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Når kontingentet betales
For tiden glider en gylden strøm ind i kas
sererens kasse. Vor omsorgsfulde og flittige
kasserer glæder sig igen, thi ved kontingentårets afslutning tegner sig altid de svage om
rids af pengekassens slidte bund.
Når strømmen standser, har medlemmerne
ydet deres tribut til det fælles foretagende, og
vi andre, der leder EDRs forskellige organer
og funktioner, må da spørge os selv, om vi nu
også har gjort, hvad v i kunne, for at med
lemmerne kunne få fuld valuta for deres
penge.
Mon ikke EDRs medarbejdere i år med god
samvittighed kan glæde sig i bevidstheden
om, at der er ydet en god indsats?
Vi har i den sidste tid oplevet et opsving i
QZs standard, som det er vort håb, vi både
kan opretholde og videreudvikle.
Det var en glædelig opmuntring, at bladet,
da vi kaldte, fik bidrag fra en række unge,
kvalificerede medarbejdere, og vi ved, at der
fra dag til dag uddannes yngre kræfter, der i
viden overgår mange af de ældre, så medar
bejderstaben kan vokse i kvalitet og kvanti
tet.
Vi har indenfor redaktionen af OZ vore
drømme, som vi håber, den kommende tid
må give form og virkelighed, men det er jo
klart, at et udvidet OZ kræver økonomisk
meget af os. Med det større sideantal følger
større udgifter både til medarbejdere, kli

cheer, papir, tryk og ikke- mindst porto, og
det er vel også værd at tage i betragtning,
at med den kommende tid følger lønstignin
ger på arbejdsmarkedet, der yderligere vil
påvirke vore omkostninger.
Midt i denne økonomiske fabuleren er det
glædeligt at vide, at EDRs medarbejdere ikke
skeler til økonomisk gevinst. De udfører
dagens gerning, og deri ligger deres indtægt,
men aftenarbejdet udføres til fordel for
EDR, udfra ønsket om at se det vokse og gro.
De honorarer, vi yder, er kun en beskeden
opmuntring, ingen betaling. Det bør heller
ikke være anderledes, thi idealismen har
altid været ledestjernen i EDR.
Udfra disse betragtninger kan det vel siges,
at enhver yder sit til det fælles bedste.
Skulle jeg udtale et personligt ønske, så
bliver det, at medlemmerne foruden EDR
kontingentet ikke vil glemme afdelingsar
bejdet. Det kan godt koste, uden at man selv
høster personlig fordel af det, men vi har
brug for det arbejde, der gøres i afdelinger
ne, det kommer fremtidens EDR tilgode.
Vor kasserer kan glæde sig ved den gyldne
strøm, selv gør han en kæmpeindsats, når
strømmen skal fordeles og tjene alt det, vi
forstår ved EDR, vort blad, vor forlagsvirk
somhed,
vore
funktioner,
vore
afdelinger
og vore medlemmer.
OZ6PA.
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2 m modtager for begynderen
Af OZ9SW, J. Brandi*).
Hvis man er nybagt C amatør og skal til
at starte på 2 m, gør man klogt i at gå lidt
roligt til værks i stedet for straks at gå i
gang med en stor, dyr modtager med højstejle rør i indgangen og rækker af mellem
frekvenser.
Den modtager, der her skal beskrives, ser
måske nok lidt indviklet ud ved første øje
kast, men den er ret nem at lave, og hvad
følsomheden angår, er den fuldt ud tilstræk
kelig, jeg har lavet mange QSO’s med OZ,
LA, SM, DL, PA og G stationer med en sådan
modtager.

kondensatoren C12 til signalfrekvensen Hmellemfrekvensen (144 MHz - 146 MHz) -410,7 MHz, det bliver fra 133,3 MHz til 135,3
MHz, filteret R9 - C13 er indsat for at være
sikker på, der ikke vil optræde modulations
brum på stationerne. Oscillatorsignalet føres
over i blanderen med en link, der sidder i en
afstand af ca. 1 cm under L«.
HF signalet udtages over anodespolen Li,
der er afstemt til 145 MHz, gennem konden
satoren Cb, der er på 10 pF, denne konden
sator kan der dog eksperimenteres med stør
relsen af. Blanderspolen Lb er afstemt til 145

+ zoov

Grunden til, at der er benyttet ECC84 i
indgangen og ikke det mere stejle rør E88CC,
er den, at en cascode-kobling med ECC84 er
nemmere at få stabil for begynderen, der
ikke har arbejdet med en sådan kobling før.
Antennen kobles med 75 Ohm coax direkte
ind på antennespolen L1, der afstemmes fast
til 145 MHz med monterings- og rørkapacitet,
anode-katode spolen afstemmes ligeledes til
145 MHz med de tilstedeværende kapaciteter.
Den første triode skal stabiliseres, og dette
sker med seriekredsen C1 - L2 (indstilling se
trimning).
Afkoblingskondensatorerne
C2
C3 - C4 er på 1 nF og skal være af god kvali
tet. Oscillatoren er en push-pull oscillator,
der afstemmes med trimmeren C11 og dreje*) Gasværksvej 5, Herning.
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MHz med trimmeren C6, linken fra oscilla
toren er på 2 vindinger, føres ind i den kolde
ende af L5, dette skal man også prøve sig
lidt frem med, indtil man opnår det rigtige
blandingsforhold. Blandingsrøret V2 er en
triodekoblet 6AK5, men andre rør som EC92,
halvdelen af ECC81 og 6J6, kan udmærket
anvendes.
10,7
MHz mellemfrekvenssignalet føres
over i første MF rør V4 , der er et EF41, og i
skærmgitteret af dette rør ligger HF regule
ringen, bestående af potentiometret P1 på 100
kOhm. Signalet føres videre over i anden
blander Vs, der er et ECH42, og dette trin
kører ganske normalt, oscillatoren er fast af
stemt til 10,25 MHz, spolen er viklet på en
8 mm glat form m. jernkerne, afstemnings

spolen Lt har 12 V, og tilbagekoblingsspolen
Ls har 24 V, hvoraf halvdelen er viklet oven
på L7. Hele spolen er monteret i en MF dåse,
for at gøre strålingen så svag som muligt.
Det sidste MF trin er der ikke meget at sige
om, bortset fra at man skal sørge for at få
det hensigtsmæssigt opbygget, da der ellers
kan optræde ustabilitet.
Trimningen
MF-forstærkeren justeres nemmest med en
målesender, 2’den mellemfrekvens til 450 kHz
( + ), og 1’ til 10,7 MHz, men det kan også
gøres ved hjælp af et gitterdykmeter, som
man indstiller til 10,7 MHz og triller kerner
ne ind til max. forstærkning. Til at justere
converterdelen er et gitterdykmeter nødven
dig, man lægger blot kredsene ind til de op
givne frekvenser, husk der skal være glødestrøm på modtageren, men ingen anode

spænding. Når dette er gjort, sættes anode
spænding på, og den karakteristiske susen
skal kunne høres i højttaleren. Modtageren
indstilles nu på 145 MHz (med gitterdyk
meter), kredsene skal nu finindstilles og der
til bruges en jernkerne og en lille messing
pind. Ved at stikke jernkernen ind i spolerne
falder frekvensen, og omvendt med messing
pinden, stiger frekvensen. Man kan således
indstille spolerne til max. sus, hvis suset
bliver kraftigere, når jernkernen stikkes ind
i spolen, skal spolen trykkes lidt sammen, og
omvendt hvis suset bliver kraftigere, når
messingpinden stikkes ind i spolen, skal spo
len rykkes lidt fra hinanden.
Hvis modtageren er justeret rigtigt, skal
suset blive svagere, ligemeget om man stik-

ker jernkernen eller messingpinden ind i
spolen.
Seriekredsen C1—L2 indstilles på følgende
måde: Katodemodstanden Ri erstattes af en
modstand på 10 kOhm. Modtageren indstilles
nu på en kraftig station, og jernkernen drejes
til minimum signal, hvis ikke man bor i nær
heden af en anden 2 m amatør, kan man
bruge et gitterdykmeter til at frembringe
det kraftige signal. 10 kOhm modstanden
fjernes atter og erstattes af R1, og modtage
ren skulle være køreklar.
Konstruktionen:
Med hensyn til opbygningen så står det en
hver frit for, hvordan det skal laves. Man
skal blot bruge gode komponenter alle steder,
og så sørge for at ledningerne bliver så korte
som overhovedet muligt, det sidste gælder
særligt i converdelen. Oscillatoren placeres
bedst i en lille aluminiumskasse ovenpå chas-

siset. Og så er der blot at klemme på med
frisk mod, der er plads til mange nye statio
ner på 2 m.
Materialeliste.
R1 = 130 Ohm 1 W.
R18 - R2 = 100 kOhm ½ W.
R3 - R13 - R2 1 = 1 kOhm 1 W.
R4 = 560 Ohm 1 W.
R5 -R17 = 100 kOhm 1 W.
R6 - R7 = 15 kOhm ½ W.
R8 - R10 - R11 = 30 kOhm 1 W.
Ro = 10 kOhm 1 W.
R11 - R20 = 150 Ohm 1 W.
R12 = 2 kOhm 1 W.
R15= 300 Ohm 1 W.
R16 = 27 kOhm ½W.
R19 =50 kOhm 1 W.
R22 = 200 kOhm ½ W.
(fortsættes nederst næste side)
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Tunneldioden i praksis
Af OZ7CF, P. Stangerup.
Endelig oprandt den store dag, da jeg for første
gang stod med en tunneldiode mellem fingrene.
Dette skulle altså være en af de store milepæle i
elektronikkens
historie.
Bogstaveligt
talt
var
det
en meget lille milepæl. Af størrelse som de aller
mindste transistorer og indstøbt i et transistorhyl
ster lignede den til forveksling en sådan. Den havde
endog tre tilledninger, hvoraf to dog var forbundet
i parallel for at give mindre selvinduktion.
Jeg havde studeret databladene for de tunneldiodetyper, der var kommet til landet og havde fundet
en, der kunne svinge helt op til 2900 MHz (Philco
T 1925). I min begejstring over denne høje frekvens
fik jeg anskaffet nogle stykker af denne type. Nu
skulle der eksperimenteres, nu skulle der laves
oscillatorer,
UHF-convertere
og
HF-forstærkere,
alle disse funktioner som tunneldioden kunne ud
føre, endog samtidigt. Efter få minutters eksperimenteren fandt man dog ud af, at man nok skulle
begynde med at lade den lille tingest udføre én ting
af gangen. Efter en halv time var jeg på sammen
bruddets rand. Man havde i de smukke brochurer
rost de forskellige typer til skyerne, nemlig ved at
opgive de skyhøje frekvenser, på hvilke de kunne
oscillere, men én ting havde man ganske undladt
at komme ind på, nemlig problemet med hvordan
man undgik, at de svingede på disse høje frekven
ser. Den omtalte type var som sagt istand til at
svinge på 2900 MHz, og jeg skal love for, at den
også gjorde det. Alt blev forsøgt for at standse disse
svingninger,
bl.
a.
ferritperler
på
tilledningerne,
men først da en lille modstand blev forbundet tværs
over dioden, helt oppe hvor tilledningerne kom ud
af hylstret, hørte svingningerne op. Havde man
fundet metoden til at standse svingningerne? Ja,
men den modstand, „(Jer måtte shuntes over dioden,
skulle være så lille, at der praktisk talt ikke blev
noget tilbage af den negative modstand, og hvad
skulle man så bruge tunneldioden til?
Disse
tilsyneladende
uovervindelige
vanskelig
heder viste sig allerede ved så simpelt et eksperi
ment
som
optagelse
af
strøm-spændingskarakteri
stikken for tunneldioden. Opstillingen så ud som
vist i fig. 1. Det første man så på oscillografen, var

(fortsat fra foreg, side)
R23 - R24 = 2 MOhm½ W.
R25 = 1 MOhm ½ W.
R26 — 47 kOhm ½W.
C1 - C29 - C31 = 100 pF ker.
C2 - Cs - C4 = InF ker.
C5 = 10 pF ker.
C6 = 6 pF trimmer.
C7 = 5 nF ker.
C8 - C23 = 10 nF ker.
C 9 - C 1 0 = 5 pF ker.
C11 = 3—30 pF trimmer Philips.
C12 = Prahn FLTD 2X3 pF.
C13= 8 μF/350 V. Elektrolyt.
C14 - Ci 5 - Ci e = 10 nF papir.
C17 - C18 - C24 - C25 - C26 - C30 = 20 nF papir.
C19 - C 27 = 50 nF papir.
C20 - C21 - C22 = 50 pF ker.
C28 = 0,1 μF papir.
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Fig. 1.
en karakteristik som vist i fig 2. Man ser tydeligt,
hvorledes
svingningerne
deformerer
karakteristik
ken på store dele af det negative område. Disse
svingninger
opstår
sandsynligvis
over
den
sving
ningskreds, der dannes af diodekapaciteten og de
tykt optrukne ledninger i fig. 1. Selv da længden af
disse ledninger var reduceret til nogle få mm, og
dioden yderligere blev afkoblet, svingede den, hvil
ket viser, at det må være på en meget høj frekvens.
Først da ovennævnte modstand blev forbundet over
dioden helt op ved hylstret, kunne diodekarakteri
stikken optages. Ved hjælp af en i oscillografen
indbygget
speciel
forstærker
blev
strømmen
gen
nem modstanden automatisk trukket fra, og vi fik
på
skærmen
den
karakteristiske
tunneldiodekurve.
En sammenligning af 4 eksemplarer af typen viste,
at karakteristikkerne mellem maksimums- og mini
mumspunktet var ens med bedre end 1 '°/o nøjagtig
hed, et faktum der viser, at denne del af karakte
ristikken, d. v. s. tunneleffekten sandsynligvis kun

afhænger af nogle materialeparametre og er
afhængig af små forskelligheder i opbygningen af

mindre

2 stk. MF-transformere Prahn type B 447/1.
2 stk. MF-transformere Torotor type HS3 10,7 MHz
1 stk. potentiometer Pi 100 kOhm.
V1 = ECC84.
V2 = EF95.
V3 = ECC81.
V4 = EF41.
V5 = ECH42.
V6 = EBF80.
L1 — 4 v. d. 10 mm. 1,5 ø.
L2 = 13 v. 8 mm form m. jernkerne.
L3 =
10 v. d.10 mm 1,5 ø.
L4 =
3 v. d.10 mm1,5ø.
L5 =3,5 v. d. 10 mm 1,5 ø.
L6 = Lecherkreds. Længde 55 mm. Bredde 23 mm.
m. midtpunkt 1,5ø.
L7 = 12 v. 8 mm form m. jernkerne.
L8 = 24 v. på samme form som L 7 .

dioderne. Dette kunne tyde på, at tunneldioden er
meget let at fremstille, og at dens pris vil komme
ned i nærheden af prisen for almindelige dioder;
en ting som jeg dog på grund af mit på dette tids
punkt dårlige humør ikke kunne se nogle særligt
opløftende momenter ved. Det skulle være unød
vendigt at tilføje, at eksperimenter med anbringelse
af tunneldioder i forbindelse med svingningskredse

Fig. 3.
var
totalt
mislykkede.
Tunneldioden
var
tilsyne
ladende et vilddyr, der var umuligt at tæmme.
Da jeg havde spekuleret over problemerne i nogle
dage, slog jeg mig tiltåls med, at en af de andre
typer med en lavere grænsefrekvens måtte være
nemmere at arbejde med. Jeg fandt frem til en
anden type, nemlig Standard Electric JK10A, der
havde en øvre grænsefrekvens på 80 MHz. Der
skulle trods alt noget længere tilledninger til at
frembringe en svingningskreds til denne frekvens.
Jeg startede som ved den anden type med at op
tage karakteristikken, og dette gik også meget nem
mere. Resultatet ses i fig. 3. Strømmene er ca. 5
gange så store som for type T 1925. De karakteristi
ske spændinger er de samme, d. v. s. effektniveauet
skulle stige 5 gange og impedansen falde 5 gange.
Dette stemmer også med, at T 1925 har en negativ
modstand på -- 125 Ohm og JK10A en negativ
modstand på -4- 25 Ohm. JK10A har dog den ulem
pe, at diodekapaciteten er stor, nemlig af størrelses
ordnen 1000 pF. Disse meget lavimpedansede egen
skaber kan også give vanskeligheder, nemlig når
dioden skal matches til en kreds.
Der blev opbygget en HF-forstærker til 21 MHz
som vist i fig. 4. Dioden valgte jeg at koble på
spolen over en enkelt vinding for at undgå ind
virkningen af den store diodekapacitet. Afkoblings
kondensatoren er på 10 nF og må ikke være for
lille, da der i så fald kan opstå parasitsvingninger
på ret lave frekvenser. Ved en passende antenne
kobling opnåedes ca. 15 dB’s forstærkning ved en
båndbredde på ca. 50 kHz. Støjmåling blev ikke
foretaget, men ved sammenligning viste det sig, at
dioden ved de 21 MHz forstærkede mindst ligeså
støjsvagt som en EF80.
Ved at løsne antennekoblingen eller helt fjerne
antennen kunne man få opstillingen til at oscillere.
En oscillator efter dette princip blev opbygget om
kring svingningskredsen i min VFO; frekvensen var
7 MHz. Det viste sig nu, at man i en modtager kun
ne modtage det nydeligste 7 MHz signal. I korte

tidsrum var signalet meget stabilt, men det viste
sig, at oscillatoren konstant drev 200 Hz i timen
selv efter mange timers drift. På grund af den
meget lille effekt vil der meget hurtigt indstille sig
temperaturligevægt i systemet; endvidere har selve
svingningskredsen vist sig at være ret stabil over
for
temperaturvariationer,
idet
den
indgående
i
VFO’ens røroscillator har kunnet give et signal i
nulstød med radiofonistationer i timevis. Den ene
ste forklaring, som jeg for øjeblikket kan se på
fænomenet, er, at den store diodekapacitet skulle
være
yderst
spændingsafhængig;
strømmen,
der
tages fra et lille 1,5 V element gennem en spæn
dingsdeler, der tager ca. halvdelen af strømmen,
er ca. 10 mA. Måske er denne strøm stor nok til, at
spændingsændringen
ved
batteriets
nedbrydning
er
tilstrækkelig til langsomt at ændre diodekapacite
ten. Dette vil blive søgt afklaret ved at benytte en
Zenerdiodestabiliseret spændingskilde.
Da jeg ikke for tiden råder over nogen antenne,
blev oscillatoren ikke prøvet som sender. Af sig
nalet i modtageren at dømme, er effekten dog
yderst ringe (én til to størrelsesordner mindre end
for transistoren), men dog skulle forbindelser over
kortere afstande kunne etableres. Så på med van
ten, som man siger, hvem bliver den første, der
opnår en tunneldiode-QSO?
En morsom ting i forbindelse med denne lille
oscillator er, at den kan frekvensmoduleres ved
simpelthen at indskyde en 3,2 Ohm højttaler i serie
med elementet. Ved almindelig tale fik man et
frekvenssving på ca. 5 kHz. Dette vidner også om
diodekapacitetens store spændingsafhængighed.
Alt i alt kan de sidste forsøg siges at have givet
tilfredsstillende resultater, og- min optimisme med
hensyn til tunneldioden er vendt tilbage. Forsøg
med
tunneldioden
som
mixer
og
superregenerativ
detektor er planlagt. Forsøgene med den første type
tunneldioder viser, at udførselsformen med loddeenderne er ret uhensigtsmæssig ved de meget høje

frekvenser, den nævnte type er derfor, trods sin
høje
grænsefrekvens,
sandsynligvis
tænkt
anvendt
på helt andre områder, nemlig i switchopstillinger.
Skal tunneldioden anvendes på mikrobølge, må den,
som den iøvrigt også bliver, udføres i mikrobølgediodepatroner til anbringelse i koaxiale kredsløb.
De sidste forsøg viser, at tunneldioder er et om
råde, der er yderst tilgængeligt for radioamatører.
Mange af amatørerne vil uden tvivli med deres
mange ideer kunne udvikle mange interessante og
fikse små kredsløb.
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En converter for Torn Eb
Af OZ4PS, Poul Sørensen*).
Den converter, der her beskrives, bliver
brugt i forbindelse med en Torn Eb. og har
givet forbavsende fine resultater. Torn Eb.
har jo ikke ret stor selektivitet til amatør
brug, og det blev derfor besluttet at forsøge
med en converter foran, og resultatet var som
sagt forbavsende, både hvad selektivitet, føl
somhed og støj angår, sidstnævnte dog først
efter indbygning af udgangstrin, men det går
også fint foruden. Med hensyn til selektivitet
skal nævnes: Den nærmeste amatør boende
kun ca. 100 m borte bredte sig før over hele
båndet, men med converter kun ca. 5—10
kHz.

