960, og dett'e 
har langt oversteget vore forventninger.

6PA kom derefter ind på vor anden bog „Vejen 
til sendetilladelsen", som længe har været udsolgt. 
Denne vil nu i meget nær fremtid blive udsendt i 
genoptryk, hvor de væsentligste fejl er blevet rettet; 
det er en bog, vi ikke kan undvære, og forfatterne 
har da også stillet sig uhyre large og ikke forlangt 
noget honorar ved denne udgivelse.

Afdelingsarbejdet.
Arbejdet ude i afdelingerne hører vi ikke meget 

til. Disse afdelingers levedygtighed står og falder 
med, hvem der leder dem. En dygtig mand vil altid 
være i stand til at skabe interesse og forståelse for 
sin afdeling.

En afdeling kan derimod fuldstændig gå i stå, hvis 
den rette ikke er til stede, dette arbejde kræver 
megen tid og idealistisk indstilling.

Foredragsudvalget.
Foredragsvirksomheden ledes af OZ6EP. Der har i 

det forløbne år været afholdt 17 møder i 13 afdelin
ger med 10 talere over 15 emner. Dette har kostet 
840,50 kr., og det er penge, der er givet godt ud.

Men foredragsholderne vil gerne ud til mange 
flere afdelinger.

6EP efterlyste nogle amatører, som evt. har emner, 
der kan bruges i foredragsudvalgets arbejde.

Vort forhold til Post- og Telegrafvæsenet er det 
bedste, vi kan forlange. Vi kan forhandle med P & T- 
embedsmænd i al fordragelighed, og der har ikke 
været nævneværdige klager over os i det sidste år. 
Vi har uløste problemer bl. a. med hensyn til, om 
udenlandske amatører, der ferierer her i landet 
f. eks. på campingpladser, må bruge deres sendere. 
1 flere lande er dette tilladt, men herhjemme vil 
P & T overhovedet ikke høre tale om noget sådant.

Angående spørgsmålet om amatørers sendetilla
delse om bord i skibene ligger det sådan, at også 
dette er forbudt for danske amatørers vedkommende. 
Her ligger tilladelsen dog ikke alene hos P & T, men 
i nok så høj grad hos Dampskibsrederiforeningen, 
men denne forening vil dog snarest tage stilling til 
spørgsmålet, og så må vi håbe, at P & T giver vore 
sejlende medlemmer denne tilladelse.
Det internationale samarbejde.

6PA gav en redegørelse for region I’s arbejde. På 
generalforsamlingen i Odense blev det vedtaget sta
dig at støtte dette foretagende, men EDR’s hoved
bestyrelse er meget utilfreds med hensyn til de 
resultater, der hidtil er opnået, og stadigvæk kan 
vi ikke få tilsendt beretninger og regnskab trods 
stadige anmodninger herom.

Formanden bad de fremmødte medlemmer om en 
udtalelse angående region I.
OZ.

6PA omtalte herefter vort blad OZ, som nu er 
blevet større og efter vor mening bedre. Vi har i 
årets løb måttet skifte teknisk redaktør. Vor tid
ligere TR, OZ7EU, mente ikke mere at kunne afse 
tid til dette arbejde, som skal gøres, for at det tek
niske stof kan blive tilfredsstillende udført, og arbej
det er derefter overtaget af OZ7AQ, som vi allerede 
på dette tidspunkt kan se, vi vil få megen glæde af. 
OZ7AQ har også gode forudsætninger for at udføre 
dette arbejde, da han er uddannet civilingeniør.

6PA sluttede med at udtale sin tilfredshed med 
hovedbestyrelsens sammensætning og det gode sam
arbejde, som er en absolut betingelse for foreningens 
trivsel og vel.

Dirigenten takkede formanden for beretningen og 
udbad sig derefter deltagernes mening, men hen
stillede, at det blev korte indlæg.

Den første, der kom på talerstolen, var OZ2AF, 
som først takkede formanden for beretningen og 
derefter angreb ham for de oplysninger, han frem
kom med om fremgang af medlemmer inden for 
EDR. 2AF påpegede, at han ved gennemlæsning af 
den ny QTH-liste statistisk havde fundet ud af, at 
medlemsantallet tværtimod var gået ned med 1 pct., 
fra 70 til 69, her var dog kun tale om licenserede 
medlemmer. Endvidere fandt 2AF det mærkeligt, 
at OZ netop udkom umiddelbart før generalforsam
lingen, dette kunne se ud som en form for valgflæsk. 
2AF kritiserede i øvrigt OZ som helhed og udbad 
sig en forklaring om, hvem der havde bestemt OZ 
i dets nuværende form? Samtidig ville han vide, 
hvordan og hvor man havde fundet frem til 6PA 
som HR.

2AF protesterede imod genoptrykket af „Vejen 
til sendetilladelsen".

5GB udtalte, at han ikke var enig med 6PA om at 
spare 1 kr. pr. medlem om året til region I, men 
selvfølgelig skulle der aflægges regnskab og mod
tages referater. 5GB vendte sig derefter mod 2AE’s 
negative kritik. Licenserede medlemmers tilbage
gang er intet bevis for, at foreningens medlemstal 
er dalende.

Når der kun var mødt en lille procentdel af med
lemmerne, skyldes det kun, at forholdene i forenin
gen er så gode og rolige, så der simpelthen ikke er 
noget at diskutere. 5GB fandt heller ikke, at 2AF 
var den rette til at kritisere det tekniske stof, da 
han som bekendt aldrig selv yder noget bidrag til 
OZ. Når man påviser en mangel, må man samtidig 
vise en ny vej fremad.

På dette tidspunkt af generalforsamlingen min
dede 6AE om, at indlæggene skulle være korte, da
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TRAFFIC-DEPÅRTMENT
beretter

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

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

Mauritania blev tidligere betragtet som en del 
af Fransk Vest Afrika, men efter udskillelsen af 
Mali Federation, må Mauritania betragtes som se
parat land. Forbindelserne her gælder også fra 
20. juni 1960.

Ruanda-U rundi regnedes tidligere til Belgisk 
Congo, men vil fra 1. juli 1960 være at betragte som 
separat land. Forbindelserne gælder fra samme 
dato.
Somali Republik.

Republikken omfatter tidligere Br. Somaliland 
og Ital. Somaliland. Forbindelserne gælder fra 1. 
juli 1960.

Ansøgninger om bonus for ovennævnte nye lande 
kan først fremsendes til ARRL pr. 1. nov. 1960. 
Ansøgninger, der fremsendes inden denne dato, vil 
blive returnerede uden at blive krediterede.

Som følge af ovennævnte ændringer sker der 
endvidere følgende:

Br. Somaliland og Ital. Somaliland, der nu er op
hørt med at eksistere som separate lande, udgår af 
ARRL’s landsliste. Kun forbindelser fra før d. 30. 
juni 1960 med disse områder tæller til DXCC.

Karelen.
Eftersom den sovjetrussiske regering har ind

draget den Karelske republik i USSR, bortfalder 
dens selvstændige status. Forbindelser med UN1 
gælder kun til DXCC til og med d. 30. juni 1960, 
hvorefter det tæller sammen med UA.

Tangier.
Dette område betragtes nu som en del af Marokko. 

Forbindelser med Tangier tæller kun for DXCC til 
og med d. 30.6.1960.

man ellers måtte benytte månedskort i stedet for 
weekend-billet.

3LI kunne på ingen måde gå med til, at vi skulle 
trække os tilbage fra det internationale samarbejde. 
Den krone, det koster om året, kan EDR vel nok få 
råd til at betale.

4WR takkede formanden for beretningen og hilste 
fra Nyborg-afdelingen. Angående region I var 4WR 
af den mening, at EDR skulle forblive som medlem, 
sfremt der kunne skaffes regnskab til veje for, hvad 
pengene blev brugt til. 4WR var glad for det ny OZ 
og mente, at det fremskridt der var sket med bladet, 
skyldtes 6PA.

2 KH var ikke enig med 2AF om, at det licenserede 
medlemsantal var gået tilbage, tværtimod. 2KH 
mente, at EDR i 1960 havde flere licenserede med
lemmer end i 1958. 2KH fandt også, at' det var en 
noget besynderlig kritik, at 2AF nærmest proteste
rede imod, at OZ kom til tiden, dette kunne dog 
kun være et plus. Angående hoved-redaktøren var 
hovedbestyrelsen enige om at vælge 6PA, da han 
efter HB’s mening var den bedste mand til denne 
post.

4LP bad 6PA udtale sig om, hvad der var blevet 
gjort med hensyn til maritim-mobil, og hvad resultat 
der evt. er blevet opnået.

Angående hovedredaktøren mente 4LP, at det 
skulle have været offentliggjort i OZ, inden valget 
af 6PA havde fundet sted.

9BA søgte oplysning om, hvad EDR gjorde for at 
gøre foreningen kendt udad til, om man afholdt ud
stillinger eller noget, der kunne få det store publi
kum i tale.

