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Vejen til Sendetilladelsen

1951

1956

Så udkom da tredie udgave af Vejen til
Sendetilladelsen, og igen kan denne nyttige
lærebog være med til at bibringe alle de nye
amatører
de
nødvendige
elektrotekniske
kundskaber, som skal til for erhvervelse af
radiosendetilladelse.
Med denne sidste reviderede udgave er
Vejen til Sendetilladelsen trykt i omkring
10.000 eksemplarer, så bogen kan vist uden
overdrivelse siges at have opfyldt sin mission
som lærebog for radioamatører.
EDR har grund til at takke sine forfattere
og redaktøren OZ8T for uegennyttigt og uden

1961

honorar at have stillet bogen til rådighed for
foreningen. Det er rart at se, at den gamle
idealisme stadig lever.
Foreningen kan kun være stolt af sin nye
„Vejen til Sendetilladelsen". Der er intet
sparet for at gøre bogen smuk og tiltalende,
og Fyns Tidende har her, som altid, ydet et
fint og nobelt stykke bogtrykarbejde.
OZ6T har tegnet bogens omslag og dermed
givet bogen et moderne og tiltalende præg.
Det var igen et „bette nøk" til gavn og glæ
de for EDR og Danmarks radioamatører.
OZ6PA.
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Husk at sikre alt . .
Af Per Wesley Hansen, ex-OZ3XW*).

Ja, det er teksten til en vittighedstegning i
et gammelt nummer af QST, hvor den led
sages af en tegning af et større ildløs. Selvom
det dog sjældent går så galt, når man ude
lader sikringerne, vil disse dog af og til kun
ne redde ét eller andet, og det er det, jeg her
vil prøve at fortælle lidt om.
En sikring har som
bekendt til opgave at
beskytte
installerede
Strøm
Mærke
ledninger eller brugs
A
farve
genstande
mod
for
stor strøm ved overbe
grøn
6
lastning eller kortslut
rød
10
ning. I de fleste hus
grå
15
installationer findes en
blå
20
sikring på 6 eller 10
gul
25
A med dette formål
35
sort
for øje, mens der i ma
50
hvid
sten findes en lamelkobber
60
lesikring på 25 eller
35 A.
Målersikringer findes i to udførelser, nemlig
som propsikringer eller diazedsikringer. For
at man ikke skal sætte større sikringer i end
tilladeligt, udføres disse med forskellige di
mensioner svarende til de forskellige strøm
styrker. Propsikringer er således kortere, jo
højere strømstyrker de kan tåle. Tabel 1 an
giver
standardværdierne
med
tilhørende
bundskruelængde, desuden sikringens mær
kefarve og det mindst tilladelige lednings
tværsnit.
I tabel 2 angives, hvorlænge en sikring kan
tåle en vis overbelastning. Det ses heraf, at
en sikring i længere tid kan belastes med en
strøm, der er ca. 1,5 gange større end mærke
strømmen. Dette gælder iøvrigt også sikrin
ger efter diameter (diazed-) systemet. De er
udformede som patroner, der anbringes i en
dertil indrettet holder. Bundskruen har her
et hul, der passer til sikringens spids, som
gøres tykkere, jo større sikringens maximalt
tilladte strømstyrke er. Bundskruens ind
vendige diameter er angivet i tabellen.
Det skal lige indskydes, at en del steder er
elektricitetstariffen baseret på den sikrings
størrelse, der sidder i måleren, således at
man betaler en vis årlig afgift bestemt af
denne størrelse. Det er altså ikke gratis at
gå fra f. eks. en 6 til en 10 A sikring.
*) Carl Baggers Allé 3, Fruens Bøge.
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Nu er en amatørstation jo som bekendt et
sted, hvor der foretages mange eksperimen
ter, og af og til sker der overbelastning eller
kortsutning, så lyset i hele huset går ud, hvil
ket kan være meget uheldigt, f. eks. hvis
XYL har dameselskab (hi). Derfor vil det
være naturligt at anbringe en mindre sikring
Tabel 1.
Bundskruens
længde diameter
m/m m/m

Mindst tilladelige
ledningsdimension
m/m2

4,1
6,1

6,5
8,5

1,5

8,1

10,5

2,5

10,1

12,5

12,1
14,1

14,5

4,0
6,0

16,5

10,0

18,5
20,5

16,0

16,1

foran stationen, som vist på diagrammet, fig.
1. Det er imidlertid ikke så let at bestemme

Fig. 1.

størrelsen af denne, for naturligvis skal sik
ringen være så stor, at den kan tage statio
nens belastning; på den anden side må den
ikke være større end, at den vil brænde over
før hovedsikringen, og heri ligger der et
problem. Er finsikringen s f. eks. på 3 A,
hovedsikringen på 6A, og strømmen til den
øvrige del af gruppen 5 A, vil en kortslutning
ganske givet resultere i, at hovedsikringen
bliver slået, måske uden at finsikringen ryger
(jeg har selv prøvet flere gange).
Der er imidlertid noget, der hedder træge
sikringer. De udmærker sig derved, at de ved
en given overbelastning er længere tid om at
brænde over end den tilsvarende hurtige,
uden derfor i længere tid at kunne tåle større
strøm end de hurtige. Disse sikringer anven
des meget i forbindelse med motorer, som har
en forholdsvis stor, men meget kortvarig
startstrøm. Som følge heraf anvendes de mest
til større strømstyrker (20 A o. lig.), men 6 A

træge sikringer kan let fremskaffes. Derimod
er det vist ikke klogt at anvende 10 A træge
sikringer af hensyn til mastesikringen, især
ikke, hvis der er andre sikringsgrupper på.
Tilbage til finsikringen på 3 A foran sta-

elektrolyt sat parallelt over, for at modstan
den ikke skal kortsluttes for hurtigt.
Til slut et par fiduser m. h. t. kontrol af
PA-rørets anodestrøm. Man kan f. eks ind

Tabel 2.
Overbrændingstid ved % overbelastning.
sekunder
hurtige træge
30 %

ca. 12 timer

50 %
75 %

1 time 1,5 time

100 %
400 %

60 15 min.
18 300
0,35 1,5

tionen. Denne sikringsstørrelse er vist til
strækkelig til de fleste amatørstationer (ved
220 V mindst 1000 W intermitterende). Men
når man, som jeg, en dag har hjembragt alle
tiders power-trafo og prøver at sætte strøm
på den, kommer man let ud for den ubehage
lige overraskelse, at sikringen damper af,
selv om trafoen er ubelastet. Dette skyldes,
at primærviklingens ohmske modstand er
forholdsvis ringe ved større transformere, og
der i den første brøkdel af et sekund ikke
dannes nogen modinduceret spænding til be
grænsning af strømmen. Denne kalamitet af
hjælpes imidlertid let ved indsætning af en
startmodstand på 50 ohm eller deromkring.
Denne modstand kortsluttes et ganske kort
øjeblik, efter at der er sat strøm på, og tra
foen får fuld spænding, uden der sker noget
med sikringerne. Startstrømmen kan nemlig
godt andrage over 10 A ved en trafo på 500
VA (VoltAmpere). For at blive fri for at
skulle kortslutte denne modstand med hånd
kraft og samtidig gøre koblingen „idiotsik
ker", kan man kortslutte den ved hjælp af et
relæ, der trækker, når der begynder at gå
strøm i bleederen på ensretteren. Derved kan
man også beskytte trafo og ensretter ved for
stor belastning, for herved vil bleederstrømmen blive så lille, at relæet vil falde ud og
indskyde startmodstanden. Problemet består
nærmest i at finde et relæ, der kan trække
for bleederstrømmen, når startmodstanden er
koblet ind, og som samtidig skal kunne tåle
den fulde strøm. Hvis man alligevel har en
særskilt transformator til forsyning af relæ
er, kan man benytte sig af en anden metode,
som vist på diagram nr. 2. Relætrafoen er
indskudt således, at den får fuld spænding i
det øjeblik power-trafoen startes. Relæerne
kan tidsforsinkes ved hjælp af en lavvolt

skyde et relæ i anodestrømstilledningen. Når
strømmen bliver katastrofalt stor, tændes en
rød lampe, eller poweranlægget afbrydes. Jeg
har også set et eksempel, hvor der sad et relæ
i bleederen på ensretteren til den negative
gitterspænding og altså afbrød det strategisk
rigtige sted, hvis ensretteren af en eller
anden grund sætter ud. Man må dog sørge
for at have sikker forbindelse fra ensretter til
PA-rør.
Det her beskrevne er resultatet af nogle
sikringsmæssigt dyrekøbte erfaringer, jeg har
gjort i den senere tid, og det er mit håb, at
én eller anden har fået nogle impulser til
arbejdet med denne side af sagen.
Vy 73 Per / ex-3XW.

Tips
Resonansindikator for QRP-TX
(efter „Radio Constructor").

Det kan ofte være vanskeligt af få selv en 6V/40
mA pære til at lyse i antennen på en QRP-sender,
men dette lille rørvoltmeter er særdeles følsomt.
Instrumentet
til

500

fiA

i

anodekredsen,

eller

mindre,

der

indstilles

helst
til

skal
fuldt

være
udslag

ved hjælp af den variable modstand. Så kobles til
TX’ens antenne med nogle få vindinger tråd om
kring denne, og TX’en startes. Når der er resonans
i antennen, dykker metret.
OZ5U, Peter.
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Mellemfrekvensforstærker i dobbeltsuper
1600/25 kHz med signaltilbagekobling og variabel selektivitet.
Af OZ3VH, Vilh. Henriksen*).
Den her beskrevne MF forstærker præten
derer at være den billigste løsning på en føl
som og selektiv MF-del i en dobbeltsuper.
Har man i Forvejen en dobbeltsuper 1600/
110 kHz eller en enkeltsuper med 440 kHz i
MF’en, vil man med fordel kunne lave den
om, og gevinsten vil være: større følsomhed
og selektivitet.

hul stort nok til, at en trimmenøgle kan gå
igennem og få fat i jernkernen.
Afkoblingen af anodespænding og AVC
spænding har jeg monteret inden i MF trafodåserne i den hensigt af få MF forstærkeren
så stabil som muligt. Trods al omhu med
montering og afkoblinger, gik forstærkeren i
sving, når den sidste spole blev trimmet i
resonans, og midlet her imod var at montere
en modstand på 60 kOhm over sidste trafo’s
sec. kreds. Oscillografen viste, at den ingen
ting forandrede på MF kurven, og forstærke
ren var nu helt stabil.
I’MF transformatoren blev lavet med va
riabel selektivitet på den måde, at afstanden
mellem primær- og sekundærspolerne kan

Fig. 1.

Diagrammet fig. 1 viser lidt skematisk op
stillingen. De anvendte MF trafoer på 25 kHz
fremstiller vi selv. Til hver trafo bruges 2
stk. Prahn 9 kHz filtre. De er i dag meget fint
udførte krydsviklede spoler på keramisk ma
teriale, og de afstemmes med en jernkerne.
Seriekondensatoren på 5000 pF afmonteres
og erstattes af en parallel keramisk blok på
200 pF. Spolen gøres 200 Vindinger mindre,
og det giver en afstemning på ca. 25 kHz
Prahn er vistnok desværre i sommer gået
over til at lave 9 kHz filtrene med en serie
kondensator på 10000 pF, hvilket betyder at
selvinduktionen er mindre i spolen, så slipper
man for besværet med at tage vindinger af
spolen, og kan til gengæld gøre parallelka
paciteten større, f. eks.: 1000 pF keramisk.
Det er uden betydning om MF’en ligger på
25, 35 eller 20 kHz, det afstemmer vi blot
2’osc. efter. Den keramiske form som spolen
er viklet på, er monteret på en lille pertinaxplade, og her er loddefligene fastgjort. Pas
på ikke at bruge den loddeflig, som har for
bindelse med opspændingsvinkelen under
pertinaxpladen. Efter monteringen af kon
densatorerne parallelt over spolerne skal disse
monteres i en aluminiumsdåse i forlængelse
af hinanden, og afstanden mellem midten af
spolerne er i den sidste MF trafo 4 cm. I låge
ne for enderne af dåserne skal der være et
*) Vestergade 25, Maribo.
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Modtageren set forfra. Der er brugt spolerevolver,
og det er HF- og l’osc.rørene, man kan se ove*
spolerevolveren.

gøres større eller mindre ved hjælp af et
snoretræk. Klikhuset fra en omskifter fikserer fire forskellige afstande mellem spolerne,
og afskærmningsdåsen til den første trafo
må således laves 4—5 cm højere end den
sidste trafo.
Det kan give vanskeligheder at trimme
mellemfrekvensen, da man jo ikke i alminde
lighed har en målesender, der kan køre på
25 kHz, men det viste sig, at har man først
signal gennem forstærkeren, kan man på
målesenderen aflæse afstanden mellem det
signal på 1600 kHz, man går ind på 2’osc. med
og spejlet. Hvis spejlet ligger på f. eks.: 1650
kHz, er MF’en afstemt til det halve og ligger
i dette tilfælde på 25 kHz, idet frekvensaf-

med spole og kondensator i serie og anbragt
over den aperiodiske antennekreds, tog den
sidste rest af signalet.
Beat-oscillatoren bliver det også nødvendigt
at omtale. Den er udført som en Colpitts ose.,

Fig. 2.

Midt i billedet ser man MF delen. Nærmest
pladen de 2 stk. 1600 kHz trafoer. I midten den høje

for

l’MF trafo og nærmest sidste 25 kHz trafo.

standen, som bekendt mellem signal og spejl,
er 2 X Mellemfrekvensen.
Da spejlet ligger så tæt ved signalet som
50 kHz, er det nødvendigt at forøge l’MF’ens
selektivitet for ikke at få uønskede signaler
igennem, og det er gjort ved at bruge 2 stk.
1600 kHz trafoer ryg mod ryg. De er kapaci
tivt koblede med en Philips rørtrimmer, der
er drejet så langt ud, at rotor-pladerne er
drejet fri af statorpladerne. Et par isolerede
ledninger snoet få omgange vil kunne gøre
det samme. For yderligere at hæve følsomhed
og selektivitet er der lavet fast signaltilbage
kobling på sidste 1600 kHz trafo. En passende
isolerskive blev trykket ned over den kera
miske spoleform, som bærer spolerne i trafoen sådan, at der bliver en passende afstand
mellem sec, spolen og skiven, at der bliver
plads til, at der kan ligge 27 vindinger 0,15
em. kobbertråd tæt op ad spolen. Disse vin
dinger forbindes gennem en Philips rørtrim
mer som tilbagekobling til anoden i 2’osc.s
penthodedel. Hvis den ikke kan gå i sving
vend da tilledningerne til tilbagekoblings
spolen.
Er MF’en trimmet korrekt op, det kan
gøres uden oscillograf, har man en meget
stabil, følsom og selektiv forstærker, som for
få penge kan forbedre mange af de i brug
værende stationsmodtagere.
I indgangen af modtageren skal der ind
bygges et filter, som spærrer for signaler på
l’MF frekvensen, altså her 1600 kHz. Det
gøres i almindelighed ved at anbringe en
spole med en kondensator i parallel, afstemt
til MF’en, i antennetilledningen. I mit til
fælde var det ikke tilstrækkeligt, et kraftigt
signal på 1600 kHz kunne høres, men et
ekstra filter, ligeledes afstemt til 1600 kHz,

og en hvilken som helst triode kan anvendes.
Der bruges ligesom i trafoerne et Prahn 9
kHz filter og samme vindingstal. I stedet for
parallel-blokken på 200 pF bruges en på 400
pF i serie med en på 200 pF og en variabel
kondensator på 500 pF (se diagrammet fig2). Med drejekondensatoren halvt inddrejet,
justeres jernkernen til nulstød, og man vil
da med den anvendte drejekondensator have
en passende variation + og - 2—3 kHz.
Når afbryderen Al sluttes, svinger røret
ikke mere, men bliver stående med strøm
på, og for mig var det en hel ny fornemmelse,
at hver gang jeg slog beaten til, var den i
nulstød.

MF kurven vist på oscillografen. I stillingen „smal".

MF kurven vist på oscillografen. I stillingen „bred".
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Amatørens måleinstrumenter
En simpel Griitzmacherbro.
Amatøren kan ofte klare sig med en væ
sentlig ringere målenøjagtighed end den,
laboratorieinstrumenter normalt giver. Den
eneste måling, en amatør skal kunne fore
tage med stor præcision, er i virkeligheden
af senderens frekvens, og det kan derfor have
betydning at kunne måle de frekvensbestem
mende komponenter, spoler og kondensatorer
med op til 1 % nøjagtighed. Endvidere skal
modstande til brug i måleinstrumenter natur
ligvis også kunne måles nøjagtigt, men såvel
modstande som kondensatorer til brug i mod
tagere, forstærkere, sendere o. s. v. behøver
højst at kendes med en tolerance på 10-20 %.
Dette gælder ligeledes f. eks. omsætningsfor
holdet af LF-transformere og selvinduktionen
af filterspoler, HF-drosselspoler m. m.
Den i fig. 1 viste
opstilling vil opfylde
hovedparten af amatø
rernes behov for impe
dansmålinger
i
LFområdet. Den viste to
negenerator, der helst
skal kunne give en
halv snes Volt over 50
Fig. 1.
Ohm eller mindreø kan
i mange tilfælde erstattes med en sekundærvikling på en nettransformer, men så be
grænser man sig til måling af ret store selv
induktioner eller kondensatorer.
Måleinstrumentet skal være så følsomt som
muligt, naturligvis helst et rørvoltmeter, men
et universalmeter med 2000 Ohm eller mere
pr. Volt vil gøre god fyldes''. Det skal selv
følgelig måle vekselspænding.
Ideen i opstillingen er den særdeles simple,
at når to impedanser, der er lige store, gen
nemløbes af samme strøm, må man få samme
spænding over dem. Ved nu at sammenligne
disse to spændinger, medens man varierer
den ene impedans (modstanden), indstilles
disse til at være lige s ore. Når man nu een
gang for alle har kalibreret den variable
modstand, kan man altså hurtigt bestemme
den ukendte impedans, og når frekvensen
kendes, fås en spoles selvinduktion af form
len

idet L fås i Henry, når F regnes i Hz og Z i
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Ohm. Kapaciteten af en kondensator i Farad
fås af

Vælger man til målingerne frekvensen 796
Hz, får størrelsen 2nF den behagelige værdi
5000. Normalt bruger man nu 800 Hz ligeud,
for de 0,4 % fejl kan ikke mærkes, og iøvrigt
kan frekvensen næsten aldrig aflæses nøjag
tigt.
Måler vi altså ved 800 Hz, fås L = Z/5000
Henry eller L = Z/5 mH. For kondensatorer
fås

Skal vi klare os med en universalmeier,
går det ikke at gøre R og dermed Z for stor,
og vi vælger derfor et 1000 Ohms trådviklet
potentiometer, der forsynes med en knap
med en eller anden form for viser, evt. bru
ges en pilknap. Under knappen fastgøres et
stykke tegnepapir, der nu skal forsynes med
en skala.
Såfremt vi nu har en række modstande
med pæne, runde værdier, som er opgivet
med 5 % eller bedre med 2 eller 1 '%, er
sagen hurtigt karet. Modstandene indsættes
på Z’s plads, og broen indstilles til lige store
spændinger over R og Z. Viserens indstilling
afmærkes på skalaen, og modstandsværdien
skrives på.
Det er imidlertid nok ikke ret mange ama
tører, der har — eller vil anskaffe — sådanne
modstande. De fleste har kun en større eller
mindre samling modstande med skæve vær
dier og tolerancer på 10 eller 20 %. Haves
modstande nok, kan man kare sig med føl
gende fremgangsmåde:
Først laves en midlertidig talskala med
blyant, f. eks. 0—100. Hvor mange inddelin
ger, der bliver, er ret underordnet, blot af
standen mellem dem bliver den samme over
det hele. Tag så et ark kvadreret papir og
tegn et koordinatsystem som vist på fig. 2.
Udsøg nu alle de modstande i beholdningen,
der har værdier, som potentiometret dækker,
og som er stemplet 10 % tolerance eller
bedre. Mål dem alle på broen og afsæt sam
menhørende værdier af påstemplet modstand

og skalagrader på papiret. Tag derefter en
transparent målestok og anbring den således
over målepunkterne, at disse kommer til at
fordele sig jævnt på begge sider og tegn en
streg herefter. Hvis man har brugt tilstræk
kelig mange modstande, helst af forskellige
fabrikater, vil vi nu have en kalibrering, der
er rigtig indenfor nogle få procent.
Herefter kan skalaen let tegnes.

kvens til maksimalt udslag på instrumentet,
ved en parallelkreds til minimum. R må væl
ges til en i hvert tilfælde passende værdi.
Resonansmodstanden kan nu findes ved en
normal impedansmåling, og måles L eller C,
kan kredsens Q nu bestemmes af Q = Z/r
for seriekredsen og Q = R/Z for parallel
kredsen.
Et ofte forekommende problem, som broen
også kan klare, er følgende:
Man har en LF-transformer fra et slagtet
apparat, som der ikke findes oplysninger om.
Hvilke impedanser kan nu denne transfor
mer arbejde imellem?
Det letteste tilfælde er, når man f. eks. ved,
at transformeren er en udgangstransformer
til eksempelvis 10 Ohms højttaler. Her har
man kun at anbringe en 10 Ohms modstand
over den vikling, der har lavest modstand og
måle på den anden vikling for at finde, hvil
ken anodeimpedans udgangsrøret får at
arbejde på.
Det er jo noget værre, når man intet ved
om transformerens anvendelse. En mod
standsmåling kan give et fingerpeg og bør
udføres først, også for at bestemme hvorledes
viklingerne er forbundet samt disses antal,
og om der er udtag. Her kan broen også bru
ges ved at anvende et tørbatteri i stedet for
tonegeneratoren.
konstant spænding her

Fig. 2.