spændinger måles. Er disse rigtige, kan juste
ringen begynde. Hvis man bruger Torn Eb.,
indstilles den på område 1 (LB) på 24 grader,
og man fører et signal på 110 kHz ind på 2.
MF’s gitter og justerer til max. styrke. Der
efter skal den faste oscillator justeres til 1490
kHz på følgende måde: Modtageren stilles på
ku'terområdet på ca. 68 grader, oscillatoren
indstilles til den giver nulstød på denne frq.
Er dette i orden, kan 1. MF justeres som 2.
MF, blot med et signal på 1600 kHz. Til sidst
justeres forkredsene og oscillator ved ind
drejet kond. med jernet, den anden ende med
trimmeren. Spolerne dækker kun ama'ørbån-

Med andre lokale stationer var der ikke
flere problemer. Converteren består af 2
blandingstrin. Det første med 1600 kHz. MF
af hensyn til spejlselektiviteten. Denne MF
blandes til 110 kHz, som giver stor selektivi
tet, og føres derfra ind på modtagerdelen,
som forstærker den op, giver mere selektivi
tet, ensretter den o. s. v.
Når man er færdig med monteringen, ju
steres først glødestrømmen, og de forskellige

dene. Bor man i nærheden af Lyngby Radio,
og den går igennem, kan man lægge en suge
kreds mellem antenne og jord.
MF-transformatorerne er af Prahns eller
Torotor typer på 1600 og 110 kHz.
Antennespolen er lagt i et kammer med 120
vind. 0,1 mm tråd. Afstemningen ligger 2
kamre derfra i 3 kamre med 3X17 vind.,
20X0,05 litze, par. blok 60 pF + trimmer,
spoleform TS 6144. 20 mtr. antennespolen er

*) Vedbendvej 15, Odense.
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(Fortsættes næste side nederst)

Sweepgenerator for batteridrift
Af OZ3CB, C. C. Bojsen1).
Denne sweepgenerator for optegning af
selektivitetskurver på billedskærmen af en
katodestråleoscillograf var beskrevet i det
tyske DL-QTC for oktober måned. Da jeg
synes, at opstillingen så både enkel ud og
samtidig ikke krævede et større opbud af
komponenter, besluttede jeg at bygge den
efter. Resultatet faldt så godt ud, at jeg kunne
tænke mig, at andre også ville kunne få glæde
af en sådan generator, når eksperimenterne
gælder højselektive MF-filtre. Oscillografen,
som skal benyttes i forbindelse med sweepgeneratoren kan være af et hvilket som helst
fabrikat, den må blot være i stand til at kippe
med en hastighed så langt ned som til 2-10
kip pr. sek. Skærmdiameteren bør ikke være
under 7 cm, da aflæsningen ellers bliver for
unøjagtig. Er skærmen ikke forsynet med dBskala, kan man let selv lave en sådan på et
stykke pergamentpapir eller lignende, som
så anbringes foran skærmen. Herved har man
mulighed for direkte at kunne aflæse dæmp
ningen hvor som helst på MF-kurven.

Generatoren består af 3 trin, reaktanstrinet
R, oscillatortrinet O og forstærkertrinet F.
Med kondensatorerne Cv 1 og Cv 2 halvt
inddrejet kan oscillatoren med jernkernen
groft afstemmes til grundfrekvensen fra 400500 kHz, Cv 1 benyttes til finindstilling af
MF-kurvens
placering
på
billedskærmen.
Med Cv 2 afgøres, hvor meget et givet antal
kHz fylder på billedskærmen. Ændres oscil
latorfrekvensen, vil MF-kurven forskydes et
stykke til siden, der svarer til frekvensæn
dringen. Denne kondensator er ført ud til
forpladen og på en skala inddelt i kHz
(5-0-5). Reaktanstrinet tilføres over Bu 1 en
savtakspænding fra oscillografens vandrette
afbøjning, sædvanligvis mrk. X-kip. Fre
kvenssvinget som dette trin herved forårsager
vil da være i nøjagtig synkronisme med oscil
lografens afbøjningsspænding. Svingets stør
relse bestemmes af P 1. Med P 2 reguleres
symmetrien af frekvenssvinget, så dette bli
ver lige stort på begge sider af middelfre
kvensen.
Forstærkertrinet
nedsætter
ud
gangsimpedansen til en la
vere værdi. Med P 3 regu
leres outputtet. Det afgivne
signal er rigt på harmoniske,
hvilket jo er en fordel.
Sweepgeneratoren vil såle
des kunne bruges i forbin
delse med filtre i området
omkring 3 MHz, se OZ ok
tober
1960,
hvor
OZ6NF
beskriver et sådant filter.
Man benytter her den 6.
harmoniske af 500 kHz. Fre
kvenssvinget
bliver
natur
ligvis herved 6 gange stør
re, hvorfor man er nødt til

!) Havnegade 9, Esbjerg.
(Fortsat

fra

foregående

side)

lagt i et kammer med 45 vind. 0,9 emaille,
par. blok er trimmeren, serie blok 40 pF, ose.
gitter ligger i bunden af gevindet 4½ vind.
0,1, afstemningen ovenpå 0,9 emaille 7 vind.,
par. blok 80 + trimmer serieblok 35 pF par.,
og serieblokkene er keramiske. Trimmerne er
ganske almindelige, 20 m spoleform er TS
6142. Den faste ose. spole er en tysk klokke
kerne, gitter 17 vind. 0,1. Afstemningsspolen
37 vind. 0,1 par. blok 200 pF kerm.
C1
C 2-3-7

100 pF
0,1 uF

C 4-6-9
50 pF
C 5-8-13
200 pF kerm.
C 10-11
10.000 pF
Cv 2X15 pF
1 lyt 2X16 uF
R1
20 kOhm
R 2-7
30 kOhm
R 3-5
150 kOhm
R 4-6
50 kOhm
R8
100 kOhm 3W
R9
1070 kOhm 10W
1 drosselspole 250 Ohm
1 netfilter
1 afbryder
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at sætte det ned med P 1. Kalibreringen af
Cv 2 bliver ligeledes 6 gange forkert, denne
må så blot indstille til 1/6 af det ønskede.
Transistorerne, som blev anvendt, var alle
OC 45. Spolerne er viklet på en alm. kam
merform m. 6 mm kerne. Afstemningsspolen
er på 186 vindinger fordelt i 4 kamre, udtaget
til kollektor 1/3 fra den kolde ende. Kob
lingsspolen er på 25 vindinger og vikles 1
rum fra afstemningsspolen. Apparatet arbej
der korrekt, når HF-spændingein målt med
rørvoltmeter er ca. 10 Volt på den varme
ende af afstemningsspolen, ved udtaget til
collektor 0,8-1 Volt og på basis 0,1 til 0,2 Volt.
Er transistorerne i orden — og naturligvis
ikke forbundet forkert — virker apparatet
perfekt med det samme. Opbygningen er ikke
kritisk. Svinger oscillatoren ikke, skal kob
lingsspolen vendes. Chassiset behøver ikke
at være ret stort, da de forskellige kompo
nenter næsten intet fylder, f. eks. kan det
laves som vist på tegningen.
Før sweepgeneratoren er klar til brug, må
man lige sikre sig, at oscillatoren dækker det
ønskede område 400-500 kHz. Har man en
modtager, som har langbølgeområdet med,
som f. eks. BC 348, er sagen jo let klaret,
ellers må man benytte den 8. harmoniske,
som jo så skulle komme på 3,2 MHz-4,0 MHz,
altså i 80 m båndet. Kalibreringen af Cv 2
foretages lettest på følgende måde: Konden
satorerne Cv 1 og Cv 2 drejes halvt ind.
Modtageren indstilles på et lige tal, f. eks.
3,7 MHz. Med jernkernen i sweepgeneratoren
finder man nu denne frekvens, modtageren
forstemmes nu 8 kHz. Cv 2 drejes nu så
meget, at signalet atter høres i højttaleren.
Da der er sket en 8-dobling af frekvensen,
svarer dette til en frekvensændring af Cv 2
på 1 kHz. På denne måde kan man så gå
videre. For hver + - 8, 16, 24, 32, 40 kHz
12cm

ratoren frekvenserne +- 1 , 2, 3, 4, 5 kHz.
Denne kalibrering er fuldt tilstrækkelig, selv
om modtageren ikke er haarfint kalibreret,
forstemning af modtageren får man på gene72

Sweepgeneratoren skulle nu være klar til
brug.
Det er ikke min hensigt at give en lang og
kedsommelig
redegørelse
for
trimning
af
modtagere med oscillograf, dette kan gøres
på mange og lige rigtige måder. Hvilken
metode, man vil benytte, finder man lettest
ud af ved forsøg, man må blot hele tiden
være klar over, hvad man foretager sig, og
i det hele taget tænke sig om.
Min stationsmodtager, en BC348, blev for
nylig forsynet med 2 stk. halv-lattice filtre
i MF’en, og blev tilsluttet på følgende måde.
Sweepgeneratorens klemme mrk. BU 1 til
sluttes osc.’s vandrette afbøjning mrk. X kip.
Bu 1 forbindes til G 1 på blandingsrøret. Os
cillografens Y-forstærker tilsluttes den varme
ende
af
diodedetektorens
belastningsmod
stand. AVC blev afbrudt og oscillatoren i
modtageren sat ud af funktion for at undgå
uønskede kurver på skærmen. P 3 blev nu
skruet så meget op, at der netop kunne anes
begyndelsen af en kurve på skærmen, da
oscillatoren i sweepgeneratoren med jern
kernen blev afstemt til MF’ens gennemgangs
område. Den fulde kurvehøjde, % af billed
skærmens diameter, opnås let ved at skrue
op for osc.’s indbyggede Y-forstærker. Ved
denne fremgangsmåde undgås overstyring af
modtageren
med
følgende
kurveforvræng
ning. Med P 1 må MF-kurven kunne gøres
bredere eller smallere efter behov uden at
forskydes til siden på skærmen; gør den det,
rettes denne tendens let med P 2. Kipfre
kvensen måtte på grund af krystallernes
store Q nedsættes til ca. 3 kip pr. sec., hvor
efter kurven stod klart og tydeligt på skær
men. Det skal lige nævnes, at spændingsdeleren på TR 3 til basis muligvis må ændres
en smule. Transistorer er jo som bekendt
ikke ensartede, man risikerer ellers, at MFkurven er lidt urolig i toppen. Det letteste
er at erstatte de 2 modstande med et potmeter
på 25 K ohm. Nogle vil sikkert mene, det er
en noget besværlig måde at justere sin mod
tager på, man kommer imidlertid ikke uden
om, at hvis man vil have det yderste ud af
sine konstruktioner, må man også anvende
måleinstrumenter. En almindelig BCL-modtager kan til nød justeres efter øret, derimod
vil det ikke være muligt at justere en tids
svarende stationsmodtager med krystalfilter,
eventuelt med variabel båndbredde på denne
måde. Her er ovennævnte opstilling en uvur
derlig hjælp, da man hele tiden kan holde
øje med, hvad der foregår, medens man ju
sterer de forskellige jemkerner.

Månedens konstruktion:

En dobbeltsupermodtager til alle HF-bånd
Af OZ3BV, Bent Fersbøl 1)
Stationsmodtageren er et af de svageste
punkter på de fleste amatørstationer. Jeg
synes derfor at OZ regelmæssigt burde bringe
en modtagerkonstruktion 2). Jeg beskriver her
en modtager, der vil kunne have de fleste
fone-amatørers
bevågenhed.
Der
blev
fra
starten stillet føgende krav til modtageren:
1. God følsomhed.
2. Passende selektivitet til AM og ESB.
3. Variabel BFO.
4. Mulighed for medhør.
Jeg har til modellen brugt flere tillempede
komponenter, som dog vil kunne erstattes af
diverse standardkomponenter. F. eks. stam
mer drekoen fra en udrangeret Marconi BCL,
men da den var påmonteret en særdeles vel
egnet udveksling, blev der fjernet så mange
blade, at de nødvendige 3X30 pF blev opnået.
Kombinationen Eddystone-skala og Wavemaster-dreko (8AZ) vil fint kunne erstatte den.

81. Elytten er af hensyn til kompakt montage
af meget lille mekanisk dimension, og en
drosselspole fra enhver ophugget BCL vil
kunne bruges. Man bemærker, at ensretter
delens minus først skal gennemløbe en mod
stand på 300 ohm (3 Watt) for at komme til
stel. Herom senere.
Udgangsrøret (EL84) er koblet ganske regu
lært. Der viste sig tendens til ustabilitet i rø
ret, men denne lod sig let fjerne med en 5 nF
over
udgangstrafoen.
Forforstærkerrøret
er
et 6 AK 5 (jeg havde tilfældigvis 3 eksempla
rer liggende, som alle blev sat i RX’en), men
EF 86 skulle være bedre egnet. Det er i øvrigt
meget ukritisk, hvilket rør der bliver brugt
her.
Der findes to detektorer, en AVC-detektor
og en signaldetektor. Den sidstnævnte er påkoblet en paralleldiodebegrænser. Indstillin
gen af begrænseren skef i P 4 (0,5 M. log.).

Fig. 1.

Som ses har jeg selv fremstillet min skala.
Modtagerens netdel er ganske enkel. Trafoen giver 2X300 volt — 100 mA, 6,3 volt —
2 amp. (S. E. Jørgensen). Ensretterrøret er en
1805, der med fordel vil kunne erstates af EZ
1)

Jernbanegade 25, Vamdrup.

2)

Det synes vi også. Red.

BFO’en er også en 6AK5, der her er triodekoblet. Selve spolen er færdigkøbt (Prahn B
180/110), men er „doktoreret", så alle de til
hørende komponenter sidder inde i dåsen.
Hvis man fører kablet over til trimmeren
(FLT 60) med skærmet kabel, skulle man
kunne undgå, at S-meteret giver udslag ved
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startet BFO. Som AVC-detector bruges dio
den. i EBF 80.
Dette rør bruges også som sidste MF-forstærker. MF-transferne i 110 kHz MF’en er
Prahn B 110/1. Anden blander består af røret
ECH 81, der foruden sin funktion som blan
der giver en udmærket forstærkning. Anden
oscillator er naturligvis x-talstyret (2000 kHz,
7KG).
Ved betragtning af diagrammet studser
man straks over, at første MF-forstærker er
en modificeret cascode. Den blev sat i som en
midlertidig løsning i mangel af et EF 89, men
da EF 89 omsider blev sat i, viste det sig at
give mindre forstærkning og betydelig mere
støj end caskoden, hvorfor denne skyndsomst
blev genindsat. Det var dog på grund af usta
bilitet nødvendigt at dæmpe gitterkredsen i
ECC 82, men dette vil sikkert kunne undgås
ved at bruge et mere egnet rør som ECC 85.
Desværre er det umuligt at fremskaffe 1900
kHz MF-dåser i Prahn type B (de fremstilles
såvidt vides ikke, men denne misere blev
klaret ved at ombytte 100 pF kondensatorerne
i Prahn B 1600/1 med 75 pF (keramisk!).
Modtageren er bygget op om en Torotor
spolecentral 3 OFSA-5-3001. Torotor fremstil
ler nu en ny type central, der hedder 3 OFSA
-5-6201, som er bedre (og dyrere!), og denne
skulle også kunne bruges. Denne opstilling
forener en ringe egenstøj med en fin for
stærkning. HF-trinet er „lige ud ad lande
vejen". I oscillatoren bemærker man en ka
todemodstand, hvorover en anden triode, der
arbejder som G. G.-triode, aftager oscillator
spændingen. Denne kobling giver meget ringe
tilbagevirkning fra blanderen.
Blanderen er en EF 80, et rør, der viste sig
velegnet til formålet. Signalet føres ind på
styregitteret,
medens
oscillatorspændingen

ECH81

tilføres
skærmgitteret.
Blanderens
skærmgitterspænding er meget kritisk, hvorfor et
potentiometer P2 (30 k lin.) er indsat. Man
husker, at hele HF-delens steltilledninger lod
des til en svær kobberledning, og at denne
kun må have forbindelse med chassis’et ét
sted, nemlig gennem drekoen.
Denne manuelle regulering af HF og MF
sker med henholdsvis P1 og P3 (15 k. lin..).
Der er til dette formål frembragt en negativ
spænding på ca. 25 volt over en modstand på
300 ohm. Denne modstand skal afkobles me
get effektivt (300 μF 50/60 volt), da LF ellers
vil modulere HF-signalet, og et kraftigt hyl
ved en let opskruning af P4 vil blive resul
tatet. Modtageren kan kvæles fuldstændigt
ved anvendelse af denne reguleringsform.
Der omskiftes fra manuel regulering til AVC
med 01, der her er vist i AVC stilling. Der
er kun AVC på de to MF-rør, men denne vil
uden ulemper også kunne påføres HF og
anden blander. I forbindelse med AVC’en
er der påbygget et S-meter med et specielt
S-meter rør (6 AK 5), som afbrydes ved ma
nuel regulering.
Til en gennemgribende trimning af mod
tageren kræves selvfølgelig en målesender,
men da kun et fåtal amatører har adgang til
en sådan, kan en metode, der ganske vist
ikke giver et så godt resultat, anvises. Mange
radioamatører har en VFO på 1,75-1,90 MHz.
Man stiller denne på 1,890 MHz og hænger ca.
25 cm tråd på styregitteret af anden blander.
Med lidt tålmodighed vil det kunne lade sig
gøre at få „hul “ gennem 110 kHz MF’en.
Turen kommer så til 1900 kHz MF’en, der
trimmes til max. på 1890 kHz. Trimningen
foregår uden AVC, men da det er bekvemt
at have S-meteret at støtte sig til, kortsluttes
den del af Ol, der tilslutter S-meter røret.

