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TVI - den store bussemand

„Jeg kan ikke sende i TV-tiden“ . . . mon 
ikke vi alle efterhånden har hørt den be
mærkning? Det er nok ikke helt forkert at 
antage, at en stor del af sendeamatørerne må 
lade TX’en stå kold i fjemsynstiden. Nogle 
har åbenbart helt opgivet ævret og er gået 
over til andre sysler i fritiden.

Naturligvis vil også kortbølgeamatører 
helst leve i fred med deres naboer — der er 
jo iøvrigt intet valg, for naboen har P&T som 
forbundsfælle.

Situationen er sådan set ikke ny, de ældre 
iblandt os vil erindre den gang, da der var 
almindeligt forbud mod at sende i radiofoni
tiden. Det var i detektormodtagernes tid, men 
da BCL-spillernes kvalitet blev bedre, for
svandt problemet og dermed forbudet.

Kan vi da forvente en tilsvarende let (om
end langsommelig) løsning af TVI-problemet? 
Svaret er nok desværre et klart nej. Det ville 
ganske vist hjælpe meget, hvis man kunne 
formå fabrikanterne af TV-apparater til at 
forbedre deres produkter hvad angår for
kredsselektivitet og afskærmning, men da 
merudgiften hertil ikke iøvrigt forbedrer 
modtageren, lader dette sig nok ikke gøre.

Er det hele da fuldstændig håbløst?
Her må svaret blive et klart NEJ! Jeg tror, 

at flertallet af sendeamatørerne vil kunne 
blive fri for TVI, men desværre vil der nok 
stadig være nogle tilbage, der ikke kan 
hjælpes 100 °/o.

Forstyrrelserne kan opdeles i følgende 
grupper:

1) TVI og BCI, der kan afhjælpes ved for
anstaltninger på sendersiden. Det ville være

forkert at påstå, at det er en let sag at forhin
dre udstråling fra senderen på uønskede fre
kvenser, men det kan gøres, og det er her, 
man skal sætte ind først.

2) Forstyrrelser, der skyldes modtageren, 
og som opstår ved overstyring af et rør i 
denne på grund af for ringe selektivitet eller 
ved direkte indstråling på grund af for dårlig 
afskærmning. Her er det nødvendigt at tage 
hver enkelt af de forstyrrede modtagere un
der behandling, og det kan jo nok blive et al
vorligt problem for amatører i større bebo
elsesejendomme i byerne.

3) Endelig er der de tilfælde, hvor både 
sender og modtager er i orden, men hvor der 
frembringes harmoniske af sendefrekvensen i 
anlæggene uvedkommende metalgenstande, f. 
eks. tagrender, trappegelændere, havelåger o. 
s. v. der befinder sig i umiddelbar nærhed af 
senderantennen. Hvis en sammenføjning er 
korroderet, kan den virke som ensretter og 
frembringe høje harmoniske, der måske net
op rammer en tilfældig resonans i strukturen. 
Sådanne tilfælde er naturligvis vanskelige at 
efterspore, og vil nok almindeligvis kun kun
ne afhjælpes ved at flytte senderantennen.

TVI-problemet vil kunne løses, hvis alle 
danske hams arbejder sammen ved at skrive i 
OZ om deres erfaringer. Vi skal have kon
struktioner af „TVI-sikre“ sendere, og vi skal 
have at vide, hvad der er de forskellige TV- 
modtagerfabrikanters svagheder.

Skriv en artikel eller bare et brev til tek
nisk redaktør, som så nok skal få form på det, 
alle tips om emnet er velkomne.

OZ7AQ.
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STABILIDYN
Et interessant princip for modtagere og sen

dere med stor frekvensstabilitet.

Af TR.

