
oz

Ved Årsskiftet

Det år, der nu ligger bag os, har ikke budt 
kortbølgeamatørerne store og nervepirrende 
problemer. Vi har stadig vore frekvensbånd, 
med beskæringer hist og her ganske vist, men 
ikke så galt, som frygtet.

Visse ting er, hvad licensbestemmelserne 
angår, ikke helt, som vi kunne ønske, men der 
arbejdes stadig med disse problemer, og 
EDR’s forhold til myndighederne er ganske 
udmærket.

Kortbølgebevægelsen trues i dag fra en 
helt anden side, og her bliver sagen mere og 
mere alvorlig for hver dag.

For det første overfyldes vore bånd efter
hånden med signaler, der i stigende grad ikke 
hidrører fra amatørstationer. Amatørerne er 
her den svageste part, og forøgelse af sende
effekten vil kun i sjældne tilfælde have nogen 
virkning. Der findes imidlertid et særdeles 
effektivt middel til at forøge pladsen på bån
dene — bedre, og det vil navnlig sige mere 
selektive modtagere. Samtidig må både mod
tagere og sendere naturligvis forbedres, hvad 
frekvensstabilitet angår.

Den anden trussel kommer fra det stadig 
stigende antal fjernsynsmodtagere og den 
længere TV-sendetid. Det er ikke svært at 
forstille sig fremtiden for den OZ-ham, der 
ikke har en TV-sikker sender.

Den tekniske udvikling går så hurtigt som 
ingensinde før. Danske sendeamatører må 
følge med i udviklingen. Stilstand betyder 
her, som på alle andre områder, tilbagegang. 
Vi må alle se i øjnene, at vor hobby — den 
bedste af alle — vil være truet, hvis vi ikke 
formår at forbedre vore apparater i takt med 
de skærpede krav. Hvis ingen OZ-signaler 
lyder i æteren, hvor er da vor eksistensberet
tigelse som sendeamatører?

For danske kortbølgeamatører er OZ det 
naturlige sted at søge hjælp og bistand til at 
følge med udviklingen. Det er redaktionens 
største nytårsforsæt at sætte ind på at skabe 
et bedre og mere alsidigt blad, hvor såvel be
gynderen som den drevne amatør vil kunne 
finde noget af interesse, og hvor konstruk
tionsbeskrivelserne er af en sådan kvalitet, 
at amatørerne uden betænkning kan bygge 
apparaterne efter og dermed få noget grej, 
de virkelig kan være tjent med.

For at kunne opfylde dette må vi ikke ale
ne bede om læsernes bistand i form af artik
ler, men også i form af ønsker og forslag til 
emner for artikler. Lad os også få en diskus
sion i gang om tingene i vort fælles blad, OZ.

Og hermed ønsker vi alle OZ’s læsere et 
godt nytår.

6PA - 7AQ.
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Nye forstærkertyper

Fig. 11.

Af OZ7CF, P. Slangerup.

(fortsat fra foreg, nr.)

Nye parametriske forstærkere.
Jeg vil nu gå over til at omtale forskellige 

udviklinger af parametriske forstærkere, der 
eksperimenteres med på laboratorierne. Prin
cippet for den parametriske forstærker vil 
jeg ikke komme ind på her men blot henvise 
til OZ januar og marts 1960. Tænker vi på 
den parametriske forstærker af negativ mod
standstypen, husker vi, at der var tale om 
en regenerativ forstærker pumpet med et 
signal af relativ høj frekvens. Ved tilstræk
keligt store forstærkninger gik opstillingen i 
sving på signalfrekvensen, og vi fik den para
metriske oscillator. På samme måde, som med 
den regenerative rørforstærker, kan man få 
den parametriske forstærker til at superrege- 
rere og hermed opnå betydelige forbedringer 
i forstærkerens egenskaber.

Princippet i superregeration er det, at man 
med en frekvens over det hørlige skiftevis 
bringer forstærkeren op over og ned under 
svingningsgrænsen og på denne måde bliver 
fri for den kritiske indstilling af forstærknin
gen lige under svingningsgrænsen; samtidigt 
opnår man en enorm forstærkning. Super
regeneration kan indføres i en parametrisk 
forstærker ved at modulere pumpesignalet på 
en eller anden måde med den såkaldte 
quenchfrekvens. Hvis dioden i forstærkeren 
arbejder med automatisk forspænding, d. v. 
s. med jævnstrømskredsløbet afbrudt, er der 
mulighed for selvquenchning.

Fig. 10.

En supergenerativ parametrisk forstærker 
til 780 MHz er vist på fig. 10 og 11 (se iøvrigt 
Proc. IRE july 1959). Uden superregeneration 
kunne der opnås en forstærkning på 23 dB 
ved 250 kHz båndbredde. Med superregenera
tion kunne der opnås den enorme forstærk
ning af 87 dB ved 1,2 MHz båndbredde, 35 
dB forstærkning gav 12 MHz båndbredde. 
Med andre ord, med en superregenerativ for
stærker skulle hele 70 cm-båndet kunne dæk- 
kes uden efterafstemning ved frekvensskift. 
Det må nævnes, at støjtallet mærkeligt nok 
ikke ændredes væsentligt ved indførelse af 
superregeneration og var så lavt som 1 dB 
ved 250 kHz quench.

I stedet for at tage et forstærket HF-signal 
ud af denne superregenerative forstærker kan 
man også som vist på fig. 10 tage et detek- 
teret signal ud. Med de store forstærkninger 
vil f. eks. et detekteret videosignal direkte 
kunne føres til video- og afbøjningsdelen i 
en TV-modtager, således at man fuldstændigt 
sparer HF, blander og MF-del. Det må til
føjes, at en såden superregenerativ opstilling 
ved sin udstråling sandsynligvis vil forstyrre 
nærliggende modtagere, et forhold der der
for må tages særligt hensyn til; alligevel må 
denne løsning af båndbredde- og stabilitets
problemet siges at være elegant.

En anden måde at undgå den lille bånd
bredde på er en konstruktion, der kaldes den 
parametriske vandrebølgeforstærker, som 
lover ret gode resultater, men som der endnu 
kun er konstrueret meget få brugbare eksem
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plarer af, skønt der eksperimenteres meget 
med dem.

Ideen i vandrebølgeforstærkeren er den, at 
man benytter en transmissionslinie, hvori ka
paciteten mellem de to ledninger på grund af 
et specielt dielektrikum er ulineær. Således 
vil en kraftig bølge — pumpesignalet — der 
sendes henad linien, ændre kapaciteten mel
lem ledningerne, således at bølgen bliver til 
en slags kapacitetsbølge. Sendes samtidigt et 
signal af lavere frekvens hen ad transmissi
onslinien, kan hvert enkelt punkt af denne 
opfattes som en parametrisk forstærker. Føl
ges dette signal med pumpesignalet og et sig
nal af differensfrekvensen på en særlig måde, 
vil der ske en parametrisk aktion i hvert 
punkt af linien, og signalet vil vokse, efter
hånden som det vandrer henad transmissions
linien. Er denne refleksionsfrit afsluttet, vil 
signalet ikke blive reflekteret, og vi har her
med skabt en parametrisk forstærker med 
adskilt indgang og udgang, altså en firpol 
som er betydeligt nemmere at arbejde med 
end de sædvanlige negativ-modstandsfor
stærkere.

Den ulineære transmissionslinie kan til
nærmelsesvis realiseres ved en kæde af fil
terled, hvori kapaciteterne er varaktordioder. 
Princippet er vist på fig. 12, hvor samtidigt 
frekvens- og fasebetingelserne er givet. En 
vandrebølgeforstærker siges at have givet 12 
dB forstærkning i det brede område fra 300— 
600 MHz med støjtal omkring 3 dB.

Fig. 12.

Det kan nævnes, at en hurtig elektronstråle 
også kan pumpes og forstærke svage signaler, 
hvilket har været anvendt i de parametriske 
beamforstærkere.

Endelig kan jeg nævne en morsom form 
for parametrisk forstærker af negativ mod
standstypen indbygget i en halvbølgedipolan- 
tenne. Dipolen består af et metalrør, og i 
dette rør er anbragt en inderleder med va- 
raktordioder, således at det indre af dipolen 
virker som en koaxialkreds afstemt til signal- 
og idlerfrekvens. Der må da foruden ned- 
føringskablet fra antennen være et kabel, der

bringer pumpesignalet op til antennen. En 
antenne bygget efter dette princip gav en 
forstærkning på 20 dB ved 220 MHz med en 
båndbredde på 4 MHz. Det giver perspekti
ver, når man tænker sig en sådan parame
trisk antenne indgående i en yagibeam med 
f. eks. 15 dB gain.

De problemer, der især arbejdes med idag, 
hvad de parametriske forstærkere angår, er 
forøgelse af båndbredden samt forenkling af 
indstillingen; man vil gerne opnå, at der kun 
findes eet afstemningshåndtag, således at og
så ikke-teknikere kan indstille en parame
trisk forstærker; dette har betydning, hvis 
den f. eks. skal anvendes i radaranlæg. Som 
ulineæ;rt element benytter man idag udeluk
kende varaktordioder; de ferritter, der i sin 
tid mentes at få betydning som ulineære selv
induktioner, synes at være glemt idag.

Jeg håber, at jeg med denne artikel har 
åbnet kortbølgeamatørens øjne for disse nye 
områder indenfor elektronikken. Det har især 
været det teoretiske, der har været behand
let, men jeg håber at kunne bringe nogle ar
tikler med praktiske konstruktioner i den 
nærmeste fremtid. Det bliver spændende at 
se, hvilken interesse disse nye forstærkere 
vil skabe indenfor amatørradio. Der er dog 
næppe tvivl om, at i hvert fald tunneldioden 
vil blive yderst populær.

Rettelse.
I OZ7CF’s artikel om nye forstærkertyper i 

december-OZ har desværre indsneget sig en ret 
meningsforstyrrende fejl. Side 336, 5te linie fra 
neden står „spærreretning", der skal stå „lederet
ning", hvilket iøvrigt også fremgår af den øvrige 
tekst.

Månedens konstruktion for december:
OZ7XM gør opmærksom på, at følgende rettelser 

skal foretages på diagrammet side 342—343:
1ste sektion af tregangskondensatoren skal for

bindes til stel ved punktet 3.
Afkoblingsblokken på 47 nF for 1ste MF-bånd- 

filters primær skal flyttes til den anden side af 1 
kOhms modstanden.

MF-regulering af 1ste MF-rør (EBF80) skal fore
tages på samme måde som for HF-røret, dog med 
et 10 kOhms potentiometer.

Drosselspolen i anoden på 2den ECH81 er på 10 
millihenry, og spolerne i CW-filtret skal være på 
88 millihenry. Enheden er fejlagtigt angivet som 
mikrohenry i begge tilfælde.

Omskifteren i katoden på 2den ECH81 skal være 
i stilling afbrudt.

Samme rørs gitter 3 skal forbindes til triodedelens 
gitter.

Tag venligst OZ for december og lav en henvis
ning til denne notits.
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Mere om HF-Båndpasskrystal- 

filtre

Af OZ7NU, Niels Ammitzbøll1).

OZ6NF beskriver i OZ oktober 1960, hvor
dan han har fremstillet båndpas-krystalfiltre 
på ca. 3 Mc.

Jeg har ligeledes i nogen tid eksperimente
ret med disse højfrekvente filtre og kan sup
plere 6NF’s fortræffelige artikel med de er
faringer, jeg har gjort.

Mit filter ligger i „den anden ende“ af 
det frekvensområde, der er velegnet til disse 
filtre, nemlig noget over 9 Mc. Kredsløbet 
er det samme, men værdierne afvigende. Des
uden har jeg tvært imod, hvad 6NF angiver, 
fundet frem til, at kredsen imellem krystal
lerne gerne må afstemmes til resonans. Der
med bliver det lettere at reducere dykket i 
midten af filtrets gennemgangsområde til no
get ganske betydningsløst.

For at få den kraftigst mulige kobling mel
lem de to bifilarviklede halvdele af koblings
spolen vil det være bedst at anvende en fer- 
roxcubering eller lignende.

Da jeg ikke kunne skaffe nogen ferrox- 
cubering, der duede til min relativt høje fre
kvens, fandt jeg i stedet frem til nogle rør 
i E-materialet (Philips type nr. 56 062 97/4E), 
som ifølge Philips egne angivelser er anvend- 
bart op til 20 Mc. Jeg anvender tre af disse 
rør anbragt i en trekant og „syer“ 0,1 mm 
dobbeltisoleret tråd inden i de tre rør (se 
fig. 1). I koblingsspolen trækkes to parallel
tråde, som forbindes „over kors“, og de to 
andre spoler vikles på samme måde med en
kelttråd. Disse spoler har næsten intet ydre 
felt og kan derfor anbringes direkte mod 
chassiet fastspændt med en metal- eller iso
lationsplade med en enkelt skrue, men pas 
på ikke at spænde for hårdt, da materialet 
er temmelig skørt.

De kurver, jeg har aftegnet af mit filter, 
svarer temmelig nær til 6NF’s, dog er mit 
filter ikke helt symmetrisk, det er lidt stej
lere i den højfrekvente side og lidt fladere 
i den lavfrekvente del ,svarende til 6NF’s 
fotografiske gengivelser af oscillogrammerne, 
som jeg i øvrigt synes er lidt misvisende, idet 
han på grund af den linære lodrette forstær
ker ikke kan vise andet end den ret uinter
essante kur ve top. Det langt mere spændende, 
der sker ved kurvens nederste del, udviskes

1) Søvang 5, Hørsholm.

af oscillografen og kan kun vises med en lo
garitmisk forstærker eller med „blod, sved 
og tårer"-metoden, som 6NF jo også selv har 
måttet anvende for at optegne sin kurve — 
(beklageligvis mangler tegningen i OZ de 
til kurven hørende talangivelser. Vandrette 
streger må antages at angive en 1 kc ind
deling og lodrette streger en 10 dB inddeling).

Ved at anbringe fasekondensatorer over de 
højfrekvente krystaller kan man opnå en 
kurve med stejlere flanker, men dette opnås 
dog ikke uden, at der kommer „noget" igen 
uden for pas-båndet, men da dette „noget" 
er dæmpet ca. 50 dB, er det af mindre betyd
ning. Perfektionister kan koble to af disse 
filtre i serie og opnå en hel perfekt kurve
form og undertrykkelse af uønskede signaler.

Mit filter er lidt smallere end 6NF’s brede 
filter, men afstanden mellem krystallernes 
frekvens er også kun 1400 cs. Denne bredde 
har jeg fundet helt tilstrækkelig — også til 
AM-modtagning, idet jeg naturligvis kun 
lytter på det ene sidebånd — eller en del 
af sidebåndet, idet jeg altid anvender beat 
til erstatning af senderens bærebølge, som 
lægges et godt stykke nede på en af filter
kurvens flanker. D. v. s. alle modtagne tele
fonisignaler omdannes i filtret til ESB-sig- 
naler, men desværre er der dog en del, der 
ikke kan tåle denne medfart, fordi de ikke 
er stabile nok, men sådanne signaler egner 
sig i øvrigt slet ikke til at komme ind i en 
selektiv modtager — rapporterne ville nok 
blive mere retfærdige, hvis alle havde ordent
lige modtagere.

For den, der skal bygge en ny modtager, 
vil det sikkert være fornuftigt straks at 
lægge mellemfrekvensen højt (d. v. s. kry
stalfilterfrekvensen), men har man i øvrigt 
en god modtager med alm. 1600 eller 450 
kc mellemfrekvens, er der jo den mulighed
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at blande op til filterfrekvensen og ned igen 
til den gamle mellemfrekvens. Derved kan 
opnås en værdifuld finesse, idet man kan 
indføre „band-pass-tuning“, som er en meget 
stor behagelighed.

Min modtager har 450 kc mellemfrekvens 
og dobbelt båndfilter efter blanderrøret (to 
transformere „ryg mod ryg“). Mellem disse 
båndfiltre indskydes krystalfiltret, idet mod
tagerens mellemfrekvenssignal med to — 
korte! — coaxkabler føres over til et separat 
lille chassis, som filtret med blanderrør og 
oscillator er bygget på.

Fig. 2.

Signalet på 450 kc blandes i heptodedelen 
af en ECH 81 med et signal på 8788 kc til 
filterfrekvensen 9238 kc, hvorfra det igen 
blandes med samme signal på 8788 kc i en ny 
ECH 81 tilbage til 450 kc.

Oscillatoren er hos mig en krystaloscillator 
(krystallet er ætset på plads). Den er gjort 
variabel, idet krystallets Q er forringet med 
spolen L, som ligger i serie med krystallet. 
Med kondensatoren C1 kan man ændre oscil
latorens frekvens 4-5 kc — eller mere, hvis 
det ønskes. L kan findes ved forsøg, idet 
den gøres større og større indtil den ønskede 
ændring af frekvensen kan opnås.

Der er intet principielt i vejen for at ud
føre denne oscillator som en almindelig oscil
lator, da eventuel drift eller ustabilitet ikke 
får nogen indflydelse på modtagerens fre
kvensstabilitet, men kun på filtrets placering 
i forhold til den modtagne stations bære
bølge og beaten, som jo skal falde sammen

ved alle former for telefoni, men være ad
skilt så meget fra hinanden, som den tone 
man nu kan lide at høre et cw-signal på. 
For megen drift i denne oscillator vil nok 
i det lange løb blive til irritation, da der så 
ofte må korrigeres.

Min modtager er indrettet med fast beat, 
og jeg har ofret en hel del tid på at gøre 
den stabil. Der skiftes sidebånd ved, at filtret 
flyttes med C1, og det placeres netop der — 
i forhold til beaten — hvor det under de 
givne QRM-forhold giver den bedste mod
tagning.

Bemærk at injektions
signalet til de to blander- 
rør ikke tages fra samme 
sted i oscillatoren. Ved 
den anvendte metode vir
ker oscillatorrøret som 
isolator, idet signaler fra 
første blander — såvel 
på 450 kc som filterfre
kvensen — ellers vil fin
de vej gennem injekti
onsforbindelsen mellem 
de to ,rør uden om fil
tret, hvis de ikke er ad
skilte. Oprindelig havde 
jeg sugekredse for de 
to frekvenser i denne 
fælles link, men den an
vendte kobling er langt 
enklere og også mere ef
fektiv.

Da dæmpningen i krystalfiltrets gennem
gangsområde er meget lille, og da der fås 
en ikke ubetydelig forstærkning i de to 
blanderrør, bliver modtagerens samlede for
stærkning alt for stor. Da modtagerens op
rindelige selektivitet i øvrigt var ganske god 
og i hvert fald havde mindre end 5-6 kc 
bredde i toppen af gennemgangsområdet, har 
jeg dæmpet alle MF-kredsene med mod
stande. Herved nedsættes forstærkningen til 
et passende niveau og selektivitetskurven 
flades ud, så det udelukkende bliver krystal
filtret, der inden for mellemfrekvensens gen
nemgangsområde bliver bestemmende.