Fig. 3 viser den praktiske udførelse. Det
hele indbygges i en lille metal- eller bakelitæske, der forsynes med telefonbøsninger eller
kemskruer til tonegenerator, voltmeter og
ukendt impedans.

Fig. 3.

Dette lille apparat kan bruges til en del
mere end blot at måle spoler og kondensa
torer.
Resonansfrekvensen af en LF-afstemningskreds findes ved at forbinde denne til „Z“klemmerne og måle spændingen over R. Ved
en seriekreds stilles tonegeneratorens fre

Fig. 4.

Nu er det mest sandsynlige, at de enkelte
viklinger skal tilsluttes impedanser, der er i
hvert fald ca. 10 gange større end de ohmske
modstande, for ellers bliver virkningsgraden
sløj.
I mange tilfælde vil det nu være nok at
belaste en af viklingerne med en modstand
på 10—20 gange dens ohmske modstand og
måle impedansen på de andre; omsætnings
forholdet for vindingstallene fås da som kva
dratroden af impedansomsætningsforholdet.
I tvivlstilfælde kan man få sagen klaret op
ved at undersøge frekvensgangen af trans
formeren med den valgte belastning. Dette
kan gøres med opstillingen i fig. 4, men man
kan også benytte broen. Man måler på en af
viklingerne med en af de andre belastet pas
sende, og tager en række målinger på for
skellige frekvenser, fortrinsvis 800 Hz samt
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den laveste frekvens, der skal overføres i det
apparat, man påtænker at anvende transfor
meren i. Hvis der ikke er nogen videre for
skel, prøves med en større belastningsmod
stand. Hvis der netop er 3 db forskel på de
målte impedanser, har vi ramt transforme
rens nedre grænsefrekvens ved den anvendte
belastning. Er der mere end 3 dB forskel, må
vi enten indskrænke det påtænkte frekvens
område eller bruge en mindre belastnings
modstand og samtidig tage den medfølgende
nedgang i virkningsgraden.
Herefter kan man tage nogle målinger i
den øverste del af frekvensområdet for at se,
om der er resonanser eller for tidlig afskæ
ring. Her hjælper kun at gøre belastnings
modstanden mindre.
Forbedring af målenøjagtigheden.
For at undgå at voltmetret får indflydelse
på målingerne, kan man fremstille det lille
transistor-voltmeter, der er vist på fig. 5.

skal være 0,5-1 Volt mindre end baterispændingen. Er fuldt udslag således 0,5 mA og
indre modstand 2000 Ohm, hvilket giver 1 V
ved fuldt udslag, kan vi klare os med et bat
teri på 1,5 V.
For at undgå ødelæggelse af transistor og/
eller instrument må vi sørge for en vis be
grænsning af den maksimale strøm, der kan
gå i kollektorkredsen. Har vi eksempelvis et
1 mA-instrument med indre modstand 100
Ohm, vil kortslutningsstrømmen herigennem
fra et 1,5 Volts batteri kunne blive 15 mA,
hvilket godt kan beskadige drejespolen; tran
sistoren vil dog nok holde hertil. For ikke at
risikere noget, vil det være klogt at ind
skyde en modstand på omkring 500 Ohm mel
lem transistor og meter. Herved opnås en god
sikkerhed mod den overbelastning, der ellers
før eller senere uvægerligt vil forekomme!
Med en sådan forstærker efter broen lader
dennes måleområde sig udvide op til i hvert
fald 50—100 kOhm. Der kan nu være grund
til at serieforbinde to potentiometre på
f. eks. 50 kOhm og 5 kOhm, sidstnævnte
for at dække det område, hvor aflæs
ningen på det første bliver for dårligt.
Og her overlades det så til læseren
selv at lade fantasien spille og hitte på
flere forbedringer og nye anvendelser
af dette praktiske lille måleinstrument.

Fig. 5.
•

Metret er stadigvæk det for
håndenværende
universal
meter, men følsomheden er
nu forbedret med en faktor
på en snes gange eller mere,
og indgangsmodstanden kan
nu gøres så stor som nød
vendigt.
Større
indgangs
modstand betyder dog mindre forstærkning,
så der må her — som på så mange andre om
råder — indgås et passende kompromis.
Vil man ofre to transistorer på sagen, kan
diagrammet fig. 6 anbefales. Transistorerne
kan udmærket være af den billigste type.
Kalibrering er overflødig, da man jo blot
skal indstille til samme udslag i de to stil
linger af omskifteren.
Forstærkeren kan indbygges i broen eller
i en separat lille æske, og den kan da gøre
tjeneste til utallige andre formål, f. eks. i for
bindelse med et absorptionsfrekvensmeter,
der således kan gøres særdeles følsomt og
hermed meget nøjagtigt.
Den
nødvendige
kollektorspænding
til
transistoren afhænger af det anvendte instru
ment; dettes spændingsfald ved fuldt udslag
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Fig. 6.
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Månedens konstruktion:

Et transistor-dykmeter
Af TR.
Naturligvis har alle, der eksperimen
terer, et gitter dykmeter; det er jo et af
de instrumenter, der dårligst kan und
væres på stationen- Eller skulle jeg tage
fejl? — så er her en konstruktion, der
gør det af med de dårlige undskyldnin
ger for endnu ikke at have anskaffet et!
Et gitterdykmeter er som bekendt en kali
breret oscillator, der dækker de frekvensom
råder, amatøren er interesseret i — som of
test nede fra et par MHz og til på den anden
side af 144-MHz båndet. Apparatet er for
synet med en indikator, der viser, når en
ydre resonanskreds absorberer effekt fra
oscillatoren, hvilket jo kun sker på een fre
kvens, der hermed er bestemt.
Gitterdykmetrets anvendelser er utallige.
Såvel modtagerens som senderens afstem
ningskredse kan hermed indstilles, før der
sættes spænding på, og det kan bruges som
signalgenerator ved trimning af modtageren
og som absorptionsmeter ved justering af
senderen. Spoler og kondensatorer kan ud
måles, når man har lavet sig en normal for
kapacitet og selvinduktion. Antennens reso
nanspunkter kan findes, selvsving og parasit
ter påvises. Det er vist unødvendigt at fort
sætte.

Gitterdykmeter-konstruktioner i OZ1) har
hidtil udelukkende været baseret på brug af
rør. Det er imidlertid fristende at udnytte
de fine HF-transistorer, der i dag kan fås til
særdeles rimelige priser, især når arbejdet
oven i købet lettes derved! Der har da også
været flere beskrivelser i udenlandske blade
af sådanne apparater.2)
Det her beskrevne transistor-dykmeter har
følgende gode egenskaber:
1) Der er ingen netledning, der kan være for
kort eller være i vejen.
2) Det er uafhængigt af, om der findes en
stikkontakt i nærheden.
3) Det er billigt og let at bygge, da ensretter
delen spares.
4) Det er klart til brug og frekvensstabilt
med det samme.
5) Det er særdeles velegnet til måling på
transistoropstillinger (overstyring eller be
skadigelse af transistorerne undgås).
6) Følsomheden er god, især som absorptions
frekvensmeterOscillatoren.
En transistoroscillator frembyder ikke stør
re vanskeligheder at få til at arbejde. Den
her valgte type udmærker sig ved, at spoleudtag eller særlige koblingsviklinger undgås,
men dette er kun en lettelse, ingen nødven
dighed.

1)

4)

Se OZ2KP: Et gitter
dykmeter med mange
anvendelsesmulighe
der, OZ 1955 nr. 9 side
167, nr. 10 side 193, OZ
1956 nr. 1 side 2, OZ
1957 nr. 4 side 65.
Se QST juni 1958 side
34, RCA semiconductor
Products katalog, form
no. SCD 108 B, side 38.

Foto nr. 1.
Transistor-dykmetret med
isat spole for 90—190 MHz.
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Princippet fremgår af fig. 1. Hvis vi tænker
os, at der går en vekselstrøm i kollektorledningen med den frekvens, kredsen er afstemt
til, vil vi få en cirkulationsstrøm i kredsen,
der er Q gange så stor. En del af denne strøm
går igennem den kapacitive spændingsdeler
C2—C3. Over C3 har vi nu mulighed for at
aftage en større HF-strøm end den, vi tilfører
kredsen via kollektoren, men ved en lavere
spænding end den, der ligger over kredsen.
Der er altså tale om en slags transformator,
hvor der omsættes fra en høj spænding og
lav strøm til lille spænding og stor strøm.
Fig. 1.
Oscillator opstillingens
princip. For simpelheds
skyld er jævnspændingskredsløbet udeladt.

btOTfS

Den fælles basis-koblede transistor giver
en strømforstærkning lidt under een, altså
en svag dæmpning, mens styrespændingen
på emitteren til gengæld kan være meget
lav. Ved at forbinde emitteren over C3 er der
derfor mulighed for selvsving, når fasefor
holdene er i orden, hvilket er tilfældet her.
I praksis kan C2 og C3 gøres meget små, så
den resulterende forøgelse af den variable
kondensators bundkapacitet ikke ødelægger
muligheden for at dække et rimeligt fre
kvensområde med een spole.
Fig. 2.
Indikatorens kredsløb.
Det vil ofte være mu
ligt at kompensere for
transistorens
reststrøm
ved simpelthen at dreje
på
mA-metrets
kor
rektionsskrue,
således
at viserudslaget bliver
trykkes.

nul,

når

intet

signal

på

Indikatoren.
I et sædvanligt gitterdykmeter er gitter
strømmen stærkt afhængig af svingningskredsens belastning, hvorfor et mikroamperemeter i serie med gitteraflederen giver et
kraftigt dyk ved en rimelig svag kobling til
en ydre resonanskreds. Med en transistor
oscillator er det anderledes, ingen af jævn
strømmene i transistoren ændrer sig ret
meget, når oscillatoren belastes svagt. For
at opnå tilstrækkelig følsomhed er det derfor
nødvendigt at benytte en diodedetektor, som
måler HF-spændingen over kredsen, altså at
efterligne gitterkredsløbet. Da denne HFspænding er meget lavere end i den tilsva
rende røropstilling, må man nu enten an
vende et meget følsomt mikroamperemeter
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eller bruge en forstærker, så et mere almin
deligt meter kan benyttes.
I praksis er det langt det billigste at bruge
en ekstra transistor som jævnstrømsforstær
ker, og dette giver også det mest robuste in
strument.
Fig. 2 viser indikatorens principskema.
Dioden ensretter HF’en, og den resulterende
jævnspænding forstærkes i transistoren og
tilføres et milliamperemeter (0,5 mA fuldt
udslag). RI - C2 er HF-filter. For at holde
transistorens reststrøm Ieo nede på en rime
lig lav værdi er det nødvendigt at sørge for,
at den ydre .modstand mellem basis og emitter er så lav som mulig. R2 skal derfor væl
ges således, at mA-metrets udslag bliver 1/10
af fuldt udslag eller mindre, når HF-spæn
dingen fjernes. Forstærkningen nedsættes
herved noget, men der er alligevel tilstræk
kelig følsomhed.
Den benyttede transistor er en ganske al
mindelig LF-type. Hvis man vil benytte et
mindre følsomt mA-meter, hvilket sagtens
kan lade sig gøre, skal man dog ikke vælge
en alt for dårlig transistor til forstærkeren.
Modstanden R3 på fig. 2 tjener til at be
grænse strømmen i instrument og transistor,
når en meget kraftig HF-spænding tilkobles.
R3 skal være så stor, .at kortslutning mellem
emitter og kollektor giver en strøm på ca. det
dobbelte af fuldt udslag for instrumentet, og
afhænger således af såvel dette som af den
anvende batterispænding.
Strømskemaet er vist på fig. 3. Spolerne er
monteret i oktal-rørbunde, for de højeste fre
kvensområders vedkommende med benyttelse
af 3 ben parallelt til hver side af spolen. Fat
ningen forbindes til drejekondensatoren med
strimler af kobberfolie, der loddes på 3 ben
efter samme system. Disse forbindelser skal
være så korte som muligt, men da der skal
være plads til en skala med en knap af rime
lig størrelse, er der jo en grænse for, hvor
korte de kan blive, hvilket er medvirkende til
at sætte grænsen for den højeste frekvens,
der kan afstemmes til. I praksis kommer man
nok ikke meget over 200 MHz med denne
udførelse, hverken med rør eller med tran
sistorer.
På de tre højeste områder (over ca. 20 MHz)
er spredningskapaciteterne nok til at klare
tilbagekoblingen fra kollektor til emitter,
medens det under 20 MHz er nødvendigt at
benytte den viste kapacitive deler med 15 og
100 pF. Disse indkobles automatisk ved hjælp
af et par kortslutningstråde i spolebundene.
Oscillatorens villighed til at svinge aftager
med stigende frekvens, hvorfor det er nød

Fig. 3.
Det fuldstændige strømskema. Spo
lerne kan uden videre udskiftes,
mens apparatet er i drift, uden
nogen som helst risiko for de føl
somme komponenter. Bemærk kort
slutningsbøjlerne
i
spolesoklerne
for område 4—7.

vendigt at kunne variere HF-transistorens
emitterstrøm over et stort område.
Den benyttede HF-transistor er af fabrikat
Philco, type T 1832, men Philips OC171 eller
Telefunken OC615 kan sikkert benyttes uden
videre3). Under alle omstændigheder må man
sikkert regne med at måtte eksperimentere
***
Stykliste:
1

HF-transistor, Philco T 1832 (importør: In
ternational Rectifier A/S, Nannasgade 18—20,
København NV.).
1 stk. LF-transistor, OC71, OC72, OC73, OC75 o.s.v.
1 stk. drejespoleinstrument, 46X46 mm, 0—1 mA
eller mindre.
1 stk. omskifter, MEC type BK-6, rotorkontakt for
successiv kortslutning af alle kontakter.
1 stk. krystaldiode type OA8X eller lignende,
1 stk. keramisk oktalfatning.
7 stk. oktal-rørbunde, Radio Parts nr. 5533.
2 stk. uisolerede telefonbøsninger.
2 stk. tørbatterier, Hellesens VII — 17 PONAL, 3
volt.
1 stk. knap med skørt, for afstemn., diameter max.
ca. 40 mm.
1 stk. knap for omskifter.
1 stk. Jautz bakelitkasse, Tage Schouboe nr. J 7006/s.
1 stk. drej ekondensator (lufttrimmer), 60—100 pF
max. kap.
1 stk. kondensator, 5 pF keramisk.
1 stk. kondensator, 15 pF keramisk.
1 stk. kondensator, 100 pF, ker. eller glimmer.
1 stk. kondensator, 1 nF, keramisk disc type
K6000.
1 stk. kondensator, 10 nF, polyester.
2 stk. kondensator, 0,1 μF, polyester.
1 stk. kulmodstand, 220 Ohm, ½W, 10 %.
1 stk. kulmodstand,
1,5 kOhm, ½ W, 10 %.
1 stk. kulmodstand,
3,3 kOhm, ½ W, 10 %.
2 stk. kulmodstand,
3,9 kOhm, ½ W, 10%..
1 stk. kulmodstand,
5,6 kOhm, ½ W, 10%..
1 stk. kulmodstand,
6,8 kOhm, ½ W,10%..
1 stk. kulmodstand,
10 kOhm, ½ W,10%..
1 stk. kulmodstand,
22 kOhm, ½ W, 10 %.
1 stk. kulmodstand,
51 kOhm, ½ W, 10%..
3)

stk.

Se OZ6OH’s artikel om transistoroscillatorer i
dette nummer.

med størrelsen af emittermodstandene, lige
som man ikke skal regne med at få nøjagtigt
de angivne frekvensområder, selv hvor appa
ratet kopieres nøje.
Opbygningen er foretaget i en Jautz bake
li tkasse med målene 1 = 146 mm, b = 74
mm, h = 45 mm. Det er næppe muligt at
fremstille en tilsvarende kasse i metal til
bakelitkassens pris, når der ønskes et færdigt
udseende. Det tilrådes kraftigt at tage kas
sen i sort bakelit, da det hvide materiale er
meget skørt, og det er altid, når det sidste
hul bores, at kassen flækker!
Drejekondensatoren er’bn Philips, som jeg
ikke har kunnet finde i kataloget. Det kan
også være det samme med typen, for enhver
lille lufttrimmer med aksel vil kunne bruges.
Dens rotor ligger til „stel", hvilket her bety
der en aluminiumskærm, der fjerner håndkapacitet og som samtidig tjener som holder
for de to 3-volts tørbatterier. Skærmpladen
fastholdes kun af de skruer, som holder
drej ekondensatoren.
HF-transistor en fastholdes af en fjedrende
bøjle af fosforbronze, der loddes på afstem
ningskondensatorens rotorterminal. Batteri
ernes kontaktfjedre er ligeledes af fosforbronze. Disse, samt de to stykker loddeliste,
der holder de fleste af de øvrige komponen
ter, er fastklæbet med „Araldit". Denne me
tode har alle fordele fremfor nitning eller
fastskruning, men arbejdet må ligge stille et
døgns tid, mens aralditen hærder.
Skalaknappen er en type med skørt, hvori
er lavet to radiære snit med en løvsav med
metaiklinge. Heri er — også med araldit —
fastklæbet et par stumper 0,3 mm fosfor
bronze, der gør det ud for knivvisere. Selve
skalaen kan laves med tusch på et stykke
svært tegnepapir, der dækkes med et stykke
transparent folie.
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Foto nr. 3.
Transistor-dykmetret fra bunden. Bundpladen fremstilles af 1,5 mm pertinaxplade, 141X68 mm, og fast
gøres med 4 stk. 3 MG skruer. Bundpladen forhindrer batterierne i at falde ud. Forbindelsen mellem
de to 3-volts batterier er et stykke fosforbronzeplade, der fastklæbes til skærmen med et isolerende
mellemlæg af 0,5 pertinax.