2MI forklarede> hvordan hovedbestyrelsen arbej
der og hvordan beslutningerne om besættelse af de 
forskellige poster finder sted. HB måtte i en fart

vælge den ny QSL-mand, for ellers ville QSL- 
kortene have hobet sig op under 2NU’s sygdom, og 
HB tog ligeledes stilling til den ny tekniske redaktør 
med god samvittighed på grund af dennes kvalifika
tioner. Hvad HR angår, blev han valgt, fordi HB’s 
medlemmer var enige om det, og ikke fordi 6PA 
selv havde bedt om det.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet til be
retningen, svarede 6PA de forskellige talere.

6PA forsikrede, at det, generalforsamlingen be
stemte med hensyn til region 1, selvfølgelig ville 
blive videreført af HB.

Hvad det maritim-mobile problem angår, er der 
i den anledning ført utallige forhandlinger, men dog 
uden resultat, og dette er ikke EDRs skyld. Fra vor 
side er der gjort alt.

Kritikken mod VTS forstod 6PA ikke; den er dog 
skrevet af en fagmand, en civilingeniør i et stort 
EL-firma. Angående en ny bog har vi helt andre 
planer, men derom senere, nu må vi først have dette 
oplag solgt.

6PA modbeviste 2AFs syrlige bemærkninger om, 
at OZ skulle være noget smøreri. Bladet havde i 
tre år været redigeret af en decideret pressemand, 
og resultatet havde ikke været ovenud strålende; 
indtil nu var der kommet mange rosende ord om 
OZ, og heraf kunne man vel kun udlægge, at OZ 
også kunne ledes af en mand, som ikke er uddannet 
journalist.

Om kritikken af tilbagegangen af EDRs medlems
tal gjorde 6PA opmærksom på, at kassererens regn
skab viste noget ganske andet. 150 ny medlemmer 
var dog en fremgang, man ikke kunne komme uden
om. Formandens beretning blev enstemmigt god
kendt.

Fortsættes i næste nr.
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Wrangel Island.
Ophævningen af bonus for denne ø skyldes bl. a., 

at den ikke opfylder nogen af kravene for separat 
land. Der er Indtil nu ingen, der har fået krediteret 
points for denne ø. Ophævelsen er trådt i kraft.

Derimod kan det meddeles, at Cayman Islands på- 
ny er blevet optaget på landslisten. Forbindelser 
efter 15. nov. 1945 vil derfor være ok for DXCC.

Resultater fra WAEDC 1960.
OZ7BZ 10.045 192 Qso’s 95 qtc 35 Multi
OZ4FF 3.920 47 Qso’s 149 qtc 20 Multi
OZ6RL 2.275 65 35 Multi
O.Z2NU 1.798 58 31 Multi
OZ7AX 924 44 21 Multi
OZ7BW 384 24 18 Multi
OZ6HS 153 17 9 Multi
OZ3GW 2 2 1 Multi

Bedste europæiske resultat var DLlKBs 254.483 
pts.

DARC havde ved udgangen af 1959 ialt 11600 med
lemmer, hvoraf 5331 med sender-licens, hvilket er 
ca. 85 °/» af de 6260 licenserede radioamatører i 
Tyskland.

WHD - Worked Hungarian Districts.
Forbindelser til dette diplom gælder fra 1. jan. 

1958. Alle amatørbånd må benyttes og enten CW 
eller Fone.

Man skal have kontaktet mindst 5 forskellige un
garske distrikter.

Logextrakt med dato-tid-call-frekvens-RST eller 
RS samt vedlagt 5 IRC’s sendes til

Central Club of Hungarian Radio Amateurs 
Postbox 185,
Budapest,
Hungary.

RSGBs årlige
Internationale Radio Hobbies Exhibition finder sted 
fra den 23. til 26. nov. 1960 i Royal Horticultural 
Society’s Old Hall, Westminster, London — hvis 
nogen skulle komme forbi.

I OK-DX contesten 1959
blev OZ4BG nr. 50 på alle bånd med 333 qso’s og 
1998 points, OZ4RT kom som nr. 65 med 180 qso’s 
og 1440 points.

På 80 m var vi repræsenteret ved OZ3LI, der blev 
nr. 48 med 72 qso’s og 72 points.
På 40 m:

nr. 18 OZ6RL 142 qso’s og 284 points
nr. 22 OZ7UW 114 qso’s og 228 points

På 20 m:
nr. 11 O.Z7BZ 258 qso’s og 774 points

Fra „CQ“ Magazine
har vi sammen med indbydelserne til årets „World 
Wide DX-Contest“ også modtaget resultaterne fra 
testen i 1959, hvor OZ har fået følgende placeringer:

Fone: (Enkelt operatører). 
OZ5JT A 96.600 251 61 100 B

OZ3WK A 31.291 143 35 48 B
OZ5KQ 30.222 174 25 48 B

CW: (Enkelt operatører). 
OZ4RT A 34.181 183 37 96 B
OZ7BW A 8.580 104 19 46 B
OZ3SN A 7.020 92 13 23 B
OZ7AX A 1.518 31 13 20 A
OZ2NU A 1.500 40 11 19 B
OZ7BG 21 9.381 77 18 35

OZ2NU 7 12.850 253 10 40 B
(Multi-operatører).

OZ7EX A 31.047 153 40 91 B
Grupperne efter kaldesignalet angiver: Bånd, 

slutresultat, antal qso’s, zoner og lande. Afsluttende 
bogstav angiver:

A. = input op til 35 Watts 
B = input op til 150 Watts 

Fremhævede kaldesignaler modtager diplomer 
som vindere af deres klasse.
„CQ“s „World-Wide DX-Contest 1960“.

Årets CQ-Contest finder sted med
Fone afd. d. 29. okt. kl. 02.00 GMT til 

31. okt. kl. 02.00 GMT 
medens CW afdelingen afholdes

d. 26. nov. kl. 02.00 GMT til 
28. nov. kl. 02.00 GMT 

løvrigt henvises til okt. nr. 1959 af „QZ“, hvor 
testens regler står fuldt detailleret.

Her skal vi slutte med, at logs ikke må være 
poststemplede senere end d. 1. dec. 1960 for Fone 
afdelingens vedkommende og ikke senere end 15. 
jan. 1961 for CW afdelingens vedkommende. Logge
ne skal sendes direkte til:

CQ Magazine 
300 West 43rd St.
New York 36 N. Y.
U. S. A.

og kuverten skal desuden være mrk.: Att: Contest 
Comittee.

DXCC noter.
Meddelelse er blevet givet om 5 nye tilføjelser til 

ARRL’s landsliste. De nye lande er:
Marcus Island, der er beliggende i Pacific ca. 700 

miles øst for Iwo Jima. Det er en isoleret ø, der 
ikke hører til nogen ø-gruppe 

Forbindelser med Marcus Island gælder fra og 
med 15 nov. 1945.

Mali Federation er beliggende i Vest Afrika og 
omfatter republikkerne Senegal og Sudan. Disse 
områder har tidligere været betragtet som en del 
af Fransk Vest Afrika.

Den 20. juni 1960 blev Mali Federation uafhængig. 
Forbindelser med Mali Federation gælder fra 
nævnte 20. juni 1960.

EDRs skandinaviske VHF-dag.
Man må ikke tro, at det har været muligt at 

gøre resultaterne op fra EDRs årlige VHP-dag, 
dertil indløber alt for mange logs de allersidste 
dage i fristen — eller efter dennes ophør. Men vi 
vil gerne mildne lidt på ventetiden med i dette nr. 
at bringe en oversigt over de „krævede" points. 
Det skal derfor slås fast, at nedenstående resul
tater er uden forbindende. De officielle tal kommer

næste „OZ".
OZ2ES 22675 OZ7KU 5382
SM7BE 22188 OZ6PB 5255
SM7BZX 20005 OZ7QP 5165
OZ2AF 17079 OZ7AN 5126
OZ7G 16488 OZ4EK 4586
OZ9AC 15160 OZ9SA 4488
SM7AED 12252 DL1CK 3915
OZ7HJ 12133 OZ7R 3567
OZ5BK 11303 OZ3NH 3542
OZ2BB 10590 OZ1NN 3345
SM7CLC 10511 OZ4MP 3140
OZ5AB 10340 OZ8EDR 3046
OZ5MK 9384 OZ1BP 2600
OZ4KO 8095 DJ2EE/P 2330
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DL6QS 7639 OZ3BK 2421
SM6PU 7630 OZ1OL 2107
OZ1PL 7592 OZ8OS 2052
OZ8ME 7417 OZ6FL 1950
OZ8SOR 6920 OZ9HN 1398
OZ5VL 6486 OZ6OH 1142
OZ6JS 5741 OZ2PV 1053

Der er kommet nogle flere logs ind end de her 
nævnte, men vedkommende stationer har ikke øn
sket at figurere i resultatlisten, endvidere mangler 
der som sædvanligt en del logs.

OZ2NU.

PAPHYLSTRE.
Traffic Department befinder sig påny i den situa

tion, at den må efterlyse paphylstre til forsendelse 
af diplomer og de i den senere tid så stærkt efter
spurgte pejlekort.