Jeg vil lige til slut imødegå en ofte frem
ført indvending imod modtagere med flere 
blandinger, nemlig den at „suset“ skulle blive 
stort. Rigtigt bygget skal blandingssuset være 
helt uden betydning i forhold til den støj, 
der kommer fra første HF-rør og navnlig fra 
antennen.
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PS. I det lige modtagne QST for oktober 
1960 ser jeg, i en i øvrigt meget interessant, 
men temmelig teoretisk betonet artikel om 
disse HF-filtre, at adskillige amatører, der 
har arbejdet med filtrene, har haft besvær
ligheder med sporadiske responser 15-25 kc 
uden for pas-båndet kun dæmpet en snes dB. 
Jeg har ikke haft disse vanskeligheder, må
ske fordi jeg anvender filtret i forbindelse 
med en modtager, hvor der i forvejen er en 
effektiv undertrykkelse af signaler uden for 
pas-båndet, og alle mine målinger er sket 
med den samlede modtagerselektivitet i an
vendelse. Det angives i artiklen, at man kan 
slippe for disse uønskede responser ved at 
anvende 3 brofiltersektioner (6 krystaller), 
hvorved man i tilgift får større flankestejl- 
hed end med 4 krystaller.

Altså pas på responser uden for filtret, de 
er ikke rare, hverken i en modtager eller i 
en ESB-sender.

6 NF’s Kommentarer
OZ7NU har været så venlig at sende mig et aftryk 

af hans filtererfaringer til kommentar på de 
punkter, hvor han synes, at han imødegår mine 
synspunkter. Tak herfor.

Dette med at koblingsspolen ikke skal afstemmes 
dB eller mindre ved at afstemme spolen tillige med 
hidrører fra W3TLN's artikel i QST. Jeg er nu klar 
over, at filterets dæmpning kan reduceres til een 
som HF- og blandertrin kører korrekt. Og dykket, 
der kan fremkomme i midten af filterkurven ved 
mistilpasning af filtret, forsvinder af sig selv ved 
korrekt tilpasning.

Det er muligt, at man på 9 Mc er nødt til at gøre 
noget ekstra ud af koblingsspolen m. h. t. at bringe 
det ydre felt ned, og da er ferritrørene jo en nem 
spredningsinduktanserne til filterfrekvensen med 
nogle kondensatorer. Men jeg tror ikke, det er 
umagen værd at beskæftige sig med, idet filter
dæmpninger op til 10 dB er betydningsløse, der- 
løsning. Men på lidt lavere frekvenser er det i 
henhold til forsøg foretaget her ikke kritisk. Min 
i artiklen beskrevne spole på 5 cm 10 mm ferritstav 
har været anbragt praktisk talt omsluttet af messing 
og jernplade, men intet dårligere kunne spores deraf. 
Også dette demonstrerer, at det er spolens koblings
koefficient, der er afgørende, og ikke de absolutte 
selvinduktioner.

Teknisk redaktør har over for mig beklaget den 
på trykkeriet skete fejl, der er årsag til de mang
lende talangivelser på kurvernes målestokke. Dine 
angivelser er korrekte.

Jeg ville gerne kunne have vist fotos svarende 
til kurverne, altså med logaritmisk målestok for 
ordinaten. Men derfor mister kurvens top dog ikke 
sin betydning. Jeg forstår, at du ikke har prøvet 
at lave krystalfilter på 450 kc med halflattice, for 
da ville du have været meget spændt på, hvor godt 
det var lykkedes mig at blive af med dykket i

midten af filterkurven, der er næsten obligatorisk 
på 450 kc.

Lige en praktisk ting ved trimning af filtret: 
Filtret skal jo have trimmerne og kredsene til
passet til de rigtige impedanser. Det er ret nemt 
at se, om man ved en korrektion er kommet for kort 
eller for langt, idet man på den ene side af den 
rigtige værdi får et ret smalt maximum og på den 
anden to maxima. Overgangen herimellem er den 
rigtige værdi. (Det ene maximum fremkommer, når 
filtret kobles til en for lav impedans).

Nu vi er i gang med at korrigere, må jeg også 
korrigere mig selv! Det vil sandsynligvis være ret 
vanskeligt at undgå et kraftigt dyk i midten af filter
kurven, dersom man forbinder filtret imellem en 
katodefølger og et jordet-gitter trin. Årsagen hertil 
er, at ved FT243 krystaller, som er lettest at faa, 
ligger serie- og parallel-resonanserne kun ca. 1/4000 
af frekvensen fra hinanden, d.v.s. på 4 mc er deres 
afstand ca. 1 kc. Når man så monterer dem, kom
mer der ekstra kapacitet over krystallet, og afstan
den kan nemt komme ned på 500 Hz. Nu er det jo 
sådan, at krystallerne i den nedre side af filtret 
skal have deres parellelresonans på samme sted som 
serieresonnansen for krystallerne i den høje side, 
og filtret kan derfor umiddelbart kun blive ca. 900 
Hz bredt. Lægger man krystallerne længere fra hin
anden, får man derfor et udpræget dyk i midten 
af filterkurven. Men dette tryk kan fjernes ved at 
forbinde filtret til induktive impedanser, for derved 
rykkes krystallernes serie- og parallelresonans lidt 
fra hinanden. Hvor induktiv impedansen skal være, 
er netop det, man finder ud af ved at trimme filtret 
til mellemtingen mellem een og to toppe! Men her
efter er det indlysende, at katodefølger-jordet-gitter 
kombinationen er uegnet, for deres henholdsvis 
udgangs- og indgangsimpedanser er jo meget nær 
rent ohmske. — Skulle der være nogen, der partout 
vil bruge dem, så kig i artiklen i QST okt. 60. Ved 
dens hjælp skulle det være muligt at finde ud af 
how to do.

Forleden dag byttede jeg omkring på de to kry
staller i den ene side af mit 3 kc filter for at se, 
om de skal sidde overkors. Men bortset fra en ringe 
eftertrimning var filtret ok igen. Det er altså ikke 
nødvendigt at passe på at sætte dem overkors.

Jeg har kun sjældent oplevet spurious responser 
med mine filtre. I samtlige tilfælde kunne jeg rette 
fejlen ved at rense mine krystaller igen. Jeg er fra 
flere sider spurgt om råd mod spurious, og når de 
pågældende fik renset deres krystaller en ekstra 
gang, bedredes forholdet betydeligt. Altså: Renlighed 
er en god ting.

Men skulle man opdage en spurious, f. eks. 10 kc 
ved siden af filtret, kan det sikkert være det samme, 
for dels er den meget smal, og dels vil de frekvens
komponenter, der skulle slippe igennem der, blive 
dæmpet i LF-delen. (Eller kører I alle med Hi-Fi 
grej?).

Mon 7NU bliver meget vred, hvis jeg praler lidt 
for ham? Han fortalte forleden på båndet, at nu 
havde han fået 8 krystaller i sit filter, og bånd
bredden var 2,4 kc for 6 dB, og kun 3,4 kc for 
mere end 70 dB nede. Det kalder jeg et filter ! ! 
Og så på 9 Mc.

Nu alle I, der roder med krystalfiltre, hvis I 
skulle finde ud af noget, som ikke har været omtalt 
i OZ, så skriv til 7AQ om det, så vi alle kan få 
glæde af det. OZ6NF, Gunner.
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Månedens konstruktion:

En 14 MCS SSB-sender efter højfrekvensfilter-metoden
Af OZ1QM, K. Ambjørn Nielsen 1)

Når man har besluttet sig til at begynde 
med SSB, bliver det første svære problem, 
der møder en: Hvilken metode skal jeg an
vende.

Der er fordele og ulemper ved begge de to 
almindelige metoder. Fasemetodens største 
fordel turde være, at man kan benytte sin 
gamle sender, hvis den er frekvensstabil, 
mens det er en ulempe, at det er nødvendigt 
med passende mellemrum at efterprøve exci- 
terens justering med en oscillograf etc. Jeg 
tror ikke, man skal lave fase-SSB, hvis man 
ikke selv har godt målegrej.

Fordelen ved filtermetoden er, at man helt 
kan undgå denne stadige kontrol, selvom man 
selvfølgelig med mellemrum må kontrollere 
kvaliteten. Der er ikke noget i en filterexci- 
ter, som normalt kan ændre sig, således at 
det går ud over kvaliteten. Ulempen ved fil
termetoden er, at man skal lave en helt ny 
sender.

Har man besluttet sig til at anvende filter
metoden, fanges man snart af fordelene ved 
at anvende filter på en høj frekvens, fordi 
man så kan nøjes med eet blandingstrin og 
derved lettere undgå falske signaler m. m. 
Senderen bliver simplere at lave, og det 
skulle ikke rumme noget problem at lave et 
krystalfilter til en høj frekvens. Det er mit 
indtryk, at det er endog betydeligt lettere end

at lave et filter til en lav frekvens, selvom 
jeg ikke selv har prøvet det sidste. Vælger 
man en filterfrekvens i nærheden af 9 Mc/s, 
er det muligt med eet blandingstrin og een 
VFO at fremstille SSB på 14 Mc/s og på 3,5

Mc/s, idet man adderer henholdsvis subtra
herer 5—6 Mc/s og SSB-signalét på 9 Mc/s.

Dog tror jeg, at man som SSB-begynder 
bør nøjes med at lave en sender til eet bånd.

Der skal nok opstå pro
blemer med deraf fig. 
søvnløse nætter.

OZ8SS og undertegne
de har samarbejdet om 
udformningen, idet vi har 
lavet hver en exciter 
efter samme retningslini
er. Vi har fået værdifulde 
oplysninger fra OZ7NU, 
først og fremmest om 
krystalfilteret, men også 
om den variable krystal
oscillator. I krystalfilte
ret anvendes surpluskry

staller, der koster 2 D-mark pr. stk., så det 
er overmåde billigt at fremstille.

Senderen er først og fremmest beregnet til 
SSB med et PEP input på ca. 50 Watt. Men 
den kan også bruges til AM med eet side-

l) Brattingsborgvej 35, Kastrup.
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bånd med 25 watt bærebølge, samt til CW 
med et input på lidt over 50 watt.

Et blokdiagram af senderen ses i fig. 1. I 
en balanceret modulator frembringes et dob
beltsidebåndssignal på 8,740 Mc/s, ved at 
man modulerer HF-spændingerne fra en 
variabel krystaloscillator på ca. 8,740 Mc/s 
med lavfrekvens og udbalancerer bærebøl-

man går direkte fra blandingsrøret til 6AG7. 
Dette kan muligvis lade sig gøre, hvis man 
kun skal dække en lille del af 3,5 Mc/s-bån- 
det, men det er umuligt at undvære dette 
trin, hvis man skal arbejde på 14 Mc/s, hvor 
forstærkningen i hvert trin er mindre, og 
hvor man gerne vil kunne dække hele bån
det.

Fig. 2.

gen. Efter den balancerede modulator følger 
et krystalfilter, som kun lader det højfre
kvente sidebånd passere, hvorved man får et 
SSB-signal på ca. 8,740 Mc/s. Dette signal 
blandes med HF-spændingerne fra en clapp- 
oscillator, hvis frekvens varieres mellem 5,2 
og 5,8 Mc/s, og herved får man efter blan
dingen et SSB-signal på en frekvens i eller i 
nærheden af 14 Mc/s-båndet. Efter blandin
gen forstærkes dette signal i to trin, der kører 
i kl. A, først i et EF80 og derefter i et 6AG7, 
der er en 9 watt pentode med en meget lille 
anode-styregitterkapacitet. Dette rør leverer 
ca. 2—3 watt styreeffekt til det lineære PA- 
trin, bestående af et 1624, hvis PEP-input er 
ca. 50 watt, og som arbejder i kl. AB2.

I mange amerikanske beskrivelser vil man 
finde, at det første kl. A trin er udeladt, idet

Senderen er endvidere forsynet med en 
talestyringsenhed, så man har talestyret 
break-in. Ved hjælp af et relæ sluttes og 
afbrydes blandingen i takt med talen. Dette 
relæ er på blokdiagrammet benævnt talerelæ. 
Et sæt kontakter på talerelæet slutter og af
bryder strømmen gennem et antennerelæ. 
Det er en absolut effektiv måde at skifte an
tennen fra modtagning til sending. Man 
kunne også have anvendt en TR-switch, men 
det rummer absolut flere problemer af for
skellig art. Som begynder har jeg valgt den 
enkleste metode, og den virker absolut til
fredsstillende. Antennerelæ benyttes også i 
nogle commercielle SSB-sendere, f. eks. 
Hammarlund’s sidste exciter, hvilket måske 
kan være en anbefaling.

Diagrammet af exciteren er vist i fig. 2.
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En gennemgang af exciterens enkelte dele: 
Nederst til venstre i diagrammet er vist den 
variable krystaloscillator. Det anvendte rør 
er et ECC 81, hvis ene triode anvendes som 
oscillator, og hvis anden triode anvendes som 
en slags bufferrør. Oscillatoren har en umis
kendelig lighed med en Clapp-oscillator. Op
stillingen stammer fra OZ7NU. Yed hjælp af 
en spole og en dreko i serie med et krystal 
på 8,7417 Mc/s er det muligt at ændre oscil
latorfrekvensen så meget, at man kan få os
cillatorfrekvensen anbragt rigtigt i forhold til 
filtrets gennemgangsområde. Herved kan 
man opnå at kunne få den udsendte tale til 
at lyde naturligt. Jeg har anvendt en 500 pF 
dreko i serie med en lufttrimmer, og derved 
er jeg i stand til at trække oscillatorfrekven
sen nedad i forhold til krystallets egenfre
kvens. Man har hermed altså kun mulighed 
for at frembringe det højfrekvente sidebånd. 
Hvis man imidlertid erstatter den store dreko 
med een, hvis minimumskapacitet er til
strækkelig lille, så vil man også kunne flytte 
oscillatorfrekvensen opad, så at man kan 
komme om på den anden side af krystalfilte
ret og dermed frembringe det lavfrekvente 
sidebånd. Det har OZ8SS gjort, men man har 
ikke megen brug for det på 14 Mc/s. For ikke 
at sige aldrig. Men det er dog en simpel 
metode til at skifte sidebånd. Drekoen behø
ver kun at være på ca. 60 pF.

Ved hjælp af trimmerne ved drekoen kan 
man opnå at få en passende „båndspredning", 
således at den indstilling, der giver den na
turlige stemme, bliver nem at finde. Gitter- 
katodetrimmerens (C2) indstilling har ret stor 
indflydelse på, hvor meget man kan trække 
frekvensen, men man finder snart den rigtige 
indstilling. Min er drejet næsten ind. Oscilla
toren er betydelig mere stabil end en normal 
clapp, og selvfølgelig mindre stabil end en 
rent krystalstyret oscillator. Man bør derfor 
tage et vist varmehensyn til spole, dreko og 
krystal.

Om spolen L2 gælder, at jo større den er — 
med måde — des mere kan man ændre fre
kvensen ved at dreje på drekoen. Imidlertid 
holder røret op med at svinge, hvis den bliver 
for stor. Jeg har anvendt 50 vindinger tæt 
viklet på en rund form, hvis diameter er 15 
mm. Det er så muligt at trække frekvensen 
ca. 15 kc/s uden trimmere.

Den anden triode virker som forstærker, 
idet man fra dens anode aftager bærebølgen 
til den balancerede modulator, og fra katoden 
over et 1000-Ohms potentiometer aftager 
spændinger til blandingsrøret uden om den 
balancerede modulator og krystalfilteret.

Denne genvej benyttes ved afstemning af an
tennen, uds. af AM med eet sidebånd etc. 
Under uds. af SSB er dette potentiometers 
bevægelige arm drejet til stel. Denne stelfor
bindelse af den ene ende af potentiometeret 
skal være på selve potentiometerhuset, idet 
man ellers får en utilstrækkelig dæmpning 
af bærebølgen.

Den balancerede modulator, der er anvendt 
her, rummer den fordel, at den ikke indehol
der push-pullkredse. I det hele taget indehol
der den kun een svingningskreds, nemlig 
C1L1. Modulatoren består af de tre trioder, 
som på diagrammet er kaldt A, B og C. Ved 
hjælp af potentiometeret P1 og trimmeren C3 
opnår man at udbalancere bærebølgen i kred
sen L1 C1. P1 er på 10 kOhm, således at git
teret i C nærmest er jordet, hvilket gør op
stillingen meget stabil.

Lavfrekvensen tilføres gitteret på trioden 
B, og her er en transformer overflødig. Den 
tilførte lavfrekvensspænding er meget lav, 
groft anslået omkring 1 Volt. Som LF-for- 
stærker bruger jeg to EF12 modstandskoblet. 
Mikrofonen er en båndmikrofon, der jo hører 
til de mindst følsomme typer. Og der er kun 
lukket halvt op for forstærkningen.

På diagrammet er angivet, at P1 er på 10 
kOhm. Man vil hurtigt opdage, at det er 
overmåde svært at indstille P1 til størst 
bærebølgeundertrykkelse. Men i første om
gang kan det betale sig at bruge den angivne 
værdi af P1, og når man er nået frem til en 
bestemt trimning af senderen, kan man ud
skifte P1 med et potmeter på 1000 Ohm an
bragt mellem to faste modstande. Man gør 
det på den måde, at man forsigtigt lodder det 
indstillede 10 kOhm potmeter fra og måler 
modstanden i dets to delmodstande. Disse to 
delmodstande forsøger man så at efterligne 
med to faste modstande og et potmeter på 
1000 Ohm. Derved bliver det ganske nemt at 
indstille til bedst undertrykkelse af bære
bølgen.

Modulatoren er følsom over for opvarm
ning, således at balancen ændrer sig. Imidler
tid kan man med P1 kompensere for denne 
påvirkning gennem hele opvarmningen. P1 
må derfor føres frem til forpladen. Der eksi
sterer en anden mulighed, som jeg imidler
tid ikke har prøvet. P1 erstattes af to faste 
modstande, der er lig med de to delmod
stande. Over den modstand, der ligger nær
mest stel, lægges en lufttrimmer. Ved at 
dreje på denne lufttrimmer og naturligvis 
også på C3, kan man udbalancere børebølgen. 
Fordelen ved denne sidste metode er, at man 
undgår den bevægelige og mere eller mindre
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gode kontakt i potmeteret. Denne metode 
anvendes af OZ8SS, som finder den absolut 
anbefalelsesværdig i forhold til potentiome
termetoden. Det er i mindre grad afhængig 
af opvarmning, ligesom man ikke behøver at 
føre noget frem til forpladen, hvis man i det 
første kvarter vil tolerere lidt mere bære
bølgerest. Endelig kunne man lade trimme
ren være en lille dreko, hvis akse er ført 
frem, såedes at man til stadighed er i stand 
til at opnå størst mulig undertrykkelse.