Spolerne.
Spolen for det højeste område (ca. 90—190
MHz) består af en bøjle af tynd kobberplade.
Bortset fra det næsthøjeste område er alle
de øvrige spoler viklet på petinaxrør med 24
mm ydre diameter og længde ca. 12 mm. Den
benyttede monteringsmåde giver dog stor fri
hed i valg af rørdiameter, idet de angivne
viklingsdata dog skal korrigeres, når anden
diameter benyttes.
Samtidig med fastklæbningen af den fær
dige spole på rørbunden gives viklingen et
overtræk af araldit (påsmøres med en tænd
stik), hvorved opnås både en god mekanisk
og elektrisk beskyttelse. Spolen for det næst
højeste område anbringes således i rørbun-

Fig. 4.
Således kan den i teksten omtalte afskærmnings
plade laves, materialet er 1 mm aluminium.
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den, at viklingen berører denne fire steder,
der så forsynes med hver en klat araldit.
For at fremme hærdningen af aralditen kan
spolerne f. eks. anbringes på en radiator.
DC-forstærkeren kan naturligvis også bru
ges til at forstærke LF, hvorfor der er lavet
tilslutning for hovedtelefon, så apparatet kan
bruges som monitor, til CW med svingende
oscillator og til modulationskontrol ved AM
med oscillatoren stoppet. I sidstnævnte til
fælde drejes omskifteren til venstre yderstil
ling. Nogen egentlig afbryder for batteriet
findes ikke, da forbruget i denne stilling af
omskifteren indskrænker sig til reststrømmen
i OC71, der jo skal ligge under en tiendedel
af fuldt udslag på instrumentet, altså på ca.
50 mikroampere, og med så ringe belastning
holder batteriet alligevel lagertiden ud.
Afprøvning.
Det er bedst at starte med det højeste om
råde, da dette er det mest kritiske. Med helt
uddrejet kondensator svinger oscillatoren ret
svagt, og følsomhedskontrollen skal drejes
fuldt op (mindste emittermodstand). Meteret
gav i modellen kun ca. Ve af fuldt udslag
ved denne frekvens, men det viste sig at være
fuldt tilstrækkeligt i praksis- Når kondensa
toren nu drejes ind, vokser udslaget hurtigt,
så det kan være nødvendigt at dreje følsomhedsomskifteren et trin tilbage i den lave
ende af frekvensområdet.

Spole
nr.

Frekvens
område

dimension

MHz

mm

Tråd

1
2

90 —190
44 — 95

2,0 lak

3

20,5— 44

4

12,5— 20,5

1,0 lak
0,5 lak

5
6

7,6— 13,0

7

4,8— 7,8
2,8— 4,8

Vindings
tal

Vikle

Diameter
mm

længde
mm

17X0,4

1
3

0,5 lak
0,2 silke

5

6,5

7

4,0

13

7,5
5,5

20
33

0,14 lak

længde ca.
60 før bukn.
13

12,5
23
27
25
25
25
25

5,5

Fig. 5. Spoletabel.

Foto nr. 2.
Spolerne

for

områderne

1—7.

Modstanden nærmest emitteren (her 220
Ohm) bør i hvert fald holdes over ca. 150
Ohm, da kollektorstrømmen ellers bliver for
stor, så det tilladelige kollektortab overskri
des. Med de angivne komponentstørrelser er
der imidlertid ingen fare for dette.
Når det øverste frekvensområde ligger rig
tigt, justeres spole nr. 2 således, at en pas
sende overlapning (et par MHz) opnås, hvor
efter spole nr. 3 tilpasses og så fremdeles.
Efterhånden som frekvensen bliver lavere,
skal mere emittermodstand indskydes med
omskifteren. Der bliver nok lidt pusleri med
at få tilpasset modstandene, så et rimeligt
udslag fås på alle frekvenser.
Kalibrering.
Kalibreringen af frekvensskalaen er langt
det vanskeligste at lave ved dette apparat.
Det letteste er at låne et andet gitterdyk-

meter, der ikke skal tilsluttes spænding under
processen. Kan dette ikke lade sig gøre, må
man klare sig med lechertråde på de højeste
områder og en modtager på de laveste. Det
kan dog nok betale sig at køre temmelig langt
for at låne et gitterdykmeter fremfor at be
nytte andre metoder!
For de amatører, der arbejder med transi
stormodtagere og -sendere er dette transistordykmeter uundværligt, og for antennebyggerne gælder det samme- For alle andre er den
væsentligste fordel måske, at det mekaniske
arbejde er meget overkommeligt. Forhåbent
lig er der ingen, der mere lader sig skræmme,
når man siger transistor!
Til sidst blot den sædvanlige advarsel: pas
på kraftige HF-felter! Transistorerne kan
brænde af, selvom de flestes forestillinger
om, hvor let dette sker, måske nok er noget
overdrevne.
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Begyndersiden
Efter at Eriks ensretter er færdig, skal
han nu i gang med at bygge en LF-forstærker, der kan bruges både til den
kommende modtager og til at spille
grammofon på.
— Nå, Erik, kunne du finde ud af det diagram,
jeg gav dig sidst?
— Både ja og nej. Jeg forstår sådan set godt,
hvordan den virker, men jeg synes ikke, de angivne
modstandsværdier passer med de data, der står i
rørhåndbogen. Nu f. eks. det første trin med den
ene halvdel af dobbelttrioden ECC83. Der står Va
= 250 V, Vg = + 2 V, Ig = 1,2 mA. Katodemod
standen skulle så være Vg/Ia = 2/1,2 = 1,67 kilo
ohm. men den er 3,3 k, og hvordan finder man ud
af, at anodemodstanden skal være 10 kOhm?
— Ja, det er heller ikke let at se udfra de spar
somme oplysninger, der står i den lille rørbog.
De fulde oplysninger om røret fylder flere sider
og gives i form af kurver, karakteristikfelter. Der
findes også tabeller, der fortæller direkte, hvor
ledes røret kommer til at arbejde med forskellige
anodemodstande
og
forskellige
batterispændinger,
og hvoraf man direkte kan se katodemodstand,
anodestrøm, forstærkning og hvor stor en udgangs
spænding røret kan afgive uden at forvrænge.
— Hvorfor siger du batterispænding, jeg troede
ikke, man brugte anodebatterier mere?
— Det er for at angive tydeligt, at det er forsyningsspændin22k
gen og ikke anospændingen, der
jo er spændin
gen mellem ano
de og katode. Vi
får jo et spæn
dingsfald
over
anodemodstan
den,
der
må
trækkes fra bat
terispændingen
for at få anode
spændingen.
— Jeg synes
ellers, man taler
om anodespæn____
ding, når man mener den spænding, der kommer fra
ensretteren!
— Ja, men det er egentlig også forkert, for det
bliver alt for let misforstået, når samme ord kan
betyde flere ting!
— Så dur de data i min bog altså ikke?
—• Det er nu så meget sagt. De giver visse oplys
ninger, men ikke netop det, vi er på jagt efter. Hvis
du ser efter, står der nu også et andet sæt tal, nem
lig 100 V, - 1 V og 0,5 mA. Kan du så finde ud af,
hvad anode- og katodemodstandene skal være i
dette arbejdspunkt?
— Spændingen over anodemodstanden må være
250 - 100 V, og der går en halv milliampere. Ohms
lov giver så modstanden R = 150/0,5 = 300 kOhm.
Katodemodstanden bliver 1/0,5 = 2 kOhm. Det pas
ser jo heller ikke med det, diagrammet angiver!
—- Nej, men de data i din bog siger også
noget om røret, men ikke noget om, hvordan
skal anvendes! Jeg vil indrømme, at det virker
forvirrende for en begynder i faget, og jeg
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kun
det
ret
har

måske også været for grov ved dig i aften. Der er
ingen, der vil forlange, at du på egen hånd skal
kunne dimensionere sådan en forstærker, det kræ
ver alligevel en del erfaring. Man skal f. eks. vide,
at anodemodstanden skal være væsentlig mindre
end den belastningsmodstand, der følger efter, hvis
forvrængning skal undgås, så de 300 kOhm er alt
for meget her. Katodemodstandens størrelse er af
hængig af, om man ønsker størst mulig forstærk
ning eller størst mulig uforvrænget udgangsspæn
ding. Her er signalspændingerne meget lave, så
forvrængningen er ikke noget problem. Derfor kan
vi vælge katodemodstanden indenfor et ret stort
interval. Hvis du ikke har en 3,3 kOhm, kan du
godt bruge 2,7 eller 2,2 kOhm i stedet.
— Ja, det har du jo også brugt i den anden halve
ECC83. Her er bare ingen afkobling af katodemod
standen, og hvad laver de 10 kOhm, der går til
højttaleren?
— Det er modkoblingskredsløbet. Vi tager en del
af udgangsspændingen og putter den ind i trioden,
så den virker imod signalspændingen på gitteret.
Det nedsætter ganske vist forstærkningen en hel
del, men til gengæld opnår vi visse fordele, og
forstærkning er der nok af alligevel. Brum og for
vrængning, der kommer på i de to rør, nedsættes
lige så meget som forstærkningen, så det er en
særdeles fordelagtig forretning, vi der gør. End
videre
forbedres
frekvensgangen,
forstærkningen
bliver konstant over et større frekvensområde, og
højttalerens egenresonans dæmpes. Med modkobling
på kan du også tage højttaleren fra og give fuld
gas, uden risiko for overslag i udgangstransfor.
meren eller
22 k
„ , -røret.
Det
er
egentlig
forbav
sende, at man
stadig ser be
skrivelser
af
umodkoblede
LF-forstærkere
og
modulatorer
i OZ og andre
amatørblade,
når man dog på
simpel vis kan
opnå alle disse
fordele!
— Mon ikke
de fleste amatø
rer ligesom jeg er lidt bange for modkobling; der
er jo noget med, at forstærkeren let bliver ustabil?
— Hvis transformeren vendes forkert, lyder det
ikke godt, det skal indrømmes! Moderat modkobling
over højst to trin skulle nu ikke være så svært at
få til at virke, og lidt modkobling er så afgjort
bedre end slet ingen. Bliver modkoblingen for
kraftig, får vi ganske vist selvsving på en meget
høj og/eller lav frekvens, men så slækker man da
bare på modkoblingen, til fuld stabilitet opnås igen.
— Det gik noget bedre med at regne katodemod
standen ud for EL84, den fik jeg til 137 Ohm ud fra
gitterforspændingen 7,3 V og anode plus skærmgitterstrøm 53,5 mA; jeg går ud fra, at du har brugt
150 Ohm, fordi det var nærmeste højere værdi,
man kan få at købe. Men hvad er modstandene i
styre- og skærmgitter der for?
— Nu er du jo ligefrem skarpsindig! Modstandene
i G1 og G2 er der for at forhindre, at røret giver
sig til at svinge på VHF, altså oppe omkring 100
MHz; ledningerne vil nemlig let kunne danne sving
ningskredse, og hvis disses godhed Q har en rime

lig størrelse, får vi let selvsving, da røret er meget
stejlt. Disse svingningskredse dæmper vi med mod
standene.
— Kan det ikke også ske med de øvrige rør?
— Jo, det kan du stole på, at det kan. Nu er
ECC83 et ret fredeligt rør, men f. eks. ECC81 er
stejlt nok til at kunne lave parasitsving, som det
kaldes, og det har jeg også set det gøre i flere til
fælde. Det skete engang i en VFO, jeg lavede, og
du kan tro, den lød fælt, indtil der kom 1000 Ohm
i serie med gitteret.
— Før jeg køber udgangstransformatoren, må jeg
lige have at vide, om impedansen skal være 6
kOhm, som på dit diagram, eller 5,2 kOhm, som
rørbogen angiver!
— Du får en femmer, hvis du kan høre forskellen!
Hvis bare du kommer hjem med noget mellem 5 og
7 kOhm, kan det ikke blive bedre. Det er også
underordnet, om den er til 3,2 eller 5 Ohm på
sekundæren.
— Den er FB, så går jeg på indkøb!
— Farvel, og på gensyn, når du har alle delene.
(fortsættes)

En transistoroscillator til VHF
Af Ole Hasselbalch, OZ6OH 1).
Denne lille svinger, som jeg har eksperi
menteret med, egner sig fortræffeligt til fre
kvensmodulation eller som VFO på 72 MHz.
Stabiliteten er virkelig god. Jeg har i 14
dage haft en opstilling stående med den 2.
harm. på 145 MHz og har ikke kunnet spore
nogen frekvensdrift. Dertil skal dog siges, at
den ligger med S9+ på modtageren, men med
neddrejet HF-kontrol og antennen taget ud,
er den ikke til at få til at røre sig fra 145 MHz.
Disse målinger er taget med beat fra mit
100 kHz krystal. Mon ikke det var noget for
2-meter amatørerne med sådan en VFO på
72 MHz efterfulgt af 2 buffere, en retf or stær
ker på 72, dobler med 6J6 push-push og ud
gang med et til formålet egnet rør? Diagram
met er jo meget simpelt og meget let at få til
at virke.
Ved at modulere ind på punkt a med en
krystalpick-up får man den smukkeste FM,
der tænkes kan. Indgangen kan også laves til
dynamisk mikrofon, der så skal gå direkte
ind på basis gennem en elektrolyt på 10—100
μF.

Oscillatoren svinger lige godt med OC170 og OC171.
Drosselspolen er en 100 kOhm 1 W modstand be
viklet med almindelig PVC-monteringstråd.
PROJEKT OSCAR.
I januar nummeret af „OZ“ kunne man under
„VHF-amatøren“ læse, at der ville blive opsendt
en amerikansk satellit, der skulle medbringe en
amatørsender, i løbet af 1S61.
Dette har sin rigtighed, og det kan måske være
af interesse at se lidt på, hvad der skal ske. Ideens
ophavsmand er den ikke ukendte Don Stoner,
W6TNS, der for et års tid siden foreslog, at man
kunne bruge de mange VHF-stationer til at samle
oplysninger om satellitsignaler, men normalt ville
dette ikke kunne føre til succes, uden at satellitens
sender blev lagt i et af amatørbåndene. Projektet
blev døbt OSCAR, der står for Orbital Satellite
Carrying Amateur Radio, i oversættelse: baneplace
ret satellit bærende amatørradio. En komite blev
nedsat og fik til opgave at bygge en lille extra sen
der, der kunne anbringes i et af de løbende satellit
programmer. Komiteen består af W6SAI, 6TNS og
en del raket- og affyringsteknikere, der alle er
amatører. Det er lykkedes at få gjort et stort raket
firma interesseret i projektet. og man har fået løfte
om en plads, hvis projektet får officiel godkendelse.
I første omgang skal OSCAR I opsendes, og dens
sender er planlagt til at køre på 144,00 MHz med et
output på 20 mW og en turnstile antenne, den skal
strømforsynes
fra
indbyggede
Silicon
solbatterier.
Dækningsområdet bliver ca. 750 km. Kredsløbet
bliver: transistoroscillator, dobler og kraftforstær
ker. Satelliten vil komme til at bevæge sig i en

Opstillingen kan jeg ikke lave med færre
komponenter, men vi kan jo se, om der er
andre, der kan forenkle den endnu mere!
x)

Holmegårdsvej 6, Hillerød.

polar bane, således at alle dele af jorden vil blive
dækket. Dens udgangseffekt vil være stor nok til,
at den vil kunne modtages på en almindelig to
meter modtager, og dens signaler kan give mange
oplysninger
om
udbredelsesforholdene
og
således
stimulere interessen for de højere frekvenser.
Anden del af projektet OSCAR II vil blive en
rigtig kommunikationssatellit, idet den både vil få
indbygget sender og modtager. Data bliver: mod
tager på 52,00 MHz, båndbredde 10 kHz og en føl
somhed på 0,5 μV for 1 volts a. g. c. Funktionen er
at modtage et AM fonesignal og styring af sende
ren. Dennes frekvens er 144,00 Mc med 50 mW out
put til en dipolantenne. Modtageren bliver en super
og senderen som i OSCAR I, begge transistoriserede
og strømforsynet fra kviksølvbatterier, der vil have
en levetid på ca. 6 måneder. Rækkevidden vil af
hænge af sendereffekten, men med en sender med
100 watt output, en antenne med et gain på 12,5 db
og en modtagerantenne med et gain på 16 db, vil
rækkevidden være omkring 1600 km. Virkemåden er
denne, at satelitten modtager et signal på 52 MHz
og straks videresender det på 144 MHz. Man må
håbe, at P & T vil kunne give tilladelse til at sende
på 52 MHz, så OZ vil kunne deltage i dette interes
sante projekt.
Amatører, der er interesserede i at deltage, vil
kunne få flere oplysninger hos komiteens formand,
Fred E. Hicks, WSEJU, Chairman, Projekt OSCAR.
Sunneyvale Calif. USA.
73 OZ7BQ.
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Af OZ7BF, Adelhardt.
AVC opfører sig mærkværdigt.