Traffic Department tillader sig derfor at fore
spørge — først og fremmest de der har modtaget 
diplomer eller kort om at returnere den anvendte 
emballage — men ellers iøvrigt alle andre amatører 
om at gå på jagt efter hylstre.

Dette er en indsats til gensidig hjælp — og vi 
siger tak på forhånd.

OZ2NU.

WA2EDD calling.
En ung amerikansk amatør har bedt sin mormor, 

der for tiden er på besøg i Danmark, om at sætte 
ham i forbindelse med OZ amatører. Han er qro på 
15 og 20 mt. båndet med SSB og AM, om effekten er 
der ingen oplysninger. Såfremt der er nogle OZ 
amatører, der kunne tænke sig at kontakte ham, 
vil han blive meget glad.

Call og QTH er WA2EDD, Jack Comer, 828 Nancy 
Way, Westfield, New Jersey. Nærmere oplysninger 
giver hans mormor gerne. Fru Marie Christensen, 
Østrigsgade 1, 3. tv., København S.

DX-mandstesten 1960.

Opgørelse pr. 30. sep. 1960:
3,5 7 14 21 28 ialt

OZ6RL 10 22 50 48 22 152
OZ2NU 5 32 63 20 32 152
OZ7SN 7 12 22 41 31 113
OZ5KG 0 0 82 0 0 82
OX3DL 0 1 46 24 7 78
OZ7OF 4 14 20 13 9 60
OX3UD 0 0 43 0 0 43
OZ8HC 0 1 2 0 0 3

OZ2KD.

Allerførst tak til rapportørerne OZ7BZ - 7OF -
8KB m. fl. for deres QTH lister. Det er rart at se, 
at der er interesse for sagen, men vi skal have flere 
med. Kære DR-amatører, kom frem fra Jeres pau
luner, rubrikken er også åben for Jer. I aflytter 
sikkert mange fine ting, som vi kan bruge i de 
kommende båndrapporter.

SAC-contesten er nu overstået, og det ser ud til, 
at der var fin deltagelse, i hvert fald fra ikke- 
skandinaviske stationer. Særlig synes UA-stns at 
have været aktive. Ak, ja, bare de nu vil indsende 
logs. Også fra DX-stationer var der deltagelse, og 
det er nok lykkedes nogle jægere at snuppe nye 
lande i testen. Vi er spændt på, hvad den kommen
de VK/ZL-test vil bringe.

OZ4FF, Karsten, er kommet til hovedstaden og 
har opslået sin QTH på Amager, så nu skal der 
nok komme gang i jagten her fra øen. Han levner 
nok ikke mange DX til vi andre.

OZ6RL, Ulf, melder om nye lande på CW: 
W8UTQ/3V8, KG4AB, VS5GS samt VQ1SC, der 
såvidt vides er en DX-pedition. Congrats med din 
nye Ground/plane.

Til OZ3CF vil jeg sige tak for brevet. Jo, Jørgen, 
jeg skal nok formidle besked for dig med GC2FHV. 
Vi taler om det under hans besøg her. Men pse, hav 
tålmodighed lidt endnu, der går nok nogle uger. 
Dine 7 Watts går fint, ob.

OZ7OF meddeler, at han kører med 100 W til en 
TB2,5/300 og multidipole (å la 3Y) til 15, 20 og 40 m, 
og RX er 21 Tubes dobbeltsuper med 7BO’s 35 kc/s 
MF-forstærker.

Man fristes mange gange til at spørge, hvorfor 
er der så få OZ-hams, der er aktive på CW? Det 
er nemlig altid fra de samme trofaste, man mod
tager rapporter. Lytter man på CW-båndene, kom
mer man uvilkårlig til det samme resultat: det 
står sløjt til med morsefærdigheden herhjemme. 
Det er så meget mere uforståeligt, for de bedste 
og sjældneste DX, kan faktisk kun med held kon
taktes på CW. Så er der også det faktum, at man 
for at have en amatørlicens skal kunne morse, et 
faktum som mange totalt synes at overse. Der 
startes under mottoet: „Når du har fået din licens, 
så gå på fone og glem hurtigst muligt, at der noget, 
der hedder CW!“ Tænk i tide på hvad der vil ske, 
hvis der en skønne dag kræves omprøve i morsning 
og høring! Det blev i hvert fald en tynd QTH-liste, 
der blev udgivet efter sådan en omgang. Prøv at 
lytte til erfarne DX-folk både ude og hjemme, når 
de fortæller om deres oplevelser på båndene, og 
du vil opdage, at dette ikke er tomme ord. Det kan 
faktisk ikke forklares, det skal opleves.

Vi kan så gå over til at se på månedens resultater.

3,5 Mc:
OZ2NU: DJ - HA - OK - SP - LA.

7 Mc CW:
OZ2NU: UA2 - YU - LZ - OE - UA9 - EA - 

LX2GH - UP - W2 etc.
OZ3CF: ZA2BAK - OHØ.
OZ4LP: PY - ZC4 - KV4CI/KP4 - UAØAG. Hørt 

FM7WD.
OZ5S: UD6 - UA9.
OZ7OF: YV5CL - ZC4AK - ST2AR - Wl-2-3. 
OZ8HC: HB9 - DL - OHØNF.

7 Mc Fone:
OZ8HC. LA.

14 Mc CW:
OZ1DX: JA - KL7 - OY2H - 0X3 - UA9 - UJ8 - 

VQ3 - W/Kl-4-7 - ZS2 - 3A2 - 4X4 - KH6.
OZ2NU: UB5 - W2 - K2 - UT.
OZ3CF: 3A2 - YI1 - HZ1 - W/K2-3-4-6 - PY - 
VK2 - VU2 plus en halv JZØ-QSO.
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OZ3LF: UA9’s - KL7 - W1 til 0 - VK - ZL - PY - 
VE - 5A2 - 4X4 plus en bunke andre. Fb. Leif.

OZ5S: KL7 - FA3 - OD5 - KH6 - JA - PY - VE - 
TF3 - UA9.

OZ6RL: Møder med en meget fin liste, hvoraf vi 
tager: EL4 - CN8 - HK1 - KG4 - VQ1SC - W/K’s - 
VE’s - PY’s - 3V8 - FA.

OZ7OF: EP1AD - HZ1AB - 9M2FS - HC2VB - 
M1/I1IN - 3V8.

70F rapporterer hørte stn’s: HK7ZT - VS90A 
(OMAN) - FP8BO (St. Pierre) YA1BW - 602AB.

OZ7BZ: 0X3 - CX - 4S7 - SVØWO (Kreta) - TI - 
Ml - FY7YF.

OZ8HC: UA9 - UF6.
OZ8KB: 4X4YL - OD5 - LX - 3A2 - EA8.

14 Mc Fone:
OZ6RL: CN2 - OY2A - OY5S - 3A2CN - 5A2. 
OZ8HC. G.

21 Mc CW:
OZ6RL: LU - OHØ - VE2 - VQ2 - VS5GS - 

W/Kl-4-5 0.
OZ8HC: K4-5 - F.
OZ7OF: 3V8 - ZD2JKO - KL7 - W’s.

21 Mc Fone:
OZ6RL: EA7 - JA1 - KL7 - MP4 - VS1 - YA1AO - 

W/K’s - ZE6 - 4X4 - 5A3 - 9K2.

28 Mc CW:
OZ6RL: K2.

28 Mc Fone:
OZ6RL: UA9 - UW9 - UF6 - VQ2 - W/K 1-5 - 

ZS6.

Lidt af hvert.
Efter hhv. 5.-7.-8. oktober finder følgende DX- 

peditions sted: Danny (Yasme III) kører som
HC8VB.

ZS6RM vil køre fra ZS8 (Basutoland).
VR2DO bliver aktiv fra VR6.
De, der mangler Mauritania for DXCC, kan holde 

udkik efter FF1AG, som er aktiv på 21 Mc abt 1900 
Dnt.

W2KYN/EP har nu kaldesignal EP5X.
Lyt efter VP5AB på Cayman Islands.
ZC5AE er rapporteret meget aktiv fra Britisk 

Nord-Borneo på 14 Mc, CW.
UL7JA kører med 200 W SSB og en ground-plane, 

han er god at få til SSB-DXCC.
Ruanda-Urundi. Aktive stns er 9U5KU og 9U5PD 

med CW. 9U5DM kan ofte høres med AM.
Reunion-Island. FR7ZD, Guy, som så mange har 

kontaktet på 14 Mc er også aktiv på 21 Mc, CW og 
Fone på hhv. 21050 og 21245 kc.

SSB-log v. OZ7BQ.
W3ZA/EP (OD5CT) er ofte i Iran, besøger iøvrigt 

normalt hele den nære Orient med korte mellem
rum, som FL8ZA vil han køre fra Fransk Somali- 
land omkring 8.—10. dec. 'QSL går til P. O. Box 
2043, Beirut, Libanon.