Men det er nok bedst først at lave det på 
diagrammet fig. 2 viste arrangement, fordi 
man ellers ikke kan finde de to delmod
stande.

Trioden D virker som impedansomsætter, 
således at man kan komme ind i krystalfilte
rets lave impedans fra modulatorens høje. 
Når man har de rette oplysninger, er krystal
filteret det nemmeste at lave i senderen. De 
her givne oplysninger stammer som sagt fra 
OZ7NU. Han har angivet, hvorledes spolen 
L3 fremstilles, og ligeledes hvilke modstands
værdier man kan begynde og afslutte filteret 
med.

Fremstillingen af filteret er uhyre simpel 
I Tyskland, eller hvor man ellers kan købe 
dem, får man fat i et antal krystaller af typen 
FT 243. Man vil være vel garderet, hvis man 
køber 5 stk. X1 og 5 stk. X2. Her i denne sen
der er frekvensen for X1 8740,0 kc/s og for 
X2 8741,7 kc/s. De findes ikke tættere på 9 
Mc/s med en umiddelbar afstand mellem de 
tilgængelige krystaller på 1,7 kc/s. Derimod 
findes de på forskellige lavere frekvenser.

Af de ti krystaller finder man først de to 
X1, der ligger hinanden nærmest i frekvens. 
Hertil kan man f. eks. bruge den variable 
krystaloscillator og en modtager. Det er nemt 
gjort. Ligeledes finder man de to X2, der 
ligger hinanden nærmest i frekvens. Disse 
fire krystaller anvendes nu i filteret. Spolen 
L3 er viklet bifilart, sådan som vist på fig. 3.
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Man skal bruge tre små ferroxcube-rør (toro- 
idrør på tegn.), nærmere betegnet PHILIPS 
5606297/4E. De koster 30 øre pr. stk. Derefter 
syer man ved hjælp af en synål 2X80—90 cm 
tynd kobbertråd ind i rørene på den måde, 
at man stikker ca. 160—-180 cm tråd gennem 
synålen og lader dennes øje være på midten 
af tråden, så at denne ligger dobbelt. Herved 
får man syet begge viklinger på een gang, 
hvorefter man kan benævne begyndelsen og 
slutningen af den ene vikling med 1 og 3 og 
beg. og slut på den anden som 2 og 4. Men på 
spolen må man benytte et ohmmeter eller et 
batteri og en pære for at finde ud af, hvilke 
ender der hører hvorhen. Når man har fundet 
ud af det, forbindes de fire trådender som 
vist på fig. 3. Herefter kontrolleres, om der er 
overgang fra vindinger til rør etc. Er der ikke 
det, er spolen i orden, og den kan anbringes 
på et stykke pertinax, f. eks. fra en rørfatning. 
Den anbringes sluttelig bedst imellem de to 
rørfatninger, der rummer de fire krystaller. 
Når de to modstande R2 og R3, hver på 1300 
Ohm, er monteret, er filteret færdigt, og det 
vil ikke lave besvær af nogen art.

Filteret er linkkoblet til blandingsrørets 
gitterkreds med 6 vindinger, så at man får 
omsat filterets lave impedans til gitterets 
høje. Meningen med R2 og R3 er at få filte
rets gennemgangskurve til at være flad. 7NU 
opgiver dem til at være på 300—1500 Ohm 
og lige store. Om filteret må iøvrigt siges, at 
man vil kunne få dæmpningen ned på 1 db, 
hvis man med en trimmer bringer L3 i reso
nans på 8,7 Mc/s. Jeg har prøvet det, idet 
spolen blev formindsket, men åbenbart er L3 
i forvejen tæt på at være i resonans på denne 
frekvens, for jeg sporede ingen forbedring.

Jeg vil tro, at dæmpningen i filteret er et 
par db, uden at dette har været målt.

Det efterfølgende blandingstrin er ganske 
normalt. Den ene halvdel af det anvendte 
ECC81 er bufferrør for clapposcillatoren, hvis 
diagram ses nederst til højre i diagrammet. 
Der er intet usædvanligt ved denne oscilla
tor. Der skal bruges første klasses kompo
nenter.

Ved hjælp af trimmere er der lavet næsten 
fuld båndspredning, således at oscillatoren 
dækker frekvensområdet 5,2—5,8 Mc/s. Os
cillatorens afstemningsdele er anbragt i en 
varmeisoleret kasse. Det er muligt at opnå 
en passende frekvensstabilitet, som er fuldt 
ud tilstrækkelig til langt de fleste QSO’er. 
Det mest krævende i så henseende er vel 
langvarige lokale QSO’er. Her kunne en 
større frekvensstabilitet være ønskelig, men 
det opnås nok ikke så simpelt.



I katoden på blanderrøret er vist et relæ. 
Dette relæ trækkes af talestyringsenheden, 
som også ses nederst på diagrammet i fig. 2. 
Når der ikke tales til mikrofonen, er blandin
gen afbrudt, ligesom det efterfølgende rør er 
afbrudt. Først i det øjeblik, der tales til 
mikrofonen, sluttes relæet, hvorved blandin
gen kan finde sted, og SSB-signalet på 14 
Mc/s frembringes. Dette signal forstærkes 
så i et EF80, der kører i kl. A. Røret har en 
skærm tværs over soklen for at adskille git
ter- og anodekreds. Det samme gælder om 
det sidste forstærkertrin i exciteren, 6AG7. 
Dette rør er ikke stabiliseret. Til gengæld er 
gitteraflederen kun på 22 kOhm, ligesom

anodekredsen er shuntet med 25 kOhm. Også 
dette trin arbejder i kl. A.

En link på 2 vindinger om den kolde ende 
af anodekredsen fører gennem et coax-kabel 
effekten op til det lineære PA-trin, som er 
bygget på et chassis for sig. Denne link er 
ikke stelforbundet til exciteren, men til PA- 
trinet. Der er parasitdrosler i gitter og anode 
til 6AG7. Disse er ikke vist på diagrammet.

Talestyringsenheden er af et meget simpelt 
tilsnit. De LF-spændinger, der kommer fra 
LF-forstærkeren, forstærkes yderligere i et 
ECC81, hvorefter de ensrettes i et EB41. Når 
der ikke tales til mikrofonen, går der ikke 
megen strøm gennem det triodekoblede EF80, 
i hvis anode relæet sidder. Ved hjælp af et 
trådviklet potmeter på 15 kOhm giver man 
nemlig røret en sådan negativ gitterforspæn-

ding, at der ikke går anodestrøm nok til at 
trække relæet.

I det øjeblik, man taler til mikrofonen, får 
gitteret på EF80 pludselig en mindre negativ 
forspænding, hvorved anodestrømmen stiger 
og relæet trækker øjeblikkeligt. Når talen 
ophører, bevarer blokken Cs sin spænding 
endnu et øjeblik, således at man kan nå at 
begynde på et nyt ord, evt. en ny sætning, 
inden relæet klapper fra. Ved at variere den 
negative gitterforspænding med potmeteret 
kan man bestemme, hvor hurtigt relæet skal 
falde fra igen. Man kan opnå en forsinkelse 
på op til et par sekunder, ligesom man kan 
opnå et næsten øjeblikkelig frafald. Det skal

kunne reguleres fra 
forpladen.

Enheden tåler 
ikke overstyring, 
hvis den skal fun
gere efter hensig
ten. Potmeteret i 
indgangen vil hin
dre overstyring. Re
læet er et Siemens 
minirelæ med en 
spolemodstand på 
ca. 9 kOhm. Der er 
to sæt skiftekon- 
takter. Anvendelse 
af denne talesty
ringsenhed forud
sætter anvendelse 
af hovedtelefon på 
modtageren, hvilket 
rummer den fordel, 
at man kan kontrol
lytte sine udsendel
ser hele tiden, hvil

ket er umuligt, når man bruger højttaler. 
Jeg ville nødig undvære min stadige kontrol
lytning.

Den mekaniske opbygning af exciteren.
Af tegningen figur 4 skulle nogenlunde 

fremgå, hvorledes de enkelte dele af excite
ren er anbragt. Tegningen er set fra oven. 
Ved denne inddeling med de viste skillerum 
får man adskilt de forskellige dele på en 
sådan måde, at man f. eks. kan holde bære
bølgen der, hvor man vil have den. Der skal 
ikke meget til, før en smule bærebølge læk
ker ud i blandingstrinet, så at man får fol 
meget bærebølge udsendt.

Der er ellers ikke meget at sige om op
bygningen. De fire aksler, der er ført frem til 
forpladen, er fra venstre på tegningen dreko 
til variabel krystaloscillator, bærebølgeinjek-
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Foto nr. 3 og tegningen 
fig. 4 viser exciterchassiset

vinkler. Som tidligere 
sagt er der lagt skær
me gennem soklerne 
på EF80 og 6AG7. På 
diagrammet er vist 
samtlige de afkoblin
ger, der er foretaget, 
med undtagelse af af
koblinger i gløde- 
strømskredsløbet. Her 
er den ene side af glø
detrådene lagt til stel 
ved hvert rør, mens 
den anden via en kon
densator også er lagt 
HF-mæssigt til stel.

En lille ting, som 
har betydning for sta
biliteten: De ben på 
rørfatningerne (her 
tænkes navnlig på 
EF80 og 6AG7), der 
skal stelforbindes, 
stelforbindes med hver 
sin tråd til stelpunk
tet. Det er ellers nær
liggende med een tråd 
at forbinde alle bene
ne, men det medfører 
uvægerlig ustabilitet. 
Endelig har stelpunk
ter, når de er skruet 
fast til chassiset, en

tion (P2), 15 kOhm
potmeteret i talesty
ringsenheden samt 
drekoen i anodekred
sen til 6AG7.

Potmeteret Pi er 
anbragt på chassisets 
bagside. Det er nem
lig vigtigt, at det er 
anbragt symmetrisk 
med hensyn til de øv
rige dele i den balan
cerede modulator. På 
foto 2 vil man se, 
hvorledes en Storm P- 
opstilling med akse og 
snoretræk fører dette 
potmeters akse frem 
til forpladen.

Chassiset er et stan
dardchassis. Hjørner
ne er forstærket med



djævelsk evne til at gå løs, så at stelpunk
tet bliver dårligt. Der kan ikke lægges kræf
ter nok i skruetrækkeren, ligesom takkede 
spændeskiver vil rumme store fordele. Det 
er små ting, med de er nemme at overse, 
og de deraf opståede fejl er ikke til at finde.

På foto nr. 3 ses exciteren nedefra. Jeg 
håber at billedet også i kliche er så tydeligt, 
at det kan give et nogenlunde indtryk af ide
en i opbygningen.

Trimning og justering af exciteren.
Til trimningen behøver man ikke andet 

end en god modtager. Og så en vældig masse 
tålmodighed. Der er selvfølgelig flere måder 
at trimme en sådan exciter på, men den her 
beskrevne måde er i hvert fald ikke særlig 
vanskelig. Det er lettest at trimme den ba
lancerede modulator sidst. Først trimmer man 
de øvrige kredse i exciteren. Dette gøres ved 
at trække talerelæet og åbne P2, hvorved 
man får en blanding igang i blandingsrøret. 
Forinden må man sørge for, at clapposcillato- 
ren dækker området 5,2—5,8 Mc/s.

Man kan nu på sin modtager på 14 Mc/s- 
båndet lede efter senderens bærebølge. Fin
der man den ikke, kan man forbinde mod
tagerens antenneindgang til exciterens ud
gang. Ved hjælp af modtagerens S-meter kan 
man derefter bringe alle 14-Mc/s kredsene i 
resonans. Ligeledes kan man trimme blan
dingsrørets gitterkreds i resonans på 8,7 Mc/s 
(størst udslag på S-meteret). Når disse kredse 
er foreløbigt trimmet, kommer turen til den 
balancerede modulator.

I første omgang drejes P1 helt til en af si
derne, således at man får størst mulig uba
lance. P2’s bevægelige arm drejes til stel. 
Man vil stadig (forhåbentlig) kunne høre 
exciteren på modtageren. Kredsen C1 L1 
trimmes til størst udslag på S-meteret, idet 
man forinden har drejet fasetrimmeren C3 
ca. V3 ind. Hvis man derefter bevæger P1’s 
bevægelige arm mod midten, vil man finde 
en indstilling, hvor bærebølgen falder i styr
ke. Ved nu atter at dreje på C3 og siden atter 
på Pi og så videre nogle hundrede gange, vil 
man kunne finde den indstilling, hvor bære
bølgen er så godt udbalanceret, at man har 
svært ved at høre exciteren på modtageren, 
når dennes antenne er fjernet fra exciteren. 
Man vil finde, at udbalanceringen er fre
kvensafhængig, således at man må foretage 
en mindre korrigering af balancen, hvis man 
drejer på krystaloscillatorens dreko.

Man kan nu forsøge at finde den indstilling 
af krystaloscillatoren, der vil give den mest 
naturlige tale og/eller den største forståelig

hed. Der bør være ret kraftig basafskæring i 
modulatoren (LF-forstærkeren). Når man har 
fundet den rette indstilling, fløjter man i 
mikrofonen og trimmer blandingsrørets git
terkreds til størst exciteroutput for dette 
fløjt. Kredsen skal nemlig ikke være afstemt 
til bærebølgerestens frekvens men til midten 
af sidebåndet.

Til sidst kan man endnu engang trimme 
14 Mc/s-kredsene, så at man får en ligelig 
effekt ud af exciteren over hele båndet. Man 
er dog nødt til at bevæge drekoen i 6AG7’s 
anodekreds.

Forbindes en dynamopære til coaxkablet i 
exciterens udgang, vil den lyse op, når man 
fløjter til mikrofnen, mens den vil være sluk
ket, når man bare taler. PEP-outputtet fra 
exciteren er ca. 2—3 Watt. Rigeligt til ud
styring af PA-trinet. Dynamopæren kan være 
en god hjælp ved trimningen som output
indikator.

Der er ingen grund til at lægge skjul på, at 
trimningen godt kan drille. Det vil kræve en 
englelig tålmodighed, at opnå det rigtige re
sultat.

Balancen i modulatoren kan blive så god, 
af bærebølgeresten ligger ca. 10—20 db un
der modulationen fra baggrundsstøjen i et 
roligt opholdsrum, forstærkersus etc. Med 
andre ord skal man kunne se modtagerens 
S-meter stige, når modtageren er indstillet på 
sidebåndet, og man lukker op for mikrofonen 
uden at tale til den. Der er tale om en nor
mal, brumfri forstærker. Først da er balancen 
tilfredsstillende. Men C3 skal til slut ikke 
drejes mange brøkdele af en grad.

Endvidere må man undersøge, om excite
ren er virkelig stabil, eller om der er blot det 
mindste tegn på ustabilitet. Denne ustabilitet 
behøver ikke at give sig udslag i selvsving, 
men kan blot vise sig ved, at dykket i 6AG7’s 
anodestrøm i resonanspunktet ikke er sym
metrisk, eller at strømmen først stiger lige 
før dykket. Der er jo en ret stor forstærkning 
i 14 Mc/s-forstærkertrinene, så noget sådant 
er ikke utænkeligt. Men med en fornuftig 
montering skulle trinene være stabile, så at 
man kan undgå neutrodynstabilisering. 
6AG7’s gitterafleder på kun 22 kOhm ned
sætter chancen for ustabilitet, og denne bør 
derfor ikke gøres større.

Jeg har ikke haft ustabilitet i exciteren. 
Blot den mindste smule ustabilitet vil give 
forvrængning, hvorfor det er meget vigtigt, 
at exciteren er klippe-stabil.

PA-trinet.
1624 har et anodetab på 25 W og ved 600
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V anodespænding et output på ca. 34 Watt. 
Det er ikke et rør, der er specielt egnet til 
SSB, men det er ganske udmærket, og det er 
billigt. Man går ikke fallit af at brænde nogle 
stykker sammen under eksperimenterne. Det 
egner sig kun til at køre i kl. AB2, fordi man 
ellers næsten intet får ud af det. Men der er 
rigelig styring i exciteren til dette formål.

Der er intet ekstraordinært ved diagram
met af PA-trinet. Med en omskifter kan man 
måle anode- og gitterstrøm i trinet, ligesom 
man kan måle anodestrømmen i exciterens 
sluttrin med samme instrument, sådan som 
det er beskrevet f. eks. i OZ nov. 59. Rørets 
skærmgitterspænding er 400 V i stedet for de 
af fabrikanten angivne 300 V. Dette gør røret 
mere livligt, og til SSB gør det absolut intet, 
idet man med den negative gitterspænding 
sørger for, at skærmgittertabet ikke overskri
des i talepauserne.

I gitterkredsen er anvendt en forholdsvis 
stor kapacitet, og spolen er shuntet med 10 
kOhm for at gøre belastningen på det fore
gående trin mere jævn. I anodekredsen er 
anvendt en kraftig dreko på 150 pF (fra 5AB), 
og spolen er lavet sådan, at der er inddrejet 
ca. 120 pF. Det er vigtigt, at man får tilstræk
kelig kapacitet i kredsen, idet man ellers får 
svært ved at aftappe effekten.

Der er anvendt antennerelæ. Dette relæ 
trækkes af talestyringsrelæets andet kontakt
sæt. På trods af at antennerelæet altså først 
trækker efter talestyringsrelæet, er der — 
rigtigt indstillet — ingen afskæring af stavel
ser. Der stilles ingen særlige krav til dette 
relæ — mit er et ganske billigt et med fire 
sæt skiftekontakter.

Det ene sæt skifter antennen mellem sen
der og modtager, det andet sæt kortslutter 
modtagerens indgang, når der sendes, og sen
derens link, når der modtages. Det tredie sæt 
afbryder højspændingen til modtagerens HF-

trin (men ikke dennes oscillatorer), når der 
sendes. Det fjerde sæt er tilovers, hvorfor jeg 
har brugt sæt 1 og 4 i parallel.

Det er nødvendigt at kortslutte senderens 
link ved modtagning, fordi man ellers får et 
kraftigt sus ind i modtageren. Med kortslut
ning er suset fuldstændig forsvundet. Det er 
en selvfølge, at det relæ, man vil anvende 
som antennerelæ, skal skifte lynhurtigt og

Foto nr. 4.

stilfærdigt. Et kraftigt smæld fra relæet, når 
det slår fra, vil jo starte senderen igen, fordi 
det kan høres i mikrofonen. Men det behøver 
absolut ikke at være et dyrt coax-relæ.