En modtager, der indeholder AVC, kan op
føre sig på en meget ejendommelig måde,
hvis et eller flere rør indeholder luft.
Denne luft i rørene virker på modtageren
på to måder, som kan få outputmeteret til at
vise enten en forøgelse eller en formindskelse
af styrken.
Ved måling for luft, tilslut da målesender
og outputmeter. Tænd modtageren og læg
mærke til outputmeteret eller modtagerens
magiske øje. Man vil se, at instrumentet når
op til et bestemt punkt og så standser her.
Efterhånden som modtageren får sin normale
arbejdstemperatur,
viser
instrumentet
en
meget betydelig forøgelse eller formindskelse.
I begge tilfælde betyder det, at der er luft
i et rør, og hvis det er en forøgelse, så er det
et rør i HF eller MF, og hvis det er en for
mindskelse, så er det oscillator eller AVCrøret (dioden), der er luft i. Fejlen kan nok
konstateres med det magiske øje, men viser
sig tydeligere, når man anvender målesender
og outputmeter.
Måling af et instruments indre modstand.
Den af OZ7BF i januar OZ beskrevne metode til
måling af indre modstande i instrumenter er for
kert, idet der regnes med, at strømmen gennem
batteriet er den samme med og uden shunt. Det er
ikke tilfældet, da kredsløbets modstand er forskellig
i de to tilfælde.
Fejlen bliver ikke særlig stor, hvis der er stor
forskel på batterispænding og spændingsfald over
instrumentet.
Men benytter man f. eks. metoden til det af TR
nævnte mærkelige mA-meter, der har et spæn
dingsfald på ca. 10 volt ved fuldt udslag, og an
vendes et batteri på 11—12 volt, vil man få et højst
misvisende resultat. Det på CKT viste batteri kan
naturligvis ikke anvendes, da det kun er på 4,5 volt.
Den af TR viste regnemetode er helt i orden og
fremfor alt meget nøjagtig, hvis man tager værdien
— I — fra et andet instrument, der måler batteri
strømmen, og aflæser begge instrumenter samtidig
på et fornuftigt indstillet sted.
En anden enkel metode er at forbinde efter CKT
med eller uden shunt, men med et voltmeter over
det datamanglende instruments klemmer. Forudsat
instrumenterne er nøjagtige, er den nøjagtige mod
stand = spændingen divideret med strømmen. Er
det et 60 mV instrument e. 1., er metoden vel ikke
så god, da det formentlig er de færreste, der har
et millivoltmeter.
OZ9N, Robert Priess.
Såvel 7BF som jeg er naturligvis gået ud fra, at
de i 9Ns brev anførte forudsætninger var opfyldt,
hvad de også normalt er. Eksemplet kunne imidler
tid næppe have været meget dårligere valgt, det
skal indrømmes!
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Tager vi i stedet et 60 mV instrument, bliver
fejlen
fuldstændig
betydningsløs.
Strømmen
vil
nemlig kun ændre sig ca. 0,7 % når instrumentet
shuntes til halvt udslag, forudsat der bruges et
4,5 V batteri. Fejlen på den indre modstand bliver
da også ca. 0,7 %, hvilket jeg ikke synes berettiger
til at kassere metoden som værende forkert. Sætter
vi den maksimalt tilladelige fejl til 5 %, hvilket
er godt nok til praktiske amatørformål, kan vi
bruge metoden i forbindelse med et instrument,
hvis spændingsfald er 1/10 af batterispændingen.
7BFs metode må således siges normalt at være
fuldt korrekt, og 9Ns korrektion har kun interesse,
hvis man anvender ligeså mærkelige mA-metre som
TR.

Tips
Tonegenerator og LF-selektivitet på en anden måde
Denne lille opstilling, som er meget let at lave,
kan være til megen nytte for de amatører, der kører
CW. Det er en selektiv forstærker, der også kan
bruges som tonegenerator på en fast frekvens.
Denne kan vælges efter behag, men bør efter min
mening ligge omkring 600—1000 Hz.
C findes ved forsøg,
en værdi på ca. 50
nF vil passe, men
er afhængig af den
ønskede
tonehøjde.
De to pile viser to
viklinger på samme
kerne. Der er her
anvendt
en
gam
mel
udgangstrans
former med 4500/5
Ohm.
Transistoren
kan være OC 70, 71,
72. Næsten enhver
type vil kunne an
vendes.
Virkemåden er simpel at forstå: man sørger for
at opnå tilbagekobling mellem kollektor og emitter.
Lige inden transistoren går i sving stiger den af
stemte kreds’ Q, og forstærkeren vil så fremhæve
netop denne ene frekvens. Man kan opnå så stor
godhed af kredsen, at det bliver umuligt at modtage
hurtig CW, eller MCW.
Med potentiometret i emitteren kan tilbagekob
lingen reguleres til den ønskede selektivitet, og vil
man bruge enheden som tonegenerator, drejer man
bare modstanden ud, Indtil man hører en tone i
hovedtelefonen, eller hvad det nu er, man bruger
til at høre i.
Jeg har ikke forsøgt at bruge højttaler, men med
en efterfølgende transistorforstærker kan det rige
ligt lade sig gøre. Bare en enkelt OC72 eller lign. er
nok.
Ved at lave kondensatorerne i afstemningen vari
able med en omskifter kan man få en tonegenerator
med flere faste frekvenser.
Man må sørge for, at man kun lige får oscilla
toren til at gå i sving, for ellers bliver tonen ikke
sinusformet. Udgangsimpedansen er ret lav, så det
er ikke nødvendigt at skærme ret meget.
Kan oscillatoren Ikke svinge, så forsøg at vende
de to tilledninger, enten i kollektor eller i emitter.
OZ6OH.

b) FM, frekvenssving ± 4 kHz, modula
tionsfrekvens 2 kHz.

Skriftlig teknisk prøve
for radioamatører nr. 14
Ved OZ2KP.
Prøven blev afholdt 26. november, og del
tagerantallet var som sædvanligt på denne
årstid ikke ret stort. I det følgende skal jeg
som sædvanligt gennemgå opgaverne og for
syne dem med besvarelser, således som jeg
kunne tænke mig at have givet dem. Svarene
er altså ikke nogen officiel „facitliste" og på
flere af spørgsmålene kan andre svar derfor
være ligeså rigtige.
1. Tegn diagram af et koblingsled (balun),
beregnet til indsætning f. eks. mellem et ba
lanceret udgangstrin og et ubalanceret koaksialkabel.
Impedanstransformationen
skal
være 4:1.

Fig. la.

Svar: Fig. la og fig. 1b viser to forskel
lige mulige løsninger af opgaven, idet fig.
la viser den metode, der må foretrækkes,
hvis balunen skal dække et stort frekvens
område, medens metoden, der er vist i fig.
Ib normalt kun benyttes i VHF-området, da
den kun kan benyttes på ét bånd, og dimen
sionerne også kun der kan tillade dens an
vendelse.
2) Tegn principdiagram af et gitterjordet
HF-forstærkertrin.
Svar:
Fig. 2
viser et rent
principdiagram.
Dette skulle efter
opgavens ordlyd
formentlig være tilstrækkeligt til en fyldest
gørende besvarelse.
3) Angiv i princippet det udsendte spek
trum ved følgende sendetyper. Sendefre
kvensen (bærebølgen) er i alle tilfælde
3700 kHz.
a)
AM, 100 % moduleret med en 1500 Hz
ren tone.

c) ESB med undertrykt bærebølge, modu
lationsfrekvens 3 kHz.
Svar: ad. a. Ved modulationen dannes en
lavere og en højere sidefrekvens, der er be
liggende på hver sin side af sendefrekvensen
i modulationsfrekvensens afstand fra denne,
og som ved 100 % modulation begge har en
amplitude, der er lig halvdelen af bærebøl
gens amplitude. Det udsendte signal består
altså af frekvenserne 3698,5—3700 og 3701,5
kHz.
ad b. Ved de anførte betingelser bliver:
Modulationsindex lig frekvenssvinget divi
deret med modulationsfrekvensen lig 4: 2=2.
Ved MI=2 må man regne med, at sende
ren foruden den stærkt reducerede bære
bølge, (der jo bliver nul ved MI=2,4), ud
sender sidefrekvenser af 1., 2. og 3. orden.
Disse er beliggende i henholdsvis 1, 2 og 3
gange modulationsfrekvensens afstand på
hver sin side af bærefrekvensen. Det udsendte
frekvensspektrum består altså af frekven
serne 3694, 3696, 3698, 3700, 3702, 3704 og
3706 kHz. For at kunne angive amplituden
af de enkelte frekvenser må man enten have
et kurveblad eller en tabel over de forskel
lige sidefrekvensers amplitude ved det på
gældende modulationsindex til disposition, og
da sådanne hjælpemidler jo ikke maa med
bringes til prøven, regner jeg med, at den
givne besvarelse skulle være fyldestgørende.
ad c. Ved den omspurgte sendeform ud
sendes alene den dannede sidefrekvens, og
dennes beliggenhed afhænger af, om sende
ren er indstillet til at sende det høje eller det
lave sidebånd. Da der intet er anført herom i
opgaven, må svaret altså blive enten 3703 —
eller 3697 kHz.
4)
Hvorledes forholder anodestrømmen sig
i en lavfrekvensforstærker ved varierende
udstyring, når det drejer sig om
a) en klasse A forstærker?
b) en klasse B forstærker?
Hvorledes forholder anodestrømmen sig i
en korrekt indstillet anodemoduleret klasse
C forstærker ved varierende modulationsgrad?
Svar: ad a) I en korrekt arbejdende klasse
A forstærker er anodestrømmen konstant
uden hensyn til udstyringens størrelse.
ad b) I en klasse B forstærker er anode
strømmen mindst, når udstyringen er nul
og stiger med stigende størrelse af udsty
ringsspændingen.
I den korrekt indstillede modulerede klasse
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C forstærker er anodestrømmen målt med et
DC instrument i anodespændingstilførslen
konstant uden hensyn til modulationsgraden.
5) Nævn en vigtig grund til, at man på
sin faste VHF-station bør anvende et HFtrin i indgangen til en superregenerativ mod
tager.
:i
Svar: HF-trinnet før den superregenera
tive detektor bør anvendes for at forhindre
udstråling af Quenchsvingningen, der ellers
kan forstyrre modtagelsen af andre stationer
over et stort område.
Kommentar. Det var ellers min opfattelse,
da den superregenerative modtager blev strø
get af pensum’et i 1954, at denne for tid
og evighed skulle være manet i jorden til
amatørbrug, men dette synes altså ikke at
være tilfældet, med mindre spørgsmålet er
tænkt som en redningsplanke for de eksami
nander, som måske ellers ville have svært
ved at klare tilstrækkeligt mange af de øv
rige spørgsmål til „bestået".
6) a) Hvorfor kan der være berørings
fare i en højspændingsensretter, selv om for
bindelsen til lysnettet er afbrudt, og hvor
ledes kan man udelukke denne risiko?
b)
Hvor stor kapacitet tillader stærk
strømsreglementet mellem lysnetfase og stel?
Svar: ad a) Berøringsfaren skyldes, at
kondensatorerne i filteret er opladet til en
spænding af samme størrelsesorden som
anodespændingen
og
kan
indeholde
til
strækkelig effekt til at
virke dræbende. Ens
retteren
bør
derfor
være forsynet med en
afladningsmodstand
(bleeder), der udlader
kondensatorerne i lø
bet af få sekunder, ef
ter at lysnetspændin
gen er afbrudt,
Fig. 7.
ad b) 5000 pF = 5 nF.
7)
a) En AM-modtager forstyrres gennem
lysnettet af en amatørsender. Tegn princip diagram af det nødvendige lysnetfilter.
b) En TV-modtager forstyrres af en ama
tørsender, der arbejder i HF-området. Tegn
principdiagram af et filter til indsætning i
modtagerens indgang.
c) Tegn principdiagram af et filter til ind
sætning i TV-modtagerens indgang for det
tilfælde, at TV-modtageren udelukkende skal
benyttes i bånd I (47—68 MHz) og den for
styrrende amatørsender arbejder i 2 m ama
tørbåndet.
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Svar: ad a) Filteret udføres som et lavpas
filter, f. eks. som vist i fig. 7a.
ad b. Filteret skal udføres som et højpas
filter med en afskæringsfrekvens omkring
35 MHz og kan f. eks. bygges efter princippet
i fig. 7b, idet filteret om fornødent kan gøres
flerleddet.
ad c. Filteret skal i dette tilfælde være et
lavpasfilter og udføres efter princippet vist
i fig. 7c. Afskæringsfrekvensen lægges på et
passende sted mellem 68 og 144 MHz, f. eks.
omkring 100 MHz, og i vanskelige tilfælde
kan filteret også her gøres flerleddet.
8) Et rør får skærmgitterspænding fra en
300 volts spændingskilde gennem en mod
stand på 10 kOhm. For at
stabilisere
skærmgitterspændingen er skærmgitte
ret forbundet til minus gen
nem en modstand på 20
kOhm. Ved hjælp af et højohms voltmeter er skærmgitterspændingen
målt
til
160 volt.
a) Hvor stor er skærmgitterstrømmen?
b) Hvor mange watt afsættes i hver af de
to modstande?
Svar: Opstillingen er tegnet i fig. 8. Af
denne fremgår, at der over RI ligger et
spændingsfald paa 300 =160 = 140 volt, alt
så må strømmen gennem modstanden være
1 = E:R = 140:10k = 14 mA. Igennem R2
går 160:20k = 8 mA, altså er skærmgitter
strømmen 14 — 8=6 mA.
ad b) I R1 afsættes 140x0,014 = 1,96 watt,
og i R2 160x0,008 = 1,28 watt.
9) En senders effekt forøges, således at
antennestrømmen stiger til det dobbelte.
a) Hvor mange gange forøges den udstråle
de effekt?
b) Hvor mange decibel stiger styrken af det
modtagne signal?
Svar: Da den udstrålede effekt ved kon
stant strålingsmodstand er proportional med
kvadratet på strømstyrken, vil en fordobling
af antennestrømmen være ensbetydende med
en firedobling af den udstrålede effekt.
b) En firedobling af effekten svarer til
6 dB, hvilket altså angiver, hvor meget styr
ken af det modtagne signal stiger.
Om opgaverne var lette eller svære vil jeg
overlade til læsernes bedømmelse. Jeg har
haft dem med på fortsætterholdet, og menin
gerne var som sædvanlig delte. Imidlertid
håber jeg med denne gennemgang at have
givet fremtidige eksaminander en hjælpende
hånd.
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Gørler-Spolerevolveren. Fra flere læsere
har jeg modtaget opfordring til at meddele
adressen på den danske leverandør. Jeg må
desværre meddele, at denne på forespørgsel
har meddelt mig, at han ikke mere fører den
ne, da fabrikationen er standset til fordel for
andre komponenter, der sælges i større
mængder, og at det ikke kunne oplyses, om
fabrikationen ville blive genoptaget. Jeg kan
derfor kun henvise til at forsøge at finde en
leverandør i Tyskland, hvis dette er muligt
på nuværende tidspunkt.
Nr. 195. Hvilken type modulator kan an
befales til en S10K.
Kan jeg uden videre indbygge en afbryder
i anodespændingsledningen til PA-rørene for
at kunne tune med ose. alene, eller skal jeg
have fat i de andre spændinger også?
Og så noget andet, mit GDM giver dyk,
når jeg rammer et bestemt punkt på skalaen.
Det er opbygget på en plexiglasplade efter
medfølgende diagram. Alle stelpunkter er
ført sammen ud til løs ensretterdel. GDM er
omgivet af en metalkasse, der ikke er i for
bindelse med noget. Hvad kan være galt?
Svar. Det er erfaringsmæssigt lettest at
modulere S10K med fanggittermodulation.
De hertil nødvendige ændringer er som føl
ger: forbindelserne fra fanggitterkontakterne
til stel afbrydes og erstattes ved hvert rør
med en induktionsfri kondensator på 1—2
nF. Fanggittrene forbindes sammen og igen
nem en HF-drossel på 1—2 mH til en udven
dig bøsning, hvortil modulationstrafoen for
bindes med den ene ende af sekundæren,
medens den anden føres til en negativ spæn
ding på ca. 200 volt. Der kræves ingen effekt
afgivet fra denne ensretter, men dens indre
modstand til stel må ikke overstige 20 kOhm.
Skærmgittrene i PA-rørene vil sikkert ikke
have godt af den omtalte fremgangsmåde.
Idet jeg henviser til fig. 179 (i 1960, nr. 10)
vil jeg i stedet foreslå at lægge en omskifter
ind foran W5, således at denne kan lægges
til stel, når der skal tunes, og til + SG, når
der skal sendes. Det er muligt, at der sker en
svag udstråling fra PA-trinet selvom SG lig
ger på nul, men ellers kan du jo prøve at
lade den førstnævnte stilling gå til de
200 volt, du skal bruge til fanggitteret, så
skulle PA-trinet være effektivt kvalt.
Desværre fremgår det ikke af dit spørgs
mål, om det omtalte „falske dyk“ fremkom
mer på alle områder eller måske kun i de

eventuelle VHF områder. Hvis det første er
tilfældet, vil jeg gætte på en fejl ved drejekondensatoren: dårlig rotorkontakt eller del
vis kortslutning, i det sidste tilfælde kan det
være kassen, der optræder som hulrumsresonator, eller eventuelt at tilledningerne i
kraft af deres længde har resonans på den
omtalte frekvens.
Nr. 196. Da jeg påtænker at bygge en mod
tager efter medfølgende diagram, som jeg
har stykket sammen af flere andre diagram
mer, vil jeg gerne have Dem til at rette even
tuelle forkerte komponentværdier.
I modtageren er der tænkt anvendt Toro
tors spolecentral, som f. eks. 30FS5, endvide
re vil jeg gerne vide, om det vil betyde en
væsentlig forstærkningsforøgelse med et MFtrin mere, og hvilke forbedringer, der iøvrigt
kunne foretages ved modtageren.
Jeg ville også gerne vide, hvor jeg kan
finde et diagram over en forholdsvis let 2
meter modtager beregnet for vekselstrøm.
Svar. Da pladshensyn desværre ikke til
lader at aftrykke dit iøvrigt nydeligt tegnede
diagram, har jeg, for at andre læsere også
kan få udbytte af det følgende, valgt at hen
vise til de diagrammer, jeg har fundet ud af,
har været dine forbilleder, og skal hertil give
mine kommentarer. HF-trinet med EBF 80 og blander-oscilla
tor med ECH 81 er hentet fra nr. 9 i 1960.
Hvis jeg skulle bygge modtageren, ville jeg
foretrække EF85 som HF-rør, men da det så
antagelig bliver nødvendigt at stabilisere, har
jeg i fig 196 vist, hvorledes dette kan laves
ved skærmgitterstabilisering ved en lille æn
dring af afkoblingerne for anode- og skærm
gitterspændingerne. Den samme konstruktion
er benyttet i Håndbogens modtager HB 6012,
og virker der udmærket.

Til EF85 vil følgende værdier være pas
sende: RB 1—2 kOhm, RS 60 kOhm, RK 160
Ohm, CB 10 nF, CN 2—3 nF, CK 10 nF, og
til EF 89, RB 1—2 kOhm, RS 52 kOhm, RK
160 Ohm, CB 10 nF, CN 8—10 nF, CK 10 nF.
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Det må for at undgå frekvenstrækning ved
varierende AVC-spænding frarådes at an
vende AVC på blandingsrøret. Gitterafled
ningen bør føres direkte til stel. Derimod må
det af hensyn til modtagelse af CW anbefales
at forsyne modtageren med manuel regule
ring af HF og MF forstærkningen som i origi
nalkonstruktionen.
MF-trinet har du bestykket med EF85, her
ville jeg af stabilitetshensyn foretrække EF89
eller eventuelt EBF80 og enten benytte den
af 7AQ viste finesse med en lille gitterkon
densator, eller også den ovenanførte skærmgitterstabilisering. Endvidere må det anbefa
les at forsyne MF røret med AVC, hvad du jo
ikke har gjort, i stedet for på blandingsrøret
(se ovenfor).
Til signal og AVC dioder med LF-trin med
EBF80,
afstemningsindikator
med
EM84,
med forstærker og BFO med ECC85 kan jeg
se diagrammet er taget fra brevkassens fig.
136 i nr. 1 1960, og endnu et LF-trin + ud
gangstrin med ECL82 fra førstomtalte kon
struktion. Hertil skal jeg bemærke, at det
er overflødigt med endnu en LF-regulering
før trioden i ECL82, da der jo allerede findes
en sådan på diodebelastningen til signaldio
den, men to trin LF før udgangsrøret er alt
for meget, jeg foreslår i stedet for, at du be
nytter pentoden i EBF80 til et ekstra MFtrin, og fører LF’en fra diodebelastningen til
ECL82 uden foregående forstærkning.
Dette vil naturligvis give en kraftig for
øgelse af MF-forstærkningen, og dette kan
med fordel anvendes til at give forøget selek
tivitet, idet man så kan tillade sig at løsne
koblingen mellem spolerne i de to første
MF-trafos. Hvis en af de forhåndenværen
de MF-trafos er forsynet med diodeudtag,
anbefales det at benytte dette til signaldio
den, da dette også forbedrer selektiviteten.
Til 2 meter modtager vil jeg foreslå at be
nytte den netop gennemgåede, idet du for
syner den med en passende converter. En
sådan kan jo laves på mange måder, og jeg
vil foreslå at se på 6RL’s diagram i nr. S
1960, side 79. Hvis du ikke mener, det er
noget for dig, så lad mig det vide, og jeg skal
se om jeg kan finde noget andet at foreslå
dig.
I den foreliggende anledning opfordrer jeg
fremtidige indsendere af „sammentykkede“
diagrammer til at oplyse mig om, hvorfra
stykkerne er hentet. Selvom jeg har en le
gendarisk hukommelse, vil det alligevel lette
mig arbejdet, når jeg får disse oplysninger.
Tak.
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Nr. 197. Jeg har en Telefunken sendertriode type RV 25, men ved kun, at det skal have
1800 volt 100 mA på anoden og 220 volt på
gitteret. Kan du give mig nærmere data for
røret? Hvor velegnet er det?