3V8CA er et call tildelt W8UTQ i Tunis.
KG6NAB og KG6FAE er aktive med SSB fra 

Guam. KG6NAB QSL, Box 153, Navy 926, FPO, 
San Fransisco, Californien, USA.

EP5X er også aktiv fra Iran og opgiver QSL-adr. 
Interpol Police. HQ TEHERAN, Iran.

SW0WV er eneste SSB station på Rhodos i øje
blikket og adr. er P. O. Box 172, Rhodos, Greece.

VS6EK fra Hong-Kong er ofte hørt om eftermid
dagen med god signalstyrke.

KX6BQ på Marshall Isl. har netop ændret QTH, 
så han ønsker ikke QSL før hans er modtaget. Han 
er iøvrigt nem at få fat på.

W4BPD rejser i øjeblikket rundt i Europa med en 
KWM-2 og har hidtil kørt fra 3A2BW og Ml/ 
W4BPD. Han regner med at køre fra Vatican Staten. 
QSL til W4TO (er også på CW).

VR1D er igang med SSB xtalstyret på 14,113 på 
søndage kl. 05 GMT.

KW6CL har nogle dage buldret igennem fra 
Wake Isl. QSL til Box 26, Wake Island.

VE7ZM er god at kontakte, hvis man mangler 
oplysning om QSL-adresser. Han er manager for 
adskillige stationer og er meget inde i DX.

Mange gode DX-stns kan, når W går godt igen
nem, findes mellem 14,100—14,200, omkring 14,120 
og 14,180 kcs. Dette område synes i nogen grad at 
skulle overtage 14,300—14,350’s rolle som exclusivt 
DX-bånd. Også mange W’s lytter efter svar i dette 
område.

WKD SSB Stns på 7BQ:
3A2BW - W3ZA/EP - KG6NAB - SVØWV (Rho

dos) - KX6BQ - M1/W4BPD + OY - OX - HZ - 
5A - W - G.

Vy 73 + DX OZ 7BQ/Joe.

QSL - QTH’s:
EP1AD: P. O. Box 951, Teheran, Iran.
HC2VB via W8EWS, Golden W. Fuller, P. O. Box 

6066, Flint 6, Mich. USA.
M1/W4PD og M1/I1IN via W4TO, J. E. Buck- 

Jaynen, Jr. Box 341, stn-A, Atlanta, Georgia, USA.
W8UTQ/3V8/3V8CA, Sydney Wagoner, US EM- 

BASSY, TUNESIA. (Tak til 70F for ovenstående).
JT1AC: Box 369, Ulan Bator, Mongolia.
SV0WO: Box 564, Athen.
3A2BW: via W4TO (QTH ovenst.).
LX3EQ: via DL6EQ.
AP2Q: P. O. B. 65, Lahore, W,-Pakistan (QTH 

ikke korrekt i call-book).
JT1KAB: Som JT1AC.
9U5VS: P. O. B. 62, KIGALI, Ruanda Urundi.

Ja, det var alt for denne gang. Jeg håber på 
mange rprts næste måned. Støv nøglen af og gå i 
krig med morsen. Det er dog trods alt den letteste 
(og sjoveste) måde at lave DX på. Gid dette ville 
gå op for mange flere. Pse husk rapporterne inden 
den 25.

Vy 73, DX, Svend, OZ5S.

Vi kan vist godt være enige om, at den Sommer, 
der nu er gaaet, har været noget af en Skuffelse, 
hvad conds angaar. Saa meget mere er der Grund 
til at glæde sig over de to Aabninger i September: 
Aurora-Aabningen den 4. og 5. Sept. og de udmær
kede Forhold for indenlandske Forbindelser i Dage
ne 10. til 12. September.

Glæden over Aurora-Aabningen var dog iblandet 
en vis Portion Bitterhed, eftersom den ganske synes 
at være gaaet OZ-Amatørernes Dør forbi, med min
dre vi da regner OZ7IGY med, for 7IGY hørtes af 
SM3AKW (Hulton nær Hernosand) Kl. 23,00 den 4/9.

SM3AKW har i øvrigt endnu en Sensation at 
berette om, idet han den 5/9 sent paa Eftermid
dagen havde QSO med UR2BU. Dette var den
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anden QSO mellem UR og SM; den første blev op- 
naaet af SM5MN Dagen i Forvejen. UR2BU’s QRG 
er 144,160.

Her vil man maaske spørge, om ikke OZ2BB’s 
Aurora-Indikator kunde have fortalt ham, at der 
var noget at gøre? Og Svaret lyder, at 2BB des
værre var bortrejst den Dag; men da han kom 
hjem, kunde han aflæse de kraftigste Udslag, han 
nogen Sinde havde haft. Det viste sig senere, at 
Indikatorens Tidspunkter for kraftigst Reflektion 
stemte paa Minuttet med de Tidspunkter, SM6PU 
havde noteret i sin Log.

Den udeblevne OZ-Aktivitet under Aurora-Aab- 
ningen skyldes nok for en Del den Kendsgerning, 
at den indtraf umiddelbart efter Afslutningen af 
den europæiske VHF-Test!

Den troposfæriske Aabning 10—12/9 gav som 
nævnt fine indenlandske Kontakter. Her paa Sjæl
land var Aktiviteten tilsvarende høj. Ogsaa Jyder
ne var i Gang, og selv om vi herovre var lidt skuf
fede over, at de ikke drejede Beamen mod Øst, 
kan vi dog ikke fortænke dem i, at de hellere vilde 
lytte efter DL, PA og ON. Men OZ2BB (Skive) og 
OZ4AU (Thisted) havde dog adskillige QSO med 
københavnske Stationer. OZ1NN (Aabenraa) op- 
naaede QSO med DL, PA og ON den 11/9.

Helt uventet var der en tysk Test den 24. og 25. 
September; det var OZ7LX, der fik Meddelelse om 
den fra DL0HH via 80 Meter. Det lykkedes dels 
via 2 Meter og dels pr. Brev at advisere de større 
Aktivitetscentrer Landet over; men OZ-Deltagelsen 
var vist ikke stor (der var i øvrigt temmelig megen 
Aktivitet af OZ-stns den Weekend). OZ3NH (Farre) 
fik kun een Forbindelse, med DL6QS, og hørte 
DJ0AU og DL3LUP. OZ7LX (København) og 
OZ5AB (Værløse) var ogsaa med og fik hver nogle 
QSO med DL.

For 5AB’s Vedkommende var den tyske Test dog 
en temmelig besværlig Historie, idet den laveste 
Halvdel af Baandet var blokeret det meste af Tiden 
af en lokal Station, hvis Modulator var ustabil og 
derved fik PA-Trinet til at optræde som en Art 
Multivibrator. Den paagældende Station opgav ikke 
sit Kaldesignal, oplyser 5AB.

— Dette er nu ikke nogen enestaaende Foreteelse 
(ikke at opgive sit Kaldesignal, altsaa!). Det er 
meget almindeligt, at lokal-qsoende Amatører af
slutter en Senderperiode med blot at sige „skifter", 
„over“, eller „kom“. Vi bør alle opgive vort Kalde
signal, ikke alene fordi vi er forpligtet til det, men 
ogsaa fordi vi derved hjælper vore lyttende kam
merater, som naturligvis gerne vil vide, hvem de 
har indstillet paa.

— Det er almindeligt akcepteret, at man prin
cipielt ikke bør bruge større Effekt en den, der er 
nødvendig til at opnaa sikker Forbindelse under 
de givne Forhold. Mange Amatører synes at for
tolke denne Grundsætning paa den Maade, at de i 
Stedet for „Effekt" sætter „Modulationsprocent". 
Dette kan i og for sig være berettiget, især dersom 
Anvendelsen af fuld Modulation resulterer i BCI og 
TVI. Hellere QSO med lav Modulation end slet 
ingen QSO, den Sag er klar. Men hvis man kan 
tillade sig at køre med fuld Modulationseffekt, bør 
man gøre det, og af samme Grund, som man bør 
opgive sit Kaldesignal ved Begyndelsen og Afslut
ningen af hver Sendeperiode. For maaske sidder 
der en (eller flere) og lytter i den modsatte Ende af 
Landet, og nøjes man med at modulere 60—70 % 
(hvilket ofte er Tilfældet), hvad hører saa Manden 
i den anden Ende? Absolut intet ud over en tom 
Bærebølge! (Med mindre Forholdene da er rent

eventyrligt gode, og saa gode er de som bekendt 
sjældent).

Men hvis man nu engang ikke kan tillade sig at 
skrue op for Modulationen uden at risikere at faa 
Vrøvl, hvad er der saa at gøre ud over at prøve 
paa at klare Problemet gennem Afskærmning, 
Filtre etc? Der findes een Udvej, nemlig Anvendel
se af FM. Dog skal Signalet helst modtages paa 
en Modtager, der er forsynet med Diskriminator; 
ellers vil FM i Almindelighed ikke være stort bedre 
end et AM-Signal med for lav Modulationsprocent. 
For ca. 8 Aar siden blev der slaaet kraftigt til Lyd 
for Anvendelse af FM paa 2 Meter, og OZ9ROS 
viste i en lang Række Artikler i OZ (Nr. 2, 3 og 4, 
1951), hvorledes det gøres, saavel sender- som mod
tagermæssigt. Paa et vist Tidspunkt var der faktisk 
ikke saa faa Stationer, der kørte med FM, dels 
fordi det var nemt og billigt (og strømbesparende), 
og dels fordi man derved undgik BCI og anden 
QRM, f. Eks. med Tunghøreapparater. Baandop- 
tagere var ikke saa almindelige den Gang, men 
man kunde tage dem med ogsaa.