Den mekaniske opbygning af trinet er en 
smule usædvanlig. Den er inspireret af en 
beskrivelse i „SINGLE SIDEBAND for the 
Radio Amateur". Beskrivelsen hedder The 
Single Side-Saddle Linear. Konstruktøren har 
ladet røret ligge ned og derved opnået en 
betydelig bedre adskillelse af gitter- og ano
desystemerne. Der er kun forbindelse gen
nem røret. Opbygningen vil fremgå af fotos.

Trinet er umiddelbart stabilt, men af hen
syn til forvrængningsfriheden vil det være 
nødvendigt at neutrodynstabilisere trinet. 
Men det er bedst at gøre, når hele senderen 
er bygget sammen. Alle tilledninger er kraf
tigt afkoblet, men der er ikke anvendt skær
met ledning.

Sammenbygning af exciteren og PA-trinet 
vil også fremgå af fotos. Kassen, der rummer 
de to chassiser, er fremstillet af aluminium. 
Sider og hylder er 1 mm aluminium, mens 
forpladen er 4 mm aluminium, der er ham
merlakeret. Skelettet er fremstillet af vinkel
aluminium 10X10 mm. Det er vældig nemt 
at arbejde i.

Exciteren står på nederste hylde, mens PA- 
trinet står på øverste, men isoleret fra hylden 
på et par vinkler fastskruet på nogle træ
klodser. Det viste sig nemlig, at selvom ex- 
citer og PA virkede fint sammen, mens de
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stod på bordet, så blev det hele ustabilt, så 
snart de kom under samme tag. Problemet 
løstes som lige fortalt, idet PA-trinet blev 
forbundet til senderkassen på kun eet punkt, 
nemlig der, hvor coaxkablet går ind i PA- 
trinet fra exciteren.

Foto nr. S.

De ledninger, der fører relæspændingerne 
til PA-trinet fra talestyringsrelæet ved blan
dingstrinet, vil gerne forårsage ustabilitet. 
Hvilket er ganske forståeligt, idet de jo går 
fra PA-trinets udgang og til 14 Mc/s-for- 
stærkerens indgang. En kraftig afkobling er 
nødvendig. Problemet er (langt om længe) 
løst ved at lade ledningerne være eoaxkabel, 
hvor yderlederen er stelforbundet til excite
ren, og inderlederne er kraftigt afkoblet, der 
hvor de går ind i exciteren, ligesom relæ- 
spændingskilden er afkoblet.

Endnu en gang: Coaxkablet fra exciter til 
PA-trin er kun stelforbundet til PA-trinet.

Når sammenbygningen er foretaget, og sen
deren tæmmet nogenlunde, kan man, eller 
rettere skal man stabilisere udgangstrinet. 
Der er ingen vej udenom. En selv nok så lille 
ustabilitet eller tilbagevirkning vil forårsage 
forvrængning. Her er endnu et stykke arbej
de at gøre, for senderen er ganske givet ikke 
stabil endnu.

Under stabiliseringsprocessen fjernes de 
drilagtige relæledninger, hvorefter man giver 
styring til PA-trinet. Luk godt op for P2 og 
drej til gengæld drekoen i 6AG7’s anodekreds 
lidt ud af resonans indtil styringen er pas
sende. Man betragter nu dykket i resonans- 
punktet meget kritisk. (Antennen er ikke 
tilsluttet). Hvis der er den mindste uregel
mæssighed i dykket, hvis f. eks. anodestrøm
men er større på den ene side af dykket end 
på den anden side, eller hvis gitterstrømmen 
i resonanspunktet stiger i stedet for at falde, 
eller hvis gitter- og anodestrømsdykkene ikke 
følges ad eller ikke optræder for samme ind
stilling af PA-trinets udgangsdreko, ja så er 
trinet ikke stabilt nok.

Man må da lave en lille neutrodynkonden
sator af et par stykker monteringstråd, som 
nærmes til hinanden (ca. 1,5 cm parallelt i en 
afstand af 1 mm). Man vil nu kunne stabili
sere trinet, indtil dykket er virkelig rigtigt.

Viser det sig umuligt at stabilisere sende
ren, ja så er der tilbagevirkning til indgangen 
af 14-Mc/s forstærkeren, og man må da til 
at gå på jagt med blokke og drosler etc., men 
det er ikke muligt at give regler for alt dette. 
Men det kan være overmåde drilagtigt og 
koste blod, sved og tårer. Men så meget mor
sommere er det bageftérf

I det hele taget vil jeg sige som min erfa
ring, at det tager ikke lang tid at få den før
ste QSO med senderen, men det tager lang 
tid at få den til at køre, som den skal. Med 
mindre man er meget heldig.

Endnu engang: vær meget kritisk med sta
biliteten, det betaler sig rent kvalitetsmæs
sigt. Det er besværligt, men også her får man 
underholdning og mere til for alle pengene.

Et par ord om antennekobling. Det er en 
betingelse for at få et uforvrænget signal ud 
af PA-trinet (forudsat at det indkommende 
er det), at trinet belastes rigtigt. Man skal 
have en indikator, der viser output til an
tennen, så at man kan være sikker på at af
tage mest mulig effekt fra senderen. Ellers 
vil modulationsspidserne blive forvrænget.

En anden betingelse er, at belastningen af 
trinet er ens, uanset modulationens størrelse. 
F. eks. nytter det ikke at anvende en anten
nekobling, der for 50 watt input aftager 35 
W. Det vil give forvrængning. En for hård 
antennekobling vil give et sådant resultat, 
mens en for løs vil give et omvendt resultat.

Det er uomgængelig nødvendigt at kunne 
variere koblingsgraden mellem sender og an
tenne, hvilket ikke er nær så vigtigt ved en 
CW-sender. Det vil føre for vidt at komme 
nærmere ind herpaa, men græd ikke over
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senderen, hvis den ikke lyder godt, for det 
kan være antennekoblingen, der er noget i 
vejen med i stedet. Jeg taler af egen erfaring. 
Problemerne med SSB er mange og mange
artede, og man skal snart få sin sag for, hvis 
en eneste ting ikke er, som den skal være.

Strømforsyning.
PA-trinets anodespænding er 600 volt, som 

fås fra en ganske alm. ensretter med et GZ34. 
Der er anvendt chokeindgang i filteret, fordi 
dette giver den bedste spændingsregulering 
over for varierende belastninger. Derimod er 
der ikke anvendt swinging-choke. I stedet er 
kapaciteten i filterets udgang ca. 33 μF, og 
denne store kapacitet holder spændingen op
pe i modulationsspidserne. Glødespændingen 
til 1624 er 2,5 volt.

Til exciteren er anvendt en ensretter med 
kapacitiv indgang i filteret. Spændingen fra 
denne ensretter er 400 volt, hvilket ikke er 
til fordel for selve exciteren, idet man her må 
forøge anodemodstandene for at komme ned 
på normal anodespænding 300 volt, men deri
mod for 1624, fordi man kan forhøje dets 
skærmgitterspænding fra de af fabrikanten 
foreskrevne 300 volt til de af ensretteren 
leverede 400 volt. Det gør røret lidt mere 
livligt, og røret tager ikke skade af det.

Den negative gitterforspænding til 1624 
fås fra et batteri,, hvis største spænding kan 
være 30 volt. Det holder i flere år, og det er 
vanskeligt at lave en ensretter i stedet for, 
fordi gitterets belastning er så varierende.

Instrumentaflæsninger.
Indstilling for SSB og AM.

Anodestrømmen i 6AG7 er ca. 30 mA. Den
ne strøm varierer meget lidt, når man taler 
til mikrofonen, d. v. s. et par mA nedad.

For PA-trinet kan flg. indstilling til SSB 
anbefales: katodestrøm 30 mA uden modu
lation. Det er ca. halvdelen af det tilladte 
anodetab.

Ved normal tale vil instrumentet i katoden 
slå ud til ca. 60 mA i spidserne, forudsat at 
man bruger et moderne instrument med en 
normal dæmpning. Fløjter man til mikrofo
nen, slår meteret helt ud til max. katode
strøm, d. v. s. ca. 105 mA.

Indskudt i gitteret vil instrumentet lige be
væge sig op til et par mA for tale og op til 
5 mA for fløjt.

Vil man køre AM, kan man teoretisk kun 
tillade sig at indføre ca. 25 watt bærebølge 
ved hjælp af P2. I praksis kan man gå op til 
30—35 W, uden at der optræder nævneværdig 
forvrængning.

Lavfrekvenssignalet til den balancerede 
modulator har samme størrelse som til SSB. 
Man opnår et 100 procent (for 25 Watt bære
bølge) moduleret signal med kun eet side
bånd. Det er en særdeles anvendelig form for 
AM, og kun få bemærker, at det ene sidebånd 
mangler.

Vil man køre CW, kan dette lettest gøres 
ved, at man i sin LF-forstærker indbygger en 
lille tonegenerator til ca. 1500 c/s. Denne ge
nerator nøgler man så, hvorved man påvirker 
talerelæet, så at man får break-in, ligesom 
tonen modulerer senderen, hvorved der ud
sendes det ene sidebånd, der lyder som et 
normalt CW signal (ikke MCW), altså som en 
nøglet, umoduleret bærebølge.

Foto nr. 6 viser hele senderen.

Jeg har benyttet metoden med udmærket 
resultat, og den benyttes også i kommercielt 
grej. Dog bør man ikke operere ved den 
nederste båndgrænse, fordi man da vil få det 
undertrykte sidebånd til at falde uden for 
båndet. Da dæmpningen af dette sidebånd 
kun er ca. 40 db, kan man godt få en hilsen 
fra P. og T. i en sådan anledning.

Man kan også få kontakt med CW-folk ved 
at fløjte i mikrofonen med munden. Herved 
opnår man en fuldstændig klikfri nøgling 
(HEE), men det giver ikke T9x. Jeg har haft 
VK på denne måde. Hvilket kun er nævnt for 
morskabs skyld. Skærmgitterspændingen bør 
nedsættes til 300 Volt for CW.
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Af OZ7BF, Adelhardt.

Måling af et instruments indre modstand.

Vil man kende den indre modstand for et 
måleinstrument, der ikke er opgivet, skal jeg 
anvise en metode, der er let og fremfor alt 
meget nøjagtig.

Til instrumentet, som skal måles, sluttes i 
serie et batteri på 4,5 Volt og et potentio
meter på 3 til 8 kohm. Strømmen gennem 
instrumentet reguleres til fuldt udslag op
nåes, der går da det antal mA, som instru
mentet viser.

(Fortsat fra forrige side).

Desværre ejer jeg ikke en oscillograf (eller 
måske heldigvis — hvem ved), så jeg kan 
ikke bringe noget billede, der viser forvræng
ningen i senderen. Men den har fået gode 
rapporter, og OZ7T har rost kvaliteten.

Sidebåndsundertrykkelsen er ca. 35—40 db 
for tale.

Denne gennemgang har kun kunnet blive 
ret summarisk, og andet har næppe heller 
interesse for nogen. Problermerne vil nok 
være specielle i hvert enkelt tilfælde. Der er 
ingen grund til at tro, at det er nemt at lave 
en SSB-sender. Det er vel fremgået af det 
foregående, at der er mange drilagtigheder 
forbundet dermed. Men det er umagen værd 
at tage alle disse drilagtigheder. Dels morer 
man sig dejligt over at overvinde alle 
problemerne, dels åbner der sig en ny verden 
af morsomme oplevelser, når man kommer i 
luften med senderen. Man taler break-in 
med ligesindede på den anden side af kloden, 
som om de var lokale. 50 watt SSB svarer 
nemlig i effektivitet til 400 watt AM, så man 
kommer godt omkring med det.

Og endelig: QSO’erne bliver betydeligt 
rigere på indhold, fordi man virkelig kon
verserer — ikke noget med lange enetaler 
mere, hvor man selv eller modparten glem
mer at svare på halvdelen.

Og endelig til allersidst: Man morer sig 
herligt, og det var vel trods alt hovedsagen.

God fornøjelse.

PS. Krystallerne kan f. eks. fås hos RADIO- 
COLEMAN, Münchener Strasse 55, 
Frankfurt am Main. Man bør først skaffe 
sig en oversigt over, hvilke krystaller, 
der er til at købe hos dette firma.

Hvis man nu tænker sig instrumentet 
under disse forhold shuntet med en mod
stand, der har nøjagtig samme ohmværdi 
som instrumentet selv, 
vil strømmen dele sig 
i lige to store halvdele.
Den ene halvdel vil 
løbe gennem instru
mentet, og udslaget vil 
derfor blive det halve, 
den anden halvdel vil 
løbe gennem shunten.
Man behøver blot at 
shunte en modstand R 
over instrumentet, som 
vist på CKT, og så variere den til udslaget på 
instrumentet er nøjagtig det halve, så har 
man samme modstand i R som i instrumentet, 
og derefter kan man måle modstanden R med 
ohmmeter, hvis man ikke på forhånd er klar 
over dens værdi.

TR’s kommentarer:

Det er måske ikke alle, der er helt klar 
over, at når man er nødt til at anvende en 
fidus som ovenstående, er det, fordi et dreje- 
spoleinstrument ikke normalt tåler, at man 
måler modstanden med et ohmmeter.

Forøvrigt er den angivne metode afhængig 
af, om man har en modstand, der passer. 
Har man ikke det, og er man ikke bange for 
at regne en lille smule, kan man bære sig ad 
som følger:

Efter at have indstillet til fuldt udslag på 
instrumentet, shuntes dette med en tilfældig 
modstand, der skal vælges sådan, at det nye 
udslag kommer til at ligge et sted på den 
midterste del af skalaen, f. eks. mellem 1/4 og

af fuldt udslag.
Er fuldt udslag I mA, og viser instrumentet 

l1 mA, når det shuntes med R ohm, er den 
indre modstand
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Eks.: Et 100 mA instrument viser 37 mA, 
når det shuntes med en 56 ohms modstand. 
Vi får R1 = 63/37X56 = 95 ohm. Dette 
resultat er naturligvis behæftet med samme 
usikkerhed som shunten, d. v. s. bruger vi 
en 10 °/o modstand, er instrumentmodstanden 
95 ohm ± 10 %, den ligger altså et sted mel
lem ca. 85 og 105 ohm.



Begyndersiden
Erik har bygget den i forrige nummer 
skitserede ensretter, og præsenterer 
den nu for old-timer.

— Jeg har gået alle forbindelserne igennem flere 
gange, så den skulle virke, men der har ikke været 
strøm på endnu.

— Lad mig lige kigge lidt på mesterværket. Der 
er nogle af dine lodninger, som ser noget mistænke
lige ud, men det er heller ikke let at lave en god 
lodning, når man ikke har videre øvelse. Det er 
faktisk væsentlig sværere, end de fleste forestiller 
sig, men hvis der er et par „kolde11 lodninger imel
lem, skal de nok afsløre sig — før eller senere. 
Ellers ser det jo pænt ud, og det er nu ikke helt 
uden betydning. Så vidt jeg kan se, skulle vi ikke 
risikere noget ved at sætte spænding på. Vi for
binder lige et voltmeter fra plus til stel, område 
500 Volt fuldt udslag. Så kan du godt sætte stik
proppen i og tænde.

— Værsgo’. — Den virker! Der er lys i kontrol
lampen, og voltmeteret slår fint ud!

— Jeg synes nu, du burde vise noget mere. Nu 
er der noget, der lugter svedent.

— Skal jeg ikke hellere slukke igen?
— Vent lige et øjeblik. Ja, det er den modstand 

dér, som ryger. Så kan du godt afbryde. Det er den 
4000 Ohms filtermodstand i det ekstra filterled. 
Nåeh, nu ser jeg, hvad der er galt. Du har vendt 
elektrolytkondensatoren forkert. Den har så virket 
som kortslutning og de 4000 Ohm har fået hele 
anodespændingen over sig.

— Så kan jeg altså godt begynde at spare sammen 
til en ny lyt!

— Åh, det tror jeg ikke er nødvendigt. Den er 
ikke engang varm. Jeg vender den lige. Hov, den 
ene ende er jo ikke loddet, der var den første af de 
„kolde"!

— Jeg har godt nok spekuleret noget over, hvor
dan den lyt skulle forbindes, for der står ikke + 
eller -i- på den. Så regnede jeg med, at den sorte 
ende dér måtte være minus, for man plejer da at 
lave plussen rød, ikke?

— Det er så afgjort det mest almindelige, men 
man skal ikke tage sådan noget for givet. Derimod 
kan man være bombesikker på, at bægeret altid er 
minus, og hvis du ser nøje efter på fyren her, så 
går den ene tilledning til aluminiumsbægeret, mens 
den anden er ført isoleret ud. Isolationen er så 
desværre sort, men plus er det altså alligevel!

— Skal jeg ikke hellere lige binde lytten fast igen 
på modstanden, mens jeg husker det?

— Nej, det var ikke så godt, sådan som det var 
lavet, du må helst ikke sætte en lyt fast på en 
komponent, der varmer. Det er noget af det, der 
hurtigst gør det af med den. Så må den hellere 
hænge i tilledningerne, selv om det heller ikke er 
så heldigt.

— Skal vi prøve igen?
— Ja, kom bare. — Se, det var bedre, nu får vi 

370 Volt ud, spændingen stiger stadig en smule, det 
er elektrolytkondensatoren, der har ligget så længe, 
at den skal vænne sig til spændingen igen, før 
lækstrømmen falder til det normale. Nu lader vi 
den stå lidt og sunde sig med spænding på, og ser, 
om alt er, som det skal være.

— Jeg er spændt på, om den nu også virkelig gi’r 
250 Volt, når den belastes!

— Det skal vi straks se, for nu skal vi til at tage 
en belastningskurve. Det bør man altid gøre, når

man har lavet sig en ny ensretter, for det vil straks 
fortælle én, hvis der er noget galt. Vi skal bruge 
det voltmeter, vi allerede har på, samt et milliam- 
peremeter. Og så må vi kigge i kassen med tråd
viklede modstande, der er sikkert nogle, vi kan 
bruge som belastning. Her er først 50 kOhm, nu 
sætter jeg den på, så kan du aflæse instrumenterne.

mA

— Voltmetret viser 350 V, og der går ca. 17 mA.
— Det afsætter vi på dette stykke kvadrerede 

papir, som jeg har tegnet to vinkelrette linier på, 
én for spænding og én for strøm. Så har vi allerede 
to punkter, for tomgangsspændingen målte vi før 
til 370 Volt. Voltmetret selv bruger så lidt, at det 
ingen rolle spiller her, men det kan man naturligvis 
ikke altid regne med!

— Kan vi bruge denne 2000 Ohm?
— Ja, det svarer jo netop til den „normale" be

lastning, 250 Volt og 125 mA. Nu kan du selv tage 
resten af punkterne.