Centralen er vanskeligere at trimme, men
3,5 - 7 - 14 MHz vil kunne trimmes på over
svingningerne fra en VFO, medens 21 og 28
MHz vanskeligere lader sig trimme uden må
lesender.
Modellen er bygget til at komme i et rack,
der forhindrer mekanisk ustabilitet af chas
siset, men det står frit for at ombøje kanter,
så en større mekanisk modstandsdygtighed
opnås. Selve chassiset, der er af 2 mm alu
minium, måler 51X24 cm, og forpladen 60 X
16 cm. Af et stykke aluminium 410X600X2
mm vil hele modtagerens chassis kunne frem
stilles. I siderne er der anbragt vinkler til
samling af forplade med bundplade (se fig. 5).

der snos om et stykke loddetin (1,6 mm),
hvorpå „fjederen" skubbes ind over benene
på x-tallet, og de frie ender loddes på de
respektive ben på ECH 81. Langs hele MFrækken er der sat lave støttebukke (Ediswan A 701), hvortil alle MF-forstærkerens
komponenter er loddet. Husk: Kun eet stel
punkt til hvert rør! (Se fig. 4).

Fig. 6.
Eksempel på montage af
MF-trin, her med EBF80
med AVC-detektor.

Fig. 4.
Fremstilling af
støttevinklerne
for forpladen.

MF-dåserne er anbragt så tæt ved rørene, at
ledningsenderne på dåserne kunne loddes til
rørfatningerne uden brug af ekstra ledning.
Der er ikke gjort brug af fatning til x-tallet,
da dette bekvemt anbringes i en til formålet
fremstillet bøjle (se fig. 3). Forsøg endelig

Fig. 5.
Bøjle for Xtal.

Til afkoblingsblokke brugte jeg Hunts 250
volts blokke med udmærket resultat, men
keramiske afkoblingsblokke kan varmt anbe
fales.
HF-overføringskondensatorerne
skal
være keramiske. De fleste modstande er ½
watts, og hvor anført er brugt 1 watts (og 3
watts).
På bagkanten er der sat en octalfatning
(eller om man vil: multifatning) til følgende
spændingstilslutninger:
1. Netspænding.
2. Relæspænding.

ikke at lodde på x-tallet, da en udmærket
forbindelse kan opnåes ved hjælp af et styk
ke af isoler et monteringstråd, der som en fje-

3. Højttalertilslutning (også på forpladen).
4. 6 volt til kontrollys (også fordelertavlen).
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Fig. 7.
Boreplan for chassiset. På
bagkanten ombukkes
mindst 1 cm under alle
omstændigheder.

Fig. 8.
Boreplan for forpladen.

Fig. 9.
Den færdige modtager
bagfra.

Liste over de vigtigste ting:
1 stk. spolecentral Torotor (se tekst).

1 stk. skala (se tekst).
1 stk.transfer 2X300 volt, 6,3 volt, 4 volt,

2 stk. MF-dåser Prahn B 1600/1.

1 stk. trimmer FLT 60.

2 stk. MF-dåser Prahn B 110/1.

1 stk. x-tal 2000 kHz (7KG).

1 stk. BFO Prahn B 180/110.

12 stk. rør f. eks. Miniwatt.

3 stk. potentiometre Vitrohm P 280.
4 stk. potentiometre Vitrohm P 254.

3 stk. knebelafbrydere.

1 stk. dreko (se tekst).

1 stk. aluminiumsplade, 410X600X2 mm.
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1 stk. milliamperemeter 0—1 mA.

De nye typebetegnelser for
transistorer
Europæiske transitortyper har hidtil haft
vidt forskellige typebetegnelser, idet hver
fabrik havde sit eget system. Philips, Telefunken, Intermetall m. fl. har brugt forbog
staverne OC efterfulgt af et tal, hvor tallene
er opdelt i serier, der er fordelt passende mel
lem disse fabrikker. F. eks. har Philips haft
70-serien, der så ikke bruges af de andre.
Betegnelsen OC er taget fra det europæiske
system for rørbetegnelser, hvor O så bety
der glødespænding nul volt, og C står for
triode.
Siemens har anvendt forbogstaverne TF,
der står for Transistor, Flade-,
Nu er man blevet enige om at indføre et
ensartet system, der passer bedre for transis
torer, og som giver flere oplysninger, end de
gamle systemer kan. Der skelnes mellem to
hovedgrupper:
1. De typer, der er beregnet for anvendelse
i almindelige radio- og TV-modtagere
m. m., kendetegnes ved to bogstaver
efterfulgt af et trecifret tal. Disse produ
ceres i store serier, og bliver billigst,
hvorfor denne gruppe nok har størst
interesse for amatørerne.
2. De „professionelle" typer, der anvendes
til mere krævende opgaver og i mere
specielle apparater, kendetegnes ved tre
bogstaver efterfulgt af et tocifret tal.
Bogstavernes betydning er
Første bogstav:
A Germaniumdioder og germanium PNPtransistorer.
B Siliciumdioder og silicium PNP-transistorer.
N Germanium NPN-transistorer.
Andet bogstav:
A Dioder.
B Dioder, der er specielt beregnet til brug
som variabel kapacitet (varicaps).
C Almindelige LF-transistorer.
D LF-effekttransistorer.
F HF-transistorer for lav effekt.
L HF-effekttransistorer.
P Foto-halvledere (dioder og transistorer).
S „Switching" transistorer, d. v. s. for an
vendelse i DC-convertere, multivibratorer etc., for lav effekt.
U Som S, men for høj effekt.

T

Transistor med thyratron-karakteristik,
d. v. s. hvor styreelektroden kun kan
starte strømmen, men ikke afbryde den
igen. Typen kendetegnes ved navne som
Thyristor,
Shockley
Diode,
Controlled
Rectifier.
Y Effektdiode (ensretter).
Z Zenerdiode, referencediode.
Det tredie bogstav har ingen teknisk betyd
ning, dette gælder også for de efterfølgende
tal. Der synes ikke at ville blive tale om at
tildele de forskellige fabrikker særlige serier.
Det ny system anvendes ikke på de gamle
transistor- og diodetyper, men disse vil jo
forsvinde af sig selv, efterhånden som nye og
bedre typer fremkommer.
Yi kan lige så godt lære disse bogstavers
betydning udenad med det samme, så det fal
der lige så naturligt at tyde AF 100 som „PNP
germanium HF-transistor“, som det nu er at
tyde EL 84 som „udgangspentode i novalserien med 6,3 volts glødespænding".

Prøver for radioamatører
Til underretning meddeles, at der vil blive
afholdt prøver for radioamatører i maj må
ned d. å.
Sidste frist for tilmelding til disse prøver
er den 25. april d. å. for ansøgere øst for
Storebælt og den 20. april d. å. for ansøgere
fra den øvrige del af landet.
Tilmelding sker ved indsendelse af ske
maet „Ansøgning om sendetilladelse" i ud
fyldt og underskrevet stand; ansøgere, der
har været indstillet til en tidligere prøve,
må indsende fornyet anmodning på et brev
kort.
Tilmeldinger, der indkommer efter oven
nævnte datoer, vil blive henført til de næst
følgende prøver.
Jørgen Nielsen / Y. O. Bendtsen, ass.
KASSEREREN MEDDELER:
Fristen for indbetaling af kontingent for året
1961/62 samt for april kvartal er nu nået, og des
værre er der mange, som har glemt at få det til
sendte
indbetalingskort
ekspederet.
Sædvanligvis
plejer kassereren ved udsendelse af et lille kort at
minde de pågældende om forglemmelsen og sam
tidig forlænge indbetalingsfristen med nogle dage.
Et sådant kort vil denne gang ikke blive udsendt,
men har jeg kontingentet her senest den 25. marts,
så kan det lige nåes.
Hører du til dem, som har glemt at få kontin
gentet afsendt,så husk det nu, for du kan jo allige
vel ikke undvære dit OZ m. m.
73 Kassereren.
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Begyndersiden
Erik har nu fået købt alle komponenterne
til
sin
LF-forstærker,
hvortil
diagrammet
blev bragt i februarnummeret.
— Godaften, ja nu har jeg altså købt delene, men
jeg må lige spørge dig om noget, inden jeg be
gynder at bygge!
— Du ser så betænkelig ud, Erik, du har vel ikke
fået noget forkert?
— Det er netop sagen! Alt er fuldstændig som på
din liste undtagen blokkondensatorerne. Man kan
slet ikke få de værdier, du har opgivet. Jeg var lige
ved at gå igen uden kondensatorer, men så blev
jeg overtalt til at tage nogle af dem, der fandtes, og
som altså ligger noget fra de rigtige i værdi, og nu
er jeg i tvivl, om de kan bruges!
— Lad mig se, hvor galt det er. Her er først dem
til tonekontrollen, der har du fået 200 pF istedet for
220 pF, 2nF i stedet for 2,2 og 20 nF i stedet for 22
nF. Ved du, at sådanne kondensatorer i bedste fald
har en tolerance på +/- 10 % af værdien, d. v. s.
den 20 nF kan godt være 22 nF, og den, der er
stemplet 22 nF, kan udmærket være på 20 nF; den
kan også være 24 nF. I praksis er det den samme
blok, der blot er stemplet forskelligt, alt efter, hvad
man har bestilt hos fabrikanten. Forskellen er alt
så ens, som man siger.
— Men tonekontrollen kommer vel ikke til at
virke helt på samme måde med 20 nF som med 22
nF, hvis vi antager, at værdierne passer?
— Forskellen svarer til 10 %, der igen svarer
til ca. een dB. Det kan du overhovedet ikke høre!
Modstandene er iøvrigt også behæftet med en tole
rance på mindst 10 så der gør det samme for
hold sig gældende. Selv om summen af alle toleran
cerne er sådan, at afvigelsen i tidskonstaten R x C
bliver størst mulig, vil forskellen mellem din og
min forstærker alligevel ikke kunne høres.
— Jamen se nu overføringsblokkene, de blev kun
på 50 nF, det er mere end 25 4/o under den rigtige
værdi, vil det ikke have nogen indflydelse?
— Nej, men for at du kan blive overbevist, skal jeg
vise dig, hvordan man kan regne det ud! Vi tager
udgangsrørets gitterkompleks, der består af over
føringskondensatoren
på
68
nF
og
gitteraflederen
på 0,47 megohm. Disse to komponenter vil tilsam
men afgøre hvor lav en frekvens, der kan overføres
uden dæmpning. For at få et eksakt tal at regne
med, har man vedtaget, at den nedre grænsefre
kvens er den, hvor dæmpningen netop er 3 db,
d. v. s. hvor gittervekselspændingen er faldet til
0,7 gange anodevekselspændingen for ECC83. Dette
sker ved den frekvens, hvor vekselstrømsmodstan
den, eller reaktansen, som den kaldes, af konden
satoren netop er lige så stor som modstanden. Med
68 nF og 470 kOhm får vi en grænsefrekvens på ca.
5 Hz. Med en 25 % mindre kondensator bliver
grænsefrekvensen 7 Hz. Da højttaleren med garanti
skærer af ved mindst 40 Hz, er disse meget lave
frekvensers
nøjagtige
værdi
altså
komplet
lige
gyldig. Du kunne formodentlig bruge kondensator
værdierne helt ned til 10 nF, uden at det gjorde
væsentlig forskel.
— Men sig mig, hvorfor bruger du disse „skæve"
værdier?
— Det er fordi de er tal fra den internationale
normrække, der omfatter værdierne 10 12 15 18 22
27 33 39 47 56 68 82 100 o. s. v., den samme, der
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bruges for modstande. Denne række har den store
fordel, at to tal, der står ved siden af hinanden,
altid har samme indbyrdes forhold, meget nær i
hvert fald. I ± 10 % rækken er springet til næste
værdi altid 20 %, og det giver en meget mere
praktisk graduering end den „gamle" række 10 20
25 50 100, som hovedparten af grossisterne desværre
udelukkende fører på lager. De fremhævede tal er
20 %-rækken, der er tilstrækkelig fin til de aller
fleste formål. Nå, det hele er jo sådan set ikke af
større betydning, for, som du har set, er konden
satorstørrelsen i næsten alle tilfælde meget ukritisk,
men nu spurgte du jo, og det er altså svaret.
— Jeg takker, men jeg er ikke QRU endnu! Der
er stemplet 400 WV DC på blokkene, er det prøve
spændingen eller hvad?
—
Nej,
det
er
arbejdsspænding,
det
betyder
„working volts" jævnspænding. Man angiver altid
arbejdsspænding,
prøvespændingen
er
3—5
gange
højere, men hold altid spændingen under den påstemplede, så sker der ikke noget. Det skal også
overholdes, mens rørene varmer op og altså endnu
ikke trækker strøm, og det kan godt give en vis
forskel!
— Det er jo papirkondensatorer alle sammen, det
står stemplet på, men hvad betyder det der EXT.
FOIL?
— Ja, de her er med papirisolation, men de er
bedre end almindelige papirkondensatorer, for papi
ret er imprægneret med en særlig mineralsk olie,
der forbedrer
isolationen
betydeligt.
Der er
dog
andre typer, der er endnu bedre. Påskriften, du
spurgte om, betyder, at der er elektrisk forbindelse
fra tilslutningsledningen til hele kanten af elek
trodefoliet, således at blokkens selvinduktion bliver
mindst mulig. Den kan så bruges som afkoblings
kondensator ved HF, men ved LF er dette uden
betydning.
— Hvad er det for nogen, der er bedre?
— I stedet for papir kan man bruge nogle af de
nye plasticstoffer, f. eks. polyester, der kan gøres
tyndere og alligevel give bedre isolation og højere
gennemslagsstyrke. Papiret er man nemlig nødt til
at lægge dobbelt, da der altid findes små huller
i det, de vil blive dækket af lag nr. 2. I en polyesterfoliekondensator kan man nøjes med eet lag. Sådan
en er også UFB som HF-afkobling, og så er den
meget mindre og ikke dyrere. De vil nok efter
hånden helt fortrænge de gamle papirblokke.
— Hvad med de keramiske blokke?
— De har absolut ingen fordele ved LF eller til
afkobling i MF- og HF-forstærkere, undtagen på
VHF. De er bare dyrere.
— Hvor bruger man så glimmerblokkene?
— Glimmerkondensatorer er de dyreste, men dem
behøver man kun at bruge ganske enkelte steder.
I afstemningskredsen i VFO’en er blokke med glim
merisolation med pålagt sølvlag fortrinlige, da de
har meget lille temperaturkoefficient og er meget
stabile. Enkelte steder i senderen, hvor der går
store
HF-strømme
som
i
udgangskondensatoren
i
PA-trinnets Pi-led, kan man have fordel af de
meget lave tab. De allerfleste andre steder er de
keramiske og f. eks. polyesterblokkene akkurat lige
så gode. Når man ser så mange glimmerblokke
anvendt i konstruktioner, skyldes det ukendskab til
disse forhold! I „gamle dage" var papirkondensato
rerne
dårlige,
og
keramiske
„hi-caps“
eksisterede
ikke, så der måtte man bruge glimmer på krævende
steder — det kan vi more os over i dag!
(Fortsættes).

Af OZ7BF, Adélhardt.

Modstande i parallel. Kapaciteter
i serie.
Amatøren har i sine eksperimenter ofte
brug for parallel- og serieforbindelse af mod
stande og blokke, måske fordi man mangler
en modstand eller kapacitet af en ganske
bestemt værdi.
Forbinder man to modstande eller to spo
ler i serie, så bliver den samlede værdi sum
men af de to komponenters enkeltværdi, men
ved modstande i parallel eller kondensatorer
i serie ved man, at den samlede værdi ved
yderpunkterne bliver mindre end den mind
ste værdi, der er anvendt. Hvor meget den
nøjagtigt bliver, skal man normalt regne ud
efter denne kendte formel:

Den på 25 ohm kalder vi for RI, og i rubriken lodret finder vi i bunden RI tallet 25.
Den anden modstand var på 10 ohm, og den
kalder vi for R2 og finder øverst vandret tal
let 10. Idet vi nu går lodret ned til ud for
25, aflæser vi i skæringspunktet tallet 7,15,
og det vil så sige, at modstanden på yder
punkterne vil være 7,15 ohm.
Alle værdier, selv for de største modstande
vi har, kan aflæses hurtigt, idet man så mul
tiplicerer tallene 10—100—1000 eller 10.000,
og vi vil tage endnu et eksempel:
To modstande på 10.000 ohm parallelt, hvad
giver det?
tiplicerer med tallene 10-100-1000 eller 10.000,
giver dette jo 10.000) på RI som R2 og kom
mer ned til skæringspunktet med tallet 5, og
dette tal multiplicerer vi så med 1000 og har
fundet den rigtige værdi. Man kunne også
sige, at to modstande på 10 kiloohm giver tal
let 5 kiloohm.
Kapaciteter
kendte formel:

serie udregnes efter denne

Det kan tage lidt tid at regne denne ud, og
man kan ikke forudse resultatet, hvis R1 og
R2 ikke er lige store; man ved kun, at det vil
blive mindre end værdien på den mindste
modstand. Jeg bringer derfor denne gang en
tabel, hvor man meget hurtigt kan overse
den værdi, to modstande i parallel vil give.
For nye amatører ser det måske lidt ind
viklet ud, og lidt forklaring er derfor nød
vendig. Lad os tage et par eksempler:
Vi har en modstand på 25 ohm og en på
10 ohm, hvad bliver den samlede modstand,
hvis disse lægges parallelt?

Her kan man anvende tabellen, som den
blev anvendt ved modstandsværdierne. Har
man en 500 pF kondensator (Cl), kan man
hurtigt af tabellen se, at den i serie med en
C2 på 100 pF vil give en kapacitet på 83 pF,
og er C2 på 200 pF, bliver det 143 pF o. s. v.
Man kan også hurtigt overse værdier til
beregning af forkorterkapaciteter, således at
man også kan beregne seriekapacitet ved
superosc. Naturligvis giver tabellen kun de
lige værdier på C1-C2, men man kan altid
tilnærmelsesvis se resultatet og så regne efter
formlerne.