Kan det køre på 1100 volt anodespænding,
og hvad er dets data så.
Svar. De af dig opgivne data kan jeg
supplere med følgende: Glødespænding 13,6
volt, glødestrøm 4,4 amp., stejlhed 0,65
mA/V, forstærkningsfaktor 6,7 indre mod
stand 2500 Ohm og anodetab 180 W.
Hvor velegnet røret er, vil jo afhænge af,
hvortil det skal bruges, de fulde data kan jo
kun udnyttes på en A-licens, og der skal en
kraftig styresender til at udstyre det. Med
1100 volt på anoden vil man nok kunne klare
sig med ca. 135 volt gitterforspænding og
noget mindre styreeffekt, men det er et stort
spørgsmål, om det kan betale sig at bygge en
sender til et rør, som man sandsynligvis ikke
kan skaffe erstatning for, når det forhån
denværende er dampet af.
Nr. 198. Jeg har et drejespoleinstrument,
som jeg gerne ville anvende til at kunne
måle Ohm, Amp. og Volt med, men jeg kan
ikke klare det, da det, er altfor følsomt. In
strumentets skala er inddelt i Ohm 0—10
kOhm og Volt 0—60 V og Amp. 0—60 og så
fra 0—3 Volt. Forneden på skalaen står der
20.000 Ohm/Volt for jævnstrøm, og 1666
Ohm/Volt for vekselstrøm. Kan dette pro
blem klares, eller duer instrumentet ikke
til dette formål.
Svar. Selvom du ikke har angivet, hvilke
størrelser du kunne ønske at måle, tør jeg
uden tøven besvare dit spørgsmå med ja. Jo
følsommere instrumentet er, des bedre egner
det sig til formålet, specielt for spændings
måling, hvis der indgår store modstande i
kredsløbene.
Desværre kan jeg ikke indlade mig på
lange udregninger, men kan i stedet henvise
dig til en række artikler om konstruktion af
et universalmeter, som jeg har skrevet i OZ
for 1957 nr. 6, 7, 8 og 9. Hvis du ikke selv har
disse, kan du låne dem på et bibliotek, eller
måske fra en anden amatør.
Spørgsmål til martsnummeret bedes ind
sendt senest 20. februar.
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En 2-m modtager for begyndere vil blive
bragt i et af de næste numre. En beskrivelse
af et universalinstrument vil blive forsøgt
fremskaffet.

TR.

VÆRKSTEDSTEKNIK

Vanskeligheder

ved

brug

af hulskærer.

Vi ved alle, at der ude blandt amatørerne ligger
en masse problemer af radiomæssig karakter, men
at der også kæmpes meget med mekaniske vanske
ligheder, har jeg først rigtig fået øjnene op for
gennem den tid, jeg har arbejdet med rubrikken
Værkstedsteknik i OZ.

Nu er det jo også en svær opgave spørgeren har
sat sig, altså forsåvidt han kun har håndborema
skinen til rådighed. Det havde været nemmere i alu
minium. Her er periferihastigheden helt oppe på
200 meter i minuttet og spørgeren kunne have ind
stillet sin boremaskines hastighed til 500 omdrej
ninger. Men stadig kunne han ikke benytte sin
elektriske håndboremaskine. Han må altså i stedet
gøre det, at han mærker sit materiale op, borer cen
trumshullet, der svarer til hulskærerens tap, og så
tager han sin indstillede hulskærer og går hen til
den lokale smed og beder ham klare resten. Det
hele tager ingen tid og koster næsten intet på den
måde.
Nu da vi er kommet så langt ind på arbejdet med
hulskæreapparat,
vil
jeg
gerne
fuldkommengøre
billedet med nogle gode tips.

Det ser virkelig ud til, at trangen til at forene
det gode radiomæssige resultat med en fin og smuk
mekanisk udførelse er meget stor, men at der her
meget hurtigt gives op. Det er trist, for det er i
virkeligheden ofte små ting, der kan vælte en ama
tørs arbejdsplan, fordi han mangler få oplysninger
eller forudsætninger.
Et eksempel belyser vist bedst, hvad jeg mener.
Det drejer sig om en amatør, der skriver til mig i
anledning af, at han har bygget sig en oscillograf.
Apparatet virker fortrinligt, men nu vil han bare,
at udseendet skal svare til den fortrinlige konstruk
tion. Han skriver blandt andet:
„Jeg har ved forskrivning og efter et katalog
købt mig en såkaldt hulskærer. Jeg har sat den i
en elektrisk boremaskine for at skære et hul i en
jernforplade. Hullets diameter er 110 mm. Jeg fik
ødelagt skæret i stålet med det samme, og et nyt
stål, jeg fik fat i, led samme skæbne. Det har skuf
fet mig meget, ikke for udgiftens skyld, men fordi
jeg gerne selv vil løse mine mekaniske problemer,
og ikke kan lide at sende delene ud af huset — hvor
skal man iøvrigt sende dem hen? — Kan du, 6PA,
forklare mig, hvad jeg har gjort forkert — er det
et særligt smørestof jeg mangler?"
Hvis spørgeren havde skåret betydeligt mindre
huller med sit apparat, ville han sandsynligvis ikke
være kommet ud for dette mekaniske nederlag, og
i særdeleshed ikke, hvis materialet, han brugte,
havde været aluminium. Lad os lige se lidt teore
tisk på sagen.
Et skærende stål, hvad enten det sidder i en dreje
bænk eller i en boremaskine, har en vis periferi
hastighed, der ikke må overskrides. Det lille stål,
der i vort tilfælde løber rundt i boremaskinen,
beskriver en cirkel og antallet af omdrejninger i
minuttet gange omkredsen i meter giver periferi
hastigheden i dette tilfælde. Almindelige ståls peri
ferihastighed, må ikke gerne overskride 20 meter i
minuttet, når skæringen foregår i jern.
Tager vi nu som eksempel nævnte hulskærer ind
stillet på 110 mm, så bliver periferien 345 mm.
Lader man derefter boremaskinen løbe med en ha
stighed af 50 omdrejninger i minuttet bliver perife
rihastigheden 17,2 meter, hvad der ligger under den
farlige grænse. Imidlertid formoder jeg, spørgeren
har sat boret i sin elektriske håndboremaskine, og
dersom denne løber for at sige et tal — 1000 omdr.
bliver periferihastigheden 345 meter, hvad intet
materiale kan holde til. Stålet „brænder" fuld
stændig af, og maskinen tager skade.

I fig. 1 ser vi hulskæreren indsat i borepatronen.
Da det er af meget stor betydning, at apparatet ar
bejder uden vibrationer, og at det løber fuldstæn
dig centrisk bør man tildanne sig en styreplade.
På tegningen ser man boremaskinens bordplade
i snit a. Ovenpå denne lægger man nu en 4 til 5 mm
tyk jernplade b, denne fastgøres ved hjælp af un
dersænkede skruer enten gennem de i planen sæd
vanligvis værende riller, eller man borer et par
specielle huller til dette brug. I midten af denne
plade — man kan gøre den rund eller firkantet —
borer man et hul, der nøjagtigt svarer til tykkelsen
af tappen på hulskæreapparatet.
Når boreapparatet er anbragt på plads i bore
maskinen, sænkes dennes styretap ned i hullet på
styrepladen, hvorefter denne spændes fast. Man be
mærker at stålet i hulskæreren altid skal sidde et

Fig. 2.

Skærestålet er tildannet af et stykke rundt dreje
stål og tildannes ved slibning på den nederste halv
del. Ved a ses stålet forfra (den skærende side),
læg mærke til, at der er slebet lidt frigang opefter,
ligeledes at skæret forneden står en bagatel skråt.
Ved b ses stålet fra siden, stålet er slebet skråt op
ad. Ved c ses stålet fra undersiden, læg mærke til
de to sideflader er slebet med frigang bagud.
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Tips
Her er måske en lille ting, der kan bruges af
VHF-manden. Det er endnu en gang forsølvningsproblemet, der tages op. Jeg må hellere med det
samme dele processen op i de to kendte metoder,
nemlig elektrolyse og „kontaktmetoden", Man skal
selvfølgelig med det samme gøre sig klart, om man
vil have spolerne forsølvede for at øge effektivite
ten, eller det blot skal være som en slags skueret.
Hvis det nemlig skal være det første, må man regne
med, at det kun er den første metode, der dur.
Dette skal vist begrundes:
Dette, at få et metal til at udfældes på et andet,
afhænger nemlig af elektrolyse. Hvad sker der da,
når man vil forsølve ved f. eks. at dyppe en gen
stand i et gammelt fikserbad? — Jo, den kobber
spole (som det jo som regel er) man sætter i elektro
lysen, får en vis spænding i forhold til de sølvioner,
der er frie i opløsningen, og denne spændingsfor
skel gør, at sølvet samler sig på overfladen af kob
beret. Det er nu klart, at når der har samlet sig et
ganske tyndt lag, er der ingen spændingsforskel
mere, og så ophører afsættelsen af sig selv. Det lag,
der afsættes, er ikke mere end ca. ½ mikron tykt
(en totusinddel milimeter).
Vi lægger jo sølvlaget på for at udnytte den så
kaldte skineffekt, men først oppe ved 150 MHz er
skineffekten så mærkbar, at det yderste lag spiller
nogen rolle, og her er laget endda ca. 2 mikron
tykt. Her gavner den halve mikron altså ikke
meget. Den har dog en helt anden hjælpende virk
ning, idet den hindrer de iltningsprocesser af kob
beret, som ellers udskiller de dårligt ledende kob
berilter. Men da laget er så tyndt, er det også meget
udsat for slidtage, og derved falder gavnligheden
igen.
Men så er der den normale elektrolyse tilbage.
Metoden er jo, at man hænger en sølvplade og den
genstand, der skal forsølves, ned i en opløsning af
et eller andet sølvsalt og så sætter jævnstrøm på,
således at sølvpladen har + og genstanden har -.
Strømmen gennem opløsningen må ikke være for
stærk. Følgende opstilling plejer at være god:
Den sølvsaltopløsning, der er bedst egnet, er
imidlertid meget giftig, idet den indeholder cyan
kalium (den hedder meget fornemt: Kaliumferrosølvcyanid), men man kan godt selv lave en udmær
ket opløsning, som IKKE er så farlig at have med at
gøre. Recepten lyder måske lidt indviklet, men den
er ikke så slem, og den opløsning man får rækker
til mange forsølvninger. (Og så tiltaler den måske
amatørkemikeren).
(fortsat fra forrige side)
stykke højere end styretappen, så denne kan styre
fra første færd.
Drejer det sig om at skære i aluminium, skal der
smøres med sprit. Til jern petroleum eller skære
olie.
Og så et andet godt råd. Foretag udskæringen i to
tempi, idet man borer halvt ned fra den ene side,
vender og borer resten fra den anden side. Hierved
undgår man de grimme grater, som ofte optræder,
når et skærende stål bryder igennem en plade.
Og så til slut. Stålet holder ikke endeligt. Slib på
smergelsten, og slib i flere tempi, så stålet ikke bli
ver for varmt, man køler af og til ved at dyppe
stålet i vand, stålet må under ingen omstændighe
der blive blåt af varme.
I fig. 2 ses, hvorledes slibningen skal udføres.
6PA.
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1.

5 gram sølvnitrat (helvedessten) opløses i dest.
vand, hertil sættes
2. ca. 30 ccm saltsyre; dette står i ca. 5 minutter
under omrøring; der udskilles et hvidt bund
fald. Dette udvaskes godt med dest. vand, (det
er bundfaldet, der skal bruges).
3. Så tilsættes 50 ccm ammoniumhydroksyd (am
moniakvand).
4. 5 gram kaliumferrocyanid opløses i dest. vand
og tilsættes den anden blanding.
5. Det hele koges ca. 5 min. (for åbne vinduer, og
pas på det ikke koger over). Den før hvide op
løsning bliver nu nærmest rustfarvet, og denne
skal filtreres til den er ganske klar.
6. Tilsæt denne klare vædske 500 ccm dest. vand,
og den er lige til at bruge. Den kan bruges
mange gange.
Husk nu, at det gælder ved forsølvning i endnu
højere grad end ved lodning, at kobberet skal være
pinlig rent. Dette opnås bedst ved først at koge
det
i
natriumhydroksyd
(natronlud
ell.
kalilud)
tørre det af i sprit og dyppe det i kone. salpetersyre
(kun et øjeblik). Lad apoteket veje kemikalierne ud,
det er det letteste, og de koster ikke ret meget.
Og husk så, at der kun må bruges dest. vand, også
til udvaskningen.
Held med arbejdet, og gid I så må få spoler,
der både er effektive og tager sig pænt ud.
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Lommelampepæren
virker som garanti for,
at strømmen ikke bli
ver for stærk.

T E K N I S K korrespondance
Denne nye rubrik, som vi håber at kunne bringe
regelmæssigt i OZ, er beregnet for de indlæg, der
ikke naturligt kan placeres i den tekniske brev
kasse eller blandt læserbrevene, og som heller ikke
har karakter af egentlige artikler eller tips.
Kommentarer til tekniske artikler er altid vel
komne, så hvis du har noget at tilføje eller indven
de, kan du skrive til denne rubrik uden at lave en
artikel ud af det.
Har du et eller andet problem, der ønskes belyst
på bredere basis, kan du skrive hertil og få svaret
her, hvis en anden af læserne har løsningen. Det er
dog ikke meningen at tage konkurrencen op med
den tekniske brevkasse, men snarere at supplere
denne.
Her vil du også få lejlighed til — i en mindre
„officiel" form —- at berette om resultater af ekspe
rimenter og om iagttagelser af mærkelige fænome
ner!
Vi tror, der er mange, som ikke synes, de har tid
til at udarbejde en artikel, eller som er tilbagehol
dende af andre grunde. Skriv så i stedet et brev til
TR, som gerne påtager sig at „polere" lidt på det
om fornødent. Vil du ikke have navn eller call
under, så klarer vi den nok alligevel, men husk
alligevel at anføre navn og QTH i brevet.
Så er der frit slag, TR venter på dit brev, der
gerne må være bilagt tegninger, men husk, at denne
form betinger korte indlæg!
Vy 73 de 7AQ.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NTJ
P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department
Juletestens lytter-konkurrence.
Desværre nåede vi som bekendt ikke at få resul
taterne med i sidste „O.Z“ fra juletestens lytterkon
kurrence. Men nu er de 10 logs blevet gennemgået,
og rækkefølgen blevet fastlagt. Inden resultatlisten
gives, vil jeg dog gerne have lov at sige, at deltagel
sen har været fin i år, ligesom resultaterne viser
en bedre aflytningskvalitet end nogensinde tidlige
re. Det er et glædeligt tegn, ikke mindst når det
må meddeles, at flere af deltagerne i konkurrencen
ikke nøjedes med at rapportere fone-afdelingen,
men også havde taget cw-afdelingen med. Det var
fb, og Tr.Dept. lykønsker med resultaterne, som
bringes her:

Sig mig, er det mig, eller er det senderen,
du er gift med?

Vi blader tilbage
Ved OZ5AC.