Sådan, ja, og så tegner vi en kurve, der skal gå 
gennem dine målepunkter. Det skal blive en ret 
linie, der dog krummer lidt nede ved de små strøm
me. Den kommer ikke til at gå igennem alle dine 
punkter, men det viser bare, at der er en vis unøj
agtighed på aflæsningen af instrumenterne, og for 
den sags skyld også på kalibreringen af instru
menterne, det er jo ikke præcisionsinstrumenter, 
men det behøver vi heller ikke.

— Det passer jo meget godt med det, vi beregnede 
sidst. Ved de 120 mA får vi 265 V.

— Ja, det kan vi vist godt være tilfredse med. 
Nu kan vi jo for sjovs skyld tage en kurve for 
udgang II og tegne den ind på samme papir.

— Nu er jeg færdig, så kan vi nok afbryde. Hov! 
afbryderen virker ikke, for spændingen bli’r stå
ende!

— Det er lytterne, der kun aflades meget lang
somt, når ensretteren er ubelastet. Det kan forre
sten godt være farligt, for sådan en ensretter kan 
holde spændingen temmelig længe, og så kan man 
let få et rap over fingrene, når man eksperimente
rer. Vi bør faktisk sætte en „bleeder" over udgang
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I. Den skal naturligvis ikke tage alt for meget af 
vores dyre strøm, 100 kOhm er nok passende. Hvor 
mange Watt skal den så kunne tage?

— Effekten P = E2/R = 3702/100 000 = 1,37 W.
— Så parallelforbinder vi disse to 200 kOhm’er, 

der hver kan klare 1 W, så er sagen klar.
Jeg skal lige kigge på dine „multistik" på chas

sisets bagflange. Her har vi et udmærket eksempel 
på noget, hvor det kan betale sig at standardisere. 
Først og fremmest skal man naturligvis sørge for 
altid at anvende de eengang valgte numre på fat
ningens kontakter. Hvis vi så indretter os sådan, 
at vi oven i købet let kan huske forbindelserne 
udenad, er det jo særlig praktisk. Nu skal jeg tegne 
det system, jeg selv bruger. Det bygger på det mest 
anvendte system for elektrodeforbindelserne på de 
amerikanske rør med oktalsokkel. Fordelen herved 
er måske ikke så øjensynlig for dem, der er begyn
dere idag, men alle vi lidt ældre har fået dem ter
pet ind, så vi aldrig glemmer dem! Glødetråds
benene bli’r naturligvis glødespænding, katode og 
skærm bli’r stel (minus). Anoden —■ ben 3 — er 
selvskreven til at blive plus anodespænding, mens 
skærmgiteret (ben 4) bruges til lavere plusspæn
dinger —■ her udgang II. Gitter- og fanggitterbenene 
har vi ikke brug for her, men i andre ensrettere 
kan vi bruge disse ben til negative gitterforspæn- 
dinger, relæspændinger m. m. Det får vi brug for, 
når vi skal til at bygge sender.

Glødespænding 

6.3 V~

— Det lyder helt rigtigt, jeg vil gå hjem og lave 
ensretteren helt færdig, som vi nu har snakket om. 
Men hvad nu, hvad synes du, det næste skal være? 
Jeg ville egentlig gerne have en lille LF-forstærker, 
der også kunne bruges til at spille grammofon på. 
Lyder det helt tosset at lave sådan én, der så også 
kan være LF-del i modtageren?

— Tværtimod, jeg synes, det er en udmærket idé. 
Sådan en forstærker kan vi nemt lave, for vi kan 
bygge én magen til den, jeg selv bruger til min FM- 
modtager her i shack’en. Der skal bruges en dob- 
belttriode ECC83 og en udgangspentode EL84, og 
der er rigelig følsomhed til krystalpick-up. Jeg har 
oven i købet strømskemaet liggende her, så kan du 
gå hjem og spekulere lidt over det, og se, om du 
selv kan regne modstande og kondensatorer ud!

— Mange tak skal du ha’! Så stikker jeg af!
— På gensyn, Erik.

(fortsættes)

Tips
Transistor-CW-medhør.

I ældre radiolitteratur så man ofte anført 
opstillinger for medhør af egne CW signaler.

Hertil anvendtes et radio
rør, hvortil det kun var 
nødvendigt at tilføre glø
despænding, idet man til 
anodespændingen ensret
tede noget af HF’en fra 
senderen med en diode.

I dag kan en sådan 
særdeles nyttig tonesum
mer laves endnu mere 
fikst med en krystaldiode 
og en almindelig transi
stor, OC 71 eller lignen
de, og man undgår helt 
at skulle forsyne appara- 
tet med glødespænding — 
anodespændingen udta

ges på en stump antenne ea. 1 m, som anbrin
ges i nærheden af senderudgangen. Ved at 
variere afstanden kan man få tonen til at 
ændre karakter efter ønske.

Hele apparatet indbygges i en eller anden 
metalkasse (her er anvendt en gammel to
baksæske 7X10X15 cm). Æsken inddeles med 
en væg klippet ud af en gammel konserves
dåse (blik) i to rum. I den ene anbringes 
strømforsyningen, og i det andet selve tone
generatoren. I æsken anbringes tre isolerede 
telefonbøsninger, een til antennen og to til 
hovedtelefonen. Telefonbøsningerne kan dog 
også tilsluttes en højttaler via en egnet højt- 
talertrafo. Tilpasningen er ikke kritisk, og 
apparatet giver fin højtalerstyrke! En til
slutning til modtagerens LF del er også 
mulig.

Den anvendte trafo i tonegeneratoren er en 
gammel LF trafo med omsætningsforhold 1:3 
eller 1:5, og ved at eksperimentere med de to 
kondensatorer kan man ændre tonen. Jeg har 
fundet 5000 pF og 0,1 μF bedst, men værdi
erne afhænger af den benyttede LF trafo.

Apparatet har her fungeret til stor tilfreds
hed gennem flere år, og den som først har 
bygget det, vil nødig undvære det, idet man 
altid kan overvåge sine signaler og overvåger 
samtidig senderens udstråling, idet apparatet 
jo kun virker, når senderen leverer HF til 
anodespændingen. Under alle omstændighe
der er denne form for medhør bedre end den, 
hvor man samtidig med senderen nøgler en 
tonegenerator, idet denne metode ikke giver 
et sandt billede af det udstrålede signal.

OZ3GW, Hans Jungdal.
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Nr. 191. Mon du kan give mig svar på, 
hvorfor min Geloso-VFO model 4/101 kun vil 
give output på 80-20-10 m og ikke på 40 og 
15 m?

Jeg har bygget VFO’en om i udgangen, i 
stedet for det 6V6, som sad der, har jeg sat 
et EL86, det bliver fantastisk varmt ved 250 
V på anoden og 120 V på skærmgitteret.

I udgangen har jeg indsat en drejekonden- 
sator på ca. 75 pF til at variere styringen med, 
hvilket også virker fint. Jeg har indsat kon
densatoren efter overføringsblokken, men nu 
ser jeg i DL-QTC marts 1957, at kondensa
toren sidder før overføringskondensatoren. 
Hvilken forskel skulle det kunne gøre?

Jernkernerne har jeg taget ud af udgangs
spolerne.

Svar. Det er jo vanskeligt at sidde her og 
sige nøjagtigt, hvor fejlen skal søges, så du 
må nøjes med, at jeg foreslår at undersøge, 
om der ikke skulle være en fejl i en af kom
ponenterne L2, C9, C2 eller C6 i den nævnte 
rækkefølge. Denne kreds benyttes jo nemlig 
til 40 og 15 m. Prøv at lodde R1 fra ved stel, 
indskyd et mA-meter med + til stel og - til 
RI og se om gitterstrømmen er af nogenlunde 
samme størrelse i alle fem stillinger af om
skifteren. Er den meget lavere i stilling 2 og 
4 ligger fejlen antagelig i kredsen.

At EL86 bliver meget varmt med 250 Volt 
på anoden, når det kun er beregnet til 170 
Volt, kan næppe undre. Hvorfor har du for
øvrigt ikke taget EL84 eller EL83 i stedet. 
Jeg tror de var mere velegnede.

Drejekondensatoren til afstemning af ud
gangskredsen skal ligge direkte fra armen på 
omskifteren til stel. Ellers kommer den i for
bindelse med overføringsblokken C20 på 100 
pF til at virke som en variabel spændings
deler for udgangsspændingen, hvilket jo ikke 
er hensigten. 75 pF er også temmelig stor til 
formålet, Geloso angiver selv at 25 pF er pas
sende.

Det er naturligt, at selvinduktionerne i ud
gangskredsen skal formindskes, når man ind
sætter en ekstra parallelkondensator, men 
derved formindsker man jo også samtidig 
kredsimpedansen, og det kan måske virke 
uheldigt. Det klogeste vil sikkert være at 
nøjes med de omtalte 25 pF som maksimum, 
og kun dreje kernerne så langt ud, som er 
nødvendigt for at få resonnans på den højeste 
frekvens for det pågældende bånd, når kon
densatoren er helt uddrejet.

Nr. 192. Jeg er ved at bygge en 6 element

2 m antenne efter håndbogen side 325, men 
da det virker lidt forvirrende, vil jeg gerne 
have at vide:

1: Om bommen er 2 cm i diameter.
2: Om tilbageføringen er 1,2 mm (se fig. 

383 nederst).
3: Om det er muligt at anvende 8 mm 0 

messing i stedet for 4 mm til direktorerne og 
reflektoren uden at lave andre forandringer 
og

4: Hvis dette ikke kan lade sig gøre, hvilke 
forandringer skal der så laves?

5: Kan det betale sig at lade messingrørene 
forsølve eller forkobre for at få større for
stærkning.

6: Er det ikke muligt at føde 4 stk. 300 
Ohm antenner med et 300 Ohm kabel i stedet 
for 75 Ohm som i håndbogen, 2X2 i parallel 
og så i serie, og hvordan kan dette laves?

Svar. Bortset fra, at der ikke er overens
stemmelse mellem diameterangivelserne for 
tilbageføringen på øverste og nederste del af 
fig. 383, synes jeg, at denne er særdeles let at 
forstå, men skal gerne besvare dine spørgs
mål som følger. Til 1 er svaret ja. Til 2 vil 
jeg formode, at 1,2 mm er den rigtige angivel
se, og at 1,5 mm er en skrivefejl. Til 3, det er 
muligt at anvende større diametre end an
givet, og dette vil normalt have til følge, at 
antennen bliver mindre selektiv, altså kan 
benyttes over en større del af båndet, end det 
ellers ville være tilfældet. Benyttes større 
diameter end angivet, skal længderne gøres 
lidt mindre, og i det omtalte tilfælde vil en 
længde som angivet for de frie længder (altså 
uden tillæg af 12 mm for bommen) være 
passende. Til 5 kan jeg svare, at hvis man før 
opsætningen sliber stængerne rene for iltbe
lægninger, og derefter maler dem med en 
vejrbestandig maling, vil det ikke kunne be
tale sig at ofre en forsølvning eller forkob- 
ring, selvom det teoretisk giver en forbedring. 
Noget andet er det, hvis elementerne er af 
stål, hvis ohmske modstand jo er betydelig 
større end messingets. Til 6. Jo, det kan ud
mærket lade sig gøre. Ved en fireplans anten
ne parallelforbindes 1 med 2, og 3 med 4. 
Midtpunkterne af forbindelsesledningerne 
forbindes med en fødeledning på 1,5 eller 2 
bølgelængders længde, og på midten af denne 
tilsluttes en kvartbølgelang åben stub. På 
stubben opsøges de to punkter, hvortil 300 
Ohm fødeledningen skal tilsluttes for at give 
det laveste standbølgeforhold, se håndbogen, 
side 291 og fig. 335.

Nr. 193. Til modtager på 80 m bruger jeg 
en E 382, som jeg imidlertid ikke er tilfreds 
med. Er der håb om, at den kan forbedres, f.
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eks. ved ombygning til moderne rør, eller kan 
jeg få mere ud af en BCL-modtager forsynet 
med en preamplifier. Jeg har lavet beatos
cillator i BCL-spillen efter din „opskrift" i 
Teknisk Brevkasse, og den virker fb.

Større eksperimenter i modtager har jeg 
ikke råd til, så jeg håber du kan hjælpe mig 
med et forslag, helst med diagram for even
tuelle ændringer eller tilbygninger.

Svar. Desværre kender jeg ikke den om
talte modtager, og har ikke kunnet skaffe mig 
oplysninger om den, så jeg kan desværre ikke 
hjælpe dig, før jeg har fået nærmere oplys
ninger om modtageren.

Jeg benytter lejligheden til at minde spør
gerne om, altid at give de fyldigst mulige op
lysninger, og hvor det ikke drejer sig om 
meget kendte konstruktioner, helst vedlægge 
et diagram, eventuelt den originale beskrivel
se hvis en sådan findes. Denne vil naturligvis 
blive returneret, såsnart svaret er udarbejdet.

Hvis BCL-spillen iøvrigt tilfredsstiller dig, 
tror jeg, den letteste og billigste løsning bli
ver at forsyne den med en converter, der 
eventuelt blot kan bestå af et enkelt oscilla
tor/blandingsrør, hvis output ligger på en 
frekvens, på hvilken der normalt ikke høres 
noget på BCL’en. Til højere frekvenser kan 
man så eventuelt forsyne dette trin med en 
afstemmelig preamplifier.

Nr. 194. Jeg har en MP-modtager, som jeg 
gerne vil have sat S-meter på. Jeg har et 1 
mA-meter (400 Ohm), som jeg havde tænkt 
mig at bruge til formålet. Hvordan skal jeg 
anvende det? Diagram over modtageren ved
lægges, mA-meteret med eventuelt pot.meter 
tænkes anbragt i en lille kasse ved siden af 
modtageren. I denne kasse kunne jeg tænke 
mig tillige at anbringe en Q-forøger med en 
transistor i smag med den, der er beskrevet 
i ARRL’s håndbog 1959, side 144. Var det 
ikke muligt, at du kunne bringe en artikel 
om dette emne i et kommende OZ med løs
dele, som det er muligt at få her i landet?

Svar. Den simpleste løsning bliver sikkert, 
at indbygge S-meteret i en broopstilling mel
lem katodemodstandene for MF- og udgangs
røret, rørene nr. 3 og 5 i diagrammet som vist 
i fig. 194.

Dette kræver, at man giver afkald på den 
manuelle regulering af MF-røret.

I diagrammet er benyttet de originale be
tegnelser på de komponenter, der skal bibe
holdes, medens de nye er følgende: Rk ca. 300 
Ohm, P trådviklet potentiometer af samme 
størrelse som den oprindelige katodemod
stand. Dette benyttes til nulstilling af S-me
teret uden signal på modtageren. RF gøres så 
stor, at S-meteret netop giver fuldt udslag 
eller lidt over, når MF-røret udtages af fat
ningen. Kondensatoren på 25 μF er beregnet 
på at forhindre, at S-meteret vipper, hvis 
udgangsrøret overstyres i lettere grad, og er 
altså ikke strengt nødvendig.

Angående sidste del af dit spørgsmål, vil 
jeg personlig foretrække at benytte rør i en 
Q-forstærker, når modtageren i forvejen er 
bestykket med rør, men har du eller andre 
lyst at forsøge med transistoren, vil jeg fore
slå at gøre forsøget, komponenter med til
svarende egenskaber som i ARRL’s konstruk
tion skulle det jo ikke være vanskeligt at op
drive, og bliver resultatet godt, vil TR sikkert 
være glad for en beskrivelse.

Ohm-lakken endnu engang. En læser har 
været så venlig at sende mig nogle opskrifter, 
som han har fundet i „The Chemical Formu- 
lary“ på den amerikanske ambassades biblio
tek. I oversættelse lyder opskripterne såle
des:

Modstands-maling til keramik eller glas:
15 dele pulveriseret grafit.
29 dele fenol-formaldehyd lak.

9 dele kønrøg.
47 dele blanding af alkohol og etylacetat.

Modstands-maling til plexiglas:
27.5 dele pulveriseret grafit.
34.5 dele metyl-metakrylat lak
29 dele toluol.

9 dele kønrøg.

Desværre stod der ingen anvisninger på 
blanding eller brugen af lakkerne, for den 
sidste blev opgivet, at den tørrede ved normal 
stuetemperatur.

Er der nogen, der har tid og lyst til at prø
ve, vil jeg gerne høre om resultaterne, og jeg 
kan som indsenderen tilføje, at der muligvis 
blandt OZ’s læsere findes en fagingeniør, der 
vil udtale sig derom, så er det særdeles vel
komment.

På grund af, at indsendelsesfristen for stof
fet til Teknisk Brevkasse er blevet rykket en 
uge frem, må jeg rykke indsendelsesfristen 
frem til den 20’ende januar for spørgsmål, 
der ønskes besvaret i februar nummeret.

Godt nytår og tak til brevkassens læsere.
OZ2KP.
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gennem tre operationer. Man lægger for med spids
tappen. Tappen anbringes i en holder. Typen i fig. 4 
kan jeg anbefale, men de almindelige „vindejern“ 
med faste eller indstillelige huller bruges vel mest. 
Det at skære gevind er en ømtålelig proces, det er 
jo faktisk store kræfter, der virker på skæret, og 
derfor må man forsigtig dreje tappen til højre i 

Lidt om at skære gevind. hullet og så, når man mærker ,den tager spån, da
dreje tilbage mod venstre, derefter atter dreje til
højre og tage mere for. Spånen skal ligesom knæk-

* kes og brydes, inden man tager endnu en tørn til
højre.

Foranlediget af mine små epistler under værk
stedsteknik har en del amatører bedt mig behandle 
spørgsmålet om at skære gevind. Jeg har henvist 
til en tidligere udmærket artikel i OZ 1956 af OZ7PL, 
men da spørgerne ikke har eller kan skaffe dette 
nummer, og det åbenbart har stor interesse for 
flere nye OZ-læsere, skal jeg tage emnet op til 
fornyet behandling, idet jeg håber, jeg yderligere 
kan give nogle supplerende og nyttige oplysninger.

De mest almindelige former for gevind, er det 
allerede i midten af forrige århundrede af Whit- 
worth udarbejdede system og det meget senere 
fremkomne metriske gevind. Gevindene er stan
dardiserede, og værktøj til skæringen kan fås hos 
enhver større isenkræmmer. Der findes to former 
for gevind indenfor samme slags gevindsystem, 
nemlig det udvendige, skruen, og det indvendige, 
møtrikken.