Måling af et instruments indre modstand
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Nr. 199. Hermed et spørgsmål angående
rørvoltmeteret beskrevet af OZ5MS i april
OZ 59 side 71.
1. Er stømforsyningen beregnet for DCnet? Hvis svaret er nej, da hvorfor?
2. Hvis instrumentet bygges til drift fra
ensretter og forsynes med 108 Volt stabilise
ret spænding, skal man så udelade R9, R10
og R 1 1 ?
Svar. ad 1. Instrmentet er ganske givet
beregnet til drift fra en ensretter, da chas
siset, der jo er forbundet til fællespunktet for
R9 og R10 ellers ville komme til at svæve på
den halve netspænding i forhold til jord, og
altså være berøringsfarlig. Endvidere ville
instrumentet så også være uanvendeligt til
måling på universalopstillinger. Jeg tyder
iøvrigt forfatterens ejendommelige bemærk
ninger i slutningen af „Det færdige kreds
løb" som en advarsel herom.
ad. 2. Som det fremgår af ovenstående, kan
de omspurgte modstande ikke udelades i den
ne opstilling, men jeg skal gøre opmærksom
på, at 108 Volt er for lidt til at give et til
fredsstillende resultat, og foreslår dig at for
øge den samlede spænding til 150 Volt.
Iøvrigt skal jeg oplyse, at der i diagram
met mangler en polvender for instrumentet.
Hvis det er lavet som diagrammet viser, vil
det kun kunne slå ud til den rigtige side, når
den målte spænding er positiv i forhold til
stel, medens instrumentet vil slå baglæns
både ved måling af spændinger, der er nega
tive i forhold til stel og ved måling af veksel
spændinger.
Nr. 200. Da jeg kunne tænke mig at bygge
en lille handy QRP-TX for 220 V DC. fandt
jeg i OZ februar 57 side 23 en beskrivelse af
en sådan, som tiltalte mig, og som jeg også
har det meste af grejet til, bortset fra spoler
ne. Da disse i bladet kun er beskrevet med
μH, ville jeg være taknemlig for, om Teknisk
Brevkasse kunne give mig oplysninger om
spolediametre og vindingstal for disse.
Jeg har en 3-gangskondensator fra „FUG
XIV“ min. C 10 pF og max. C 32 pF pr.
sektion, som jeg regner med at bruge dertil.
Iøvrigt vil jeg gerne have oplyst, om der el
lers er noget at bemærke til konstruktionen.
Svar. Til diagrammet skal bemærkes, at de
to sektioner af S3 skal forbindes således, at
kortslutningen af L4 sker fra enderne af spo
len og ikke fra midten som vist i diagrammet,
ellers bliver koblingen mellem de to virk
somme dele af spolen for løs. Endvidere er det

uheldigt at doble i PA-trinet, når dettes ano
dekreds er udført som et π-led, da dette lader
styrefrekvensen gå udæmpet videre til anten
nen.
Når TX-en kun skal anvendes på DC,
kan GI og C30 udelades, idet C29 da skal væ
re en papir- eller olieblok på 2—4 μF. Da der
jo ikke er fare for at anodespændingen ryger
i vejret i sendepauserne, kan R11 også spares.
For at kunne besvare spørgsmålet om spo
lerne har jeg gennemregnet alle styrekred
sene og mellemkredsen. Heraf fremgår, at
værdierne for C3 og C5 i styklisten er ombyt
tet og endvidere at værdierne for L1 og L4
er rigelig store. Hvis LI vælges på 40 μH, skal
seriekapaciteten T1 + Cl + C2 kunne vari
eres fra 53,3 til 65,9 pF for at dække det an
givne område.
Med L2 = 10μH gælder tilsvarende at T2
+ C3 + C4 skal kunne varieres fra 138 til
145 pF og for L3 ligeledes på 10 μH skal T3
+ C5 + C6 kunne varieres fra 60 til 65 pF.
T5 er jo beregnet på at kunne udbalan
cere udgangskapaciteten af V2, da denne kun
er 6,7 pF er en 10 pF trimmer tilstrækkelig,
og er lettere at indstille.
Ved beregningen af L4 har forfatteren
øjensynlig glemt at tage+idgangskapaciteten
af V2 og indgangskapaciteten for V3 hen
holdsvis V4 med. Gøres dette, viser det sig,
at L4 ikke bør være større end 63 μH til 3,5
MHz.
De ønskede selvinduktioner kan selvfølge
lig fås ved utallige kombinationer af diametre
og vindingstal, men for ikke at få alt for
mange dimensioner at operere med, og lige
ledes for at få dimensioner der giver det nød
vendige Q uden alt for store udvendige
dimensioner, har jeg valgt at beregne L1 til
L4 incl. til vikling på 30 mm diameter rør
med 0,5 mm emaill. tråd viklet med % tråd
diameters spacing. Derved kommer man til
følgende:
LI. 48 vindinger, 40 mm viklingslængde.
L2 og L3. 17 vindinger, 14,5 mm viklings
længde.
L4. 18 + 6 + 3 + 9 + 9 + 3 + 6 + 1 8
ialt 72 vindinger, 60 mm viklingslængde.
Til L5 og L6 bør nok benyttes noget svæ
rere tråd. L6 kan f. eks. vikles med 1,0 mm
emaill. med 0,5 mm spacing og skal da bestå
af 10 + 13 vindinger.
Viklingslængden 34,5 mm.
Endelig er der L5. Her kunne der egentlig
med fordel anvendes en form med en mindre
diameter, men med 30 mm 0 og 1 mm tråd
spaced ca. 0,5 mm er passende. Vindingstal
2 + 1 + 1 .
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Jeg skal tilføje, at værdien for L5 forekom
mer mig at være alt for lille, i forhold til L6
bør totalinduktionen være ca. 3,2 μH. Jeg har
derfor beregnet data for en spole med denne
selvinduktion. Den skal på 30 mm Ø have
5 + 2 + 3 vindinger fra anoderne til L6 af
1,0 mm tråd med 0,5 mm spacing, længde ca.
16 mm.
Nr. 201. Kunne du ikke hjælpe mig med et
diagram over et simpelt rørvoltmeter til brug
som afstemningsindikator på en FM-forsats.
Jeg har hidtil brugt mit universalmeter på
50 volt området, men det er jo i længden lidt
upraktisk. Jeg kunne tænke mig at benytte
et mA-meter med +/-=- 0,5 mA (midtpunkts
instrument.
Nedenfor diagram af detektoren. Universalmeteret har hidtil været tilsluttet mellem
stel og punkt C, hvor der fremkommer den
sædvanlige S-formede DC-spændingskurve.
Svar. Jeg har ikke medtaget dit diagram,
men henviser andre læsere til fig. 68 i OZ 58
nr. 9 side 198, idet det omtalte punkt C er
forbindelsespunktet for 50 kOhm, 1 nF og 10
nF i LF ledningen.
20-30k

Fig. 201
Det ønskede diagram ses i fig. 201. Mod
standen i serie med instrumentet benyttes til
at regulere dettes følsomhed til en passende
størrelse, og kan om ønskes erstattes af en
fast modstand. Potentiometeret mellem kato
derne benyttes til nulstilling af instrumentet,
når det modtagne signal ikke er moduleret.
Nr. 202. Jeg er kommet i besiddelse af Collins mechanical filter, F455 C-31 (MF 455 kc/s,
båndbredde 6 db down: 3,1 kc/s). Jeg har
tænkt mig at anvende dette i en modtager,
jeg har under bygning, men jeg er ikke helt
klar over komponentværdier til kobling mel
lem de 2 MF-rør. Kunne du ikke oplyse mig
om disse. Jeg har tænkt mig at anvende 6BA6,
6BE6 eller EF89 som MF-rør, eller har du et
bedre forslag?
Svar. Hvis man skal have fornøjelse af fil
teret, vil det være mest hensigtsmæssigt at
indbygge det mellem blanderen og 1. MF-rør,
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men desværre har jeg hverken i QST eller
diverse ARRL håndbøger kunnet opspore de
ønskede data, men kun en anvisning på at
følge de af fabrikanten givne forskrifter. Der
er derfor næppe andet at gøre end at skrive
direkte til: Collins Radio Company, Cedar
Rapids, Iowa, og bede om de ønskede oplys
ninger for der er vel ikke en af læserne, der
kan og vil hjælpe?
Til MF-rør ville jeg foretrække EF 89,
hvad du skal bruge som blander vil jo bl. a.
afhænge af, hvilken blandingsform, du har
tænkt dig at bruge.
Nr. 203. Jeg har haft en masse besvær med
at få et modtaktskoblet udgangstrin i en BCLmodtager, hvori der før har siddet 2 stk.
UBL 1, men hvori jeg nu har indsat UT 84 til
at køre rigtigt.
Der er det i vejen, at styregitrene i begge
rør får p o s i t i v gitterforspænding, så rø
rene trækker alt for stor anodestrøm.
Jeg har spekuleret meget over dette pro
blem, men har ingen løsning kunnet finde.
Så vil jeg gerne have nogle bølgelængder
og klokkeslet for nogle stationer som telegra
ferer så langsomt, at en begynder kan følge
med.
Svar. Det er sikkert koblingskondensato
rerne, fra fasevendetrinet, der er begyndt at
lække, således at anodespændingen går over
på styregitrene.
Desværre fremgår det ikke af den tilsendte
skitse, hvorledes fasevendertrinet er udført,
men den anførte fejl optræder hyppigt, når
almindelige rulleblokke bliver ældre. Prøv at
udskifte dem med gode glimmer- eller kera
miske blokke.
Den svenske armé’s signalskole sender tele
graferingslektioner med varierende hastighe
der fra 30—100 tegn pr. minut, alle formid
dage og aftener på ugens fem første hverdage.
Kaldesignalet er SHQ og bølgelængderne er
74,7 m, 40,7 m og 38,5 m. Et fuldstændigt pro
gram falder vist uden for brevkassens om
råde, men måske vil HR finde plads til dette
i et kommende nummer.
Nr. 204. I anledning af, at vi er sat under
mistanke for at have forårsaget forstyrrelser
på 165,7 MHz ved benyttelsen af vore to
meter stationer, beder vi dig hjælpe os med
følgende:
Hvilke muligheder mener du der er for for
styrrelser på den nævnte frekvens med vore
stationer, der begge er krystalstyrede, den
ene med 8080 kHz og den anden med 24,4
MHz, og iøvrigt benytter 24 og 48 MHz i mel
lemtrinene og kører henholdsvis G2 modula
tion og 18 W input, og Heising modulation og

»Maria Maluca« antennen
Ved H. Rossen, OZ3Y.
I Sydamerika er en antenne med dette navn
blevet meget populær. Årsagen til dens popu
laritet skyldes sikkert at den, frem for alt, er
let at fremstille og kan arbejde på 3 bånd,
nemlig 10, 15 og 20 meter.
I sidste nummer af „CQ-PA“ omtales den
af OA4KF (ex PAoXE). Måleresultater er
ikke opgivet. Hans ven, der bruger antennen,
har med en 6146 i PA samt „low power“ mo
dulation worked 87 lande på 3 måneder. -—
Det siger nu ikke ret meget, men er dog et
bevis for, at dens effektivitet er ret god.
Det drejer sig om en to-elementer, hvilket
fremgår af skitsen som vi har lånt fra „CQPA“. Direktoren er afstemt til 10-meter bån
det, OA4KF oplyser, at direktoren tilsynela
dende også har en vis indflydelse på de to
andre bånd. — Dette er nu meget lidt sand
synligt, ud over en vis skærmvirkning. En
sammenligning vil antagelig se således ud:

Målene, der fremgår af skitsen, passer for
det europæiske cw/fone bånd, (alle tre). Som
feeder har man med godt resultat anvendt
300 ohm twin-lead, og følgende længder vil
være velegnede: 11,70 m, eller 18,50 m, eller
23,55 m, idet disse skulle være kompromis for
bedste standbølgeforhold paa de tre bånd.
Summa summarum: Optager meget lidt
plads. Billig at fremstille. Bedre end 3 faste
dipoler. „Beam“ for 10 meter båndet.— Den
har en chance for at blive populær også her
i Europa.

10 meter: Som en 2 elm. Yagi.
15 meter: Som en drejelig dipol.
20 meter: Som en forkortet dipol.

3 W input. Afstanden til det forstyrrede an
læg henholdsvis 100 og 300 m.
Vi har benyttet stationerne hver eneste
aften siden engang i oktober sidste år, og for
styrrelserne er først begyndt for ca. 14 dage
siden. Støjens karakter: Squelchen aabner, og
der høres brudstykker af modulation.
Vi har været på stedet for at høre støjen,
idet vi havde stationerne kørende med modu
lation, men kunne ikke spore noget som helst.
Årsagen til at vi alligevel skriver er, at ser
vicemanden, der selv er radioamatør, stadig
væk vil gøre os ansvarlig for forstyrrelserne.
Svar. Det er jo en gammelkendt sag, at når
der er noget i vejen med et eller andet radio
anlæg, bliver den eller de nærmeste sender
amatører altid udsat for mistanke. Jeg husker
således et tilfælde for mange år siden, hvor
en kendt amatør blev beskyldt for at have
pumpet så meget effekt ud i æteren, at der
løb sort beg ud af naboens modtager, men det
er sørgeligt, at en radioamatør kan få sig selv
til at påstå noget lignende.
Udfra de givne oplysninger kan i n g e n
harmoniske af de benyttede krystalfrekven

ser, heller ikke nogen af de mulige, ikke
nævnte falde på den omtalte frekvens, og den
omstændighed, at der ikke kunne påvises no
get ved den foretagne prøve, kan vel også
tages som et bevis for, at forstyrrelserne skyl
des andre årsager.
I stedet for at granske mere i denne sag,
synes jeg, det er det mest rimelige at lade
servicemanden prøve på at finde den virke
lige skyldige, og derefter tage affære overfor
denne.
Nr. 205. Kan du give mig data og sokkel
forbindelser for et rør 6973 af RCA’s fabrikat,
jeg har ikke kunnet finde det nogen steder.
Svar. Desværre er det gået mig som dig.
Jeg har heller ikke noget sted kunnet finde
det omtalte rør opført.
Er du sikker på, at du har læst tallet rig
tigt, eller er der måske en af læserne, der kan
hjælpe.
Spørgsmål til april nummeret bedes ind
sendt senest den 20. marts. Husk medlems
nummer plus eventuelt kaldesignal eller DR
nummer.
73 deOZ2KP.
83

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA
Når chassis’et
skal bearbejdes
Lidt om opmærkning,
boring, hulværktøj
og borelærer

Når chassis’et er indkøbt, eller man selv har
fremstillet
denne
vigtige
radiobestanddel,
kommer
det ikke helt lille arbejde med at opmærke og bore
alle de mange huller af forskellig størrelse, som
komponenterne kræver til deres fastgørelse.
Forud er naturligvis gået et større arbejde med
at placere løsdelene — både hvad ledningsføring og
pladsforhold angår. Jeg tænker ikke på de tilfælde,
hvor diagrammet er ledsaget af en gennemtænkt
boreplan, men mere på de forhold, som følger af,
at man kun har et diagram til rådighed og så
selv skal udarbejde en god og overskuelig placering.
Vi kan vist godt være enige om, at for den arbej
dende radioamatør, er det sidste vel nok det mest
almindelige.
I sådanne tilfælde er det klogeste, man kan gøre,
at fremskaffe de komponenter, man har brug for
og så placere tingene foran sig på bordet; det gæl
der lampesokler, transformatorer — både mellem
frekvensog
lavfrekvens-måleinstrumenter,
spoler,
ensretterventiler o.s.v. o.s.v. Man får da hurtigt et
overblik over, hvor stor en flade der skal benyt
tes, og når man er nogenlunde sikker på placerin
gen, anbringer man tingene på nøjagtig samme
måde på et stykke hvidt karton og ridser omkred
sene af; så først er man klar til at fremstille den
rigtige tegning. Vi skal nemlig nu have alle måls
angivelser nøjagtig optegnet; dette letter kolossalt,
når chassis’et skal opmærkes, thi sokkelhuller, trans
formatorhuller etc. skal jo altid bores nøjagtige,
for at fastgørelse kan ske. Betragt f. eks. teknisk
redaktørs boreplan for en 5 rørs modtager i sept.

1960. Det er en sådan boreplan, man punkt for
punkt skal fremstille, når man skal overføre det
enkle diagram til en brugbar arbejdstegning. Læg
f. eks. mærke til de stiplede arbejdslinier, der angi
ver, at en hel række komponenter ligger i samme
linie og som følge deraf kun behøver at angives
med et eneste mål, nemlig liniens afstand fra
chassiskanten. Det er også hensigtsmæssigt at optage
stiplede midterlinier, idet flere mål herfra kan ud
lægges til begge sider. De mål vi skal indføre på
tegningen er i reglen tingenes centrumsmål, og i
centret kan vi så senere med passer optegne huls
størrelserne.
Det var tegningen. Det næste bliver at overføre
denne til chassispladen. Hertil benyttes en ridse
spids, det er en tynd stålstang, som man nemt selv
kan lave, idet man tager et stykke såkaldt meter
stål, 3 til 4 millimeter tykt og 15 til 20 cm langt.
På dette sliber man med smergelsten en lang slank
spids, hvorefter man gløder spidsen i gasflamme,
så den bliver lysegul, og så i samme nu brutalt
stikker spidsen i vand. Herved vil spidsen blive
hård og skærende. Man ridser målene ind i chassis’et
i stedet for som tegningen at benytte blyant, og
man sørger for, at alle punkter opmærkes ved de
nødvendige
kryds.
Når
opmærkningen
er
udført,
kommer boringen. Man kan ikke forvente, at boret
fanger lige i krydspunktet, derfor er det nødvendigt
at kørne overalt. En kørner er et spidst instrument
ligesom ridsenålen, men noget mere kort i tilspids
ningen. Man sætter kørneren lige i ridseliniernes
krydsningspunkt og slår så i den anden ende med
hammeren, så der fremkommer et hul på et par
millimeters dybde. På denne måde skal vi nok få
boret til at fange.
Til de almindelige huller benyttes håndborema
skiner, men vanskelighederne melder sig, når vi
skal til at bore huller til lampesokler. Har vi ikke
en
større
værkstedsboremaskine
til
rådighed,
må
man indenfor den til lampesoklen svarende hul
cirkel bore i ring en række huller. En lille mejsel
kan så bruges til at fjerne mellemrummene, og med
en rundfil kan man så foretage smukseringen. Resul
tatet er ikke altid pænt, og metoden er besværlig.
Her vil det være på sin plads at anvende det
såkaldte Q-Max værktøj. Q-Max hulskærere består
af to cirkelrunde skåle siddende omkring en fælles
skrue, en såkaldt umbrakoskrue. De to skåle har
A
Huldiameter

B
Hulafstand

Hul-størrelse Q-Max
eng. tomm.
millimeter

Sokkeltyper

Rørserie

7-polet miniature ...................................