Men Anvendelsen af FM paa 2 Meter varede kun 
nogle Aar her i Landet. Dels voldte det Vanske
ligheder, at der dengang endnu anvendtes Mod
tagere med ret bred MF-Baandbredde, og paa dem 
kunde man næsten ingen Modulation høre. Dels — 
og navnlig — var der det kedelige, at ingen af os 
udover 9ROS fik sig taget sammen til at bygge en 
Frekvensdetektor til 450 kc, der duede (underteg
nede prøvede forresten paa det, men Forsøget mis
lykkedes desværre, grundet paa manglende Er
faring).

I Dag, da vi har TVI-Problemet inde paa Livet 
af os, kunde der maaske være god Grund til paany 
at tage Spørgsmaalet om FM paa 2 Meter op til 
Overvejelse. Nu bruger vi jo næsten allesammen 
Modtagere med en MF-Baandbredde, der er noget 
mindre end en AM-Radiofonimodtagers, saa den 
Side af Sagen skulde ikke længere være det Pro
blem, det var i sin Tid. Hvad Bygning af Frekvens
detektor angaar, kan henvises til en Beskrivelse i 
QST for September 1946 af en Tretrins modstands
koblet MF-Forstærker (MF = 200 kc) efterfulgt af 
en ligeledes modstandskoblet Frekvensdetektor. 
Der er ikke een eneste Spole i hele Opstillingen, 
saa der er ikke noget, der skal trimmes! Da MF- 
Trinene er modstandskoblede, virker de samtidig 
som Begrænsere, naar de faar Styring ud over en 
vis Værdi. Der kan vælges mellem FM og AM ved 
Hjælp af en topolet Omskifter.

Endvidere kan det nævnes — og her er maaske 
den mest tiltalende Løsning paa Detektorproblemet
— at det ved et passende Valg af Modstands- og 
Kondensatorværdier er muligt at konstruere en 
Forholdsdetektor saaledes, at den modtager FM og 
AM lige godt; — den „ved" ikke, om den har med 
den ene eller den anden Slags Modulation at gøre
— dog maa man saa give Afkald paa Frekvensde
tektorens Støjbegrænservirkning. En Beskrivelse af 
en saadan Detektor, komplet med Vikledata m. m. 
findes i Radiopraktiker-Biicherei Nr. 49: „UKW- 
Hand-Sprechfunk-Baubuch", Side 51, 52 og 61.

Men skulde det forekomme for svært eller for 
omstændeligt at lave sig en Frekvensdetektor, saa 
kan der dog i hvert Fald henvises til FM som en 
Udvej for de 2-Meter Amatører, der ellers ikke 
kan køre i TV-Tiden.

2-Meter Klubbens Møde den 28. September.
OZ7BR indledte med at berette om to epoke

gørende Bedrifter, amerikanske Amatører har ud
ført paa VHF i den forløbne Sommer.
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Den 21. Juli opnaaedes der for første Gang i 
Historien Tovejsforbindelse mellem Amatørstatio
ner via Maanen. Det fandt Sted paa 1296 Mc, og 
Stationerne var W1BU i Massachusetts og W6HB i 
Kalifornien. Afstanden var ca. 4000 Kilometer, og 
Forbindelsen vedligeholdtes i flere Timer. Selv om 
der anvendtes Grej af et Format og Omfang, der 
ligger uden for de fleste Amatørers Rækkevidde, 
fortjener Begivenheden alligevel en fremtrædende 
Plads i Amatørbevægelsens Annaler, fordi den har 
understreget, at Amatører stadig er i Stand til at 
hævde sig i Konkurrencen med professionelle Tek
nikere og Videnskabsmænd.

Den anden Begivenhed bestod i, at der den 20. 
Juli opnaaedes Forbindelse — desværre kun den 
ene Vej — mellem Kalifornien og Hawaii paa 432 
Mc. Stationerne var KH6UK og W6NLZ.

OZ7BR fortalte dernæst morsomt og underhol
dende om sin Deltagelse i RSGB’ National Conven- 
tion i Cambridge. To Punkter bør især omtales: 
et Foredrag af Professor Radcliffe om Amatørbe
vægelsens allertidligste Begyndelse ca. 1895 — og 
vel at mærke paa VHF, nærmere betegnet paa ca. 
60 cm! Afstanden var forholdsvis beskeden, et Sted 
mellem 5 og 10 Km (men der er sikkert mange af 
os, der i Dag arbejder paa 2 Meter, der husker den 
Tid, da vi var glade for at naa 10 Km med vort 
primitive Grej). Senderen var en Gnistsender, og 
Modtageren anvendte en magnetisk Detektor med 
et Galvanometer som LF-Indikator. Antennerne 
var Dipoler begge Steder. Den paagældende Amatør 
havde af gode Grunde ikke noget Kaldesignal, men 
hans Navn er sikkert de fleste bekendt: Rutherford. 
Han studerede dengang ved Cambridge Universitet.

Det andet Foredrag var af Professor Ryell (G3CY) 
om Emnet Radioteleskoper. Det kan maaske fore
komme os Radioamatører noget periferisk men har 
dog en solid Relation til vort Arbejde derved, at 
Radioastronomien er baseret paa det Faktum, at 
Stjernerne udsender Støj paa VHF-omraadet, og 
at denne Støj kan modtages paa følsomme Modtage
re. G3CY hævdede at være Indehaver af en DX- 
Rekord, der vil væfe svær at slaa, idet han har 
modtaget Støj fra en Stjerne 450 Millioner Lysaar 
borte! Foredragsholderen udtalte sig ogsaa om Mu
ligheden for Radiokommunikation mellem Jorden 
og andre Kloder; en saadan Mulighed er, erklærede 
han, saa forsvindende lille, at man saa godt som 
kan se bort fra den, alene af den Grund at et Signal 
vilde være henved 4 Aar om at naa fra Jorden til 
den nærmeste Stjerne; Svaret vilde være samme 
Tid undervejs. Paa den Maade kan en QSO jo let 
komme til at trække ud.

7BR havde naturligvis ogsaa Lejlighed til at 
mødes med andre VHF-Amatører derovre og danne 
sig et Indtryk af deres Arbejdsforhold, Meninger 
etc. Han fik følgende at vide om 2-Meter Arbejdet 
i England:

Alle Sendere er krystalstyrede. VFO’en synes 
man ikke om; „almindelig VFO hen over hele Baan- 
det“ lige som paa 80 Meter betragtes som et Onde, 
der maa undgaas. Dette maa ogsaa ses paa Bag
grund af, at 2-Meter Baandet er delt efter en fri
villig Ordning, saaledes at Landets sydøstlige Hjør
ne har den laveste Del af Baandet, London ligger ) 
Midten, og Skotland i den høje Ende. Aktiviteten 
i England er omtrent som her og af lignende Karak
ter. TVI betragtes ikke som noget Problem, alm. 
BCI er man meget bange for. — 7BR overværede 
desuden en meget vellykket Demonstration af Ama- 
tør-TV paa 432 Mc, over en Distance paa godt 40 
Kilometer. — 7BR medbragte mange Hilsener til 
danske VHF-Amatører fra deres engelske Kolleger.

Frekvenslisten.
Siden vi sidst har bragt Tilføjelser til Frekvens

listen, er der kommet ikke saa faa nye Amatører til. 
Disse opfordres til at meddele Frekvenser til 
OZ5MK, saa de kan publiceres til almindelig 
Orientering.

70 Cm.
I Oktobernummeret af det svenske QTC beskriver 

SM6BTT et Triplertrin til 432 Mc. Der anvendes 
et QQE 06/40. Input er ca. 50 Watt, Virkningsgraden 
28 %. Der er fra Goteborg med denne Tripler som 
PA-Trin opnaaet QSO med OZ1PL (Grenaa) 8 
Gange i Tiden 28/7—1/8 (Afstand: 150 Km). QSO er 
ogsaa opnaaet med SM7BAE og SM7BZX (Afstand: 
240 Km). Antennen var en 12-E1. — altsaa en lille 
Antenne efter 70-Cm Forhold.

2-Meter Klubbens næste Møde
finder Sted Onsdag den 26. Oktober Kl. 20,00 i 
Lokalet paa Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 
(Indgang i Gavlen). OZ7G vil tale om nye Long- 
Yagi Antenner paa 2 Meter.