Indvendigt gevind kan skæres med den såkaldte 
snittap, men forudsætningen for gevindet er et i 
forvejen boret hul, hvis størrelse er nøje bestemt 
af gevindets størrelse. Nu er det jo lige til at bore 
et hul med de almindelig forekommende spiralbor, 
og det er ingen kunst at arbejde med dem, sålænge 
de er nye og i orden, men såsnart skæret er slidt 
af dem, begynder vanskelighederne at melde sig. 
Borene skal slibes, og dette er i virkeligheden en 
vanskelig proces, som det betaler sig at gå lidt nær
mere ind på. Borene skal slibes på smergelsten, de 
små håndmaskiner er fortrinlige, når blot selve 
den, der sliber ikke skal dreje stenen rundt, thi 
sliberen har rigeligt med at koncentrere sig om 
selve boret. Derfor er det naturligvis bedst med en 
elektrisk slibemotor. Det er nødvendigt ved slib
ningen, at boret slibes i den rigtige vinkel, at skæ
rene slibes til samme højde, og at centreringspunk
tet ikke forskydes sideværts. Resultatet af forkert 
slibning ses i fig 1, hvor a forestiller et bor slebet 
med uensartede vinkler, b forestiller forskellig 
længde af endeskærene, og c viser resultatet, når 
både vinkler og skærenes længde er forskellige. I 
alle tilfælde bliver resultatet, at boret hurtigt øde
lægges.

Fig. 2 viser os spidsen af et spiralbor. Det kan 
betale sig at købe den udfor skæret viste slibelære, 
der kun koster en bagatel. Lærens vinkel er 59 gra
der, hvilket er det almindeligste. Man husker, at 
skærene skal stå skarpe og danne borets højeste 
kant, hvad der ligger bagud fra skæret skal skråne 
nedad tilbage. Man gør ofte den fejl at slibe, således 
at skæret ligger lavere end „kødet“ bagud. Resul
tatet bliver, at boret rider på dette materiale, så 
skærene ikke kan komme til at gribe fat.

Når hullet er boret, er vi klar til at slå gevind. 
Gevind skæres med snittappe. Disse findes i sæt 
bestående af spidstap, mellemtap og grundtap. Fig. 
3 giver en forestilling om, at skærene er forskellige, 
og meningen er, at skæringen skal foregå lempelig

Drejer det sig om gevind i en tynd plade, for eks. 
ved stålkabinetter, kan man udmærket nøjes med at 
bruge den ene tap, spidstappen, som man så lader 
gå helt igennem hullet, men til gevindskæring i 
huller med bund, og hvor gevindet skal gå helt ned 
til bunden, må man igennem hele rækkefølgen 
spidstap, mellemtap og grundtap. Ved skæringen 
skal man helst benytte en særlig skæreolie, idet det 
er forkastelig at bruge maskinolie, men petroleum 
kan med forsigtighed benyttes. Drejer det sig om 
skæring i aluminium, vil jeg anbefale at bruge 
sprit, og det er god latin ved dette metal at slibe 
borets spids med lidt mindre vinkel.

I nedenstående tabel finder man størrelsen på de 
bor, som tilsvarer henholdsvis Whitworth og 
Metrisk gevind. I begge tilfælde er borene angivet 
i millimeter, og selv om det drejer sig om bor, der 
varierer i brøkdele af millimeter, kan de fås hos 
enhver værktøjsforhandler. Tabellen løber fra 1/8“ 
til s/i“ og 3 til 16 mm, hvilket sidste naturligvis er 

(fortsættes nederst næste side)

V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.
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Vi blader tilbage
Ved OZ5AC.

OZ, 5. årgang, nr. 11: Anmeldelse. Telefunken 
har sendt en ny modtager på markedet, nemlig 
en 2-rørs modtager „Viking" med inddirekte op
varmede rør. Udover at det er en uhyre selektiv 
detektormodtager, og at den er forsynet med en 
særlig fiks skala med stationernes navne afsat, 
er der det særlige bemærkelsesværdige ved den, 
at den foruden at kunne modtage de almindelige 
bølgelængder fra 200—2000 meter tillige kan mod
tage fra 13—50 meter.

OZ, 3. årgang, nr. 4: Traffic Notes. OZ5G, Nord- 
østfyn: . . . Senderen TPTG, seriespænding, git
terspændingsmodulation og Lampen RRT34, c. 8 
Watts. Antennen 42 m spændingsfødet Hertz. Mod
tageren 0-V-1, Schnell. Jeg har haft fone QSO 
med 17 OZ-stationer og fået flere gode rapporter 
fra DR, for hvilke jeg takker mange gange. Jeg 
træner ihærdigt med nøglen for at få den fornødne 
færdighed til opnåelse af licens! OZ5G.

(fortsat fra side 22)

mere end amatøren kommer ud for, men der kunne 
jo være andre forhold end netop de radiotekniske, 
hvor den sidste del af tabellen kunne få betydning.

Skæring af udvendigt gevind kan man også kom
me ud for. Til dette formål anvender man den så
kaldte bakke, fig. 5, som anbringes i en klub, en 
holder med håndtag, så man får magt over skærin
gen. Udvendigt gevind angiver skruens yderste 
diameter, altså skal man skære Vs“ udvendigt 
gevind, skal tappen, røret, eller hvad man nu skal 
skære gevind på, være 31s“, hvilket svarer til 9,52 
mm. Her er det nemt med metrisk gevind, idet et 
metrisk gevind kaldet M10 er 10 mm og skal skæres 
over en tap, der er 10 mm i diameter.

OZ, 3. årgang, nr. 8: Så ved man det! . . . høj 
spænding giver stor rækkevidde. Således vil der 
være betydelig forskel på to senderes rækkevidde, 
hvoraf den ene yder 10 Watt svingningsenergi 
ved f. eks. 300 volt, og en anden, der også yder 
10 Watt, men ved 800 volt. Høj spænding er af 
mindst lige så stor betydning som mange Watt. 
Grunden er den, at tabene ved modstande i an
tennesystemet bliver mindre ved den høje spæn
ding, og mere energi udstråles . . .

OZ, 4. årgang, nr. 1: I røg og damp! OZ1W har 
indtil for kort tid siden haft megen glæde af sin 
nye sender, der overalt gik igennem med forbav
sende stor QRK. En del af æren herfor tillægger 
han sin nye strømfødede Hertz. Men en dag under 
en QSO brændte senderen pludselig sammen, mens 
værelset fyldtes med sort røg. OZ1W har hurtigt 
rigget en nødsender op, så han stadig kan være 
aktiv. Hvad der er sket med CC-senderen kan 
ikke oplyses, før brandforsikringen er færdig med 
at vurdere skaden!

*

men nu har vi fået en grusom bacille, 
min herre amatøren har fået licens!
Nu må jeg sidde så ensom og glemt.
Siden den sygdom er kommet på tværs
får jeg hverken goddag eller tre og halvfjerds.

Meget frit efter Kaalund.

Whitworth gevind

Gevind Gevindbor
diam. eng.” mm

1/8 2,6
5/32 3,2
3/16 3,8
7/32 4,6

   1/4 5,2

5/16 6,5
3/8 8,0

7/16 9,3
   1/2 10,5

5/8 13,4
  3/4 16,4

Metrisk gevind

Gevind Gevindbor
diam. mm mm

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

10 8,5
12 10,4
14 12,0
16 14,0
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»Vejen til sendetilladelsen«
i 3. reviderede udgave udkommer først i 
januar. Prisen er 14,50 kr. pr. bog portofrit 
tilsendt mod forudbetaling af beløbet til 
EDR’s girokonto 221 16 (EDR Eksperimente
rende Danske Radioamatører, Postbox 79, 
København K).

Såfremt bogen ønskes sendt pr. efterkrav, 
må porto (ca. 1,70 kr.) betales ekstra. Bestil
ling afgives i så tilfælde direkte til kassere
ren.

Afdelinger får rabat ved samlet bestilling 
på mindst 10 bøger.

Husk ved bestillingen at opgive event, med
lemsnummer, da dette letter kassererens 
arbejde ved bøgernes udsendelse.

Bestil „VTS“ nu, og du er sikker på at få 
bogen umiddelbart efter dens fremkomst. 
Ekspeditionerne foregår i den rækkefølge, 
hvorefter bestillingerne er indgået.

Med venlig hilsen 

kassereren, Emil Frederiksen, OZ3FM, 
Nørretorv 15, tlf. 2 20 96, Horsens.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

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

„Traffic Department" ønsker alle læsere et glæde
ligt nytår med mange fb dx.

OZ2NU.

Juletesten 1960.
Atter en gang beviste juletesten sin berettigelse 

ved, ikke mindst gennem sin hyggelighed og tradi
tion, som gudskelov også tages op af senere til
komne amatører, at være et årligt samlingstegn 
midt i juledagenes andre arrangementer.

Men det må dog siges, at det i nogen grad virker 
som en skuffelse, at ungdommen ikke i højere grad 
tager del i denne test. Både i fone- og særlig cw- 
afdelingen er det især de gamle calls, man læg
ger mærke til.

Øvrige kommentarer må vi afstå fra, for at stof
fet rettidigt kan nå frem til dette nr. af „OZ“.

CW-afdelingen: Fone-afdelingen:
1. OZ9DR 87 points 1. OZ6RI 110 points
2. OZ4SJ 84 points 2. OZ4LK 103 points
3. OZ7T 83 points 3. OZ2HD 101 points
4. OZ9CM 76 points OZ8KR 101 points
5. OZ4H 73 points 5. OZ2MI 94 points
6. OZ9N 71 points 6. OZ1HS 93 points
7. OZ7LX 69 points 7. OZ1WQ 91 points
8. OZ7OF 67 points OZ6CK 91 points
9. OZ7SN 63 points 9. OZ4FA 89 points

10. OZ2NU 62 points 10. OZ2JT 88 points
OZ3CF 62 points OZ7NU 88 points
OZ4FF 62 points 12. OZ9DR 81 points
OZ5DX 62 points 13. OZ5KG 76 points

14. OZ3KZ 55 points OZ8LE 76 points
OZ7YH 55 points 15. OZ INA 72 points

16. OZ8EA 50 points 16. OZ5PG 60 points
17. OZ6NF 47 points OZ8EA 60 points
18. OZ5NO 39 points 18. OZ5WK 56 points

OZ7HX 39 points 19. OZ6CB 51 points
20. OZ2HW 37 points 20. OZ8XU 48 points
21. OZ4PE 35 points 21. OZ4HO 47 points
22. OZ5GA 31 points 22. OZ5NO 46 points
23. OZ 8KB 20 points 23. OZ9HO 44 points
24. OZ3LW 13 points 24. OZ4EM 42 points
25. OZ5MJ 9 points 25. OZ9MV 36 points
Checklogs fra 4AS og 26. OZ2KH 23 points
7AC. OZ4PE 23 points
Udeblevne logs: 1. 28. OZ7KP 17 points

29. OZ7HX 16 points
Checklogs fra: 3RQ-

4AH - 4AT - 4KA - 4ME
- 7AC og 7XM.
Udeblevne logs: 8.

Desuden har over 10 medlemmer indsendt lytter
logs, men disse kan vi desværre ikke nå at få kon
trollerede til dette nr. af „OZ" — det må vente til 
februar.

OZ2NU.
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QST fra Traffic Department i febr. 1961.
Februar måneds udsendelser vil finde sted på 

ca. 3575 kc/s kl. 9,45 D. N. T. på følgende dage:
8. febr. 1961 og 22. febr. 1961.

Nyt til udsendelserne skal være inde dagen før.
OZ2NU.

World Wide SSB-Contest.
Fra lørdag d. 28. januar 1961 kl. 15,00 GMT til 

søndag d. 29. januar 1961 kl. 21,00 GMT arrangerer 
det amerikanske magasin „CQ“ sin 5. World-Wide 
DX Contest på SSB.

Testen går ud på at kontakte så mange stationer 
og så mange forskellige prefixer på SSB i verden 
som muligt.

Ved forskellige prefixer forstås f. eks. OZ1-OZ2- 
OZ3-OSV. W2-K2-WA2-WA6-5A1-5A2-DJ1-DJ2-DL1- 
osv.

Der må kun gennemføres en qso med samme sta
tion, og der er ingen multiplikator for flerbånds- 
operation.

Som det fremgår, strækker testen sig over 30 
timer, men ingen deltager må operere mere end 24 
timer. De 6 timer, man ikke deltager, skal ligge 
samlet i begyndelsen — midten eller afslutningen af 
testperioden og skal være tydeligt angivet i con- 
testloggen. En deltager må naturligvis gerne deltage 
i en kortere periode end de 24 timer. Logs, som ikke 
indeholder en 6 timerB hvileperiode, vil blive 
diskvalificerede.

Koder er alm. 5-cifrede begyndende med f. eks. 
57001 og med qso nr. stigende med 1 for hver qso. 
Alle tider opgives i GMT.

Slutresultatet udregnes ved at multiplicere an
tallet af kontaktede stationer med antallet af kon
taktede forskellige prefixer.

Operatørens navn, adresse, rig, antal af kontaktede 
stationer, antal af kontaktede prefixer, og slutre
sultatet SKAL være opført på et særskilt logblad 
anbragt som blad 1 i loggen.

Diplomer: K2HEA-K2MGE-trofæet vil blive til
delt den station i verden, der opnår højeste points
tal.

Diplomer vil blive tildelt den højeste score i 
hvert af USA’s, Canadas og Australiens distrikter så
velsom i hvert af de andre lande, hvorfra de ind
gåede logs angiver, at der har været mindst tre 
deltagere.

Logblade skal rekvireres fra CQ Sideband Editor, 
12 Elm Street, Lynbrook, New York. Stor kuvert 
med adresse samt IRC’s til returporto skal med
sendes.

For at komme i betragtning ved bedømmelsen 
skal loggene være sendt direkte til „The Sideband 
Editors of CQ“ efter den ovenanførte adresse ikke 
senere end den 30. marts 1961.

Mangler du Nevada?
Fra The Eimac Gang Radio Club, San Carlos, 

Californien har vi modtaget nedenstående med
delelse:

Kære OM’s:
Vil De være venlig at meddele radioamatørerne 

i Deres land, som mangler staten Nevada til 
deres WAS, at Eimac Gang Radio Club fra San 
Francisko området vil operere fra staten Nevada 
i week-enden den 22.—24. april 1961.

The Eimac Gang vil arbejde under kaldesignalet 
W6AY/7 under anvendelse af beam-antenner og 
1 kw sendere

Stationerne vil begynde deres udsendelser den
22. april 1961 ca. kl. 07,00 GMT og vil fortsætte 
indtil ca. kl. 02,00 GMT den 24. april 1961.

Nedenstående frekvenser vil blive anvendt alt 
efter udbredelsesforholdene til de forskellige 
dele af verden.

CW SSB
28.065 28.665
21.065 21.415
14.065 14.315
7.005 7.215

AM-fone stationer indbydes til at zero beat vor 
SSB frekvens, og vi vil være lykkelige for at 
give dem en Nevada kontakt.

Vi vil sende qsl 100 %. Alle rapporter og QSL’s 
skal sendes til

The Eimac Radio Club
301, Industrial Way
San Carlos, California, USA.

73’
E. Howard Hale. W6FYM 
President. Eimac Gang Radio Club.

Bill Eitel. W6UF,
Best. medl. Eimac Gang Radio Club. 

DX-Mands-testen 1960.
3,5 7 14 21 28 total

1. OZ6RL 14 30 63 66 27 = 200
2. OZ2NU 9 39 68 26 34 = 174
3. OZ7SN 7 13 24 48 32 = 124
4. OZ5KG 0 0 116 0 0 = 116
5. OX3DL 0 5 49 25 7 = 86
6. OZ7OF 4 14 20 13 9 = 60
7. OZ8HC 7 16 23 12 0 = 58
8. OZ7GN 6 8'" 29 11 3 = 57
9. OX3UD 0 0 54 0 0 = 54

10. OZ4FF 5 9 15 4 4 = 37
I næste nr. vil aktivitetspointene for indsendelse

til „DX-Jægeren“ blive lagt til.
OZ2KD.

WAC-YL.
Martin - OY7ML - har opnået at få tildelt certi- 

ficatet WAC-YL nr. 392. Vi gratulerer.

1961 R. E. F. Contest.
R. E. F. afholder sin årlige contest efter følgende 

regler:
CW 25. febr. kl. 14 GMT til 26. febr. kl. 22 GMT. 
Fone: 15. april kl. 14 GMT til 16. april kl. 22 GMT. 
Code: RST/RS + nummer på qso.
Point: 1 for hver qso med F-stationer (F-FA-FB

o. s. v.)
Multiplikator: 1 for hvert forskelligt fransk de- 

partment eller land efter listen for DUF — for 
hvert bånd.

Score: Points x multiplikator.
Log: Sendes til REF, B. P. 42-01, Paris R. P.

Test-kalender.
„OQ“ World Wide SSB. 28.-29. jan. 1961

regler OZ jan. 1961. 
ARRL DX Fone 3.-5. febr. 1961, regler OZ jan. 1961. 
ARRL DX Fone 3.—5. marts 1961, regler OZ jan. 1961. 
ARRL DX CW 17.-19. febr. 1961, regler OZ jan. 1961. 
ARRL DX CW 17.—19. marts 1961, regler OZ jan. 1961. 
REF 1961 CW 25.-26. febr. 1961, regler OZ jan. 1961. 
REF 1961 Fone 15.—16. apr. 1961, regler OZ jan. 1961.
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ARRL’s 27. intern. DX Contest.
Alle amatører i hele verden indbydes til del

tagelse i den 27. intern. DX-Contest arrangeret af 
ARRL. Her er chancen for at kontakte de manglen
de stater og distrikter for WAS og WAVE.

Contesten finder sted:
Fone:
Februar d. 3. til 5. kl. 24.00 til 24.00 GMT
Marts d. 3. til 5. kl. 24.00 til 24.00 GMT
CW:
Februar 17. til 19. kl. 24.00 GMT til kl. 24.00 GMT
Marts 17. til 19. kl. 24,00 GMT til kl. 24.00 GMT

Opgaven går ud på at kontakte så mange stationer 
som muligt i W/K-VE-VO-KH6 og KL7 på hvert 
bånd.

Som kode afgives RS/RST efterfulgt af et trecif
ret tal, der angiver ens stations input. På cw kan 
det f. eks. være 579035, hvilket angiver at den kon
taktede station høres 579 og at ens eget input er 
35 w.

USA og Canada-stationerne vil sende en kode, 
der består af RS/RST-gruppen efterfulgt af navnet 
på deres stat eller provins. Nedenstående findes 
listen med forkortelserne på disse navne.