OZ, 4. årg., nr. 3. Dårlige stationer, R. S. G. B.,
London, har taget initiativet til en rejsning mod
alle
dårlige
amatørstationer.
Det
gælder
såvel
dårlig tone (rå AC eller dårlig filtreret RAC), for
lang opkaldning som udsendelse af grammofon
plader. Det sidste finder navnlig sted på 3,5 MCområdet. Selv om vi ved, at danske amatører i
almindelighed gør alt for at opretholde den gode
standard, lader vi dog meddelelsen gå videre med
ønsket om, at R. S. G. B. vil få held til at rense
æteren for amatør-udsendelser, der forstyrrer og
ærgrer
alvorligt
arbejdende
kortbølgeamatører.
(Det var altså i 1932!).
OZ, 4. årg., nr. 4. »OZ« 8 sider. Fra næste må
ned og indtil videre — grundet på det lave med
lemstal for øjeblikket — bliver vi nødt til at ned
sætte OZs størrelse til 8 sider. — Forøg antallet
af medlemmer med 50, så stiger sidetallet igen!
OZ, 4. årg., nr. 4. XOZ2W. OZ2W har i den for
løbne måned arbejdet under call XOZ2W, idet
xmtr (Mopa A 415, RE604) har været installeret

Nr.
1. Medl. nr. 7221 Ebbe Eriksen, Odense
342
248
2. Medl. nr. 6932 P. Wesley Hansen, Fr. Bøge
3. DR. nr. 1137 E. Thaysen, Felsted
188
172
4. DR. nr. 1161 Arno Ullmer, Rødovre
172
Medl. nr. 7230 J. T. Lykl£é, Værløse
148
6. DR. nr. 1123 Eigil Hougaard, Havnbjerg
124
7. DR. nr. 972 Anker Sørensen, Holstebro
52
8. DR. nr. 1103 N. Pedersen, København SV
46
9. DR. nr. 1128 E. Jacobsen, Brovst
42
10. Medl. nr. 7621 E. Harly, Tofterup
Vi takker for den fine deltagelse og håber, at
endnu flere møder op næste gang, der kaldes på
DR-amatørerne.
OZ2NTJ.

ombord i skib. Da skibsspændingen er 110 volt
d. c., har input kun været c. 4 watts. Ant. 38,2 m
Fuch (anbefales varmt). Trods den lille energi har
qrk fra Europa ikke været under r4, som regel
r5—6 og ofte derover. QSO med sp, gi, ei, ym, g,
f, on, pa, d, ak, oh, sm, la, haf, eareau 2, 3, 5, ou,
uo, ct 1 og oz (!). Desuden su (r4), fm (r3w5) og
cn. For danske farvandes vedkommende var rpts
bedst i Skagerak og nordlige Kattegat.
OZ, 4. årg., nr. 5. Stationsbeskrivelse af OZ7EU,
Hjerm: . . . min senderopstilling er MOPA med
push-pull i såvel oscillator som forstærker. Man
kan sige, at det er at ødsle med lamper, men jeg
selv synes, denne er bedre end den alm. Hartleyopstilling. Den er meget stabil, nem at indstille
og fordrer efter mit skøn ingen som helst neutrodynstabilisering, selv om begge kredse er af
stemt til samme frekvens. Jeg har med denne fået
mange T8-rapporter og flere T9, endskønt jeg har
RAC. I styrekredsløbet har jeg brugt 2 stk. A415
og til forstærker 2 stk. RE134. (Men så havde du
heller ingen vrøvl med Lyngby!).
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Nordisk test 1961 (NRAU).
Selvom det endelige resultat tor årets NRAU-test
endnu ikke foreligger, så skal det dog allerede nu
fortælles, at tilslutningen var god, og at også OZ
og dermed EDR blev godt repræsenteret. På grundlag
af det indtil nu foretagne kontrolarbejde — dette
påhviler jo i år EDR — kan det fastslås, at ca. 220
stationer har deltaget i testen og heraf har de 180
indsendt logs, som fordeler sig med
68 fra OH
57 fra SM
31 fra OZ
25 fra LA
Alle fire lande deltager således i landskampen,
hvor sejren efter den første gennemgang ser ud til
at gå til SM, men OH er en farlig outsider.
Det første konkrete resultat fra testen kan vi
dog bringe allerede i dette nr., og det er de danske
deltageres indbyrdes placering. Pointsene kan må
ske komme til at differere en ubetydelighed i det
endelige resultat, men vil næppe komme til at for
andre på rækkefølgen.
Her er så den uofficielle rækkefølge blandt de
danske deltagere:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31

OZ5EL
OZ2NU
OZ7T
OZ5HO
OZ9N
OZ4H
OZ7OF
OZ5MJ
OZ4IM
OZ7LX
OZ4FA
OZ3CF
OZ4AH
OZ8HC
OZ1W
OZ6HS
OZ4FF
OZ3SN
OZ7NR
OZ7BO
OZ7RD
OZ6NF
OZ5DX
OZ7SN
OZ7BQ
OZ2MI
OZ3GW
OZ7DX
OZ5WJ
OZ3KE
OZ3LI

457,5 points
295,5 points
253,5 points
235,0 points
222,5 points
196,0 points
187,5 points
145,5 points
128,0 points
124,0 points
112,0 points
108,0 points
98,5 points
97,5 points
88,0 points
79,5 points
35,5 points
30,5 points
29,5 points
27,5 points
24,0 points
19,0 points
13,5 points
13,5 points
9,5 points
8,0 points
6,0 points
4,0 points
3,5 points
3,0 points
1,5 points

OZ5EL’s resultat er det bedste, der er noteret i
testen, og trues på ingen måde af nogen anden
station.
OZ2NU.
OZ7SM hilser atter.
Vi er på ny i stand til at bringe en frisk hilsen
fra OZ7SM i Hong Kong. Han fortæller:
„Jeg er ofte i gang på 21 Mc/s fone og SSB fra
VS6CL eller VS6BE, men vi hører intet til OZ.
Tiden er bedst ved 12—13 DNT. Måske du vil
være venlig at henlede mine OZ-venners op
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mærksomhed på disse to calls og bånd (jeg er som
regel QRV hver søndag). Jeg er blevet udnævnt
til kolonial-xtal-sliber og sliber og ætser nu FT243 krystaller til 8025 kc/s til vort lokale 2 m-net.
Det er ganske vist morsomt, men det ville nu
være bedre at kunne poste HF i æteren--------------De bedste 73 til alle venner derhjemme og alt
godt.
OZ7SM/VS6.“
QTH: H. Asmussen c/o Jebsen og Co.
12 Pedder Street. P. O. Box 97.
Hong Kong.
Golden City Award.
Dette diplom er udstedt af Johannesburg sektio
nen af South African Radio League.
Krav: Amatører udenfor zone 38 skal have haft
forbindelse med mindst 15 forskellige amatørstatio
ner i Johannesburg.
Forbindelserne kan gennemføres på et hvilket
som helst amatørbånd på fone, cw eller mixed, med
minimums rapporter på RS 33 eller RST 338 og skal
være gennemført fra og med den 30. maj 1960.
QSL-kort såvelsom en liste over forbindelserne
skal sendes sammen med 5 IRCs til
The Award Manager GCA
P. O. Box 2327
Johannesburg
South Africa.
Test-kalender.
17.—19. februar ARRL DX Contest CW. Regler OZ
januar 1961.
25.-26. februar YLRL Contest Fone.
3.— 5. marts ARRL DX Contest Fone. Regler
OZ januar 1961.
11.—12. marts YLRL Contest
CW.
11.—12. marts BERU Contest.
17.—19. marts ARRL DX Contest CW. Regler OZ
januar 1961.
15.—16. april
Helvetia 22-Contest.
15.—16. april
REF 1961 Fone.
Regler OZ jan. 1961.
25—26. februar REF 1961 CW. Regler OZ jan. 1961.
QST fra Traffic Department i marts 1961.
Marts måneds udsendelser vil finde sted søndage
ne den 5. og 19. marts kl. 9,00
på ca. 3625 kc/s med A3. Hjælp til at holde frekven
sen fri for QRM.
Nyt til udsendelserne skal være inde dagen før.
Udsendelserne sker over stationen OZ2NU.
OZ2NU.

Efter det ringe antal rapporter at dømme, kniber
det en del for de gæve jægere at hive noget sær
ligt i land, men forholdene er jo også meget sløje
til de fleste tider, selvom der har været enkelte
gode åbninger. Det forventede solpletantal for janu
ar 1961 er 101 og er stadig for nedadgående. Selvom
solpletantallet ikke kan lægges til grund for en
forudsigelse af conditions fra dag til dag, er det
dog en ganske god rettesnor for, hvilke forhold vi
kan forvente på båndene. Der kan faktisk laves en

del gode DX på både 3,5 og 7 Mc, således melder
udenlandske rapporter om QSO med både ZL og
KH6 på 3,5 Mc.
Antallet
af
de
mange
DX-peditions
er
også
skrumpet betydeligt ind, men starter vel igen til
sommer. Det er for os også så som så med nytten
af disse ekspeditioner. Det er faktisk uhyre van
skeligt for en EU-ham at kontakte dem, da det
næsten altid sker i kamp med W/K giganterne, og
mange ekspeditioner konsekvent ignorerer EU-stationer og favoriserer W’erne. Dertil kommer så den
tilsyneladende meget ringe lyst hos disse udsendte
ekspeditioner til at sende QSL, og så er det hele
jo intet værd. Jeg skal ikke her kommentere nytten
af 'QSL, det er der skrevet så meget om både i OZ
og andre tidsskrifter, men fakta er jo, at uden de
nødvendige bekræftelser i form af QSL, nytter det
ikke at søge de mange forskellige certifikater og
„awards“, for dem, der nu har dette som hobby.
Vi kan blot tage et afskrækkende eksempel som
FP8BG (VE2ABE), der huserede på båndene i som
meren 1959. Han blev kontaktet af en del OZ’ere,
men såvidt jeg ved, er der ingen, der har modtaget
hans QSL herhjemme. Jeg ved sikkert, at han har
sendt QSL til GC2FMV, så om vi deraf kan udlede,
at han kun har sendt kort til prefixes, der er næsten
ligeså sjældne som hans eget, skal jeg lade være
usagt, men unfair er det jo, og han svarer ikke
på QSL med vedlagt IRC, så der er ikke noget at
stille op.
Det kan måske undre, at jeg har omtalt dette
eksempel så udførligt, men jeg ved, at der rundt
om sidder mange jægere, der kun mangler eet kort
til f. eks. DXCC eller WAS. Noget ganske andet
er, at der godt kan gå usandsynlig lang tid, inden
de forskellige kort ankommer, så en vis tålmodig
hed er nok nødvendig.
Jeg har en særlig hilsen til min trofaste rappor
tør OZDR-1123. Håber du er rask igen og i sving
med aflytningen, Eigil.
Lad os se, hvad rapporterne melder om.
Månedens rapporter:
3,5 Mc CW:
OZ2NU: DJ-DM-G-GI-LA-OK-ON - OZ - PA- UA
samt PY7AN (vy fb).
OZ4SJ: melder også om storvildt på 80, nemlig
W4IMI. Endvidere rapporterer 4SJ følgende hørte
s tns: HC1JU - VE1JX - VE2LI - WA2HMY - W3PMV
- G5WP i QSO med ZL3AQ - G2PL i QSO med
ZL4IE, alt mellem 06 og 08 lokal tid, dato 30. januar.
OY7ML: OZ - LA - Wl,2.
3,5 Mc AM:
OZ2NU: DL-DM-G-OE-OZ-PA-SM.
OZDR-1123 aflyttet mange Eu-stns.
3,7 Mc SSB.
OY7ML: LX1DE - EI8P - ZC4AK - W1BU - W1FOS
- 4X4DK - UR2AO - OE1RZ - UA1DZ - G - OZ DL - ON4 etc.
7 Mc CW:
OZ2NTJ: DL - G - FA3DU - OH - OZ - LA - YU W2FYT - W2KQT - PY7AN.
OZ4FF: I1TNG - IT1TAI - SVøWQ - UH8BI UM8KAB - 4X4DS.
OY7ML: Wl, 2, 3, 4, - 4X4FN - HZ1HZ - TF5TP.
7 Mc SSB:
OY7ML: SV1AB - UA1DZ - OH - GM - LA.

14 Mc CW:
OZ2NU: Alle W’s undt. W6. VE3, 4, 7 - TI2LA ZC4WD - KL7 - UA9 - LU2GI - UAø - ZL1APM ZL2GX - JAS AH - KA2AB - 4X4 - ZS1RM LA2NG/P.
OZ4FF: Wl, 2, 3, 4, 8, 9. KL7-ZL.
OZ5RM: W2,6. VK2,4 - OX - ZC4 - TA5EE (der
desværre er pirat).
OZ5S to nye lande: FB8CQ (Madagascar), ZA1BC
(lad os håbe han er ægte). KL7 - LU5AQ - FA3CT OY2H - PY1LF - PY2GDB - PY20W - UL7 - UM8 VK2ZR, 5NQ - VU2SL - W/K6, 7, 8 - K2BBY/VE8 4X4.
OZ9QM en lidt forsinket rapport fra sidste måned
viser: (alle tider GMT). LA1NG/P(2330) - VE4RO
(1010) - OX3NK(1825) - OX3UD(1600) - UH8KDC
(1355) - ZC4SS(1510) - CR7CI(1620) - VS9AAC(1545) KL7MF(0930) - W4ARH/KL7(0910) Wl, 2, 6, 9 - UA9
+ EU. Fb, Erik. 9QM kører med 6 (seks) Watts til
en dipol.
14 Mc AM:
OZ2NU: G - DL - F.
OZDR-1123: Eu. bl. a. EA - El - UA6.
14 Mc SSB:
OZ7BQ: VK4YP - KP4GN - KP4AHW - EA8CT EP5X - HZ1AB - OY7ML - CR9AH samt W’s og Eu.
OY7ML: 9N1MD - (Y1 opr) - CT2AH - VE7ZM VP6WD - K6CQV/KS6 - HZ1AB - YO3GK - HZ1TA
- MP4BBW - VK3AHO - EQ5X - PY - W - KG1 etc. Martin melder om hørte stationer bl. a. 5N2DCP
- KB6BH - 9M2GA - KC6TM men sri, nil QSO.
21 Mc CW:
OZ2NV: OD5LX - UL7FA*"'- HZ1AB - KP4CC ZC4GT - PY7AN - VO2NA - Wl-Ø, VE1,2 - FA9.
OZ4FF: EP2AF.
21 Mc AM:
OZDR 1123 møder med en ordentlig stak, hvoraf
vi tager: CT1 - GC3GS - TF - UA3, 6 - VE3 - W/Kl,
2, 4, 8 - ZB1 - ZC4 - 5A - 9G1.
28 Mc CW:
OZ4FF: Wl, 2, 3, 4 - EA3IH.
Ja, det pyntede jo lidt på det og gjorde i hvert
fald mine pessimistiske betragtninger, da jeg skrev
indledningen, til skamme, hi! Månedens sidste to
dage gav en ganske pæn høst, og klagerne over de
dårlige conditions er vist heller ikke helt på sin
plads, når man ser på de fb resultater vore jægere
har opnået. En ting er vigtig, når man er ude efter
DX, nemlig at lytte, lytte og atter lytte.
Nye lande for DXCC:
ARRL har givet grønt lys for tre nye lande, der
skal gælde til DXCC. frigivelsen er effektiv fra
1. marts 1961. Det drejer sig om følgende lande:
Kaliningradsk Region (UA2), for QSO efter 15. no
vember 1945.
Mali Republic (FF8) for QSO efter 20. juni 1960.
Senegal Republic (FF8), efter 20. juni 1960.
MP4MAH er nu aktiv fra Sultanate of Muscat and
Oman på 14 Mc CW og AM, han er også indehaver
af c/s VU2TA.
5A2CX er ex-ZC4RJ. Han er i luften fra Benghazi
14, 21 og 28 Mc AM.
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HK0TU siges at være aktiv på alle bånd med CW,
AM og SSB.
FF8CW, operator DL9KR, der var i luften fra
Senegal i december, vil muligvis komme igang igen
tidligt i 1961.
YASME III, Danny, var aktiv fra Clipperton fra
29. november til 3. december, men fik ikke ret
mange ’QSO’er. Han er nu atter tilbage i USA.
Nogen heldige herhjemme? C/s F08AN.
ZD2AMS håber at komme igang fra FD8 i løbet
af 1961 og vil have SSB grej klar.
VR6AC er aktiv fra Pitcairn Island
SSB på 14 og 21 Mc. 'QSL via W6RCD.

med

CW

og

VK2FR er igang fra Lord Howe Island og kan
ofte findes på 14055 mellem 0430 og 0630z på man
dage.
YA1BW er aktiv fra Afghanistan
kring 14080 og 21075. 'QSL via DL8AX.

med

CW

om

UA90I og UAøLA hhv. zone 18 og 19 findes på
14 Mc SSB.
Ifølge information fra VQ4-land
Han er kontaktet af mange Eu-stns.

er

VQ1AM

I den nys overståede SSB-contest (hvori
deltog SSB-manager 7BQ), hørtes en del UA
og med fin kvalitet, så de er ved at komme
med derovre. Mange af dem taler ret godt engelsk.
Hvis I hører UA1ZEC eller UA1ZEA, så snup
endelig! De er nemlig på Frans Josef-land!

pirat.
også
stns
godt
dem

SSB-nyt v. OZ7BQ.
Så er det igen tid at skulle til at se på månedens
høst, og den bliver stadig mindre, at det denne
gang har flere årsager, bortforklarer ikke at for
holdene nu er ved at blive så dårlige, som de vil
blive i denne vinter, tyve og femten meter er jo
ikke, hvad de var for et halvt år siden, men stadig
er der dog lidt at snuse op, hvis man giver sig den
fornødne tid. Ombygning af senderen har imidlertid
taget det meste af min tid, der er faktisk kun
blevet lyttet. Den almindelige aktivitet fra dansk
såvel som fra udenlandsk side har været sløj i den
forløbne måned, jeg tror ikke, der er så mange
andre end 4FT og jeg, der er nogenlunde aktive
herhjemme på DX båndene. Derimod er bygge
aktiviteten stor her på laget, og vi kan inden længe
byde et par stationer velkommen på SSB, det kunne
forresten være sjovt at få at vide, hvor mange der
egentlig er igang eller kan køre SSB! DX aktivite
ten på 80 meter har været stærkt stigende, og det
har virkelig været muligt at lave noget, Werne er
kommet ind med en ret god styrke ved midnatstid,
og endda kl. 11 om formiddagen har jeg hørt W1BU.
Werne, der er ude efter EU-DX, kører normalt på
3,804 Mc og lytter lidt under 3,8, også stationer som
f. eks. 4X4DK er hørt flere gange ved nattetid. På
40 har jeg intet hørt, men ved, at det er et ret
benyttet bånd til lokal QSOer i Afrika, så der skulle
også være en chance for at hente noget. Tyve har
været meget varierende, normalt er der åbent igen
nem dagtimerne til det meste af verden, men en
kelte gange har der været noget at hente indtil
midnat, enten EU eller Sydamerika. Tyve har stadig
den største SSB aktivitet, og for den tålmodige
amatør er der altid noget at hente. På ti og femten
er SSB aktiviteten normalt ikke stor, og det eneste,
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man kan regne sikkert med at finde, er englændere
og amerikanere.
Fra Barbados isl. er VP6WD hørt, han er igang
hver morgen fra 10—11z på 14,278, 275 Mc. W40PM
tager sig af de mange qsl.
ZC4AK er igang fra en af de engelske baser på
Kyperen, der er ikke noget specielt prefix for sta
tioner beliggende i den nye Kyperenrepublik, han
kører med en DX100, og SB10 og er også på 15 med
AM, qsl via RSGB.
PZ1BJ er ny på Suriname og kører med 145 W,
hørt lOz.
På Puerto Rico er der masser af SSB stationer,
bl. a. KP4GN, der er hørt flere morgener med en
næsten lokal styrke, denne del af verden kommer
normalt godt ind ved 10—11z tiden.
KC4USH Cape Adare på Sydpolen er hørt et par
morgener med fin styrke, men da de ikke får mere
post dernede i år, har de nok at gøre med at „phone
patche“, så det er ikke let at få en almindelig qso,
men de er i alle tilfælde aktive.
AOLA opgiver qth i zone 19 og er til at få om
kring 07—09z, hvis man er ude efter WAZ. Fra
disse sjældne zoner er også UA3FE/UAO aktiv. Han
er i zone 23.
Og endelig fra det nordlige Canada kan man høre
VE8CO
i
YUKON
og
W7QMU/VE8
på
Baffins
island.
I Nigeria er 5N2PJB aktiv med SSB.
Vy 73 fb DX, OZ7BQ, Joe.
Bånd rapporter.
Jeg vil forsøgsvis prøve at bringe en lille oversigt
over, hvad man kan høre på de forskellige bånd i
månedens løb, men det kræver i høj grad DXjægemes medvirken, da det jo er umuligt for en
enkelt mand at overvåge samtlige bånd, så lad mig
høre lidt om, hvad I synes om den ide og pse vær
behjælpelig med lidt stof.
3,5 Mc.
På dette bånd er det faktisk muligt at lave mange
gode DX, men det kræver intens lytning imellem
de mange forstyrrende kommercielle stationer. En
meget aktiv station her er VE1ZZ. Desuden meldes
om så fine ting som ZL3FZ, ZL4IE samt ZL2FT.
Desuden YV5BJ (0715z), UA9, W’s og VE’s, KV4CI
(0308z) og 4X4FS (0330z).
7 Mc.
Her kan man finde mange fine ting, og man må
nok regne med, at dette bånd i de kommende år
overtager 14 Mc’s rolle som vigtigste DX-bånd.
Af aktive stationer kan nævnes KV4CI (2147z),
HZ1AB (1758z), KZ5TD (0750), JA5CP (1815), FQ8HW,
Tchad (2050) samt næsten alle continents. Jeg har
fået tilsendt en lille liste fra GC2FMV over aktive
7 Mc stationer, der er fine ting imellem, bl. a.:
KH6DPX, VS1FZ, KZ5MC, 3V8CA, ZL3GU, ZL4OD,
CN8MB, LA8FG/P, (Svalbard), mange VE’s, alle
W-distrikter, samt PY’s en masse. Der er nok at
tage fat på, hvis man er lidt af en natteravn.
14 Mc.
Dette bånd er stadig ret godt i dagtimerne, men
som oftest er det dødt et par timer efter solned
gang. Enkelte aftener kan man opnå QSO med
Sydamerika, og det er LU og PY stationerne, der
er de mest aktive. Prøv at lytte omkring 2200—2400z,
det kan være ret nemt at snuppe SA-stns. Båndet
vil sikkert blive fint igen efterhånden som dagene

bliver længere. Om formiddagen
forhold for KL7, VE etc.