UK 7 afholder Møde i November.
UK 7 har planlagt et Fællesmøde med 2-Meter 

Klubben først i November. Desværre er det, medens 
disse Linier her skrives (det sker i sidste Øjeblik) 
ikke muligt at opgive Dato og Mødested; men her
om vil Oplysning blive givet paa 2-Meter Klubbens 
Møde den 26. Oktober.

Mogens Kunst, OZ5MK.

E. D. R. Korsør afdelings stand på en 3 dages 
hobbyudstilling i Korsør 9., 10. og 11. september. 
Til højre på billedet gemmer sig stationen, der ar
bejdede på 80 og 20 cw/fone, senderen en DX-40, og 
modtageren 5UAs dobbelt-super. Af operatører hør
tes bl. a. TUS - 5UR - 3PR og 3Y. Skriften på facaden 
lod sig ikke fotografere! (,,Kortbølgeamatørerne“).

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Afd. holder møde hver anden mandag i „Cirkel
ordenens selskabslokaler", Falkonerallé 96 o. g. Der 
er parkering i gården med indkørsel fra Franckes- 
vej.
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Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborg- 
vej 201, 1. sal., N. V., tlf. SØ 4587.

Kasserer: OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvardsvej 
9, 2. sal, F., tlf. GO 1902 v. Post-giro 59755.

Nye medlemmer eller gæster kan henvende sig til 
OZ8Y, som sidder og deler QSL-kort ud til medlem
merne til venstre for indgangen.

QSL-centralen er åben kl. 19,30—20,00. Husk at 
meddele 8Y, om I vil have kort igennem afdelingen.

Siden sidst:
Den 5. sep. havde vi besøg af civilingeniør 

Hendriksen fra radioingeniørtj enesten, som holdt 
foredrag om transistorer i teori og praksis samt 
demonstrerede og gennemgik en elektronisk morse
nøgle med opsamler, som benyttes på Lyngby radio 
til kommerciel trafik.

Mødet den 19. sep. måtte aflyses på grund af fest 
i ordenshuset, og blev derfor afholdt den 22. sep. i 
fællesskab med amagerafd., hvor OZ’s tekniske 
redaktør, OZ7AQ, talte om krystal- og silicium
dioder og deres anvendelse samt demonstrerede sin 
ny modtager, som er beskrevet i sep. OZ.

Program:
17. okt.: Generalforsamling, alle møder.
31. okt.: OZ7G taler om antenner.
14. nov.: Får vi besøg af OZ3PR fra Heathkit, som 

demonsterer de kendte byggesæt.

Morsekursus.
Afd. morsekursus er nu i gang i signalskolens 

lokaler, og der deltager 30 elever.

Afdelingen påtænker at afholde andespil mandag 
d. 12. december, reserver denne aften, tag YL og 
XYL med. Program i næste OZ.

Vy 73 de OZ9SN. 

Rævejagter:
Søndag d. 23. okt.: Dagrævejagt kort A 2828 med 

start fra Fiskebæk Hotel.
Søndag d. 6. nov.: Dagrævejagt kort A 2828 med 

start fra Fiskebæk Hotel.
— Og der er stadig trænings jagter hver onsdag 

aften, kortområdet er A 3028, Ballerup, og der sen
des hvert kvarter fra k. 20,00 til 22,00. Vi samles 
hos ræven bagefter.

Vy 73 OZ2XT og OZ4AO. 

BUSKE MØLLE.
Buske mølle er solgt. Foranlediget af vedtagelsen 

på generalforsamlingen 1959, hvorved det blev på
lagt bestyrelsen at afhænde møllen, hvis der kunne 
opnås et antageligt tilbud, har bestyrelsen i det 
forløbne år forstærket anstrengelserne for at sælge.

Møllen er nu overtaget af en privatmand, der er 
ved at indrette den til sommerbeboelse.

Afdelingen benytter lejligheden til at takke Hams 
fra ind- og udland, der har aflagt møllen besøg, og 
beklager, at der ikke mere dér er husly at finde 
for en vandrende træt radioamatør.

p. b. v.
OZ5RO, O. Bia-vnsfeldt, formand. 

AMAGER
Formand: OZ1CC, Tverskov, Hastingsvej 46, tlf. 

,Su. 2991.
Mødeaften hveranden mandag Strandlodsvej 17 

kl. 19,30. Hurtigbus fra Holmens Bro til Lergravsvej 
stoppested.

Siden sidst:
22. september havde vi foredrag af 7AQ, emne 

transistors, og endvidere havde 7AQ den af ham 
konstruerede HF modtager med, så medlemmerne 
ved selvsyn kunne bese den. Mødet var arrangeret 
sammen med Københavns afd., og der var mødt 
mange op dog mest fra København (tak for besøget).

Fra november vil møderne blive ændret til 
mandag indtil videre for at konstatere, om det er 
torsdagmøderne, der er noget galt med, der er jo 
som regel godt TV om torsdagen, så det er muligt, 
det er det, der er årsagen til den sløje mødeprocent. 
Møderne om mandagen vil blive afholdt modsat 
Københavnsafd., således at vore programmer ikke 
koliderer med hinanden.

Sidste torsdagsmøde bliver 20. oktober, hvor hr. 
civilingeniør Hesselfeldt fra Civilforsvaret vil holde 
foredrag om: Civilforsvaret og dets opgaver. Civil
forsvaret er interesseret i muligvis at få nogle af 
radioamatørerne ind i signaltjenesten, reserver den 
torsdag og tag XYL med, de egner sig også til sig
naltjenesten.

Program:
Torsdag den 20. oktober: Foredrag ved hr. civil

ingeniør Hesselfeldt.
Mandag den 7. november: Klubmøde.
Mandag den 14. november: Klubmøde.

Vy 73 de OZ2XU. 

AABENRAA.
Nu har vi fået påbegyndt vores tekniske kursus, 

og interessen er over al forventning, man kan vist 
rolig spå, at der kommer mange nye sendelicenser 
blandt afd. medlemmer til foråret. Med hensyn til 
kursuset må der bemærkes, af'det stof, der er gen
nemgået på een kursusaften, i k k e  kan gennem
gåes yderligere på efterfølgende aftener, da vi så 
ikke kan nå igennem hele stoffet til foråret. Så 
mød op h v e r  kursusaften i din egen interesse.

Vel mødt til kursusaftenerne den 20. oktober og
3. november i afd.lokalet og hver „Rævemandag".

Vy 73 5WK. 

ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på 

Hjertingvej kl. 20.
Formand: Sv. B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 70 A, 

Esbjerg.

Siden sidst:
24/9 havde vi besøg af 2BB, som med et livligt 

foredrag om modtagere skaffede os en strålende 
aften.

Morsekursus og teknisk kursus er lige begyndt, 
og eventuelle efternølere vil ved en rask beslutning 
endnu kunne nå at komme med mandag den 17/10 
kl. 19 på „Bygningen" i Norgesgade.

Det ny program:
Onsdag den 19. oktober: 3BC taler om enkeltside

båndsmodulation og demonstrerer sin sender.
Onsdag den 2. november: 1HO fortæller om sine 

eksperimenter med Tesia og andre oscillatorer.
Onsdag den 16. november: 6BG demonstrerer sin 

2 meter sender.
Vy 73 de OZ6BG. 

LOLLAND-FALSTER
Til mødet den 2. november er det lykkedes os at 

få 4AO herned, og han vil tale om rævej agter-mod- 
tagere-sendere og deres brug, han vil også vise en 
film og nogle lysbilleder.

293



Han har nok en anden af vore kanoner på dette 
område med, så der er ingen tvivl om, at det bliver 
en god aften. 4AO har jo ledet en byggekreds på en 
halv snes mand, og de fik hver en god modtager ud 
af det.

Mødet er vort faste månedsmøde, altså første 
onsdag i nov., og det afholdes på „Baltic" i Nykø
bing kl. 20.

Øvrige onsdage mødes vi som sædvanlig i lokalet, 
hvor vi har byggeaften, et gitterdykmeter er under 
opbygning, så pse kig op.

Vedr. tekn. kursus er dette nu i fuld gang, og vi 
har i år fået 6KJ til at undervise, idet 4FL forlader 
afdelingen, vi benytter lejligheden til at sige 4FL 
tak for den tid, han har været her og ønsker god 
vind.

Som følge af at vore faste mødeaftener er onsdag, 
er tekn. kursus ændret til torsdag.

Der vil blive påbegyndt et morsekursus tirsdag d.
18. okt. kl. 20, undervisningen foregår i lokalet i 
Nykøbing, Dronningensgade 24, og der vil være at 
erlægge et indtegningsgebyr på kun kr. 5,00.

Vi håber at se rigtig mange onsdag d. 2. og siger 
på gensyn.

73 de 7NA. 

HADERSLEV
Vi har i sinde denne vinter at afholde et morse

kursus pr. radio på henholdsvis 2 m og 80 m fra 
OZ3M og OZ2JT efter følgende program:

OZ3M på 144,120 Mc med Aa:
Tirsdag og torsdag kl. 19,00—20,00.
OZ2JT i 80 m CW-båndet i området 3590—3600 

kc med Ai:
Lørdag kl. 14,00—15,00. Søndag kl. 10,00—11,00.
Der vil blive sendt klart sprog med forskellige 

hastigheder. Første udsendelse fra OZ3M tirsdag 
den 18. oktober, fra OZ2JT lørdag den 22. oktober.