Wl—CONN MAINE MASS NH RI VT 
W2—NJ NY 
W3—DEL MD PA DC 
W4—ALA FLA GA KY NC SC TENN VA 
W5—ARK LA MISS NMEX OKLA TEXAS 
W6—CAL KH6 HAWAII
W7—ARIZ IDAHO MONT NEV ORE UTAH 

WASH WYO 
KL7—ALASKA 
W8—MICH OHIO WVA 
W9—ILL IND WIS
WØ—COLO IOWA KANS MINN MO NEBR 
VE1—NB NS PEI '
VE2—'QUE 
VE3—ONT 
VE4—MAN 
VE5—SASK 
VE6—ALTA 
VE7—BC
VE8—NWT YUKON 
VO —NFLD LAB

Multiplikator er det samlede antal distrikter (ikke 
stater) kontaktet på hvert bånd (Maksimum 21 pr. 
bånd). De 21 distrikter er de ovennævnte fra Wl 
til VO. Hver komplet qso giver 3 point. Ufuld
stændige forbindelser giver 2 points. Slutresultatet 
er antallet af qso-points multipliceret med multi
plikatoren.

Gratis log-blade kan rekvireres fra ARRL, men 
EDR logblade kan også anvendes. Log skal inde
holde calls, dato, tid, bånd, koder og points.

Log med oversigtsblad skal sendes til 
ARRL DX CONTEST 
38, La Salle Road.
West Hartford 7, Conn. USA. 

og må ikke være poststemplet senere end den 29. 
april 1961.

Nedenstående findes eksempel på oversigtsblad: 

Summary, ARRL International DX Competition.

Entry......................... Call.......................Country
(CW eller Fone)

Name

Address

Transmitting Equipment

Power Input

Receiver ........................................... Antenna (s)

Number of different Countries worked

Number of hours of operation

Assisting person(s): name(s) and call(s)

.................... x ...................................... = ......................
(points) (Multiplikator) Claimed Score

Participating for club award in the ..............................................
(name of club)

I certify on my honour, that I have observed all 
competition rules as well as all regulations establis- 
hed for amateur radio in my country, and that my 
report is correct and true to the best of my belief. 
I agree to be bound by decisions of the ARRL 
Award Comittee.

Operators Signature and Call

* Figure in this box is the multiplier.
** Count 3 points per completed QSO.

Bands 1,8 mc 3,5 mc 7 mc 14 mc 21 mc 28 mc Totals

Number of 
Countries wrk.

*

Number of 
Contacts
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Et teknisk skatkammer 
afhændes.

EDRs æresmedlem OZ2Q James Stef
fensen overvejer at skille sig af med 
sin samling „Wireless World", der løber 
fra april 1921 til dato. Denne historisk 
og teknisk så værdifulde samling, der 
fylder ca. 2 meter, mener OZ2Q bør 
kunne blive til stor glæde for mange. 
Samlingen omfatter ialt 58 bind, og alle 
er i fin stand og komplette med ind
holdsfortegnelse.

Det er en absolut betingelse ved køb, 
at samlingen ikke splittes.

Eventuelle interesserede kan skrive 
til OZ2Q, Ehlersvej 8, Hellerup, og 
træffe nærmere aftale om besigt.

Conditions har i månedens løb svinget Ira udmær
kede til overordentlig dårlige. I aften- og natte
timerne er der som oftest intet at høre på HF-bån- 
dene, de fader totalt ud en tid efter solnedgang.

Solpletantallet for sidste måned var 105, og efter
hånden som dette bliver endnu mindre, må vi be
lave os på en del dårligere condx, i hvert fald på 
de høje frekvenser. Der synes af og til at være gode 
chancer på 7 og 3,5 Mc. Der er en del W-aktivitet 
på 7 Mc, og også stationer som PY, YV og andre 
sydamerikanere samt VQ, ZD2 og andre sjældenhe
der er hørt på dette bånd.

På 3,5 er ZD2JKO aktiv med CW, og der findes 
mange aktive russiske stationer, deraf en del i asia
tisk Rusland, men det er natarbejde at snuppe dem. 
Hvad angår DX, må man prise det initiativ, der er 
taget af OZ2NU, der som meddelt i sidste Traffic 
Department begynder udsendelser på 3,5 Mc med 
oplysning om DX stof, og man må håbe, at disse ud
sendelser vil blive påskønnet i form af flittig aflyt
ning. Det siger sig selv, at stoffet i disse udsendelser 
vil være mere aktuelt, end det vi er i stand til at 
bringe her i DX-jægeren. Det er et spørgsmål, om 
ikke disse udsendelser med tiden til en vis grad vil 
overflødiggøre DX-jægeren her i bladet. Nå, tiden 
vil vise det. Det er i denne forbindelse muligvis også 
det bedste, at nyhedsudsendelser og DX-jæger pla
ceres på samme hånd for at undgå misforståelser, 
gentagelser af stoffet samt for at opnå en bedre 
koordination af alt DX nyt.

Rapporttilgangen har været sløj, hvad der for en 
del nok må skrives på julens konto. Juleindkøb og 
-travlhed går ikke godt i spænd med DX arbejde. 
Lad mig i denne forbindelse minde om, at rapporter 
skal sendes, så jeg har dem senest den sidste i må
neden, ellers når de ikke at komme med.

Månedens rapporter:

3.5 Mc/s CW:
OZ2NU: W2APH - GM - LZ - UA o. s. v.
OZ3CF: OY1X + EU.
OZ4SJ: CT1HX.

3.5 Mc/s Fone:
OZ2NU: OZ - LA - SM - DL - DM.
OZ DR 1123: DJ - DL - DM og G.

7 Mc/s CW:
OZ2NU: RAEM - LZ - YU - SVØ - G.
OZ8KB: HZ1AB - ZB1FA - ZC4SS.

14 Mc/s CW:
OZ2NU: ST2AR - UD6BB - UA0FE (Sachalin Isl) 

- OY7ML - VO1AW - KG1FR - VU2XG - JA3BB - 
KR6ML - SV0 (Creta) - K1IFS/KL7.

OZ3CF: ZC4 - JA2 - ZB1FA - VS90A - VK6 - 
SVØWI - HZ1AB - 4X4 - 5A3.

OZ5S: K4 - W6 og EU.
OZ7SN: VK0BH - UL7LE - KL7KG - LA2NG/P 

(Jan Mayen) - EP5X - ZC4AK - ZS7R - EA8BW - 
EL4A - VK0JM - VE7APU - VE8ER - UH8KBC - 
OX3JI.

14 Mc/s Fone:
OZ2NU: DL2BO - G og F.
OZ-DR-1123: CT1 - DL - El - EA - GW - HA - 

UB5 - UQ2 - VP6PV - YO - 4X4 - 5A.

21 Mc/s CW:
OZ2NU: W6IXX - VK6SM - YN1CAA - SV0WG - 

JA4HM - UL7LA - EA6AM.
OZ3CF: El - 4X4 - Kl - FF8. (FF8CW aktiv CW 

+ SSB) (QSL via DL9KR).
OZ7SN: FL8ZA - VS6EC - HZ1AB - MP4QAR - 

UJ8KAA - SV0WZ.
OZ-DR-1123: W/Kl. 2 . 3 -  OD5 - YV5AUB - 

VO2RN - ZB1 - ZC4 - ZS5.

28 Mc/s CW:
OZ2NU: W1 - 2 - KØ - Kl.
OZ3CF: W1 - 2 - 3.
OZ7SN: ZC4PB - 4X4FS - VQ4DT - 5A5TA - 

VQ2IE - ST2AR - 5A3TR - OD5LX - SVØWZ -
VQ8BC - ZS1ACD - VQ2EW (Fb score på 28 Mc/s
Svend - 5S + 2NU).

San Andres Island. HKøHCA er ikke længere i 
luften. Conditions har været meget dårlige for QSO - 
er med dette prefix undtagen på 21 Mc omkring 
1300z for CW contacts. QSL via Sally Ryden, K80NV, 
32805 Riverside Drive, Birmingham, Mieh., U. S. A., 
med s. a. e. eller IRCs.

CR5AE er closed dwn nu, men vender tilbage 
igen i juli 1961 medbringende en ny 3 element beam 
for 14 og 21 Me.

Piteairn Island. Der er forlydender om, at VR6AC 
om kort tid bliver aktiv med CW og SSB. (QSL via 
W6RCD).

Canton Island. KB6BH er en del aktiv, men vil om 
kort tid begive sig til West Carolines og køre derfra 
under call KC6AX. VR3L er stadig aktiv, hovedsage
lig på SSB.

Der synes igen at ville blive aktivitet fra AC5CQ, 
muligvis sidst i januar eller først i februar og denne 
gang også på SSB.
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Malpelo Island. W6HAW, HK5BZ og CO planlæg
ger ekspedition dertil i dagene 13. til 19. januar. Call 
bliver HK0TU.

EP1AD meddeler, at der nu skulle være chance 
for, at der også bliver udstedt licenser til indfødte 
iranere. EP1AD håber snart at få opsat en Birdcage 
antenne.

Nigeria. Det meddeles, at nyt prefix for Nigeria 
vil blive 5N2, gældende fra januar 1961. Prefix for 
Sultanate of Oman bliver 9C2.

Pirater. Følgende stns er pirater: PK4LB, TA5EE, 
LX1CF og SU5AW.

Der er en del forvirring ang. de sibiriske zone
numre, som er vanskelige at kontakte til WAZ. Her 
er en lille hjælp til identifikation af zone 18 og 19 
stationer: UAø A-, O-, P-, S-, T- og W- er i zone 18, 
medens UA0R- og Q- delvis ligger i zone 18 og del
vis i zone 19. UAøC-, D-, G-, F-, J-, L- og K- er i 
zone 19, medens UAøY- er i zone 23. Et hvilket som 
helst af de nævnte prefixes kan følge efter bogsta
vet K, hvilket indikerer en klubstation. Eks.: 
UAøKYA er i zone 23. Et antal russiske stationer er 
begyndt at give adresser for direkte QSL.

Der er meget sparsomme forlydender om Yasme 
III, Danny, og meget forvirrende meddelelser. En af 
disse går ud på, at Yasme III var gået i drift 60 
miles syd for Clipperton i hårdt vejr med alle sejl 
blæst bort, men dog stadig sødygtigt. Der ventes 
stadig på nye oplysninger til dato.

W4BDP, Gus, skulle ikke mere være aktiv fra 
Fransk Somali, FL9, idet han sluttede omkring 4. 
december.

Stationer som FS7RT, OA4ED, PZ1AX, VQ4RF og 
ZS60Y er rapporteret aktive på 28 Mc, SSB og DSB, 
så der er noget at lytte efter, hvis der er åbent på 
de højeste frekvenser:

SSB-nyt V. OZ7BQ.
Så er det igen tid at skulle se på månedens høst, 

og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det 
stadig bliver sværere at lave noget ordentligt, især 
når det af og til kniber med tiden. Der har jo været 
meget at ordne i denne måned, og det kan ikke und
gå at gå ud over aktiviteten. Jeg sidder lige og lytter 
efter Steffen, men kan ikke komme længere nord 
på end Sønderstrøm (KG1FR). De skulle være i 
gang, men jeg kan ikke høre en lyd. I øvrigt har 
forholdene været meget svingende på 20 M, og resul
taterne er derfor også meget svingende. Som vinte
ren kommer, bliver der stadig færre DXpeditioner 
og som følge heraf også mindre stof. Min „one band“ 
tilværelse synes nu endelig at skulle være slut, idet 
jeg er i fuld gang med at lave en mixer til de andre 
bånd. Jeg har lyttet en del på 80 M sent om aftenen, 
og det er ganske fantastisk, hvad man kan høre af 
SSB stationer. En aften lyttede jeg til en round- 
table QSO mellem stationer bl. a. 4X4, DL4, G3, 
Wl 2, YK3, så der skal jeg også ned og lege med. 
Der var desværre en meget fin DXpedition i Det 
nære Østen, som ikke var blevet annonceret i for
vejen. Deltagere var Rundi (OD5CT) og Gus 
(W4BPD). De fulgtes ad en del af vejen og besøgte 
bl. a. Qatar, Trucial Oman og Bahrein. De forsøgte 
uden resultat at få licens i den internationale zone 
mellem Kuwait og Saudi Arabien, områdets prefix 
er 9K7. I samme åndedrag kan det nævnes, at Ni
gerias prefix efter 1. januar vil være 5N2, — Og så 
over til min høst:

Worked på 14 Mc. VQ5FS ZB2A EP5X (EP5X/EQ 
EQ5X/EP EQ5X/EP5X Frank har alle calls og bruger 
dem i flæng) CR9AH FL8ZA VE7GI KG1AA-1FR 
PZ1AX MP4QAR-4QAQ MP4TAI MP4BBW 9N1SM 
YN1TAT W/K UA UB HA YO, alt på SSB.

På de Canariske Øer er YL Christina EA8CT me
get aktiv med en fin station og beam.

HH2JP fra Haiti er hørt nogle eftermiddage og 
en enkelt gang om aftenen.

YN1TAT Gene er aktiv fra den amerikanske am
bassade i Managua, Nicaragua, qso ca. 1300z, på sam
me tid var også YSIO TI2HP KV4AA aktive.

CN8AR, der er meget velunderrettet om SSB- 
udviklingen i de fransktalende dele af Afrika, med
deler, at FF4AK, Ivory Coast, med DSB søndag for
middag og FF8AF i Senegal med SSB ligeledes søn
dag formiddag, „brush up your french ole boy“.

W4BPD må nu antages at være hjemme i sta
terne igen efter en anstrengende rejse. Desværre 
var han ikke særlig god til at følge den rejseplan, 
han havde lagt, hvorfor mange sikkert har mistet 
et sjældent land.

Via MP4BBW forlyder det, at AC5CQ vil prøve 
at få revanche for sin sidste meget våde rejse 
til Bhutan. Denne gang vil han også tage SSB 
grej med, og han skulle være fremme i slutningen 
af januar eller først i februar, hans hjemme call 
er VU2CQ.

KH6DLFs tur til Canton Island blev jo, set med 
europæiske øjne, ikke nogen succes, han fik kun 
én russer, men han lod sin KWM 1 blive hos 
KB6BH, der har benyttet den flittigt. Desværre skal 
han snart rejse til Western Carolines call bliver 
KC6AX.

På Azorerne er CT2AH netop blevet aktiv med 
SSB.

Vy 73, DX, OZ7BQ/Joe.

EP1AD M. A. A. G. APO 205, U. S. Armed Forces. 
FQ8HL Box 449, Fort Lamy, Tchad.
FQ8HO Box 138, Fort Archanbault, Tchad.
FQ8HP Box 41, Brazzaville.
F08AN via W8EWS.
FY7YF via W2FXA.
VQ1A, VQ1B via W4TO.
VR3Z er nu G3DAF.
YN1JK Box 1935, Managua, Nicaragua.
ZD9AM Gough Island, c/o G. P. O. Cape Town. 
ZS7R Box 98, Mbabane, Swaziland.
601AA via W4TO.

W3AYD rapporterer, at han har overtaget QSL- 
service for VP2DU (fra 1. oktober 1960) og FY7YI 
(fra 1. november 1960). Han er ikke i stand til at 
hjælpe med QSL før disse datoer. Venligst husk 
s. a. e. eller I. R. C., hvis der ønskes direkte QSL.

PAøFX advarer om, at stationen 9Q7ZZ, der er 
hørt både på 21 og 28 Mc, ikke befinder sig i Ka- 
tanga, men muligvis i Ramstein, Tyskland.

W2CTN er QSL manager for bl. a. OX3DL og 
OX3RH.

QRU for denne gang. Vi håber på mange gode DX 
i det kommende år, og at conditions må bedre sig 
på HF-båndene, efterhånden som dagene bliver 
længere, og solen får mere magt, både her på 
jorden og på de for vor virksomhed så vigtige 
reflekterende lag højere oppe.

Vy 73, OZ5S.
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Under Aktivitetstesten den 6. December var For
holdene kun „nogenlunde" (3NH meddeler, at de 
efter 7IGY at dømme var bedst i' TV-Tiden, hvor 
der ingen var i Gang!), hvilket var saa meget mere 
beklageligt, som Aktiviteten var ret god, især i Jyl
land, hvor bl. a. følgende stns var i Gang: 2BB 
(Skive), 2PV (Holstebro), 3NH (Hammel), 4AU (Thi
sted), 4KO (Ikast), 5BK (Silkeborg), 6PB (Randers) 
og 7WA (Silkeborg).

Der indtraf Aurorareflektioner under Testen: 7BR 
hørte Kl. 21,45 SM7BAE aurorareflekteret fra NNØ, 
men hørte ingen andre Reflekser. Tilsvarende kunde 
SM7ZN Kl. 18,50 høre OZ7BR aurorareflekteret, 
hvorimod 7BR kun kunde høre SM7ZN direkte.

En „rigtig" Aurora-Aabning, der dog kun synes 
at have dækket et forholdsvis begrænset Omraade, 
indtraf derimod den 15/12. 7BR hørte 1 SM3, 2 SM4, 
7 SM5 og 4 SM6. Samtidig var de troposfæriske 
Forhold saa fine, at der opnaaedes gode Forbindel
ser mellem Jylland og Sjælland. 3NH wkd 2VQ, 
9OR, 2AF, 3CA samt SM7BE.

De gode troposfæriske Forhold var ikke begræn
set til den 15/12, men strakte sig over flere Dage, 
og der er næppe Tvivl om, at der vilde have været 
fine Ting at berette om, dersom ikke de fleste af 
os har saa meget andet at passe i Julemaaneden. 
Dog kan nævnes, at 7BR en af de paagældende 
Dage hørte 4KO, 5BK og 7WA snakke lokalt.

Forholdene under Juletesten den 26/12 var en 
Overraskelse. Der var Graavejr og lav Barometer
stand, saa Forventningerne var ikke store. Ikke 
desto mindre opnaaedes der forbavsende gode For
bindelser mellem Jylland og Sjælland; 7WA i Silke
borg meddeler endog, at de sjællandske Stationer 
gik ind med overvældende Styrke. Kraftigst var 
2AF og 5AB, men ogsaa SM7BE var klart S9 
under hele Testen. 7WA oplyser, at de gode For
hold nærmest kun synes at have gjort sig gældende 
i Retning mod Øst; 2PV i Holstebro og 1HD i 
Thisted var meget vanskelige at læse. Ialt hørtes 
mellem 45 og 50 calls, saa Aktiviteten maa betegnes 
som særdeles god (selv om SM’erne svigtede, for
mentlig fordi det ikke lykkedes at publicere Testen 
tidsnok i det svenske QTC).

OZ1PL og OZ9SW var draget i Marken, paa hen
holdsvis Mørkemosebjerg ved Holbæk og Ejer Bav- 
høj. 1PL kørte med sin akkumulatordrevne Bil
station med 30 Watt paa en QQE 03/20 og en 6-Ele- 
ment Beam, medens 9SW kørte med en 06/40 og 45 
Watt samt en 10-Element Beam.