90—99

8 mm

22.5

5/8

16

9-polet noval ...........................................

80—89

8 mm

29.0

3/4

19

Rimlo ck ..................................................

40—49

8 mm

29.0

3/4

19

Oktal (også amerikansk) ......................

30—39

10 mm

38.00

1“

25.4

Locktal-9-polet .......................................

20—29

10 mm

47.00

11/4—1½

32

P-sokkel ..................................................

1—9

10 mm

47.00

1½

38
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skærende kant, så når en tynd plade, som er
boret til umbrakoskruens tykkelse, anbringes
lem skålene og skruen drejes, går de to skåle
men og udklipper et rundt hul svarende til
sokkels størrelse.

for
mel
sam
rør

begge ender. Den tykke neddrejning er til at slå
på med hammer, og den tynde er styretap. B er et
leje for styretappen i A, og C har et hul i midten,
hvori lejet B anbringes. B er to mm kortere end C.
C og A skal være hærdede. Anbringes nu en for
boret plade mellem A og C, vil styretappen på A
gå ind i styrelejet, og når der slås et slag med en

Fig. 1.
Der findes Q-Max hulskærere til de fleste almin
delige rørsokler, men både ved opmærkningen og
ved boringen er det nødvendigt at vide, hvilke
størrelse huller en rørsokkel kræver. Der er jo både
det hul, rørsoklen skal sidde i, altså det hul QMax’en udstanser og de to mindre huller til fastgøring af soklen, og endelig er der det hul, der
ved Q-Max hulskæring skal forbores med, for at
værktøjet kan benyttes.
Nedenfor er opstillet en tabel over de forskellige
rørserier med deres sokkeltyper. A angiver boret,
som skal bruges til forboring med Q-Max, B angiver
rørsoklernes hulafstand, og endelig er hulstørrelsen
for Q-Max værktøj angivet i tommer og millimeter.
Det er mit indtryk, at denne tabel kan være til
god nytte ved tegning og opmærkning, thi de fleste
er stærkt i vildrede med sokkeltypernes benævnel
ser og størrelsesforhold.
Ved boring af opspændingshullerne til rørsokler
ne kan det ofte knibe med den helt rigtige tilpas
ning — dette gælder forøvrigt også mellemfrekven
serne. Det kan da betale sig, såfremt man laver
meget af den slags arbejde, at fremstille en bore
lære. En sådan kan man lave af en to mm jern
plade. Fig. 1. I omkreds skal den være en bagatel
større end den tilsvarende rør-sokkel eller mellem
frekvens. I centrum af denne plade bores et hul
svarende til f. eks. Q-Max’ens umbrakoskrue og
derefter de øvrige huller med de til rørsoklen sva
rende skruestørrelser.
Denne borelære kan derefter benyttes på følgende
måde. Først bores i chassis’et det til umbrakoskruen
svarende
midterhul.
Derpå
fastspændes
borelæren
i dette hul ved en tilsvarende skrue og møtrik,
dernæst bores gennem borelæren de øvrige huller.
Så flyttes borelæren til næste hul o.s.v. Det er ind
lysende, at man må have en borelære til hver
rørsokkeltype,
men
ulejligheden
ved
at
tildanne
sådanne lønner sig rigeligt.
Hvis man har en amatørven, der har adgang til
drejebænk, og det er jo meget almindeligt, gengiver
jeg her en god metode til fremstilling af et hul
apparat.
A
er
en
cylinder
med
neddrejning
i

Fig. 5.

hammer på A, virker A som overstempel og C som
understempel. I stedet for det runde emne C, kan
et firkantet emne benyttes, og heri kan sættes en
hel serie af forskellige bøsninger, så man kan dække
alle foranstående sokkeltyper.

6PA.

Ulovlige radioudsendelser.
Til underretning skal man herved meddele, at 2
ulicenserede
radioamatører
ved
retten
i
Ribe
i
februar måned d. å. har vedtaget bøder på hhv.
50 og 200 kr. for bl. a. ulovlig benyttelse af radio
sendere.
De
ulovligt
benyttede
radioanlæg
blev
konfiskeret til fordel for statskassen, og forvand
lingsstraffen fastsattes til hæfte i 6 dage.
E. B.
Børge Nielsen.
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Kalibreringsudsendelse
Paa manges opfordring skal jeg søndag den
26.
marts foretage kalibreringsudsendelse på 80
meter
båndet.
Udsendelsen
foregaar
efter
dette
skema:
Kl. 9,00—9,02
Frekvens 3500 kHz
- 9,05—9,07
—
3550 —
- 9,10—9,12
—
3600 —
—
3650 —
- 9,15—9,17
- 9,20—9,22
—
3700 —
—
3750 —
- 9,25—9,27
—
3800 —
- 9,30—9,32
Frekvenserne 3500—3550 bliver udsendt med CWkaldesignalet OZ7EU og lange streger. Til de øvrige
anvendes Fone.
Frekvensnøjagtigheden
vil
være
inden
for
± 100 Hz, altså 0,1 kHz.
73 — OZ7EU.

TIPS
Her

er

en

lille

fidus,

som

del

„SURPLUS"-kabinetter

som

efter

ombygningen

småhuller,

som

en

måske

og

har

nok

fået
så

kan

redde

forplader
en

masse

dygtig

en

m.

m.,
ekstra

jonglør

med

Nillisk-sprøjten ikke har råd for.
Hos

en

farvehandler

nødvendige
(ca.

antal

4,50

kr.

eller

lignende

„Self-Adhesive

pr.

m).

Denne

Plastic’en

klæbes

at

alle

huller

(fra

plasticsiden)

med

kanter bør overlappe ca.
næsten

ikke

øde

lægges. (Pas dog på
den
varme
loddebolt). Den kan hol
de på selv meget
varme kabinetter.
Jeg har på stn.
brugt en
moreret
forplader
mørk

dito

lys mar
på
alle
og
en
til

ka

binetter
og
synes,
når soliditet og ud
seende (og 20 gange
nemmere
arbejde
tages i betragtning,
at den er at fore
trække
fremfor
maling, selv på ny
lavede kabinetter.
Vy 73 4WX.
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på
er

Plastic

selvklæbende

bruges
meget
til
vindueskarme
kan klæbe på næsten alt.
efter

og

forpladerne
boret,
en

købes

det

VED OZ5AC.
OZ, 1. årg., nr. 1.------------------------- en meget stor årsag
til megen QRM er også telefonisenderne, som jo,
selv om de er fint modulerede, og signalerne er
krystalstyrede,
breder
sig
mindst
tre
gange
så
meget som en telegrafistation (vel at mærke som
en DC-telegrafistation. Red.). Ville det ikke være
meget lettere, dersom alle disse stationer flyttede
op på 80 meter (3500 KC), hvor de uforstyrrede
kunne
arbejde,
uden
at
deres
signaler
bliver
»hakket« i stykker af en telegrafistation. Denne
henstilling til fone-amatørerne har flere gange
været på tale, men endnu lader det kun til, at få
har føjet sig. På dette 80 meter hånd er det des
uden meget lettere at modulere! Og enhver tele
fonihader vil komme til at holde af telefoni, når
han ser, at det virkelig kan lade sig gøre at få
udsendelsen fuldkommen ren med de små mid
ler, amatørerne for det meste råder over •— — —
DR010.

Film"
plastic

lignende,

og

(kabinetterne),

og

disse

prikkes

skarp

spids

kniv.

ud
Alle

og plastic’en kan

OZ, 1. årg., nr. 1.-------------------- englænderne og ame
rikanerne
er
endelig
kommet
med
et
forslag,
nemlig at benævne bølgelængden i KC i stedet
for den gamle gode måde i meter. Forslaget kan
naturligvis være fornuftigt nok, men til brug i
amatørkorrespondance er den alt for langtruk
ken; hvis man f. eks. før skulle sige, at en station
lå på 42 meter, skal man nu sige, at den ligger

TRAFFIC -DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NC
P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department
NRAU-testen fik et vellykket forløb
Efter en række af år, hvor vi konsekvent har kri
tiseret de hidtidige regler for NRAU-testen, var det
unægteligt spændende, hvorledes testens forløb i år
ville blive, hvor vort forslag til regler skulle anven
des. Det var spændende af flere grunde, hvoraf to
særligt må fremhæves, for det første om de ville
bevare de test-mindede amatørers interesse for te
sten og for det andet og nok så vigtige, om de ville
give et retfærdigt udtryk for testens forløb.
En kold og nøgtern vurdering kan sikkert ikke
andet end resultere i en bekræftelse herpå.
Når skyldigt hensyn tages til fejlhøringer og fejl
skrivninger ved renskrivning af logs, kan det anslås,
at mindst 220—225 stationer har deltaget i dette års
test. Det er væsentligt flere end for fire år siden,
hvor EDR sidste gang stod som arrangør, og efter
hvad vi løseligt har forsøgt at efterspore, er det
samtidig det næststørste deltagerantal, NRAU-

(fortsat fra forrige side)
på 7143KC. Som man ser, er det
som på den gamle måde.

dobbelt saa langt
DR010.

OZ, 1. årg., nr. 2--------------------------på 28MC (10 meter)
virker
den
nye
sender
tilfredsstillende,
og

jeg
har sendt meget uden dog at få svar fra nogen!

Jeg har iøvrigt ingen amatører hørt for nylig på
denne bølge. — Rapporter på mine morseudsendelser på 3930KC (76,3
meter) vil være
meget kærkomne og skal omgående blive besva
ret med QSL-kort!
OZ7T.
OZ, 1. årg., nr. 3. Beskrivelse af en 10 meter
sender: —• Da det næsten er umuligt at opnå
konstant tone med en selvsvingende sender, vil
jeg råde til at ophænge senderen i gummibånd
i en ramme. Dette vil i de fleste tilfælde give
en
fuldstændig
konstant
tone
og
vil
eliminere
»wobble«, når man bruger
nøglen.
G2CX.
OZ, 1. årg., nr. 4. Chirp. OZ7WH har fået en
glimrende ide. Han har opdaget, at et krystals
naturlige
bølgelængde
ændres
ved
varmepåvirk
ning. Og nu er han ved at bygge en krystalstyret
sender
med
et
fuldt
moderne
dampvarmeanlæg
ved den ene side af krystallet og en »Frigidaire«køleenhed ved den anden side. Det bliver en sen
der, der kan dække hele 40 meter området, blot
ved en drejning på en damphane. Flexible Crystal-Control.
OZ7S.

testen nogensinde har haft. Tilbage står på dette
punkt kun, at vi i OZ-land må gøre en endnu større
indsats for at få de gamle amatører med igen, som
gennem de sidste 4—5 år er faldet fra på grund af
deres aversion mod de gamle regler.
Og det skulle være muligt nu, hvor grundlaget
for en retfærdig bedømmelse er til stede.
Hermed er vi fremme ved den anden spændings
årsag, om resultaterne var et retfærdigt udtryk for
testens forløb, hvortil vi kun kan svare: ja. Det var
testens absolut to førende lande, der placerede sig
på 1. og 2. pladsen, både hvad kvantitet og kvalitet
angår, de to faktorer, der skal være afgørende for
en konkurrence af denne art.
Hermed skal ikke være sagt, at de denne gang
anvendte regler er fuldkomne, det har vi heller
ikke tidligere givet udtryk for, men i dag ved vi,
hvad der skal rettes ved dem, for at de kan blive
så nær fuldkommenheden som tænkeligt er.
For at nå dette har EDR foreslået de øvrige nor
diske lande afholdelsen af et møde her i foråret,
hvor dette spørgsmål samt andre af fælles interesse
kan blive behandlet.

*
Som
nedenstående
resultatliste
viser,
blev
det
Sverige, der løb af med sejren, og det må på
grundlag
af
de
foreliggende
kendsgerninger
siges
at være fuldt retfærdigt. Vi lykønsker SM’erne til
denne succes, ligesom vi ikke undlader også at
gratulere vore finske venner for deres resultat, der
var af samme fine klasse som det svenske.
Vi vil derefter lade resultatlisterne tale:
Den individuelle placering: ved NRAU-testen 1961.
1. OZ5EL
457.5
37. OH2ZL
143.5
2. LA7X
386.0
38. LA5UF/B
142.0
3. SM5BCE
376.0
39. OH7OP
141.5
4. SM5BOU
322.5
40. SM5UU
136.0
5. OZ2NU
295.5
41. OH2PT
135.0
6. SM7QY
267.0
42. SM5BBC
128.5
7. OH3NM
258.0
43. OZ4IM
128.0
8. SM3VE
255.0
44. OH2ER
125.0
9. OZ7T
253.5
45. OZ7LX
124.0
10. OZ5HO
235.0
46. OH1QP
120.0
11. OH6NZ
228.5
47. SM6BMB
118.5
12. OH2YV
227.0
48. SM5CZD
117.5
13. SM2AQQ
224.5
49. OH1QQ
115.0
14. OZ9N
222.5
50. SM5CAK
112.5
15. SM2ABX
221.0
51. OH6RC
112.0
16. LA2YE
220.5
52. OZ4FA
112.0
17. SM5BLA
217.0
53. OH6AA
109.5
18. OH2KK
214.0
54. OH3OD
109.0
19. SM4BZH
210.0
55. OH2LU
108.5
20. SM5AEV
206.5
56. LA1TE
108.0
21. OH0NC
202.5
57. OZ3CF
108.0
22. OZ4H
196.0
58. OH3PY
105.5
23. OH5RH
190.5
59. OH3SH
102.5
24. OZ70F
187.5
60. SM6CMR
102.5
25. LA3DC
185.0
61. OH3NS
101.5
26. OH1TN
62. LA2Q
183.0
99.0
27. SM5BFJ
63. SM6CJR
99.0
181.0
28. OH2FS
64. OZ4AH
98.5
174.0
29. OH2HK
65. OZ8HC
97.5
164.5
30. LA6U
66. SM3CNN
97.5
162.0
31. LA8J
67. SM4AEQ
97.5
162.0
32. OH3TQ
68. SM6JY
160.5
97.0
33. SM5CMG 159.5
69. OH7PQ
96.0
34. OH2EW
152.5
70. OH3PF
94.5
35. OH2MJ
71. LA6UB
146.5
92.5
36. OZ5MJ
72. SM5BEU
92.5
145.5
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73. SM6BDS
74. SM6CMU
75. LA6EF
76. LA5HE
77. OH2ZR
78. OZ1W
79. SM7BWZ
80. SM7CWP
81. SM5AZS
82. OH6PJ
83. OH9NV
84. LA7LG
85. OZ6HS
86. SM6BVB
87. SM7BHC
88. LA9HC
89. SM6ATM
90. OH1TK
91. OH3TE
92. SM7SE
93. SM7AIL
94. OH5SW
95. SM4MO
96. OH1VA
97. SM5UQ
98. OH3VX
99. SM6BXZ
100. SM7TV
101. LA4ZB
102. SM7VO
103. OH9NU
104. OH2BZ
105. SM5CZK
106. SM6BWQ
107. OH1NI
108. SM3QA
109. LA20
110. OH3NU
111. SM3CGR
112. SM5CHH
113. SM7CSN
114. SM5CON
115. LA5BE
116. OH9PM
117. SM4TU
118. SM4CXK
119. LA2OG
120. OH2PA
121. OH5AB
122. OH2CM
123. SM6CU
124. OZ4FF
125. OH3RO
126. OH2A
127. OH2MN
128. OH2MB

92.0
91.5
89.5
89.0
88.0
88.0
87.0
84.0
84.0
83.5
83.5
83.0
79.5
77.0
75.0
73.5
73.0
72.5
71.5
70.5
68.5
68.0
67.0
65.5
64.0
62.5
62.0
60.5
59.5
59.5
58.5
56.5
56.8
56.0
55.5
54.0
54.0
52.5
50.0
50.0
49.5
46,0
4'5.5
45.0
44.0
43.0
38.0
37.5
37.0
37.0
36.0
35.5
35.0
35.0
33.5
33.0

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

OZ3SN
OZ7NR
SM6BLT
SM5AKP
LA3JA
OH1VI
OZ7BO
SM7BDK
OH2KO
LA3XA
OH1QT
LA7OC
OZ7RD
0H40W
OH7PR
SM2COP
SM2BQE
OH2CP
LA1P
OZ6NF
OH3PC
OH2PM
OH7PJ
SM2CVM
OH2XK
OH2CD
SM5CIK
SM5APN
SM3API
SM5CMP
SM3BNV
OH2RD
OH3PS
OZ5DX
OZ7SN
SM3CER
OZ7BQ
OZ2MI
SM7CKJ
OH3PH
OH2HZ
OH4NI
OH2QH
OZ3GW
OH9OQ
LA2AD
OH6UA
OH3AA
LA8M
OZ7DX
OH2BS
OZ5WJ
OZ3KE
LA3SA
LA5GF
OZ3LI

30.5
29.5
29.5
28.5
28.0
28.0
27.5
27.5
27.0
26.0
26.0
24.0
24.0
23.0
22.0
21.0
20.5
20.0
19.0
19.0
19.0
18.0
18.0
18.0
17.5
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
16.0
15.5
14.0
13.5
13.5
10.0
9.5
8.0
8.0
7.5
7.5
7.0
6.5
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.0
2.0
2.0
1.5

På grundlag af ovenstående og ved benyttelse af
de ved denne test forsøgsvis anvendte regler, fås
nedenstående statistik over
NORDISK LANDSKAMP 1961
SM
Landene
4109.5
Grundsum ...............
(25 første stn)
Test-resultat . . . .
4711.5
Placering ..................
1
Antal logs ................
60
Manglende logs. .
29
Vinder af Nordisk Test
Congrats.
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OH
3830.0

OZ
3057.0

LA
2200.5

4570.0
2
68
22

3134.2
3
31
1

2200.5
4
25
6

således

SSA.-

bliver

Kvaliteten af trafikken på båndene synes i væ
sentlig fremgang, og fejlprocenten i de kontrolle
rede logs nedadgående.
Endnu findes dog logs, hvor skriveren har kastet
alle hensyn til den eller de, der skal kontrollere
loggene, overbord.
Udover NRAU-pokalen, der således i år tilfalder
SSA, vil EDR i løbet af kort tid fremsende diplomer
til de 5 bedst placerede stationer i hvert land.
EDR’s
Traffic
Department
beder
foreningerne
gennem deres tidsskrifter viderebringe en tak for
de mange hjertelige og ofte interessante hilsner,
der fulgte med de indsendte logs.
GI. Hasseris, den 12. februar 1961.
f. E.D.R.
Børge Petersen, OZ2NU,
Traffic manager.
Provinsen Luxemburg er den vanskeligste provins
at få fat på til diplomet WABP. De stationer, der
er på jagt efter denne provins, skal holde udkig
efter følgende stationer: ON4BG — NQ — PG — TR
— WJ og WW.
DXCC-listen
Normalt plejer vi én gang om året at bringe
listen over danske indehavere af DXCC på grundlag
af den liste, der umiddelbart forinden har været
offentliggjort i „QST“.
Imidlertid har pladsen i „QST“ medført, at listen
fra ARRL er blevet begrænset til kun at omfatte
de stationer, der i perioden efter 1. okt. 1958 har
fremsendt bekræftelse til ARRL, og som er god
kendte herfra.
For OZ-stationernes vedkommende drejer det sig
om:
CW/FONE
OZ7BG
230
OY7ML
223
215
OZ8SS
OZ3Y
211
OZ7GC
175
OZ5KQ
148
OZ7KV
142
OZ3GW
138
OZ4FF
127
OZ7CF
124

OZ8U
OZ2KD
OX3RH
OZ7BZ
OZ1JW
OX3DL
OZ5X
OZ9N
OZ2NU
OZ4RT

122
120
114
113
112
111
106
103
100
100

FONE
OZ7FG
OZ3Y
OZ70P
OY7ML
OZ7BG
OZ3TH
OZ5JT
OZ4FA

243
191
150
142
138
131
131
109

Mere om OZ7SM
Dr. OZ2NU.
Den dag, jeg modtog „OZ“ for febr. 1961, var jeg
tilfældigvis hjemme, og efter at have læst notitsen
om Herbert, OZ7SM, gik jeg i luften på 15 m mellem
kl. 12 og 13 DNT.
Jeg havde heldet med mig og fik en tre kvarters
QSO med ham fra VS6CL — den første, han havde
haft med OZ i de sidste 11 mdr.
Spøgen er gentaget med held nogle gange, nu sidst
i går på 15 m mellem 12 og 13 DNT og på 20 m
kl. 15 DNT.
Herbert er i gang hver lørdag og søndag på 15 m
(på 21235—21245) kl. 12—13 DNT. Han kører SSB
og modtager på Collins 75A4. Han vil ligeledes være
på 14,300 kl. 15 DNT.
Herbert
meddeler
endvidere,
at
„Hong
Kong
Amateur Radio Club Station" VS6AJ, P. Box 541 —
er i luften hver mandag og fredag fra kl. 11—14
GMT.