Deltagerne bedes hielde sig skriftlig til den sta
tion, hvortil de lytter, efter den første udsendelse 
og derefter rapportere hver uge, således at vi har 
lidt kontrol med, hvor mange der hænger ved.

Adresserne er:
OZ3M, P. J. Christiansen, H. P. Hansensvej 2, 

Haderslev, telf. 2 35 70.
OZ2JT, J. Thomsen, Solbakken 27, Haderslev, 

telf. 2 38 96.
Dette kursus kan evenuelt tjene som ekstra 

træning i høring til andre „normale" kursus, så vi 
håber på rigtig mange deltagere.

Vy 73 de 2JT.

HOLBÆK
Vi samles på Dannevirke torsdag den 22. oktober 

kl. 20. På gensyn.
Vy 73 OZ8HC.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ9SH, S. Chr. Hansen, Kragsvej 49, 

tlf. 2 15 67. Kasserer: OZ4GS, Sv. S. Sørensen, Borg
mestervej 58, tlf. 2 18 34. Sekretær: Erling Nielsen, 
Sundvej 17.

Siden sidst:
Det er ikke så store ting, der er sket siden vores 

generalforsamling, først efter at disse linier bliver 
skrevet, starter vi på vinterens arbejde. — Med 
hensyn til hovedforeningens gf. i København, hvor 
en del medlemmer herfra var repræsenteret, kunne 
man efter diskussionerne på vores sidste klubaften 
spore almindelig tilfredshed med resultatet. Til 
lykke 6PA.

Programmet:
Mandag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.
Onsdag kl. 20,15: Morsekursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for senior.
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.

Som det ses, har vi placeret en rævejagt hver 
søndag formiddag, dette vil blive gennemført vinte
ren igennem, såfremt vejret tillader.

Månedens arrangement i oktober:
Torsdag den 20. okt. kl. 20,15: STORAUKTION, så 

vi vender bunden i vejret på rodekasserne, vinteren 
står jo for døren, så vi skal jo alligevel have grejet 
taget frem, nyt grej gi’r nyt initiativ.

Og som vi har set på tidligere auktioner, ved vi 
jo, at Arena fjernsyn skænker klubben en del ud
mærkede komponenter, som kan købes til spotpris.

Månedens arrangement i november:
Lørdag den 5. nov. kl. 20,15: ANDESPIL, familie

aften med yl, xyl, dans, spillemand, skæg, smørre
brød og P35.

Vi forventer, at alle, der ønsker at deltage, un
derretter formanden i god tid forinden. Alle er 
velkommen.

Vy 73 OZ9ER.
KORSØR

Formand: OZ3Y.
Afdelingen deltog i en hobbyudstilling i dagene

9., 10. og 11. september. I c/o med „Heathkit" 
(OZ3PR) havde vi en pæn stand med udstilling af 
både amatørbygget grej og byggesæt. Den arbej
dende radiostation var måske det, der tiltrak sig 
mest interesse, denne bestod af 5UAs modtager og 
„Heathkit“s sender, type DX-40. Udstillingen be
søgtes af ca. 3000 mennesker, deraf en del amatører 
fra andre byer.

Reserver aftenen den 27. oktober til afdelings
møde, nærmere senere pr. post.
SØNDERBORG

Formand: OZ7WZ, Harry Wolff, Hertug Hansvej 
37. Kasserer: OZ1AE, Kai Eskelund, Ringgade 198.

Søndag den 16. okt. 1960 startes med P og Ts vel
villige tilladelse morsekursus. Sendetid: 09,00—10,00, 
hver søndag, foreløbig til søndagen før jul. Fre
kvens: 3,520 MHz. Modulation: A1. Hastighed: ca. 
25 tegn i min. Der startes helt fra bunden. Det ned- 
skrevne kan indsendes til rettelse mod erlæggelse 
af gebyr kr. 10. Opgaver til rettelse sendes til for
manden. Gebyr vedlægges ved første indsendelse. 
Ved fornøden interesse kan kursus suppleres med 
undervisning i lokalet (varmecentralen bag „Alsbo").

Foreningens mødeaften fortsat hver onsdag.
73 de OZ7WZ. 

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

Siden sidst:
Torsdag den 1. september havde vi besøg af 

OZ4PS, som holdt et foredrag om transformation 
og vikling af transformatorer. Det var en lærerig 
og interessant aften.

Torsdag den 15. september holdt vi en pakkefest, 
der var mødt 7 medlemmer op.

Torsdag den 29. september skulle OZ3Y fra Kor
sør have holdt foredrag om TVI og brug af gitter
dykmeter, men 3Y måtte desværre melde afbud på 
grund af sygdom. Der var i stedet almindelig møde
aften. Vi håber, OZ3Y vil besøge os senere.
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Program:
Torsdag d. 20. oktober: Ræveaften.
Torsdag d 27. oktober: Besked fås senere.
Torsdag d. 3. november: Ræveaften.
Torsdag d. 10. november: OZ5GB holder foredrag 

om radiobølgers udbredelsesforhold. Der vises 
blandt andet en amerikansk film.

Vy OZ-DR1155.
ODENSE

Formand: OZ6RL, Ulf Krarup, Aaløkkehaven 3, 
Odense, telf. 12 93 70.

Torsdag den 27. oktober afholdes ordinær general
forsamling på Kragsbjerggården (Vandrerhjemmet), 
Kragsbjergvej 121. Mød talrigt op og vis jeres 
interesse for foreningens trivsel.

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil præ
mierne for onsdagsjagterne blive overrakt.

I september blev morse-og teknisk kursus påbe
gyndt med ca. 15 deltagere. Såfremt der er interes
serede, som endnu ikke har nået at melde sig til, 
kan det nås endnu. Kurserne bliver afholdt hver 
tirsdag aften, morse fra kl. 19,00 til 20,00 og teknik 
fra kl. 20,00 til kl. 21,30.

Afdelingens rævejagter er nu afsluttet for denne 
sæson med et noget magert deltagerantal til slut 
(3—4 hold!!). Resultaterne i Fynsmesterskabet blev 
følgende: Nr. 1: 8LD, 428 point. Nr. 2: 3SH, 394 
point. Nr. 3: 8NO, 358 point. Nr. 4: Egon Andersen, 
Svendborg, 342 point. Nr. 5: 3XW, 157 point. Nr. 6: 
7W, 93 point. Nr. 7: 7NF, 8,8 point.

Skægjagten, som dannede afslutningen på Fyns
mesterskabet, blev afholdt lørdag den 24. september. 
Nr. 1 blev 8NO, 114 min. Nr. 2: 8LD, 116 min. Nr. 3: 
Egon Andersen, Svendborg, 120 min.

3SH havde i år drillet os ved at lægge 2 ræve ud, 
men det skal være sagt til hans ros, at det ikke var 
umuligt at finde dem. Det hele var overstået på 
1½ time, hvorefter vi samledes på Ørbæk kro og 
fik os en kop kaffe samt et billigt grin over 7HJ og 
6RL, som havde gjort, hvad de kunne for at lokke 
os på glatis med en „VW“ smykket med antenner. 
Der var dog ingen, der tog notits af dem, hvilket 
kunne ses på deres skuffede ansigter, da vi kom 
til kroen.

Onsdags jagterne blev afsluttet den 28. september 
og stillingen blev følgende: Nr. 1: 3SH 501 point. 
Nr. 2 og 3 deles af 8LD og 8NO med 459 point. Nr. 
4: 3XW, 271 point. Nr. 5: C. Larsen, 229 point. Nr. 
6: 7W, 221 point. Nr. 7: 7NF, 178 point. Præmierne 
vil som omtalt blive overrakt på generalforsam
lingen.

Vy 73 OZ8NO.
SORØ

Når dette læses har vi allerede, som meddelt i 
sidste OZ, begyndt vore ugentlige tirsdags-kursus- 
aftener på „Apotekergaarden", hvortil vi venter 
stor tilslutning, idet der, hvis fornøden tilslutning 
opnås, vil blive undervist i såvel teknik som morse. 
Vi begynder hver aften kl. 20.

Onsdag den 19. oktober har vor afdeling bestået 
i 10 år, og vi påtænker i den anledning at afholde 
en lille sammenkomst lørdag den 22. oktober for 
derved at markere jubilæet, og vi håber, at også 
nogle af vore kammerater i naboafdelingerne vil 
få lyst til at aflægge os et besøg, ligesom alle radio
amatører forøvrigt er hjertelig velkomne. Vi mødes 
i vore lokaler kl. 18,30, hvor vi spiser vor med
bragte mad, og resten af aftenen vil gå med sel
skabeligt samvær, og hvad vi ellers kan finder på. 
Send os venligt et par ord, hvis I har lyst til at 
deltage.