er

der

ofte

fine

21 Mc.
Er også et udpræget dagbånd for tiden, men når
der er åbent, giver det mulighed for fine !QSO.
Aktive stns kan nævnes FF7AG (1715z), FQ8HO
(1400z), FB8XX (1500)z, samt så fin en ting som
HKøHCA (1235z).
28 Mc.
Der er af og til ret gode forhold i dagtimerne,
således kan nævnes OA4ED med AM (1819z), VP7NT
(1749) samt en del sydamerikanere og afrikanere,
hovedsagelig i dagslystimerne og lige efter mørkets
frembrud. Dog vil de gode forhold på dette bånd
sikkert ikke vare ved længe. (Solpletminimum).
DX-mandstesten 1960.
Opgørelse pr. 1. februar 1961:
3,5
7
14
1 OZ6RL
16
31
67
2 OZ2NU
14
43
74
3 OZ7SN
7
15
31
4 OZ5KG
116
5 OZ7GN
7
20
39
6 OZ8HC
7
18
32
7 OX3DL
5
49
8 OZ7OF
4
14
20
9 OX3UD
54
10 OZ4FF
5
9
15

21
68

32
54

28
28
34
34

*)

61
50
22
2

19
15
25
13

7
9

4

4

4

14

3

6

17

2

ialt
271
247
163
118
94
89
86
64
56
51

*) Tillægspoints for rapportering.
2KD.
QSL-QTH’s.
CP5EL via W1BAN.
CX6AS PO Box 37, Montevideo, Uruguay.
FB8GQ G. Beaudouard, Service des Mines, PO Box
67, Fort Dauphin, Madagascar.
FF8CW via W2VCZ.
FQ8HO via K6EC.
FQ8HZ P. Rossignol, 2me C. T. O. M., Brazzaville,
Rep. du Congo.
MP4MAH C. A. Thomas, Communications P. D. (0)
Ltd., Afar, c/o PO Box 47, Doha, ‘Qatar, Arabian
Gulf.
SV0WZ M/SGT. S. R. Horn, Box 518, Iraklion Air
Station, Iraklion, Crete.
VP2LD Box 181, Castries, St. Lucia, W. Indies
Federation.
VP7NF via W1YDO.
ZA1BC Box 185, Tirana (således opgivet under QSO).
Endnu en pirat! VK5DS advarer mod stationen,
der kaldte sig VK5BA/VR4. VK5DS siger, at c/s
5BA tilhører en lokal club, og de bliver nu over
svømmet med QSL, hvoraf mange med IRC’s, så
de vil komme på hårdt arbejde med at returnere
disse. Ja, vi har vist allesammen været ude for
dette. Man har arbejdet hårdt for at kontakte et
sjældent prefix, og hvilken skuffelse, når man så
bagefter opdager, at det er en „Phoney“. Pirateri,
og især med sjældne DX-calls kan ikke fordømmes
nok. Mange pirater har i tidens løb endog været så
frække at opgive QTH eller Box nr. for QSL, og
når man troskyldig har sendt sit kort afsted, får
man det nogen tid efter returneret med påskriften
„unknown“. Men ikke nok med dette. Vi har
eksempler på, at piratstationer endog har ladet
trykke og udsende falske 'QSL-kort. Hvor er vi så
henne? Det er jo at lave tykt grin med alverdens

kortbølgeamatører, når vi i god tro sender disse
kort til de forskellige foreninger for at opnå certi
fikater. ARRL giver så sandelig ikke ved dørene,
når det gælder DXCC. Kortene bliver både vendt
og drejet, før de udsteder certifikater.
QRU for denne gang. Pse rapporter i god tid til
næste måned.
Vy 73, DX, OZ5S.

Marts-testen 1961:
Lørdag den 4. marts 1961:
21.00—01,00 (for 2 meter).
20.00—01,00 (for 70 cm).
Søndag den 5. marts 1961:
09.00—12,00 (for 2meter).
08.00—12,00 (for 70 cm).
Tiderne er skandinavisk tid. Pointstallet udreg
nes ved at gange antallet af QSO med den sammen
lagte distance i kilometer, d. v. s. pointsantallene
udregnes særskilt for hvert bånd, hvorpå de to tal
lægges sammen.
Logs indsendes til SM7BE, Åke Lindvall, Trastvågen 9, Lund, Sverige, og skal være poststemplet
senest 12/3.
Aktiviteten i januar var stærkt begunstiget af de
gode forhold i månedens sidste halvdel. Der blev
lavet mange forbindelser mellem landsdelene; men
de konkrete oplysninger herom er meget sparsom
me, da der kun foreligger rapporter fra OZ4KO og
OZ6OH. 4KO workede i aktivitetstesten „de sæd
vanlige" samt OZ1OJ (Hundested), som efter åre
langt fravær er vendt tilbage til 2 meter. QSO’en
mellem lOJ og 4KO var i øvrigt bemærkelsesvær
dig derved, at lOJ anvendte fasemodulaton, og det
er såvidt vides første gang, at denne modulations
metode er anvendt i en QSO mellem Sjælland og
Jylland. — OZ6OH figurerede i månedens løb i tal
rige jyske stationer logs, hvilket er en direkte følge
af, at 6OH har sat energien op til 20 Watt input.
Ja, det var alt for denne gang! Mere materiale
har jeg ikke haft til rådighed. Dette skyldes ikke ale
ne, at aktivitets-rapporterne stort set har svigtet
denne gang, men også at jeg selv på grund af om
bygning af senderen ikke har kunnet passe båndet.
Jeg har ganske vist lyttet lidt, men det har jeg ikke
haft så meget udbytte af, da min antennefeeder er
knækket ved selve forbindelsen til beamen — og
vejret har ikke tilladt mig at gøre noget ved det
endnu.
Jeg har ladet mig fortælle, at der består nogen
uklarhed m. h. t., hvorfor FM skulle være en virk
som kur mod TVI.
Hvis en senders u m o d u l e r
ede
bærebølge
ødelægger naboens TV-billede, hjælper FM natur
ligvis ikke. Så må man gribe til helt andre for
holdsregler så som afskærmning, afkobling, filtre
ring, og hvad der nu kan blive tale om i det fore
liggende tilfælde.
Men hvis den umodulerede bærebølge ikke på
nogen måde forstyrrer TV-billedet, og hvis der op
træder forstyrrelser ved anvendelse af AM, så er
FM et sikkert middel.
Hvorfor forresten nu det? TV anvender jo også
FM, og man skulle derfor tro, at det nu først blev
rigtig galt.
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Nej, sagen er den, at det frekvenssving, der an
vendes til TV og radiofoniformål, er så mange gan
ge større end, der kan blive tale om på 2-meter
amatørbåndet, at vor smalbånds-FM ligger så man
ge DB under radiofonimodulationen, at den ikke
kan høres, ja, knapt nok endda påvises ved målin
ger.
Men som sagt, forudsætningen for, at FM kan an
vendes, er at den umodulerede bærebølge ikke i sig
selv forårsager TVI.
— Jeg har i løbet af januar eksperimenteret lidt
med opstillinger til fasemodulation og opnået ud
mærket resultat med at heisingmodulere skærm
gitteret på en EF80 som krystaloscillator på 3 Mc.
Oscillatoren var koblet som hot-cathode Pierce med
anodekredsen afstemt til 6 Mc og skærmgitteret af
koblet direkte til chassis med 1500 pF. Skærmgittermodstanden, 22 kOhm, arbejdede samtidig som
modulationsimpedans.
Modulationen
tilførtes
skærmgitteret gennem 0,22 μF fra anoden af en
6BA6 med 0,22 MOhm som anodemodstand og 0,47
MOhm som SG modstand. Den oven for nævnte
SG-afkoblingskapacitet på 1500 pF gjorde samtidig
tjeneste som „korrektionsled“ for de høje frekven
ser, som jo er absolut nødvendigt ved fasemodula
tion.
Opstillingen arbejdede som sagt fint. Kvaliteten
var
fortrinlig
og
frekvenssvinget
rigeligt
(bruger
man 8 Mc som krystalfrekvens, kan det godt knibe
lidt både med sving og kvalitet). Det eneste, man
skal passe på, er at modulatorrøret kan afgive den
fornødne effekt. 6AB6 kan synes et meget lille ef
fektrør, men modulationen var tilstrækkelig, når
blot man sørgede for at holde modulatorrørets ano
despænding ca. 50 % højere end oscillatorrørets
anodespænding. Men man kan jo simpelthen bruge
et større rør, f. eks. en 6C4 og transformatorkoble
dette til oscillatorrørets skærmgitter.
Desværre viste det sig, at min krystalfrekvens lå
på et højst uheldigt sted, og derfor blev det i øvrigt
vellykkede projekt skrinlagt. Nu skulle der en gang
for alle gøres en ende på frekvensproblemet, og det
skulle ske ved hjælp af en VFO.
En sådan er allerede færdigbygget, men desværre
endnu ikke afprøvet. Det drejer sig om en Colpitts
oscillator på 12 Mc, efterfulgt af 3 uafstemte buffer
trin, og output føres via et koaksialkabel ind på
gitteret af det sædvanlige 24-Mc oscillatortrin i
senderen, der så fungerer som dobler. FM frem
stilles ved at anodemodulere oscillatoren på kendt
måde. Jeg håber i næste nummer at kunne fortælle
nærmere om denne VFO.
Desuden er en oversættelse af en længere artikel
i RSGB bulletin om FM på 2 meter på trapperne.
Også her frembringes FM ved at anodemodulerede
en selvsvingende oscillator, der arbejder på 12 Mc.
Der gives udførlige anvisninger på bygning og
trimning af begrænser- og diskriminatortrin, lige
som der gøres rede for de opnåede resultater. Den
ne oversættelse er for længe siden påbegyndt, men
har midlertidigt måtte lægges i skuffen på grund af
overvældende travlhed.
2-meter klubbens januar-møde
var knap så velbesøgt som ellers, kan det være trus
len om kontingentinddrivning, der ligger bagved?
Emnet var dog ellers særdeles interessant, og fore
draget ligeledes. 7BR fortalte, hvorledes han med
anvendelse af kun 5 rør kan frembringe SSB på 2
meter. Foredraget var ledsaget af en demonstration
og forevisning af det benyttede grej.
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2-meter klubbens møde i februar
afholdes onsdag den 22. i lokalet på Sonofon radio
fabrik, Gentoftegade 118 (indgang i gavlen). Vi har
diskussionsaften, og emnet er: Vi planlægger en
sender. Meningen er, at vi herunder udveksler erfafinger om oscillatorstabilitet, TVI, praktisk opbyg
ning m. m., og vi håber at få en frugtbar diskussion
i gang.
Pirat i Nordsjælland.
Den i sidste nummer fremsatte formodning om,
at en pirat deltog i juletesten under 9ROS kaldesignal, er nu blevet bekræftet, idet 6OH også i Hil
lerød har hørt den pågældende station, endda flere
gange i løbet af januar. 9ROS selv har overhovedet
ikke været aktiv i det pågældende tidsrum.
6OH mener, at den ulovlige station er beliggende
i hans umiddelbare nærhed eller i hvert fald et sted
mellem Hillerød og Helsingør.
Den
amatør,
der
misbruger
kaldesignalet
OZ9ROS, opfordres hermed til at ophøre med sin
ulovlige og ukammeratlige trafik og snarest muligt
få sit forhold til myndighederne bragt i orden.
Testen den 4. og 5. marts
falder sammen med 2-meter tester i England og
Frankrig. Den engelske test løber fra 17,00 GMT
lørdag den 4. marts til 19,00 GMT søndag, den 5
marts. Om den franske test vides kun, at den falder
på de to nævnte datoer og foruden 144—146 Mc
også omfatter 432—436 Mc.
En Aurora-rapport
fra GL4LX i januar-nummeret af RSGB-bulletin
indeholder 2 OZ calls hrd den 12. november:
OZ2AF og OZ7WA.
Resultatlisten for aktivitets-testen 1960
ser således ud:
OZ3NH
OZ8ME
OZ7BR
OZ4KO
OZ5MK
OZ1HD
OZ9SW

79points
45points
39points
27points
16points
13points
7points

Resultatlisten for juletesten 1960:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

OZ1PL
SM7BE
OZ9OR
OZ2AF
OZ5AB
OZ9SW
OZ3NH
OZ2VQ
OZ8ME
OZ7WA
OZ4KO
OZ8SOR
OZ7HJ
OZ6PB
SM7BJ
OZ1HD
OZ7AI
OZ6FL
OZ9H
OZ8OS
OZ7LX
OZ7BR
OZ9CT

Mørkemosebjerg
Lund
Holbæk
Kbh.-Vanløse
Værløse
Ejer Baunehøj
Farre pr. Sporup
Virum
Kbh. S.
Silkeborg
Grødde pr. Ikast
Sorø
Odense
Randers
Malmø
Thisted
Gentofte
Ballerup
Holbæk
Kbh. NV.
Kbh. Søborg
Lyngby
Hellerup

Points
87680
75236
55080
55071
49572
48488
37620
32325
29448
29235
22820
13725
12336
10600
9600
5100
4965
4960
4642
4624
4267
4112
3341

24.
25.
26.
28.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

OZ6OH
OZ1OL
OZ2PV
OZ7OU
OZ1OU
OZ6RL
OZ3RI
OZ6RC
OZ8TX
OZ6KE
OZ2RH

Hillerød
Kbh. Rødovre
Holstebro
Næstved
Holbæk
Odense
Kbh. N.
Saltøby pr. Næstved
Odense
Skagen
Holbæk

2880
2832
2640
1920
1704
1680
1150
780
700
520
330

Check-logs er med tak modtaget fra OZ2BH og
OZ5BK.
2-meter klubben takker for den store tilslutning
og byder velkommen til de talrige nye stationer, der
var med. På genhør alle sammen i marts-testen!

Programmet:
Den 20. februar: OZ7HW taler om transistorer og
vil også komme ind på amatørmæssig fremstilling
af trykte kredsløb.
Den 6. marts: Denne aften er helt lagt i hænderne
på rævejægerne, så den bliver sikkert spændende.
Den 20. marts: Foredrag, se OZ marts.
Den 10. april: OZ1QM taler om sin nye SSB-sender.
Vy 73 de 9BA.
AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastingsvej 46,
2991.
Mødeaften: Torsdag kl. 19,00, Strandlodsvej 17.

Su.

Frekvens-listen:
OZ5MJ (Holbæk): 144.65 Mc.
Stof til „VHF-amatøren“:
Nærværende
rubrik
skulle
gerne
hver
måned
kunne bringe en god oversigt over, hvad der er
sket på båndet siden sidst. Det vil være mig til
stor hjælp, hvis I i givet fald vil skrive et par ord
til mig, gerne på et postkort.
OZ5MK, Mogens Kunst
Møllekrogen 11
Lyngby
Tlf. 87 35 82

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN
Afd. holder møde hver anden mandag i „Cirkel
ordenens selskabslokaler", Falkonerallé 96 o. g. Der
er parkering i gården med indkørsel fra Franckesvej.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 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.

Regnetime i Amagerafdelingen.

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:
Årets første møde blev holdt den 9. januar, og
denne aften havde vi besøg af OZ6W, der holdt et
meget udbytterigt, ja, man kan næsten sige fængs
lende foredrag om alle slags kredse og filtre, her
under også de nye transfiltre.
Den 23. januar fik vi så OZ7XM til at tale lidt
om sin nye modtager, der jo har været beskrevet i
OZ. Modtageren blev beset, desværre var strømfor
syningen ikke med, men der var mange spørgsmål
til 7XM: hvorfor det og det netop var lavet på den
og den måde. Samme aften viste OZ5RO også sin
nye forstærker; også den blev grundigt gennem
gået.

Der kaldes CQ-2 meter.
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Siden sidst:
Torsdag den 12. januar kaldte OZ7AN CQ 2 mtr.
med sit grej fra Klubhuset, det var ikke for at det
blev til ret mange QSO’s, men mødedeltagelsen var
der ikke noget at klage på, og 1CC’s regnetime har
rigtig god tilslutning, ca. 50 % af medlemmerne
møder op med regneblokken, det var måske et
emne for andre afdelinger at tage op, der er sikkert
en del medlemmer, der gerne vil have frisket de
matematiske regnestykker op.
Husk at reservere lørdag den 18. marts. „Verners
Band“ underholder og husk tilmelding af hensyn
til indkøb af proviant til orgiet. Husk at medbringe
madkurv.
Program:
23. februar: K l u b m ø d e .
2. marts: Intet møde.
9. marts: Generalforsamling.
L ø r d a g den 18. marts kl. 18,30: Stiftelsesfest,
medbragt madpakke.
23. marts: Klubmøde.
Vy 73 de OZ2XU.
AARHUS
Formand:
Risskov.