Input i øjeblikket 50 watts — senere 100 w.RX:
AR 88.
De
x-talstyrede
frekvenser
er
14012—14040
og
14080.
Vy 73 og DX
OZ5JT / Jens.
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naboer samt P&T. Man påstår, at det kan lade sig
gøre at bygge en TVI-sikker sender. Ja, måske!
Personligt vil jeg i hvert fald se det, før jeg tror
det, og for mit vedkommende viger jeg afgjort til
bage

for

den

avancerede

teknik

samt

de

udgifter,

der er forbundet dermed, og da jeg også havde en
del BCI, var der ikke andet at gøre. I øvrigt har
jeg aldrig sendt i dansk TV-tid.
Vy 73, dx es gb ex OZ5S, Svend.

til
lokale
QSO'er.
Især
sidebånds-folkene
har
haft gode forhold. Da det amerikanske fone bånd
begynder på 3,8 Mc er det for at kunne få QSO
med dem på fone nødvendigt at sende og modtage
på to forskellige frekvenser. De amerikanske SSBstationer sender normalt på ca. 3,804 Mc, og de
lytter efter Eu-stationer lige under 3,8 Mc. De
canadiske
og
sydamerikanske
stationer
sender
og
modtager normalt på en frekvens under 3,8 Mc. De
gode DX-forhold på 80 meter er normalt mellem
kl. 2300 og 0800 den næste morgen.
Fra OZ7BZ på Thule basen har jeg modtaget et
brev, hvori han beder mig hilse. Han fortæller, at
der nu er fem danske amatører deroppe, men til
trods
for
flere
skrivelser
til
Grønlandsministeriet
har de endnu ikke fået deres licenser! De håber
dog stadig på, at licenserne snart vil komme. (Hvor
for kan EDR ikke se at få gjort noget ved sagen,
man må bort fra k u n at behandle og støtte sager,
der har 80 meter-folkenes interesse! —Ed).
OY7ML efterlyser en amatør fra Svendborg amt,
der på 20 eller 80 meter kan tage en QSO med ham,
så han kan få amt O til OZ-CCA.
Fra Bhutan er AC5PN hørt nu og da på ca. 14,065
Mc omkring 12—13 z.
Der kommer stadig flere stationer i Iran, sidst har
SM50K fået licens, hans call er EP50K og hans
QTH Å. Alseus & Diawild Trading Co. Ltd., Soraya
Omid, Teheran.
Laos har som følge af de urolige forhold i landet
igen forbudt amatør-aktivitet, så XW8 er igen paa
ban list.
På et eller andet tidspunkt i den nærmeste frem
tid vil VU2NR og Co. tage til Laccadives isis., og de
vil benytte call’et VU2NRM/De vil have såvel CW
som SSB-grej med.
I de nye afrikanske stater skal der i følge NEDXA
være følgende stationer: British Cameroons ZD2KHK,
2KHP, 2KHR. Togoland:
FD4BD. Ivory Coast:
FF4AA-4AH plus 4AK. Mali: FF8BQ. Senegal: De
øvrige FF8. Volta: Ingen. Niger: Ingen. Mauritania:
FF7AB-7AG. Chad: FQ8AT, 8HA, 8HB, 8HO, 8HW,
8HL, 8HI. Central afr. rep.: FQ8AK, 8AP, 8HT,
8HN. Gabon: FQ8AH, 8AL. Congo: De øvrige FQ8stationer.
OX3NK er stadig ikke blevet træt af at sende,
selv om han selv maa lave den nødvendige elek
tricitet til stationens drift med en håndgenerator.
MP4BBW vil på vej til staterne gøre et ophold
på Canton isis. Han og VE7ZM vil køre under hen
holdsvis VR1W og VR1Z. De vil begynde den 25.
marts og en uge frem.

OZ7BQ har længe glædet OZ’s læsere med DXstof og tekniske artikler. — Vi er glade for hans
tilsagn om at overtage hele DX-jægeren og beder
læserne være ham behjælpelig.
6PA.

HB9TL har sendt en lille SSB-sender ned til
F9QV/FC, og vi venter at høre Rauol på 14,294,
14.304, 14.314. Det anbefales at kalde ham på fre
kvenser lidt højere eller lavere.
Nu er også LZ1WD blandt de, der
fornuftige i ikke at udsende nogen bærebølge.

Forholdene på de højere bånd har ikke været
særligt gode, hvis man skal dømme efter de ind
komne rapporter — ellers ret gode, i alle tilfælde
har 20 meter et par gange været aabent til langt ud
på natten. På de lavere bånd, særligt 80 meter, har
DX-aktiviteten været stærkt stigende, da der næsten
hver aften har været åbent til Nord- og en del af
Sydamerika. Desværre vanskeliggøres jagten på DX
ofte af den kraftige QRM fra såvel kommercielle
som særligt tyske stationer, de sidste har en for
kærlighed for at benytte de bedste DX-frekvenser

har

set

det

Det ser endelig ud til, at der er kommet en SSB
station i gang i Algier, hans call er FA8RJ.
VQ8AD regner med i den nærmeste fremtid at
være i gang på 20 meter SSB Også FK8AU er nu
på SSB.
Mapelo Isl., der er et nyt land til DXCC, vil blive
besøgt den 23. marts, call HKOPU. Frekvenserne
vil blive 14,348 21,448 28,648 Mc.
Fra Ivory Coast er FF4AA nu kommet i gang
med SSB.
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Herhjemme har 7JV sluttet sig til den lange
række af amatører, der har udeladt bærebølgen,
og med kun ca. 5, fem, watts input har han lavet
bl. a. PZ1AX og YV på 80 meter.
PZ1AX og VO1EX hører til blandt de mest aktive
DX stationer på firs meter, deres normale frekvens
er 3,790 Mc, og de kommer ofte ind her med fine
signaler ved midnatstid.
CR9AH vil, hvis han kan få tilladelse dertil, tage
til Timor CR10, der ikke har nogle amatører siden
CR10AA har mistet interessen.
W4BPD Gus hviler nu ud efter den store og lange
rejse, men håber dog snart at være i stand til igen
at tage ud til nogle af de steder, han ikke nåede
at besøge sidst, dog mangler der stadig 3000 $, før
regnskabet passer.
Yasme organisationen har også økonomiske van
skeligheder, hvorfor man ikke kan vente nogen
aktivitet fra dem, før der igen er penge i kassen.
Bånd-rapporter:
3,5 Mc CW:
OZ4HH: UA9CM - VE1ZZ med
hørt bl. a. KV4CI - CN8CD - VP7BP.

10

watt

og

har

3,7 Mc side band:
OZ7JV: PZ1AX plus Eu. med 5 watts DSB.
OZ7BQ: Eu.
14 Mc CW:
OZ7OMR: OR4TX - KL7AL - UA0AZ
samt W/K og UAs (oprs pt. 5DX og 7BQ).
OZ7BQ: Eu. plus W’s.

-

5N2LKZ

14 Mc SSB:
OZ7BQ: ZC4AK - KG1FF - 1FR - 1AA - 1BO EP5X - K4THQ/VE8 - MP4BBW - LZ1WD - VS6AE
plus W/K 12346890 og lokale.
OZ7JV: Bl. a. en KX7 med 5 watts DSB.
21 Mc fone:
DR 1123 - CR7 - CT1 - EA - IT - KZ5-PY - VE2 VS9 - W/K 1 4 - UA6.
Det var alt for denne gang.
Vy 73 og god DX. OZ7BQ/Joe.
Fremtidigt stof til DX-jægeren
OZ7BQ, Borgevej 31, Lyngby.

bedes

sendt

til

Februar 1961 var en af de fineste måneder, vi
endnu har oplevet på 2 meter. Forholdene fra den
13/2 og måneden ud overtraf i gennemsnit de bed
ste forhold, vi kommer ud for i sommermånederne,
og muliggjorde forbindelser op til 1000 km. Et meget
stort antal stationer var i gang, som det vil fremgå
af efterfølgende aktivitetslister.
OZ2AF
(København)
kontaktede
den
13/2
DL9ARA, SM6BSW og DJ2LL. 14/2:
OZ3NH,
DJ0AU, OZ1EP, DJ5NO, DL9WO, DL3YBA. 15/2:
OZ3JD.
16/2:
DJ3FA,
OZ3JD,
DL6FX,
DJ6BN,
DJ1WP, DJ2DN, DL0HH, DJ2LL, DJ3UZ, DL3WJ,
DL9LW, DJ1EJ.
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OZ3NH
(Farre)
konstaterede
en
aurorareflektion den 4/2 fra 20,30 til 21,05. Blandt de stationer,
der hørtes, var LA9T, GM3GUI og GM4HR — samt
OZ7IGY. Den 14/2 blev 22 stns wkd i aftenens løb
med DJ5NO, DL9WO og SM7ZN som længste di
stancer. Den 16/2 kom den helt store åbning til
Tyskland; 3NH havde dog kun QSO med DJ2XW,
idet han brugte det meste af aftenen til at jagte
G5TZ, som konstant hørtes med S8 til S9+ i QSO
med den ene PA stn efter den anden. Til sidst fik
3NH dog fat på ham. 17/2 opnåedes QSO med
SM4KW og hrd SM3AKW, SM5FJ, LA4VC samt
nogle SM6 og SM7. 20/2 QSO med DL9ARA og 4
SM6 stns.
OZ4KO (Ikast) melder om fig. forbindelser ud
over de lokale: 14/2:OZ3JD, OZ3MS, OZ6RL, OZ6OH,
OZ2KH. 16/2: OZ1OJ, OZ7HZ, OZ7ZN samt G5TZ
(Isle of Wight i den engelske kanal), sidstnævnte
efter ca. 3. timers ihærdig jagt. 17/2: OZ8SJ (med
FM), OZ5OH, OZ9OR. 18/2: OZ4AU, OZ8KO. 20/2:
OZ9OR, OZ4AU, OZ8KO, DL6QS. 21/2: OZ6OH og
OZ7HJ.
OZ6OH (Hillerød) har indsendt en fyldig udskrift
af sin log, hvorfra citeres følgende opnåede for
bindelser med stationer ud over de lokale: 11/2:
OZ9oR og OZ6RC (QTH mellem Sorø og Næstved).
12/2:
OZ7ZN,
OZ9OR,
OZ4OL.
13/2:
OZ7OU,
OZ9OR.
14/2:
OZ6RL,
OZ5BK,
OZ5BS,
OZ8SOR,
OZ3JD, OZ3MS, OZ2KH, OZ4EK, OZ8TX, OZ4KO,
OZ7WA,
OZ6RC.
16/2:
OZ7HZ,
DL3BY,
DL3MC,
DL3VJ, DJ3FA, OZ3JD, DL9LW, DL2NN, OZ4OL,
DJ4NC, DL9ARA, DL3TJZ, DL6LW, DJ1EE, DL3LZ,
DJ3CA
og
DL3IZ.
17/2:
OZ6RC,
OZ7OU.
19/2:
OZ2UD,
OZ9OR,
OZ3PB.
20/2:
OZ3NH,
OZ2UD,
OZ8SOR. 21/2:
OZ7HJ, OZ3JD, OZ6RL, OZ2UD,
OZ7OU, OZ4KO, SM6PU, SM7MG, OZ8UX, OZ4OL,
OZ6RL, SM6BSW. 22/2: OZ7ZN, OZ8WQ, SM6BSW,
OZ9OR.
OZ7BR (Lyngby) fik en hel del ud af auroraåbningen den 4/2. Fig. stns blev wkd: SM4COK,
SM5BWC,
OH2HK
(Helsingfors),
SM5BIU
og
SM6PF. Endvidere hørtes nogle LA og SM, der
kaldtes, uden at QSO blev opnået, samt UR2BU
på 144.18. 7BR mener, UR2BU svarede på et af
hans calls; men netop da fadede han ud. 14/2:
OZ6RL. 16/2: DL6SS, DJ4NG, DL3VJ.
OZ7LX (København) noterede sig den 16/2 for
DL9ARA, DJ4NC og DL9LW samt den 17/2 for
SM7AKO i Hørby.
Til ovenstående aktivitetsrapporter, der naturlig
vis kun giver et ufuldstændigt billede af månedens
begivenheder på 2 meter, kan føjes en del spredte
oplysninger:
OZ3MS (Vejle) gennemførte sin QSO med 6OH
med et par EF80 i pushpull og anode-skærmgittermodulation. 6OH rapporterede ham R5 S4.
Vor gode ven PAOFB hørtes den 14/2 af en
DL stn.
OZ6RL og OZ7HJ anvender controlled carrier
modulation med fb resultat. Modulatorrøret er en
ECC 83.
OZ3CA og OZ7WA var blandt de OZ stns, der
opnåede QSO med G5TZ.
DM0VHF er en ny Beacon-station i Østtyskland.
Den menes at ligge i Possneck i Thüringen knap
100 km SV for Leipzig eller ca. 500 km fra Køben
havn. Frekvensen er 145.600 og tonen rå AC. Der
sendes
TEST
DM0VHF
TEST
DM0VHF
osv.
DM0VHF er i månedens løb flere gange hørt her i
landet.
OZ7LX beretter, at de 3 tyske stationer, han havde

QSO med den 16/2 rapporterede, at han gik fuldt
så godt igennem med FM som med AM. I øvrigt
anvendes FM nu også af tyske stationer; OZ2AF
har hørt DL6FX i Hamburg med FM. — Blandt
FM stns her i landet er nu også OZ8SJ samt
OZ5MK, der blandt sine første QSO efter ombyg
ningen havde en forbindelse med 3NH den 26/2 om
aftenen. OZ4KO hørtes af 5MK, men QSO opnåedes
ikke.
OZ2AF meddeler, at DL9ARA kørte SSB i den
forløbne måned, men at han var vanskelig at læse.
OZ6OH og OZ7HR afholder morsetræning daglig
ved 18-tiden på 2-meter båndet — hvilket meddeles
til underretning for dem, der kunne ønske at opøve
deres „hørelse“.
UR2BU
hørte
OZ8ME
under
Aurora-åbningen
6/7 oktober 1960.
Tekniske enkeltheder om projekt OSCAR findes
i QST's februar-nummer.
Aktivitets-testen
den 7/2 havde ikke overvældende tilslutning ud
over den trofaste lille skare i Jylland og omkring
København. Forholdene kunne ikke måle sig med
den store åbning omkring og efter midten af måne
den, men der blev dog lavet flere gode forbindelser
mellem
landsdelene,
f.
eks.
3NH/8ME,
3NH/1OJ,
3NH/3CA, 3NH/6OH og 4KO/1OJ. Hermed er dog
ikke sagt, at alt det øvrige var af rent lokal karak
ter, en forbindelse som den mellem 3NH og 4AU
repræsenterer dog en pæn distance, 110 km.
2-meter klubbens februar-møde.
formede sig som en diskussion af de retningslinier,
der i dag bør lægges til grund ved konstruktion af
en 2-meter sender. I 7BR’s fravær blev diskussionen
indledet af 5MK, der understregede, at når det i
1961 var nødvendigt at se anderledes på den sag
end f. eks. i 1951, skyldtes det ikke fremkomsten af
nye rørtyper eller lignende, men så godt som ude
lukkende hensynet til TVI. TVI kan nemlig ikke
i alle tilfælde bekæmpes udelukkende med filtre;
i områder, hvor modtagning af kanal 2 finder sted,
må man undgå, at der i senderen findes kredse på
48 Mc, hvis 2. harmoniske ellers med ret stor sik
kerhed vil lave ravage på billedskærmen. Dog kan
man i mange tilfælde klare sig med at indskyde et
buffertrin mellem PA-røret og triplertrinet; derved
afsvækkes indholdet af 2. harmoniske af 48-Mc
kredsen
ret
betydeligt,
og
yderligere
afsvækning
opnås, fordi man nu må reducere anodespændingen
på alle trin i styresenderen til ca. det halve for ikke
at overstyre PA-rørets gitre. Denne løsning har i
flere tilfælde været anvendt med godt resultat.
Men det sikreste er som sagt helt at undgå 48
Mc. Det vil sige, at vi må anvende denne trinfølge;
8 Mc - 24 Mc - 72 Mc - 144 Mc. Det er beklageligt
nok, for nettoresultatet med hensyn til styrespæn
dingen ligger noget under det, man opnår med 8 24 - 48 - 144 Mc; men derved er intet at gøre. Dog
skulle man kunne opnå næsten lige så stor styre
spænding til udgangstrinet, hvis vi anvender en
tripler fra 24 Mc til 72 Mc og lader denne styre
en
pushpush
dobler;
denne
trinfølge
synes
vel
værd at forsøge. Eventuelt kan man køre pushpull
hele vejen fra 8 Mc til 24 Mc og derfra til 72 Mc;
også dette forekommer tiltalende.
En anden ting, man bør gøre, er at anvende båndfilterkobling
mellem trinene for derved yderligere
at gøre det vanskeligt for oversvingninger fra kry
staloscillatoren og de nærmest følgende trin at nå

frem til PA-trinet. Samtidig opnår man at kunne
skifte frekvens fra den ene ende af båndet til den
anden uden at skulle efterstemme nogen af kred
sene med undtagelse af PA-kredsen.
Da 5MK var nået til dette punkt, kom 2AF ind
ad døren med nogle fotografier, han netop havde
taget af sin nye sender med QQE 03/12. Medens disse
cirkulerede
blandt
deltagerne,
fortalte
han
om
senderen, og det viste sig til alt held (for 5MK!),
at den var bygget efter de oven for beskrevne ret
ningslinier og således også var forsynet med båndfilterkredse helt igennem. 2AF erklærede, at den
var helt TVI-sikker — i hvert fald i hans tilfælde.
2AF kunne også uden forstyrrelse køre med ampli
tudemodulation.
Desuden
fremhævede
2AF
betyd
ningen af at forsyne senderen med bundplade for
at forhindre svingningskredsene i at udstråle effekt.
— Senderen bliver beskrevet i et af de første
numre af OZ. Der anvendes en krystaloscillator på
24 Mc efterfulgt af et buffertrin og en tripler til
72 Mc. Pushpush dobleren er en 03/12.
Under
den
efterfølgende
diskussion
understrege
des betydningen af at anvende koaksialkabel i stedet
for twinlead, og man kunne ikke undgå at lægge
mærke til, at forholdsregler, der hjælper overfor
TVI i eet tilfælde, er virkningsløse i et andet —
hvilket
formentlig
hænger
sammen
med,
at
de
faktorer,
der
tilsammen
bevirker
TVI,
varierer
meget i indbyrdes betydning fra det ene tilfælde til
det andet. Som nævnt kan 2AF køre ugenert med
sin nye sender med AM — men tager han een af
sine rørskærme af, kommer der stribe på skærmen.
5MK forstyrrer overhovedet ikke billedet med sin
QRP-sender
(med
48-Mc-kredse),
men
kan
ikke
køre med nogen form for AM. 7BR, der som be
kendt bruger SSB, hvilket vel nok må siges at
være en særlig TVI-farlig form for AM, kan køre
med 150 Watt input uden nogen antydning af TVI —
men
hans
modtagers
krystaloscillators
konstante
men svage oversvingninger giver streger!
2-meter klubbens næste møde
er fastsat til onsdag den 22. marts kl. 20,00. OZ5AB
vil
demonstrere
sin
nye
krystalstyrede
converter
med EC86, Derefter drøfter vi martstestens forløb.
Adressen er: Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118
(indgang i gavlen).
Bidrag til „VHF-amatøren“ modtages af under
tegnede indtil næstsidste dag i måneden — gerne
pr. postkort eller telefon (træffes sikrest om for
middagen).
OZ5MK, Mogens Kunst
Møllekrogen 11, Lyngby, telefon 87 35 82.