Vy 73 OZ4NO.

NYE MEDLEMMER
7768 - Leif Rasmussen, Smedevænget 14, Odense.
7769 - Erik Rasmussen, Hovedgaden 59, Hårlev.
7770 - Max Madsen Olesen, Hjarnø, Horsens.
7771 - Aksel Hansen Wulff, Hjarnø, Horsens.
7772 - Jan Jordan, Østervangsvej 26, Randers.
7773 - OZ9KK, Knud Pedersen, Arnold Nielsens

Boulevard 34, 3. tv., Hvidovre.
7774 - Ole Brønnum, Fanøvej 15, Frederikshavn.
7775 - Vagn Jørgensen, Mimersgade 6 A, Horsens.
7776 - Jan Velschow, På Højden 26, Hellerup.
7777 - Sv. Aa. Vestergaard, Møllestræde 15, Kalund

borg.
7778 - Lis Olsen, Brandholms Alle 13 C, 1. th., Van

løse.
7779 - Søren F. Larsen, Ålekistevej 136, 2., Vanløse.
7780 - Niels Hansen, Christiansgade 27, Århus.
7781 - Arne Hansen, Nordborggade 29, 2. th., Århus.
7782 - Sv. Erik Holmboe, Ringgade 42, Struer.
7783 - Filip G. Jensen, Abildhøj 5, Gimsing, Struer.
7784 - Ivan Wahlgreen, Gammelmosevej 131,

Lyngby.
7785 - Mogens K. Hansen, Hobrovej 114, Ålborg.
7786 - Oscar Christensen, Jernvedlund, Gredstedbro.
7787 - Lennart Greig, Risingsvej 30, Odense.
7788 - J. Hansen, Langgade 24, Gedser.
7789 - Werner Gram, Rektorparken 22, 9., Køben

havn SV.
7790 - Palle Jensen, Vornæs, Svendborg.
7791 - Erling Larsen, Gyldenløvesgade 1, Odense.
7792 - J. P. Joh. Jensen, M/T „Adrian Mærsk“, c/o

A. P. Møller, Kongens Nytorv 8, Kbhvn. K.
7793 - MHT K409, Poul A. Hansen, Kystradarstatio

nen, Korsør.
7794 - Søren Ploug, Steinsgade 8, Odense.
7795 - Torben Lund, Kirkegade 113, Ikast.
7796 - Poul H. Laursen, Plantagevej 20, 1., Silkeborg.
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RANDERS
Af Randers Fortsættelseskursus blev vi inviteret 

til at deltage i ep. udstilling i Håndværkerforenin
gen søndag den 2/9. I håb om at få nye medlemmer 
slog vi til og gik igang med forberedelserne. Vi 
fik anvist plads i forhallen, hvor vi i hvert fald 
ikke blev overset. Hele tiden var der mange men
nesker samlet for at se, hvad der gik for sig. Det 
var meningen, at senderen skulle køre Vs time i 
hver periode, men på grund af de lange QSO’er 
var OZ700 i arbejde næsten hele dagen. En enkelt 
duplex-qso med 6HE gik fint ind og gav således 
tilhørerne en god garanti for, at grejet virkede.

Teknisk kursus begyndte mandag den 26/9 i afde- 
lingslokalet Hobrovejens gamle sygehus. Det er 
OZ5WJ, som leder undervisningen, og han begynder 
kl. 19 og slutter kl. 21. Indtil nu er der tilmeldt 17 
elever, og skulle der være flere interesserede, kan 
man henvende sig til 5WJ.

Kommer der over 30 deltagere, vil holdet blive 
delt i 2, hvoraf det ene lægges an på at opnå A- 
licensen.

Vy 73 de 4NH.

VEJLE
Vi har stadig møde hver tirsdag og torsdag kl. 

19,00 i afdelingens lokaler, Pilevænget 1, og ville jo 
gerne se nogle OB’s engang imellem. Mød nu op 
unge og gamle.

Vy 73 OZ6LK.



QTH-RUBRIKKEN

961 - OZ7NJ, Jørgen Nielsen, Falkoner Alle 7,
4., København F., ex Birkerød.

1703 - OZ8RA, Ib Randers, Solbakken 3, Holstebro, 
lokal.

1936 - OZ6OK, Leo T. Jespersen, Ragnhildsvej 1, 
Svendborg, lokal.

2342 - OZ7NB, N. Chr. Bahnson, Gefionsparken 8, 
Esbjerg, lokal.

2614 - OZ3PR, Hank Pihier, Hillerødgade 19, Køben
havn N., ex Bagsværd.

4279 - OZ1SA, Sv. Aa. Sørensen, Stenlillevej 16, 
Stenløse, ex Valby.

4569 - OZ6ZO, Hans Jakobsen, Rødageralle 65, st. 
th., Vanløse, ex København S.

6189 - OZ1BR, Bent Raunsbo, Ny Munkegade 4 B, 
opg. A th., Århus, lokal.

6313 - OZ6SL, Poul Nielsen, Rektorparken 1, vær. 
901, København SV, ex Nyrup.

6638 - OZ5PU, Horst Krickhahn, Ryesgade 11, kid., 
Nørresundby, ex Viborg.

6705 - MG 456709, Hansen, STKMP/4 BDE, kasernen, 
Roskilde, ex Slagelse.

6771 - OZ5FZ, Flemming Christiansen, Kløvervæn
get 10, Kastrup, ex soldat.

6858 - OZ1EM, Erland Brydsø Madsen, Åhavevej 23, 
Silkeborg, ex Viborg.

7042 - Arne Nielsen, Rådhusvej 38, 2. th., Ballerup, 
lokal.

7117 - Hans Muff, Strandvej, Nørre Nebel, lokal.
7265 - RK 464390, Svendsen, I TRA II KMP, Sofie- 

lundlejren, Holbæk, ex København N.
7281 - Erling Andersen, c/o Jacobsen, Ætnasvej 6, 

København S., ex København V.
7314 - OZ3PH, Thorkild Clausen, Hakonsvej 10 A, 

Bagsværd, ex Kolding.
7413 - OZ4IW, J. Jørgen Ipsen, Rådhusvej 53, Char- 

lottenlund, ex Lyngby.
7425 - J. Cramer Jensen, Strandvejen 30 A, Århus, 

lokal.
7438 - OS C. Pedersen, Kystradarstationen, Anholt 

By, ex Korsør.

7489 - OZ6LT, Leif Høj, Sportsvej 20, Ikast, lokal. 
7537 - Erling Mathiasen, Lerchenfelt, Kalundborg, 

ex Værslev.
7624 - Bent Johansen, Houstrup, Nørre Nebel, lokal. 
7636 - J. Ove Nielsen, Kildevænget 7, Vindeby, 

Svendborg, ex Hedensted.
7703 - Erling Frederiksen, Norgesvej 7, Holstebro,

lokal.
7704 - Herbert Geibel, Skibbrogade 32, Åbenrå,

lokal.
7716 - Bjarne Johansen, Engelstrup, Grevinge, ex 

Asnæs.
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Kasserer: OZ3FM. Emil Frederiksen, Nørretorv 15. Hor
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Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 
201, Kbhvn. NV., tlf. Søborg 4587.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63, 
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ7EU, Poul Størner, Hultbergsallé 8, Søborg, tlf.

OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. 85 31 44.

OZ5GB, B. Bruun, Kattehalevej 7 B, Birkerød.
OZ6RL, U. J. Krarup, Åløkkehaven 3, Odense, tlf. 
12 93 70.
OZ6AE, A. Erikstrup, Silkeborgvej 120, 3. th., Aarhus. 
98 13 01.
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67. 
OZ2KH, P. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4. 
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111.
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Landsafdelingsleder:
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QSL-centralen:
EDRs QSL-central, V/OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup, tlf. 6.

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

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

angivelse.
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7797 - Peter Andersen, 0. Ringvej 56, Hjørring.
7798 - Finn Lerbech, Vrønding.
7799 - Jørgen Jensen, „Guldborggården", Herslev,

Lindelse.
7800 - Allan Dorff Petersen, Fugegårdsvænget 90, 1.,

Gentofte.
7801 - Jørgen Schack Steenberg, Tyrstrup, Christi

ansfeld.
7802 - J. R. Glistrup Nielsen, Rindum, Ringkøbing. 
7203 - Henning Nielsen, Carl Blochsvej 103, Odense.
7804 - Jørgen Andersen, Strandboulevarden 35, st.

tv., København Ø.
7805 - 449451 MG XII, Pedersen, 4U Esk., Gedhus,

Køl vrå.
7806 - Flemming Kjær Christensen, Rahbæks Alle 1,

Brørup.

Atter medlem.
3744 - OZ3KS, Einar Larsen, H. C. Ørstedsvej 68,

1., København V.
5477 - Knud Fabrin, Gi. Køgevej 279, 1., Hvidovre. 
6606 - OZ1OA, Ole Aaby Jensen, Nørgårdsvej 4, 

Gimsing, Struer.
6734 - Lars Iburg-Krogh, Finsensgade 60, Århus.