OZ6EJ, E. Jensen, Langengevej 3,

Siden sidst:
Andespillet, vi havde i dec. md., var som ventet
en stor succes. Deltagerantallet var over 50, og vi
havde en dejlig aften med masser af god under
holdning.
Torsdag den 12/1 var der stor tilslutning til et
besøg på Ceres bryggerierne, og mange måtte ind
rømme, at de fremstillede P35’er havde en meget
fin virkningsgrad.
Program:
Onsdag den 1/2 holder. vi aktion på „Grand",
Brunsgade.
Onsdag den 15/2 vil OZ5AP medbringe sit UHFgrej og fortælle om teknikken ved 70 cm og 2 m.
Mødested „Grand".
Vy 73 de OZ9QW.
AABENRAA
Man kan vist rolig påstå, at afslutningsfesten for
rævejagterne blev en succes. Alle de medlemmer,
der overhovedet kunne komme på grund af sneog isvanskeligheder, var mødt op med deres XYL’er
og YL’er. Efter at formanden havde budt velkom
men blev spændingen udløst med hensyn til pla
ceringen. Her er de 6 bedste hold:
1. OZ5WK, K. Wagner og XYL.
2. OZ8AJ, A. Johannsen og Oluf.
3. J. Rossen og XYL.
4. OZ2OT, O. E. Jensen (ingen fast observatør).
5. O. Lampe (ingen observatør).
6. C. Andersen (ingen fast observatør).
Derefter foretog formanden præmieoverrækkelsen.
Så var der kaffebord med amerikansk lotteri, en
rævejagtsbåndoptagelse
og
en
masse
„rævesnak".
Hen på aftenen flyttede vi QTH’en hen, hvor der
var liv og glade dage i ordets bogstavelige forstand,
der blev i hvert fald gjort et hæderligt forsøg på
at få udryddet „P35“’ne og få de stive rævej ægerben gjort smidige. Da de sidste deltagere „gled"
kl. 5.00 mandag morgen, var der enighed om, at en
rævejagt kan være hård, men d e n n e fest havde
været hårdere. Dette siger mere end mange ord.
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Kurserne fortsætter hver torsdag på Ungdoms
hjemmet, Ramsherred 49, men vi har flyttet møde
tiden til kl. 19,30 p r c. (bemærk venligst p r c.).
Vy 73 5WK.
ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på
Hjertingvej kl. 20.
Formand: Sv. B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 70 A,
Esbjerg.
Vi er jo alle nysgerrige efter at vide, hvordan
grejet er lavet rundt om hos de amatører, som vi
så tit hører på båndene. Er du en af disse nysger
rige, så mød op på de kommende klubaftener, hvor
forskellige af vore lokale „aktivister" møder op med
deres grej. Her vil „de gamle" kunne få mange nyt
tige tips, og begynderne og kursusdeltagerne vil
kunne få megen teori omsat til praktisk viden.
Onsdag den 1. marts medbringer OZ9BO sin sen
der og strømforsyning. Den køres på de normale
KB-bånd, men for de mere „højfrekvent" interesse
rede bliver der også en aften, idet OZ9EN vil frem
vise sin 2 meter station onsdag den 15. marts.
OZ9EN er en af Vestjyllands få aktive 2 meter
amatører, og vi skulle jo gerne snart blive en lille
flok, der gjorde ham selskab.
Vy 73 de OZ6BG.
HOLSTEBRO
Afd. holder møde hver tirsdag kl. 19,30, vi har
vort mødelokale Danmarksgade 1 (Jacob Nielsens
gård). Vi har fået stablet et dejligt lokale på bene
ne og er i øjeblikket i gang med at bygge ræv.
Vi håber på stor tilslutning, kom op og se til os,
du er velkommen.
Formand: OZ6EM, E. Madsen, Holbergsvej.
Kasserer: OZ8NH, H. B. Nielsen, Ringkøbingvej.
Hpe C. U. Vy 73 de OZ1CN.
HORSENS
Klubhuset, Østergade
Formand: OZ9SH,
49, tlf. 2 15 67.
Kasserer: OZ4GS,
stervej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær: OZ9ER,
naden 38.

108.
Søren

Chr.

Svend

S,

Erling

Hansen,

Kragsvej

Sørensen,

Borgme

Nielsen,

Strandprome

Siden sidst:
Der er fuld gang i bygning af 7AQs modtager,
vi er nået så langt, at 4 mand har fået den til at spil
le, og 10 andre bygger om torsdagen, den viser sig at
være ganske glimrende i forhold til det antal kom
ponenter, der skal ofres på den, vi har dog ændret
det mekaniske udseende en smule, og lavet en teg
ning, der passer til de i styklisten opgivne kom
ponenter. Undskyld.
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.
Månedens arrangement:
Torsdag den 9. marts kl. 20,15, OZ9SH demonstre
rer forsøg med lys, på Søndermarksskolen, vi mø
des præcis ved indgangen, bagefter Sørens blålys,
tager vi et spil kegler på Bygholm.
Vy 73 OZ9ER.

LOLLAND-FALSTER
Denne gang mødes vi den 1. marts hos 3VH i
Maribo, det er som bekendt i Vestergade 25. Det
bliver en rigtig amatøraften, hvor 4D har lovet at
fortælle om „Hvordan jeg blev kortbølgeamatør",
og der er ingen tvivl om, at 4D med sit specielle
lune nok skal holde interessen fangen såvel hos de
ældre som hos de unge, og vi regner med at se
alle, der kan afse tid.
Maribo tekniske kursus er inviteret.
HUSK møde hver onsdag i lokalet i Nykøbing.
Vel mødt, 7NA.
NYBORG
Formand: OZ4WR, John
Lokale: Samme sted.

Hansen,

Møllevænget

3.

Siden sidst:
Torsdag den 12. januar havde vi besøg af 4 med
lemmer fra Odense-afdeling, bl. a. 7KV, som holdt
et udmærket foredrag om strømforsyning, det var
en lærerig og hyggelig aften.

VEJLE
Den 5. februar 1961 afholdtes ekstraordinær gene
ralforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af midlertidig kasserer og sekretær.
3FG valgtes til posterne.
2. Forslag til afd.s fremme og virke.
Afd. vil gerne se flere af Vejle afd. boys amatører,
så vi kan arrangere forskelligt. Mød op og giv jeres
besyv med. I er alt for mange, der sidder og gem
mer jer. Frem af busken.
Mødeaften: Tirsdag og torsdag fra kl. 19—21.
Tirsdag: Morsetræning, viderekomne fra kl. 19—20.
Begyndere fra kl. 20—21.
Torsdag: Morsetræning fra kl. 19—20.
Teknik: 20—21.
Lokaler: Pilevænget 1.
Vy 73 3FG.

NYE MEDLEMMER

Program:
Torsdag den 9. februar har vi igen besøg af 7KV,
der vil fortælle om antenner.
Torsdag d. 1. februar: Ræveaften.
Torsdag d. 23. februar: Stationsbetjening ved 8LD
og 2RH. Der vises farvelysbilleder fra Grøn
land.
Torsdag d. 2. februar: Ræveaften.
Torsdag d. 9. februar: OZ5OF fortæller om
transistors.
Vy 73 OZ-DR 1155.
ODENSE
Formand: OZ6RL, Ulf Krarup, Carl Baggersalle
39, Dalum.
I lokalet under „Victory“s radio er torsdagsmø
denne i fuld gang, og mange interessante emner har
været på dagsordenen.
Programmet for februar-marts ser således ud:
16. februar: Transformerberegning, 8NO.
23. februar: Spørgeaften.
2. marts: Måleinstrumenter, 7HJ.
9. marts: Spørgeaften.
16. marts: Strømforsyning, 7KV.
Vy 73 8NO.
RANDERS
Lørdag den 28/1 havde vi besøg af 7AQ, som på
en udmærket måde fortalte om modtageren i sept.
OZ og besvarede spørgsmål. Da vi påtænker at be
gynde bygningen af modtageren på byggeaftnerne,
var det rart at få det hele gennemgået, og vi siger
derfor 7AQ tak, fordi han ville bruge sin fritid på
os.
I den nærmeste fremtid starter vi på et nyt morsehold; alle interesserede bedes melde sig til 6TE
eller undertegnede snarest.
Vy 73 de 4NH.
SØNDERBORG
Afdelingens mødeaften: Onsdag.
Mødested den 22.2.61: Strandpavillionen.
Den 1.3.61: Lokalet i Alsbo.
Den 8.3.61: Lokalet i Alsbo.
Vi skulle gerne snart have vor station bygget
færdig, så kom og hjælp med.
73 de OZ7WZ.

7879 - Mogens Pelle, Nygårdsvej 61, Esbjerg.
7880 - Søren Berthelsen, Forbindelsesvejen 25,
Nørresundby.
7881 - Knud Johnsen, Nørregade 80, Sindal.
7882 - Sven Thomsen, c/o Riegels, Samsøgade 33, 3.,
Ålborg.
7883 - KP B. Lynggård, 2 KVG ESK/JDR, Holstebro.
7884 - Flemming S. Hemmingsen, „Kildevang“,
Vollerup, Askeby.
7885 - P. Ch. Pedersen, Overlé'de.
7886 - Stener Pedersen, Overlade.
7887 - Willy M. Andersen, Lund, Højslev.
7888 - Fru Margaret Rasmussen, Aurikelvej 8, st.
tv., Valby.
7889 - Jørn Steffensen, Carl Bernhardsvej 4, Odense.
7890 - Svend Jensen, Husmandsvej 4, Tåstrup.
7891 - Niels M. Nielsen, Sønderbæk.
7892 - Aage Jacobsen, Skovsted, Thisted.
7893 - C. Nygaard Sørensen, Kronprinsessegade 8,
3. th., København K.
7894 - Steen Jensen, Selmersvej 7, Hørsholm.
7895 - Frank Lolk Hansen, Stennevang 15, Rødding.
7896 - Kristian Søholm, Rønde kursus, Rønde.
7897 - N. C. Willumsen, Liljevangsvej 30, Måløv.
7898 - Børge Knudsen, Duntzfelts alle 7 C, Hellerup.
7899 - Gunnar Larsen, Søndergade 186, Frederiks
havn.
7900 - Knud E. Nielsen, Worsåesgade 1, Vejle.
7901 - J. Balslev Clausen, Lundevej 78, Dragør.
7902 - Uffe Jøker, Gravlev, Skørping.
7903 - Niels Klit Christensen, Danmarksgade 28, 3.,
Ålborg.
7904 - Finn Nielsen, Hedevej 5, Skagen.
7905 - OS P. Dahl, Linktjenesten, FSN Ålborg,
Nørresundby.
7906 - H. Bøttern, Sdr. Ringgade 75, 2., Århus.
7907 - Sv. Aage Andersen, Bøgholmsvej 8, Frede
riksberg, Sorø.
7908 - FK E. Thomsen, FMT Signaltekn. afd. FSN,
Værløse.
7909 - OZ9VS, V. M. Sørensen, Vestjysk gymnasium,
Tarm.
7910 - Ove Hovmand, Sjørringsvej 15, Kastrup.
7911 - Henning Kristensen, Vestergade 104, Herning.
7912 - Gynther Jørgensen, Egeskov, Broager.
7913 - Peter Augustinus, Svanevænget 28,
København Ø.
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7914 - Leif Ottosen, Lille-Linde, Hårlev.
7915 - Iver Nissen, Sdr. Bramdrup, Haderslev.
7916 - Jørgen Yvan, Toftegårdsvej 30, Farum.
7917 - C. Bruus-Jensen, Søgårdsvej 32, Gentofte.
7918 - O. J. Svinth, Tordenskjoldsgade 65, Århus.
Atter medlem.
2045 - OZ8IR, Johannes Rasmussen, Frankrigsgade
24, 2., København S.
3464 - OZ5BS, Bent Aa. Sørensen, B&O byen,
Struer.
4541 - OZ4PH, P. H. Hansen, Maltasgade 30, 4. tv.,
København S.
6211 - OZ9JE, Peder Jeppesen, Dannebrogsgade 36,
2. tv., København V.
6367 - OZ8EK, Ernst Kvist, Grønningen 3, Vamdrup.

QTH-RUBRIKKEN
2380 - Børge Haagensen, Box 404, Kelowna B. C.
Canada, lokal.
2590 - OZ9SN, Sv. Nielsen, c/o Christiansen, Absalonsgade 28 A, Kbh. V., ex Hvidovre.
3572 - OZ7DA, B. Egidiussen, Grønnegade 8, Viborg,
lokal.
4751 - OZ4DA, C. Vilh. Jensen, Fårtoftevej 74,
Thisted, lokal.
4758 - OZ9JH, Bent J. Horsager, 0. Hvidbjerg,
Redsted Mors, ex Ranum.
5186 - OZ1WW, Henning Garly, „Fabriken", Næstvedvej, Frb. Sorø, lokal.
5365 - OZ7OC, Hans-Erik Hansen, Nyelandsvej 5,
1. tv., København F., ex Ballerup.
5593 - OZ6RL, Ulf Krarup, Carl Baggers Alle 35,
Fruens Bøge, ex Odense.
5840 - OZ8KR, NielsJNTielsen, c/o M. Hansen, Livjægergade 23, 2., Kbh. 0., ex Sæby.
5859 - OZ7GN, Jørgen Arnvig-Adressen for OZ4RT
benyttes, ex Århus.
5973 - OZ4RA, Henning Rasmussen, Skotterup 42,
Nakskov, ex Østerlars.
6031 - O. Arrild Christensen, Hotel Viking, Bred
gade 65, Kbh. K., ex Hellerup.
6092 - OZ8RP, Per Rasmussen, Tj elevej 14, Risskov,
ex Odense.
6489 - OZ5CS, Sv. Aa. Christensen, Nedre Mosevej
69. Skagen, lokal.
6492 - OZ4EM, N. Carl Dahlbæk, Bakkehuset, Års
balle, Rønne, ex Nordby, Als.
6557 - OZ5BE, Brynolf Ekberg, Holmbladsgade 48,
København S., lokal.
6640 - OZ9SS, K. Storgaard Sørensen, Solsortevej
13, Vær. 32, Silkeborg, lokal.
6668 - Hans B. Hansen, Vivild, ex Frederikshavn.
6733 - OZ1EE, Sg. E. Henriksen, Radioværkstedet,
Østerbrogades
kaserne,
København
0.,
ex
Hvidovre.
7015 - Helge Jørgensen, c/o V. Christiansen, Nøjsomhedsvej 17, st. th., København 0., ex
Glamsbjerg.
7304 - FKE 450852 Boel Jensen, FT FLKS RKS Jyll.
Gedhus Kølvrå, ex Skive.
7328 - OZ7PP, Preben Petersen, Raklev, Kalund
borg, ex Holbæk.
7370 - Helge Hauding, Sagavej 1, Odense, lokal.
7381 - Erik Johannesen, H. C. Andersensgade 1 B,
Horsens, ex Hornbæk.
7424 - Christensen, Gadevang, Hillerød, ex Kbh. V.
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7520 - Egon Hansen, Ndr. Strandvej 35 A, Dragør,
ex København S.
7541 - Henry Møller, Lærkevej 16, st. th., Langesø,
Nordborg, ex København NV.
7622 - Per Johansen, Brørupvej 49, Skive, ex Viborg.
7805 - 449451 Pedersen, FP ESK Skrydstrup, Vojens,
ex Kølvrå.
7836 - OZ2RE, E. Poulsen Rais, Faistersgade 2, 4.,
Århus, lokal.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
. Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.:Postb.79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.

Redaktører:
Teknisk: 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 Lykkesvej 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 15. februar 1961.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Nye tilladelser:
B OY8RJ, 7234, John Roger Jensen, C Pløyensgøta 5, Thorshavn.
(før OZ8RJ).
C
OZ1FL,
3340,
Hans Carlo Ulf Jørhold, Hegnsvej 83, Nærum.
B
OZ1FT,
7292,
Frits Palle Thorbek, Oehlenschlægersvej7,
Kolding.
C OZ1NP, 7586, Peer Seier Nielsen, Dr. Olgasvej 45. Køben
havn F.
C
OZ1US,
7521,
Ole Bent Hansen, Bakkevej 3, Nyborg.
C
OZ2NR,
7545,
Kjeld A. B. Randby, Prins Gormsvænget4,
Fruens Bøge.
C OZ3LO, 7680, Svend Bohn Lorensen, Teglværksbakken 23,
Hellerup.
C OZ3PE, 7293, Arne Albert Pedersen, c/o formand Rasmus
Pedersen, Gormsgade 5, st., Odense.
C OZ4FR, 7317, Frands Bendtsen Rasmussen, Sejstrup,
Gredstedbro.
C OZ4HC, 6751, Hannibal Ambrosius Christiansen, Slåenvej 15,
København F.
C OZ4UB, 7272, Bjarne Edward Uldum, Hammelstrupvej 7, 2. th.,
København SV.
C OZ4WX, 7203, Axel Holm, Bondebygaden, Bondebyen, Marstal.
C OZ5IS, 7431, Jørgen Thomsen Skovsende, Lundtoftegade 84,
3. th., København N.
C OZ5LH, 6561, Jørgen Lindberg Hansen, Stenløsevej 32,
Brønshøj.
C OZ5SI, 7599, Sven-Erik Kjærsgaard, Brøndbyvej 210, Vallens
bæk pr. Glostrup.
B OZ6AI, 6534, Hans Asbjørn Jørgensen, VHS II, FSN Karup
pr. Kølvrå.
C OZ6FJ, Jørgen Pontoppidan, Kollegiehaven 23, Charlottenlund.
C OZ6M, 7728, Finn Kennet Larsen, Horsevænget 224, Vanløse.
C OZ6OP, 7515, Erik Bertelsen Hansen, Svanedamsgade 16, 1.,
Nyborg.
C OZ6RO, 7743, Remi Carlo Ohrberg, Stuby pr. Vordingborg.
C OZ7AI, 7606, Annike Johanne Bohn Lorensen, Teglværks
bakken 23, Hellerup.
C OZ7NM, 7642, Kirsten Nyberg, Kajerødvej 3 C, Birkerød.
C OZ7ZT, 5642, Niels Henning Koudal, Ane Damsgade 9,
Nørresundby.
C OZ7VF, 7536, Vagn Feising, Smidstrupgård, Vedbæk.
C OZ9JC, 7707, Kurt Holdgård Jensen, Skottenborg 9 B, Viborg.
C OZ9VS, 7909, Villy Mathias Sørensen, Vestjysk Gymnasium,
Tarm.
Inddragelser:
C OZ1SN, K. Stenver, Brøndbyøster Torv 54, 4., Glostrup.
B OZ5IC, I. G. Christensen, Tranevænget 34, 2., Glostrup.
B OZ6JE, J. 0. Jensen, Indslev pr. Nr. Aaby.
B OZ8RJ, J. R. Jensen, Rådhusvej 1, Holbæk.
(nu OY8RJ).
B OZ8TM, H. C. Nielsen, Hans Egedesvej 18, Århus.

☆

»Vejen til sendetilladelsen«
i 3. reviderede udgave er udkommen. Prisen
er

14,50

kr.

pr.

bog

portofrit

Ændring fra kategori C til kategori B:
B OZ2BA, S. E. Christiansen, Listedvej 34, I., Kastrup.
B OZ2HW, H. W. Petersen, P. D. Løvs Alle 1, 4., København N.
B OZ4NH, N. H. Wyke, Gethersvej 22, Randers.
B OZ6RC, C. Aa. Christiansen, Salløby pr. Hyllinge.
B
OZ70U, E. K. Poulsen, Tranevej 1, Holbæk.
B
OZ8CR, H. H. T. Stollberg, Tesdorphsvej 47, Nykøbing F.
B
OZ8PG, P. G. Tanggaard, Skibstrup pr. Ålsgårde.
B OZ8PV, J. Poulsen, Fromsgade 28, st., Nykøbing Fl.
B OZ9FP, K. H. F. Paasch, Alleen 63, 2. th., Kastrup.

mod

dioamatører, 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
på mindst 10 bøger.

ved

samlet

bestilling

Husk ved bestilingen at opgive event, med
lemsnummer, da dette letter kassererens ar
bejde ved bøgernes udsendelse.
Med venlig hilsen
kassereren, Emil Frederiksen, OZ3FM,
Nørretorv 15, tlf. 2 20 96, Horsens.

Ændring fra kategori B til kategori A:
A OZ4ME, E. M. E. Hansen, Torvegade 3, Østermarie.
A OZ5CE, C. E. Eriksen, Grønlundsalle 37, Vanløse.
A
OZ7BQ, K. J. K. Rasmussen, Borgevej 31, Lyngby.
A
OZ7UM, C. S. Quortrup, Klostervej 94, Ry.
A
OZ9AO, R. A. Hiiche, Fynsgade 42, Brønderslev.
A
OZ9HW, H. H. Wolffbrandt, Nøddevænget 11, Lyngby.

tilsendt

forudbetaling af beløbet til EDR’s girokonto
221 16 (EDR Eksperimenterende Danske Ra

☆

Skaf EDR
nye
medlemmer!