En god nyhed
EDR får nu egne lokaler i København.
Ja, så lykkedes det endelig at få de så længe
savnede lokaler her i København. At det er sket
på en for EDR så heldig måde, kan udelukkende
tilskrives
det
gode
sammenhold
og
den
rigtige
amatørånd, der hersker blandt de Old-Timers, som
nu ikke mere høres på båndene, men hvis hjerte
stadig er blandt amatørerne. Lokalerne er belig
gende
i
kælderetagen
under
Punkt
1,
Bellahøj,
Frederikssundsvej.
Formentlig kan lokalerne overtages i midten af
marts, altså når dette læses; men de skal jo ind

91

rettes til vort særlige forrmål. Vi skal have ind
rettet et lokale til laboratorium med alt nødven
digt målegrej, et andet skal indrettes til værksted,
og endelig skal et indrettes til sender- og mod
tagerrum.
Hertil skal bruges arbejdskraft. Skal vi sige det
sådan, at „nu er det dig, vi venter på!“ Vi skulle
gerne
bruge
professionelle
snedkere
eller
tøm
rere, altså folk, der ved, hvordan en sav og en
høvl skal håndteres. 1 a 2 malere er også på ønske
sedlen. Tro nu ikke, at det er noget gammelt noget,
der skal pyntes op. Nej, alt er flunkende nyt, og
det er jo også derfor, vi så gerne vil have fat i de
rigtige fagfolk, så vi kan få det helt rigtige ud af
lokalerne.
Vi vil også gerne appellere til de medlemmer
eller andre, der måtte have noget målegrej eller
andet værktøj at undvære, om da at tænke ven
ligt på klublokalerne. Vi vil gerne, at vi skal have
det mest moderne udstyr, men som alle jo ved,
er det dyrt, og jo mere vi kan spare ved det rent
håndværksmæssige,
jo
mere
kan
der
blive
til
instrumenter m. v. Altså, lad os nu se, at ikke
blot Old-Timers, men også de nye, de aktive, vir
kelig bliver aktive ved straks at tilsige deres med
virken ved lokalernes indretning. Henvendelse kan
ske til 4AO, Folkvardsvej 9, København F., telefon
GO 1902 v.
Bestyrelsen.

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, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvardsvej
9, 2. sal, F., tlf. GO 1902 v. Post-giro 59755.
Nye medlemmer eller gæster kan henvende sig til
OZ7LM, som sidder og deler QSL-kort ud til med
lemmerne til venstre for indgangen.
QSL-centralen er åben kl. 19,30—20,00. Husk at
meddele 7LM, om I vil have kort igennem afdelin
gen.
Siden sidst:
Auktionen den
6.
februar
var
som sædvanlig
godt besøgt. Den 20. februar havde vi OZ7HW, der
holdt et meget interessant foredrag om forskellige
transistorkoblinger.
Han
kom
herunder
grundigt
ind på, hvordan man stabiliserer sådanne. Til slut
omtalte 7HW trykte kredsløb, og her er der jo et
stort område, som radioamatørerne endnu ikke er
rigtig fortrolige med.
Programmet:
Den 20. marts: Denne aften vil OZ2XT vise sin
nye sender. Det er den af 7BO i håndbogen 1960
viste ESB exciter med enkelte ændringer.
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Den 10. april: OZ1QM taler om sin nye SSB
sender.
Vy 73 de 9BA.
Rævejagter.
Så er foråret på vej, og rævejægerne har for
længst gået modtageren efter i sømmene samt isat
friske batterier, og der er vel også en eller flere,
som har fået sig en ny modtager, der nu skal bestå
sin prøve.
Startstedet for samtlige rævejagter i år er par
keringspladsen
overfor
Fiskebæk
Hotel,
og
af
gangstid for dagrævejagter er kl. 8,30 med første
sending kl. 9,00, og afgangstid for natjagter er
kl. 20,30 med første sending kl. 21,00.
Kortområdet er atlasblad A 2828 Hillerød, men
senderne bliver placeret således, at de ligger inden
for en radius af 5 km, hvilket svarer til ca. en
fjerdedel af kortet.
De tre første jagter sendes der 2 minutter pr.
gang, og de følgende jagter vil der blive sendt
1 minut pr. gang.
Søndag den 26. marts lægger vi ud med en træ
ningsjagt, og der skulle vel også være mulighed for
præmier til de bedste.
Og så går vi i gang med de ordinære jagter:
Søndag den 9. april: Dagrævejagt.
Søndag den 23. april: Dagrævejagt.
Lørdag den 5. maj: Natrævejagt.
Søndag den 25. maj: Dagrævejagt.
Lørdag den 3. juni: Natrævejagt.
Lørdag den 17. juni: Natrævejagt.
Der
er
fremledes
træningsrævejagter
hveranden
onsdag
indtil
videre.
Kortområdet
er
atlasblad
A 3028 Ballerup, og der sendes med to sendere. Den
første sender eet minut pr. gang, og den anden
sender tre minutter pr. gang. Der startes kl. 20,00,
og derefter sendes hvert kvarter til og med kl. 22.
I slutningen af april vil vi forsøge at køre hver
onsdag, men det kommer der nærmere meddelelse
om i næste OZ.
Oplysninger
om
rævejagterne
fås
hos
OZ9HS,
tlf. 70 61 31, Poul Anthony, tlf. 70 19 83, eller OZ4AO,
tlf. GO 1902 v.
Rævejægerne.
AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastingsvej 46, tlf.
Su. 2991.
Mødeaften: Torsdag kl. 19,00, Strandlodsvej 17.
Hurtigbus fra Holmens Bro til Lergravsvej stoppe
sted.
Siden sidst:
Af forskellige grunde har vi udskudt stif
telsesfesten til lørdag den 29. april, og vi
håber, at denne dag vil passe bedre, der
bliver jo hele 2 dage at hvile ud i efter festen
(søndag og 1. maj)
Program:
23. marts: Klubmøde.
6.
april: Auktion.
grej.
13. april: Intet møde.
20. april: Klubaften.

Husk

at

medtage

eventuelt

Lørdag den 29. april kl. 18,30: Forårs- og stiftelses
fest. Husk madpakken og husk tilmelding af hen
syn til indkøbet af diverse til festen. Tilmelding
pr. tlf. Su. 2991 og Amg. 3812 v.
Vy 73 de OZ2XU.

AARHUS
Aarhus:
skov.

Formand

OZ6EJ,

Langengevej

3,

Riis-

Siden sidst:
På auktionen den 1. februar var der sparsom til
førsel af materiel, men til gengæld var vi mange
om budene; den hyggelige aften forøgede forenin
gens kasse med 57 kr. Foredraget på „Grand" den
15. februar blev aflyst. OZ6AE var i stedet for så
venlig at demonstrere sit flotte grej for os. Tak
for det, Erikstrup.
Program:
Mandag den 6. marts: Filmaften på „Grand".
Mandag den 20. martrs: Klubaften i lokalet.
Vy 73 OZ9QW.
AABENRAA
Foreningsarbejdet gaar støt og roligt.
Kurserne fortsætter hver torsdag, og der gøres
store fremskridt for hver gang, man har virkelig
indtryk af, at hvert enkelt af deltagerne gør meget
ud af hjemmelæsningen, for at kunne følge med.
Vi har nu så småt begyndt at tænke paa ræve
jagterne igen, blandt andet „Det sønderjydske me
sterskab i rævejagt" der afholdes engang i maj
maaned, se andetsteds i bladet. Se at få jeres ræve
modtagere kpreklare, gutter, så i kan deltage i træ
ningsjagterne fra starten, det betaler sig når man
skal med på de store jagter.
Paa gensyn hver torsdag paa ungdomshjemmet!
Vy 73 OZ 5WK

Hallo, rævejægere over hele landet! Aa
benraa afd. kalder til årets første store ræ
vejagt.
„Det sønderjydske mesterskab" i maj må
ned,
nærmere
angående
jagten
følger
i
april „OZ".
NB: Kristi Himmelf arts jagten i Kolding af
lyses efter aftale med Kolding Ræveklub, til
fordel for dette arrangement!
Det var det hele for denne gang.
GPA 73 SWK. Kalle.

BORNHOLM
Afdelingen har i februar 1961 afholdt ekstra
ordinær
generalforsamling
i
klubhuset
på
Galge
løkken med følgende dagsorden:
1. Valg af ny formand.
2. Klubhusets fremtid.
3. Eventuelt.
7AC blev valgt til dirigent og gav ordet til 4DB,
der som fungerende formand åbnede den velbe
søgte
generalforsamling
med
at
oplæse
et
brev
fra den afgåede formand, 4ME, der ikke ønskede
at fortsætte.
Brev og redegørelse blev taget til efterretning,
selv om man beklagede det skete.
Efter
opfordring
fra
medlemmerne
blev
4KA
valgt til formand, samtidig blev bestyrelsen udvidet
fra 3 til 5 medlemmer med nyvalg af 3GL og 4HF.
Klubhuset kom derefter på dagsordnen.
Da vi ikke længere kan regne med P.&T. som
lejere i huset, må vi, for at få penge i kassen,
finde på noget andet. (TX for Rønne Radio skal
flytte til et større hus). Der havde været tale om
at indrette soverum m. m. i huset for at fremleje det

til radioamatører som sommerhus, men Rønne kom
mune kunne ikke godkende den plan.
Da flere af de gamle medlemmer tilbød at give
et kontant tilskud til drift af huset m. m., kunne
vi i første omgang undgå at forhøje lokalkontin
gentet. Der var mange, der havde ordet i denne
sag. Vi var alle enige om at bevare vort dejlige
klubhus, som ligger i smukke omgivelser ved skov
og strand nær Rønne.
Under
eventuelt
blev
der
drøftet
mange
ting
afdelingen
vedrørernde,
foredrag,
rævejagt
pejlemodtager m. m.
Til slut blev man enige om at tilsende afgåede
formand et brev med en tak for det arbejde, han
har udført i afdelingen.
Klokken blev mange, inden 7AC kunne slutte
generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
Bestyrelsen har på et senere møde konstitueret
sig som følger:
Formand:
4KA, Andr. Kjøller, Harbovej 30,
Rønne, tlf. 1207.
Næstformand
og
kasserer:
4DB,
Egon
Hansen
Åløse, Østermarie.
Sekretær: 3GL, E. Gøtzscke Larsen, Borgmester
Nielsensvej 53, Rønne, tlf. 1247.
4HF, Frans Hermansen, Aakirkeby.
4HO, S. O. Hørringsen, Almindingevej 9, Rønne.
Klubaften i huset den 1. og 3. onsdag i april, maj
og juni måned.
P. b. v. vy 73 4KA.
ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem
Hjertingvej kl. 20.
Formand: Sv. B. Hansen, OZ6SB, Højtoftevej 8,
Esbjerg.
Øvrige
bestyrelse:
OZ1HO,
OZ6BG,
OS9BO
A. L. Wentzel.

på

og

Siden sidst:
Generalforsamlingen den 15. februar fik et livligt
forløb. Til bestyrelsen genvalgtes 6SB og 9BO. 6LW
og 3TL genvalgtes som suppleanter og 2HG som re
visor.
Paa grund af den ringe mødeprocent paa fore
dragsaftenerne
foreslog
bestyrelsens
flertal,
at
vi
fremtidig slækkede paa kravet om et fast emne for
hver mødeaften, og i stedet blot havde hygge- og
sludreaftener med foredrag efter behov. ILA fore
slog foreningsarbejdet helt suspenderet indtil næste
sæson. Et stort flertal krævede foredragsaftenerne
fortsat, dog anlagt paa et mindre teoretisk plan.
ILA’s forslag vandt ingen genklang.
En flaskegasradiator, som var opstillet på prøve i
mødelokalet, varmede pragtfuldt til alles tilfredshed,
og der var enighed om at købe den. Så fremtidig
skulle ingen fryse ved møderne.
Trods mange kursusdeltagere på aftenskolen kom
mer for få af dem i afdelingen. Det gav anledning
til en stor diskussion. Mange mente, at byggeaftener,
rævejagter, særlige junioraftener m. m. ville virke
tillokkende, men ingen ville tage slæbet, og besty
relsen har nok at se til i forvejen, så der kommer
nok intet ud af de mange forslag.
Vi får en „brevkasse" op i afdelingslokalerne,
hvori vi gerne ser spørgsmål og forslag lagt. Besty
relsen vil så efter bedste evne besvare eller be
handle disse problemer på klubaftenerne.
Det ny program:
Onsdag den 29. marts: OZ6SB tager sit gitterdykmeter med og fortæller lidt om de forskellige an
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vendelser af det. Har du noget, du vil have „dyk
ket", så tag det med. Bagefter er du så glad for gitterdykmetre, at du selv går hjem og laver et.
Onsdag den 12. april: Hvad kan jeg se i et rør
katalog? OZ6BG snakker rør og besvarer . spørgs
mål.
Vy 73 de OZ6BG
HOLSTEBRO
Den 27. marts afholdes generalforsamling i klub
lokalerne, Danmarksgade 1.
Dagsorden:
1. Formandens beretning 6EM form.
2. Regnskab: Kass. 8NH, revisor 6EO.
3. a) Valg af formand, b) valg af revisor.
4. Eventuelt: Herunder forslag til klubbens frem
tidige virke.
Vi regner med 100 % tilslutning, så vil du være
sikker på at få en siddeplads må du nok hellere
selv tage en med.
Der afholdes teknisk kursus til C licens hver
mandag kl. 19,30 ved 2HS med 2PV som assistent.
Vi begyndte den 27. febr., så det kan nås endnu.
Hver tirsdag kl. 19,30 holder vi iøvrigt mødeaften,
hvor vi får luftet forskellige problemer og menin
ger.
Vi vil se lidt mere til byens „old boys“, så vi
kan arrangere forskelligt. Kom og fortæl os lidt om
SSB og DSB HI. Kom i hvert fald til generalfor
samlingen.
Løsriv
jer
fra
billedspillerne,
hvor
i
sidder og gemmer jer, frem af busken.
Program:
20. marts: teknisk kursus.
21. marts: klubaften — tegnefilm.
27. marts: generalforsamling.
1. april: teknisk kursus.
2. april: klubaften.
8. april: teknisk kursus.
9. april: klubaften.
15. april: teknisk kursus.
16. april: klubaften.
Hpe. C.U. 73 de 1CN.

Knudsen
gennemgik
først
de
mest
almindelige
forekommende fejl og fortalte, hvorledes man fandt
frem til dem, kontrollering af strøm og spændinger,
omtalte brum, forvrængning, svag eller tavs rx,
ustabilitet m. m. Knudsen lagde stor vægt på at gå
systematisk frem trin for trin bagfra i modtageren.
Derefter gennemgik han trimning af rx’en, MFforkredse, suge- og spærrekredse, ligesom fejl her
blev omtalt.
Sluttelig
demonstrerede
Knudsen
en
amatørbyg
get trimgenerator, der var ret billig at bygge, og
den indeholdt det, amatører havde brug for. Kon
struktionen var at finde i „P-R" nr. 8/58.
Knudsen omdelte tryksager, bl. a. kataloger over
transistorer.
Ved kaffebordet bagefter var der livlig diskus
sion, og jeg tror at kunne sige, at vi alle fik noget
med hjem den aften. Vi benytter lejligheden til at
bringe Knudsen en varm tak for en interessant og
lærerig aften.
Næste
møde
afholdes
på
„Baltic"
i
Nykøbing
onsdag den 5. april kl. 20. Vi håber også denne gang
at kunne få et foredrag i stand.
73 es cuagn. 7NA.
NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3.
Lokale: Samme sted.
Siden sidst:
Den 9. februar skulle vi have haft besøg af 7KV,
som skulle holde foredrag om antenner, men 7KV
måtte melde afbud, så vi havde almindelig møde
aften.
Torsdag den 23. februar holdt 8LD og 2RH fore
drag om stationsbetjening, og de fortalte samtidig
om deres ophold på Grønland, og vi fik nogle fine
farvelysbilleder deroppe fra. Det var en lærerig
aften især for begyndere.
Den 9. marts skulle 5OF have fortalt om transi
stors, men han måtte desværre melde afbud.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand:
OZ9SH,
Søren
Chr.
Hansen,
Kragsvej 49, tlf. 2 15 67.
Kasserer: OZ4GS, Svend S. Sørensen, Borgmester
vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær:
OZ9ER,
Erling
Nielsen,
Strandprome
naden 38.