7WA beretter, at han umiddelbart før Testens 
Slutning hørte 9ROS, dog uden at opnaa QSO. Det 
var en Skam, navnlig i Betragtning af, at 9ROS 
ikke deltog i Testen og ikke har været aktiv i flere 
Maaneder (sidste Gang, 9ROS var i Gang, var under 
EDR’s Field Day i August). Det vil være meget in
teressant at faa opklaret, hvem der har misbrugt 
9ROS’ call.

Dette Tilbageblik over Maanedens Begivenheder 
er ikke fuldstændigt uden en Omtale af, at flere 
og flere Stationer forsøger sig med Fasemodulation 
i det daglige lokale Arbejde. OZ7AN har efter 
sigende bygget en fb Diskriminator, og efterhaan- 
den som flere følger efter, vil denne simple og ef
fektive Modulationsmetode sikkert ogsaa komme til 
at spille en Rolle i Forbindelserne mellem Lands
delene.

OZ6OH (Hillerød) er almindeligvis i Gang fra 
Kl. 22,15 og vil meget gerne have Rapporter. 6OH 
har til Tider hørt 4KO og 5KB i QSO, men har 
endnu ikke kunnet kalde dem op. Den 26/11 havde 
han QSO med OZ7HJ i Bolbro og hørte OZ2RH, der 
kørte med en ground plane afstemt til 180 Mc! — 
2-Meter Udstraalingen fra 7IGY’s 70-Cm Styre
sender kan høres hos 6OH med Styrke 1—2, en 
Smule svagere end Dresden-Senderen.

Og til allersidst en glædelig Meddelelse: OZ6OH 
meddeler, at han skifter Frekvens til ca. 145.6 eller 
145.7 paa Grund af Trængselen i den lave Ende af 
Baandet. Dette skal ikke paa nogen Maade være en 
Antydning om, at vi andre ikke er glade for 6OH’s 
hidtidige Placering. Nej, det glædelige bestaar i, 
at 6OH’s Beslutning taler sit tydelige Sprog om, 
at Aktiviteten paa 2 Meter er i stadig Stigning.

Hvilken Forskel, naar vi tænker tilbage paa de 
saakaldte gode gamle Dage, hvor der maatte aftales 
Træffetid i Forvejen for QSO. Som Regel brugte 
man Telefonen, naar man vilde have Rapport paa 
et eller andet. Eller man satte simpelthen Senderen 
i Gang og lod den staa tilsluttet i en havl Time 
eller mere i Haab om, at en og anden i Mellemtiden 
vilde „hænge paa". Somme Tider glemte man at 
advisere den øvrige Familie om, at Mikrofonen var 
aaben, og somme Tider glemte man det selv, naar 
der indtraf et eller andet, der krævede ens Op
mærksomhed andetsteds. Hele Kaffeselskaber er 
paa den Maade blevet transmitteret paa 2-Meter 
Baandet, og ifølge en apokryf Beretning skal endog 
en Forlovelse være foregaaet for aaben Mikrofon et 
Sted i Nordsjælland. Ja, det var Tider! Og nu taler 
man om at flytte op i den høje Ende af Baandet for 
at undgaa QRM.................

2-Meter Klubbens næste Møde
er fastsat til Onsdag den 25. Januar Kl. 20,00 i Lo
kalet paa Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 
(lige ved Kildegaards Plads). Programmet er endnu 
ikke endelig fastlagt, men sandsynligvis vil OZ7BR 
fortælle om — og demonstrere — sin sidste nye 
SSB-Opstilling. Desuden vil der blive afholdt Kon
tingentopkrævning. Denne ledes som bekendt med 
kyndig Haand af OZ5AB.

En virkelig Nyhed
staar at læse i Funkschaus December-Nummer: I 
Løbet af 1961 vil der blive opsendt en amerikansk 
Raket med en speciel Amatør-Satellit, der skal gaa 
over Polerne og sende paa 144 Mc. — Projektet har 
dog vist ikke været omtalt i QST; men hvis 
Funkschau er rigtigt underrettet, har vi jo noget at 
glæde os til.

Aktivitets-Testen for 1960
er nu optaget til Bedømmelse. Selv om Antallet af 
aktive Deltagere ikke er stort, har Aktivitets-Testen 
i den forløbne Tid vist sin Betydning derved, at 
den har stimuleret Aktiviteten ved at gøre den 
første Tirsdag i hver Maaned til en fast Mødeaften 
— den Aften i Maaneden, hvor man var sikker paa 
at træffe gode Venner baade nær og fjern. OZ3NH, 
OZ4KO, OZ7BR og OZ8ME er dem, der har ind
sendt baade de fleste og de største Logs. Ogsaa 
1HD, 5MK og 9SW har indsendt Logs.

Aktivitets-Testen fortsætter i 1961 (Det skulde 
have været omtalt i OZ for December —- undskyld!).

OZ5MK, Mogens Kunst.
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FRA AFDELINGERNE

Tilstrømningen til den radiotekniske undervisning, 
der er forudsætningen for at erhverve sende-licens, 
har i år været så stor, at man måtte flytte fra Byg
ningen til Vestre skole. Holdets lærer er navigati
onslærer Edvin Fischer fra Fanø Navigationsskole, 
der har en fortræffelig evne til at gøre stoffet for
ståeligt også for dem, der møder uden forkund
skaber om el- og elektroteknik. OZ2KH.

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.

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 
OZ7LM, som sidder og deler QSL-kort ud til med
lemmerne til venstre for indgangen.

QSL-centralen er åben kl. 19,30—20,00. Husk at 
meddele 7LM, om I vil have kort igennem afdelin
gen.

Siden sidst:
Den 28. november havde vi besøg af OZ7LX, der 

havde medbragt sin transportale 2-meter station, en 
fiks og nydelig lille ting, og så virkede den. De, 
der denne aften var mødt, fik hørt og set, hvad 
man kan udrette med små „watter". Den 12. decem
ber havde vi så stiftelsesfesten. Der var meget stor 
tilslutning til dette arrangement. Alle fik desværre 
ikke noget med hjem denne aften, men man morede 
sig, og traditionen tro, blev der denne aften uddelt 
præmier til årets vindere af rævejagterne.

Programmet:
23. januar: Foredrag.
6. februar: Auktion.

20. februar: OZ7HW taler om transistorer især om 
praktikken.

Vy 73 es godt nytår de OZ9BA 
Bent Andersen.

Rævejagter.
Som omtalt ovenfor havde vi præmieuddeling for 

sommerens rævejagter ved julefesten den 12. dec. 
Efter ønske fra rævejægerne, er vi gået bort fra at 
uddele plader, da der ikke er nogen som sætter 
pladerne på modtageren alligevel (den er efterhån
den for lille). I stedet for har vi fundet nogle pæne 
sølvting og samtidig blev der også præmie til hjæl
peren, der ikke mindst har sin andel i resultatet. 
Her er vi med de 10 bedste, vi har haft tretten jag
ter, og point er beregnet af de syv bedste.

1. 952 p. OZ2XT, Johs. Drastrup. Københavnsme
ster (ingen fast hjælper).

2. 944 p. P og T, Poul Anthony og Thygesen.
3. 894 p. OZ9HS, Egon Sørensen og Xyl.
4. 835 p. OZ8MX, Svend Larsen og Xyl.
5. 803 p. OZ7HC, Holger Carstensen og Verner.
6. 774 p. OZ8CP, Carl Egon Petersen og Kjeld.
7. 514 p. Rex Stemann.
8. 495 p. OZ6AB, Preben Karlsen og Foltenau.
9. 480 p. OZ7JT, Johs. Thomsen.

10. 416 p. OZ3AD, Kaj Andersen.

Den nye sæson begynder i slutningen af marts, 
men derfor ligger vi ikke stille med rævejagterne, 
vi har stadig træningsj agter hveranden onsdag, og 
onsdag den 25. jan., onsdag den 8. feb., onsdag den 
22. feb. og onsdag den 1. marts køres med to sendere 
hver gang, og sendetiderne står i OZ november 1960.

Et rigtig godt nytår med tak for det gode kam
meratskab vi har haft i det forløbne år, med håb 
om at 1961 bliver et rigtig rævejagtsår.

Rævejagtsudvalget.

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

tlf. Su. 2991.
Mødeaften: Torsdag kl. 1 9 , 0 0  Strandlodsvej 17. 

Hurtigbus fra Holmens Bro til Lergravsvej stoppe
sted.

Siden sidst:
Ja, så blev det gamle år slidt op, og vi sluttede 

året med en rigtig hyggelig julefest for børn og 
voksne, og som sædvanlig var der det gode Amager
humør tilstede, bare synd at ikke flere af de gamle, 
trætte medlemmer, der var med at stifte Amager- 
afdelingen møder op. I vil blive behagelig over
rasket over klubhuset, der er både varmt og hygge
ligt, så i det nye år skulle I stramme jer lidt op 
og komme en tur ned og se til os. Lad det være et 
af jeres nytårsforsætter.

Program:
Torsdag d. 26. januar: Klubaften.
Torsdag d. 2. februar: Intet møde.
Torsdag d. 9. februar: Intet klubmøde.
Torsdag d. 16. februar: Intet møde.
Husk at hver mødeaften fra kl. 19—20 er reser

veret OZ1CC til studiekreds.
Vy 73 de OZ2XU.
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AABENRAA
Den 4. januar begyndte vi vore kurser på Ung

domshjemmet, og fra den 19. januar afholdes der 
kursus h v e r  torsdag indtil videre.

Rævejagterne er nu afsluttet, men resultaterne 
kan desværre ikke bringes før i næste „OZ", idet 
disse ikke er kontrolleret endnu. Som omtalt i sid
ste „OZ“ angående afslutningsfesten for rævejag
terne, så er datoen bestemt til den 2 2. j a n u a r  
k l .  1 9 , 3 0  p r  c. På Ungdomshjemmet i Aabenraa 
vil festlighederne løbe af stabelen med præmieud
deling, amerikansk lotteri, kaffebord m. m. Har d u 
een eller anden god ide til underholdning, så er den 
meget velkommen.

Når festlighederne er afsluttet på Ungdomshjem
met, er der for evt. interesserede planlagt en lille 
udflugt til Slotsgade, så man kan få lejlighed til at 
drøfte rævejagtsproblemerne over en „P35“ og få 
sig en svingom.

På grund af det store arrangement bedes binden
de tilmelding til festen foretaget inden den 1 7. 
j a n u a r  til undertegnede. For at festen skal blive 
100 Vo vellykket, må vi a l l e  være med, XYL’er, 
YL’er, jægere, observatører, og afd. ikke „ræve- 
jagende" medlemmer. Hvem ved, måske kunne der 
blandt de sidst nævnte blive nye jægere til næste 
sæson?

Vel mødt! 5WK.

ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på 

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

Esbjerg.

Programmet:
Onsdag den 18. januar: Strømforsyningsforedrag.
Onsdag den 1. februar: OZ6BG: Modulation set 

med andre briller.
Onsdag den 15. februar: Generalforsamling. 

Eventuelle forslag bedes sendt til formanden 
senest den 8/2.

Vy 73 de OZ6BG.

HOLBÆK
Afd. mødes torsdag d. 19. ds. kl. 20,00 på „Danne

virke", Schmidtsvej.
Vy 73 de OZ8HC.

LOLLAND-FALSTER
Ja, så tager vi fat igen på vore månedsmøder, og 

denne gang mødes vi på „Baltic" i Nykøbing, hvor 
værkfører M. Knudsen fra A/S Walbom Radio, har 
lovet at komme og fortælle om „Fejlfinding og 
trimning af modtagere", jeg kan love, at det bliver 
en interessant og lærerig aften og beder så mange 
som mulig reservere denne aften.

På grund af lokalevanskeligheder har det været 
nødvendigt at ændre datoen til torsdag den 2.-2., 
pse, noter det straks på kalenderen.

På gensyn den 2. februar.
Vy 73 7NA.

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

49, tlf. 2 15 67. Kasserer: OZ4GS, Svend Sigersted 
Sørensen, Borgmestervej 58, tlf. 2 18 34. Sekretær: 
OZ9ER, Erling Nielsen, Strandpromenaden 38.

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

Torsdag den 17. jan. demonstrerer vi 7A'Qs mod
tager med henblik på påbegyndelse af bygning af 
denne, de kommende torsdage i vinter. Interesserede 
bedes møde og tilmelde sig denne aften, da dette 
har betydning for indkøb af materialer.

Torsdag den 2. feb. kl. 20,15: AUKTION.

Månedens arrangement:
Lørdag den 11. feb. kl. 19,00: FASTELAVNSFEST. 

Afdelingen serverer sildemad og smørrebrød, senere 
på aftenen kaffebord, pris for medlemmer pr. del
tager kr. 5,00. Alle er velkommen med yl og xyl, 
indtegning senest torsdag den 9. feb. til Maleren 
eller Søren, tlf. 2 15 67.

Vy 73 9ER.

☆

 S I L E N T  K E Y

OZ6LK er pludselig død. Knud Lar
sen udøvede mest sin aktivitet ved 
undervisning i morsnipg blandt afde
lingens unge medlemmer, og vi er ikke 
få, der kan takke Knud for mange 
hyggelige timer. Det var hans hobby 
at lære andre at betjene nøglen, som 
han i sin tid selv anvendte den, da han 
sejlede på langfart.

Knud har gennem flere år været 
medlem af afdelingens bestyrelse.

Vi vil fremover savne en god og tro
fast kammerat.

Æret være dit minde, Knud.
Samtlige medlemmer af 
EDR’s Vejle afdeling.

NYE MEDLEMMER

7861 - Johan E. Kirkebæk, Snejbjerg, Herning.
7862 - Niels Præstgård, Tjørnevej 1, Viborg.
7863 - Bent Petersen, Nyboesgade 84, 1., Vejle.
7864 - Ken Persson, Bjerggade 5, Struer.
7865 - OZ5KM, Kjeld Mailand, Vestjysk gymnasium,

Tarm.
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7866 - Kjeld B. Jensen, Lyngbyvej 10, 3. tv., Køben
havn Ø.

7867 - A. Bjørn-Jensen, c/o Caber, Østergade 75,
Esbjerg.

7868 - Kristen R. Kristensen, Balle mark, Bredsen.
7869 - P. Hinsch-Sørensen, Enghavevej 53, Ikast.
7870 - Bent Klyver, Jernvedlund, Gredstedbro.
7871 - Jens Houmark, Ginnerup, Hurup Thy.
7872 - V. Lun-Hansen, Vestergårdsvej 35, Viby J.
7873 - Uffe Brøndum, Rislundsvej 3, Risskov.
7874 - SM7BCX, Yngve Persson, Ligustergatan 6,

Malmø Sø.
7875 - Hennings E. Jensen, Vestergade 20, Løsning.
7876 - Jørgen Petersen, Strandhlm, Rødvig.
7877 - Jens E. Andersen, Munkebjergvej 36, Odense.
7878 - Knud Rasmussen, Thorvaldsensvej 13,

Slagelse.

Atter medlem.
6790 - Chr. H. Johnsen, Pax, Sdr. Bindslev, Bindslev.

QTH-RUBRIKKEN

2307 - OZ2GR, Knud E, Rasmussen, Sdr. Ringvej 38, 
st. th., Roskilde, lokal.

2590 - OZ9SN, Sv. Nielsen, c/o H. Larsen, Hvid- 
ovregade 6, st., Hvidovre, ex Herlev.

3889 - OZ2VV, V. R. Wissing, Dyrehavevej 19, 
Århus, lokal.

4386 - OZ8NJ, N. R. Jørgensen, Bakkevej 18, Nørre
sundby, ex København K.

5230 - OZ9KA, Knud Albretsen, Strandagervej 1, 2., 
Hellerup, ex Sønderborg.

5521 - OZ4BM, Bent JVC. Pedersen, Dagmargade 2, 
Ringsted, lokal.

5795 - OZ9ER, Erling Nielsen, Strandpromenaden 
38, Horsens, lokal.

5908 - OZ1XX, Frank Høgfelt, Allegade 57, 1. th., 
Horsens, lokal.

6056 - OZ7CF, P. Stangerup, Kirkeåsen 19, st., 
Nærum, ex Skodsborg.

6091 - A. Roger Hansen, „Solbakke", Øster Ørum, 
Daugård, ex Vejle.

6275 - H. Bechmann Stok, Willemoesgade 54, 2., 
København Ø, ex Nykøbing F.

6539 - OZ8KG, K. G. Jørgensen, Vesterport 19, 
Varde, ex Sdr. Vium.

6705 - MG 456709, Hansen, DEP KMP/4R, kasernen, 
Roskilde, ex København K.

6859 - OZ9SA, Sv. Aa. Arvidson, Oddevej 46, 
Skagen, lokal.

6864 - OZ9QQ, K. Egon Petersen, Oehlenschläger- 
gade 11, Sønderborg, ex Haderslev.

6904 - OZ3IC, Ivar Christensen, Blåbærvej 62,
Hjallese, lokal.

7058 - OZ3PB, P. Søndergaard, Frederiksværksgade 
101, 1., Hillerød, lokal.

7132 - OZ9WF, KPe 452468, Frederiksen, TGMS, 
Ryvangen, København Ø., ex Høvelte.

7143 - Erik Breiting, Asserbo, Liseleje, ex Højer. 
7155 - Keld Kirkeby, Præstelunden, Brande, lokal. 
7194 - OZ6SA, Sv. Aa. Petersen, Maltagade 6, 3. tv., 

København S., ex Vanløse.

7230 - FK J. T. Lykke, VHS II FSN, Værløse, 
ex Ballerup.

7234 - OY8RJ, Roger Jensen, C. Pløyensgøta 5, 
Thorshavn, ex Holbæk.

7491 - Arne Rasmussen, „Reden", Græse strand, 
Frederikssund, ex Krogstrup.

7766 - Lars Kruse, Christiansholmsgade 22, Horsens, 
lokal.
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Tidsskrift for kortbølgeamatører 
udgivet af landsforeningen 

Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 
stiftet 15. august 1927.

Adr.:Postb.79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig) 
Giro-konto: 22116.

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Dalstrøget 145, Sø
borg, tlf. Sø. 9151. (Hertil sendes teknisk stof). 
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15. Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Dykkesvej 15, 
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, 
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
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. 
98 05 41.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø

bing F., tlf. 85 31 44.
OZ5GB, B. Bruun, Kattehalevej 7, Birkerød, tlf.

81 36 06.
OZ6RL, U. J. Krarup, Åløkkehaven 3, Odense, tlf. 
12 93 70.
OZ6AE, A. Erikstrup, Silkeborgvej 120, 3. th., Aarhus. 
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67. 
OZ2KH, Kr. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4. 
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111.

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

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

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

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

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Afleveret til postvæsenet den 16. januar 1961.
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