Program:

Det faste mødeskema:
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.
Den 26. marts afholdes sidste søndagsrævejagt,
næste jagt bliver derefter mandag den 9. april kl.
19,25, og hver mandag sommeren igennem samme
tid.

ODENSE

Månedens arrangement:
Torsdag den 20. april kl. 20,15: Filmaften. Vi skal
se
forskellige
farvebilleder
fra
klubbens
skovture
og møder.
Vy 73 OZ9ER.
LOLLAND-FALSTER
Til
værkfører
Knudsens
„Fejlfinding og trimning" i
medlemmer.
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interessante
februar var

foredrag
mødt 20

Torsdag den 16. marts: Rævemøde.
Torsdag den 23. marts: OZ5OF fortæller om tran
sistors.
Torsdag den 30. marts (skærtorsdag): intet møde.
Torsdag den 6. april: Rævemøde.
Torsdag den 13.april: Foredrag. Besked fås sen.
Vy 73 de DR 1155.
Da emnet x-talfiltre for tiden er meget populært,
har vi bedt 7NU komme til Odense og holde fore
drag, hvilket sker mandag den 20. marts kl. 20,00.
Foredraget vil blive holdt i den store sal på van
drerhjemmet. 7NU tager sin modtager med for de
monstration. (8 x-tals!!). Det bliver uden tvivl en
interessant aften, og jo lige hvad vi mangler.
Så er onsdagsjagterne tilrettelagt. I 1961 vil blive
afholdt 12 onsdagsjagter på følgende datoer:
22. marts
16. august
5. april
30. august
19. april
13. september
3. maj
27. september
31. maj
11. oktober
14. juni
25. oktober
Det benyttede kort er ligesom sidste år: Atlas
blad 1:40000 A3614 Tommerup, men området er ud
videt. Ræven vil befinde sig indenfor et område,
der begrænses af vejene mellem følgende byer:

Odense-Skallebølle-Tommerup
stationsby
Tommerup-Brylle-Fangel-Dømmestrup
—
samt
kortkanten
fra Dømmestrup til Odense.
Sendetider for alle jagter: kl. 20,00, 20,20, 20,30,
20,40, 20,50, 21,00( 21,10 og 21,20 alle af 2 minutters
varighed.
Frep: 1825 kc/s. Call: OZ7RÆV.
Points: Tilmelding i første minut efter anden ud
sendelse 60 points, faldende med 1 point pr. minut,
dog mindst 1 point pr. jæger. Det samlede resultat
beregnes
ved
sammenlægning
af
pointtallene
for
hver enkelt jægers 9 bedste jagter. Melding til ræ
ven kan tidligst finde sted når anden udsendelse er
afsluttet. Jægere som cykler vil få et tillæg på 10
point, når der på deltagerkortet er anført en be
mærkning herom. Deltagerkort kan købes hos 8NO,
Poul Nielsen, Abigaelsvej 34, Odense. Der udleveres
2x6 kort og hver serie kort koster 5 kr. Der bliver
ligesom tidligere præmier til de tre bedste jægere.
Programmet
for
marts-april
i
„Victory“s
ham
club ser sådan ud:
23. marts: Spørgeaften.
6. april: Demonstration af en amatørbygget trim
megenerator. 4PS.
13. april: Spørgeaften.
Vy 73 de 2RH.
SORØ
Da der fra flere sider er udtalt ønsket om afhol
delse af en auktion i afdelingen, kan vi hermed
meddele, at der lørdag den 25. marts vil blive
afholdt en sammenkomst i afdelingens lokaler på
„Apotekergaarden“ i tilslutning til auktionen, hvor
til vi venter stort rykind såvel af vore naboafdelin
ger som af vore egne medlemmer, ligesom vi for
venter, at I alle medbringer ting, som ønskes solgt.
Se derfor allerede nu lageret efter, idet der sikkert
findes en mængde ting, som I måske ikke selv har
brug for, men som kan være anvendelige for andre
amatører.
Altså, lørdag den 25. marts kl. 20 på „Apotekergaarden“ i Sorø.
Der er kaffebord bagefter. 01 og sodavand fore
findes.
Vy 73 OZ4NO.
TØNDER
Den 1. februar 1961 afholdtes generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af bestyrelse.
2. Eventuelt.
Bestyrelsen er herefter :
Formand OZ3SB.
Kasserer: OZ2CF.
Tekn. rådgiver OZ7MG.
Suppleant OZ2UN.
Mødeaftener 1. og 3. onsdag hver måned, skiftevis.
Der gøres klar til 2 m.
Vy 73 2CF.

NYE MEDLEMMER
7919 - Herluf Pedersen, Hotel Pladsborg, Varde.
7920 - Leo Christensen, Set. Jørgensvej 23, Svend
borg.
7921 - John Christiansen, Skelskørvej 33, Frederiks
berg, Sorø.

7922 - Gunner Nielsen, Valbyvej 32, Slagelse.
7923 - Torben Hansen, Edelsmindevej 5, Ballerup.
7924 - Finn Fischer Olsen, Frimestervej 69, 3. s.,
København NV.
7925 - Mogens Svendsen, „Ellesgård", Østermarie.
7926 - Ole Pedersen, Skyttegårdsvej 29 st. th., Valby.
7927 - Jørn Højgård Nielsen, Emil Årestrupsgade 42,
Sakskøbing.
7928 - Werner R. Lehmann, Petersholms Allé 20,
Vejle.
7929 - Peter Bruun Jensen, Poppelvej 4,
Snekkersten.
7930 - S. M. Arentsen, Ålborgvej 6, Sæby.
7931 - Bjørn Zittan, Bristol Allé 12, København S.
7932 - Jørn-Ole Hesselvig, Løgstrup.
7933 - Sven Ørrild, Rødovre Parkvej 614, Vanløse.
7934 - Henning Sauer, Prinsesse Charlottegade 27,
2. th., København N.
7935 - Steen Klaus Pedersen, Furesøparkvej 50,
Virum.
7936 - Henning Ploug Thomsen, Hvorupvej 16 A,
Lindholm, Nørresundby.
7937 - Haakon Rasmussen, Demstrup, Sjørslev.
7938 - SGe 475056 Knudsen, TBS Høveltgård,
Høvelte.
7939 - Henning Skov, Nordkap 34, Holstebro.
7940 - Steen Borup, Himmerlandsvej 24, st. th.,
København F.
7941 - Erik Jacobsen, Frederiksborgvej 106, Køben
havn NV.
7942 - Jørgen Steckhahn, Næstvedgade 33, Kbhvn. Ø.
7943 - Ernst Østergård Nielsen, Overby, Sjællands
Odde.
7944 - Kai Ejgil Nielsen, Kløvervej 118, Haderslev.
7945 - Flemming Andersen, Antvorskovvej 5,
Hvidovre.
7946 - Aa. Thorbjørn Hammer, Børglumvej 22 B,
Vanløse.
7947 - Jørgen Lundsgård, Pasopvej 72, Svendborg.
7948 - Eigil Hansen, Klostergade 20—22, Århus.
7949 - John Bagger-Petersen, Virumvej 101, Virum.
7950 - Henrik Jørgensen, Stuttborgstr. 54, Wuppertal
E., Tyskland.
7951 - Freddy W. Jacobsen, Enghavevej 53, Ålborg.
7952 - C. Rasmussen, Christiansdal 1, Rødovre,
Vanløse.
7953 - Gunnar A. Hansen, Østergade, Rødding.
7954 - Alfred Pawelczyk, Nr. Borup, Randers.
Atter medlem.
1248 - Ejnar Jensen, Torvegade 6, Brande.
2560 - OZ4EJ, Ejvind Johansen, Ringgade 87, Struer.
6675 - Erik Bern Hansen, Valdemar Sejrsvej 51, st.
tv., Holbæk.
7398 - Kaj Jørgensen, Frederikssundsvej 308 b,
Brønshøj.

QTH-RUBRIKKEN
304 - OZ7HM, H. Mikkelsen, Knarreborgvej 6,
Tårnby, Kastrup, ex Rønne.
925 - OZ2LX, Aage Kok, postbox 4, Risskov, lokal.
937 - OZ5AL, A. F. R. Laursen, Grønnegade 22, 1.,
Skive, lokal.
2400 - Vagn Andersen, Adelgade 47, Nysted, lokal.
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2972 - OZ5OF, Ole Flensborg, Strandpromenaden 30,
Horsens, lokal.
3464 - OZ5BS, Bent Aaboe, B&O byen, Struer,
navneændring.
3729 - OZ8KW, Kai Thomsen, Madsensvej 13, Stuer,
lokal.
3848 - OZ3JH, Jørgen Hansen, Jægerbakken 10,
Gentofte, ex Helsingør.
3994 - OZ8WP, Verner Pedersen, Fruens Bøge Allé
25, Fruens Bøge, ex Odense.
3996 - OZ1SP, Hans Kloster, Harbogade 9, Ulfborg,
lokal.
4298 - OZ2HM, Henry Møller, Syriensvej 12, 1. mf.
th., København S, lokal.
4545 - OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 3. th.,
Charlottenlund, ex København NV.
5189 - J. Fialla, Signaltekn. afd. materieltj, Værløse,
ex Ballerup.
5450 - T. K. Kristensen, Saltværksvej 61 A, 3.,
Kastrup, ex København S.
5810 - J. N. Nielsen, ESK 729 FSN, Kølvrå, lokal.
5900 - OZ7PV, Viggo Pedersen, Hanevadsvej 16,
Skovlunde, ex Roskilde.
6031 - O. A. Christensen, Gøgevang 10, Hørsholm,
ex København K.
6152 - OZ8AD, Svend Adolphsen, Engholm Allé 4,
Hvidovre, ex Brønshøj.
6248 - OZ2NB, Niels Brorsen, Solbærvænget 34,
Bagsværd, ex København S.
6498 - Ib Michaelsen, Prins Christians Sund, Grøn
land, ex Brønshøj.
6534 - OZ6AI, H. A. Jørgensen, Jernbanegade 17 b,
Viborg, ex Kølvrå.
6574 - OZ4FF, Karsten Tranberg, Skyttehøj 56,
Kastrup, lokal.
6582 - OZ6SB, Sven B. Hansen, Højtoftevej 8,
Esbjerg, lokal.
6638 - OZ5PU, Horst Kriekhahn, P. Skramsgade 61,
3., Ålborg, ex Nørresundby.
7013 - OZ9HG, H. Aa. Mortensen, Bjerreby, Svend
borg, ex Marstal.
7027 - OZ2CB, C. K. l^ak, c/o Svendsen, Saltholms
vej 2, 2. tv., København S, ex København. N.
7035 - J. Slottved, Gyldenlakvej 23, st. tv., Køben
havns, ex Silkeborg.
7113 - OZ7OO, FKE 490856, Ove Olesen, FIKS HOLD
I RKS, Jylland, Kølvrå, ex Randers.
7137 - OZ6JC, John Clausen, Revvej 16, Korsør,
lokal.
7152 - Ole Olesen, Bjerggade 12, Struer, ex Blokhus.
7253 - MG 467373 Lund, TKMP/1/6 Reg. kasernen,
ex, Nykøbing F.
7264 - KPE 451872, Jebsen, 1 TKS KL A, kastellet,
København 0, ex Roskilde.
7292 - OZ1FT, Fritz Thorbek, Brorsonsvej 25, Kol
ding, lokal.
7385 - OZ1QW, Thorkil Hansen, Ryesgade 20, Ålborg,
ex Frederikshavn.
7390 - Gunner Jacobsen, Hørmarksallé 15, Risskov,
ex Århus.
7478 - Egon Nicolaisen, Ryttergade 1, Ranum, ex
Farsø.
7485 - J. K. A. Hansen, Drosselvej 40, Kolding, ex
Stepping.
7600 - John Larsen, Pontsøvej 5, 2., Helsingør, lokal.
7695 - A. Lillevang Jensen, Ebbelnæs skole, Stege,
ex Skagen.
7766 - Lars Kruse, Slotsgade 14, Horsens, lokal.
7807 - OZ3VG, Anni F. Hansen, Drosselvej 40, Kol
ding, ex Stepping.
7846 - C. M. Andersen, Søndergade 2, Randers, lokal.
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OBS.
Sekretæren holder flyttedag pr. 1. marts 1961.
OZ5RO, Ove Blavnfeldt, Ordrupvej 96, 3. sal th.,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.

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

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Dalstrøget 145, Sø
borg, tlf. Sø. 9151. (Hertil sendes teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 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, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.
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, Carl Baggers Allé 35, Fruens
Bøge.
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:
OZ2NX1, 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.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Afleveret til postvæsenet den 15. marts 1961.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Nye tilladelser:
B OZ1CA, Christian A. J. Harders, Irisvej 21, Middelfart,
(genudstedelse).
B OZ2SD, 6865, Svend Aage Johannes Danefeldt Sørensen, Nør
regade 91, 4., Odense.
C OZ4HK, 7298, Holger Nissen Kofoed. „Skovsborg", Årsballe
pr. Rønne.
C OZ4JI, 7581, Jens Holger Hansen, Kjeldsebygård, Østerlars.
C OZ5MP, 7482, Per Morgenstjerne, Knud Rasmussensvej 2,
Herning.
C OZ7LH, 7461, Leif Holmark, Kr. Koldsvej 39, Åbyhøj.
C OZ7TW, 7395, Ejner Thaysen, Feldsted.
B OZ9BX, Bent Malmgart, c/o Ole Kjenner, Lille Strandvej 5,
Greve strand. (Postadresse: GI. Køgevej 261, Hvidovre),
(genudstedelse).
C OZ9HG, 7013, Hans-Aage Mortensen, Bjerreby, Svendborg.
Inddragelser:
B OZ1K, H. Aa. Hansen, Øster Alle 20, Ringkøbing.
B OZ2PT, H. J. Lindhardt, Menstrup, pr. Hyllinge.
B OZ4GK, K. G. H. Nielsen, Pilevænget 23, 2., Vejle.
C OZ6BD, F. Budde, Thordisvej 40, Bagsværd.
B OZ5CW, S. J. Hansen, Brovejen 43, Middelfart.
B OZ5ES, Emdrup skole, H. Fredebo, Lersø Parkallé 152,
København Ø.
B OZ5MS, M, Boman, Erik Menvedsvej 11, Roskilde.
B OZ6CH, J. Bitsch, Vestergade 143, Svendborg.
C OZ6GJ, G. I. Jensen, Marievej 31, Holbæk.
B OZ6LK, S. K. Larsen, Bybæk, Vejle.
B OZ6PH, C. E. Knudsen, Pilevænget 20, Vejle.
B OZ7AT, H. Fredebo, Chr. Richardtsvej 8, 4., København F.
B OZ7CE, A. B. Christensen, Starup pr. Tofterup.
B OZ7E, E. M. V. Andersen, Østerbrogade 31, Kolding.
B OZ7LG, L. Gjerløv-Christensen, Valby Langgade 253, st., th.,
Valby.
B OZ7O, H. F. Andersen, Kroghsvej 11, Skagen.
B OZ7OA, O. H. Ascanius, Hedevej 17, Hedehusene.
B OZ7VB, V. Blaugsted, Stenlandsvej 8, København S.
B OZ8PN, P. N. Jensen, Horsensvej 8, Viby Jyll.
C OZ9PI, B. P. Jensen, Flyverdetachement 502, Stensved.
B OZ9PL, P. R. Lustrup, Silkeborgvej 126, Århus.
B OZ9RD, T. B. Telk, Rønningsvej 1, 3., København NV.
Ændring fra kategori B til kategori A:
A OZ1BN, P. K. Birch-Nielsen, Liliendalsvej 15, Brønshøj.
A OZ1OA, O. Aa. Jensen, Nørgaardsvej 4, Gimsing pr. Struer.
Ændring fra kategori C til kategori B:
B OZ3FG, G. F. Rasmusen, Ellevang 18, Vejle.
B OZ3CF, J. C. Faxholm. Opheliavej 2, Helsingør.
B OZ5AO, A. K. Johansen, Møllegade 17, Østervraa.
B OZ6WN, W. Nørlev, Baldersvej 7, Hjørring.
B OZ7NR, P. C. Andersen, Harald Fischersvej
B OZ8KB, K. W. Børgesen, Stengade 12, 1., Helsingør.
B OZ9OR, H. O. Rasmussen, Fixvej 15, Næstved.

Indbinding af OZ
i kunstlæder, med ryg og hjørner i første klasses
bogbinderarbejde.

Kr. 11,00
Send Deres årgang til

H. V. Rasmussen
Lodsvej 10, Hvidovre. Tlf. 78 33 61.

3,

Løkken.

INDBYDELSE TIL FYNSMESTERSKABET
I RÆVEJAGT 1961
Vi
indbyder
hermed
alle
medlemmer
af
E. D. R. på Fyn til at deltage i konkurren
cen om Fynsmesterskabet i rævejagt 1961.
Deltagerkort koster kr. 10,00, der kan be
tales med 2 gange 5,00 kr.
Den eneste gyldige tilmelding til ræven
er aflevering af deltagerkortet.
Melding til ræven kan tidligst finde sted,
når anden udsendelse er afsluttet.
Frekvens: 1825 khz. Call: OZ7RÆV.
Kort: Atlasblad 1:40,000 A3816 Ringe.
Point:
Tilmelding i 1. minut efter anden udsen
delse 120 points, faldende med ét point pr.
minut, dog mindst ét point pr. jæger.
Hvis første jæger tilmeldes efter, at tredie
udsendelse er påbegyndt, tildeles 100 points,
faldende med 1 point pr. minut, dog mindst
1 point pr. jæger.
I det samlede pointtal fradrages den dår
ligste jagt.
Sendetider for alle jagter:
Dag: kl. 9,05, 9,35 å 2 minutters varighed,
kl. 10,05, 10,15, 10,25, 10,35, 10,45,
10,55 å 1 minuts varighed.
Nat: kl. 2205, 22,35 o. s. v.
Tilmelding
kan
ske
indtil
10
efter sidste udsendelses påbegyndelse.

minutter

Tilmeldelse til jagterne
kan ske til OZ8NO, Poul Nielsen, Abigaelsvej 34, Odense. 'Tlf. 11 90 47. Ved telefonisk
henvendelse vil kortene blive sendt pr. efter
krav.
23. april dagjagt
20. aug. dagjagt
14. maj dagjagt
16. septbr. natjagt
3. juni natjagt
30. september natjagt
7. oktbr. skægjagt (nærm. herom senere).
Til orientering kan vi meddele,
fynske Rævejagt vil blive afholdt
og 18. juni. Se OZ maj.

at Store
den 17.