Modtagere og sendere til „kommercielt" 
brug skal opfylde meget strenge krav om fre
kvensstabilitet. Med kommerciel menes de 
mange anvendelser, post- & telegrafvæsener- 
ne, forsvar, skibsfart m. m. m. gør af radioen. 
Det er her nødvendigt, at en forbindelse kan 
oprettes hurtigt, uden at man skal lede efter 
den sender, der skal modtages, samt at for
bindelsen er stabil og sikker, uden at det er 
nødvendigt, at operatøren med mellemrum 
skal efterindstille sin modtager.

Naturligvis er det først og fremmest af 
vigtighed, at arbejdsfrekvens og sendeeffekt 
er valgt passende, men denne teknik har man 
behersket længe. Hvad frekvensstabiliteten 
angår, benyttes altid krystalstyring af sende
ren, ofte med automatisk valg mellem et 
mindre antal kanaler.

Modtagerne er meget ofte også krystalsty
rede på et antal faste frekvenser. I nogle til
fælde benyttes dog også modtagere, hvis fre
kvens kan varieres kontinuerligt, men her er 
udvalget noget mere begrænset.

En af de modtagere, der opfylder kravene 
til stabilitet og genindstillingsnøjagtighed, er 
Collins’ 51J, der er den kommercielle udgave 
af 75A-modtageren. Denne benytter en 
„grundmodtager", der dækker to områder, 
1,5—2,5 og 2,5—3,5 MHz, idet oscillatoren 
bestryger 2,0—3,0 MHz. Da mellemfrekven
sen er 500 kHz, fås de to områder uden spole- 
skift i oscillatoren. Første oscillator er kry
stalstyret, og „converterdelen" er ganget 
sammen med grundmodtageren, således at 
der kun er een afstemningsknap. Man opnår 
på denne måde at dække hele området op til
30,5 MHz.

Et lignende princip, hvor man dog klarer 
sig med eet eneste krystal, der så kan være 
af ekstra god kvalitet, er Stabilidynen. Dette 
er det navn, det franske firma C. S. F. benyt
ter til sin modtager type RS550, der er bygget 
efter samme system som den engelske 
RACAL-modtager, som tidligere har været 
omtalt bl. a. i Wireless World. Ideen i stabili- 
dynprincippet er, at første oscillator i en dob
beltsuper krystalstyres af udvalgte harmoni
ske fra et enkelt krystal. Dækker grundmod
tageren således 2—3 MHz, og ønskes området

14—15 MHz modtaget, skal som oscillatorsig
nal anvendes den 17. harmoniske af et 1 MHz 
krystal.

Det, der nu volder vanskeligheden, er ud
vælgelsen af den rette harmoniske med sam
tidig dæmpning i tilstrækkelig grad af dem, 
der ligger lige ved siden af. Dette problem 
har OZ7T vist OZ’s læsere en elegant løsning 
på1), og grunden til, at 7T’s harmonika ikke 
har vundet indpas i videre kredse, kan være 
noget vanskelig at få øje på.

I RACAL-modtageren benyttes også et 1 
MHz krystal, hvis harmoniske udvælges ved 
hjælp af en selvstændig supermodtager, se 
blokskemaet fig. 1. Dennes oscillator arbejder 
i frekvensområdet 40—70 MHz, og mellem
frekvensen er 37,5 MHz. Ønskes nu f. eks. 
den 19. harmoniske af 1 MHz udnyttet, ind
stilles VFO’en på 19,0 + 37,5 = 56,5 MHz. 
Mellemfrekvensforstærkeren er selektiv nok 
til, at den 18. og 20. harmoniske skæres bort, 
men alligevel så bred, at VFO’ens uundgåe
lige frekvensdrift ikke betyder, at den øn
skede harmoniske kan komme udenfor gen
nemgangsområdet. Spejlet, der ligger på
56,5 + 37,5 = 94,0 MHz (den 94. harm. af 1 
MHz) skæres bort i et lavpasfilter med Fo = 
32 MHz.

Det fremkomne 37,5 MHz-signal er natur
ligvis ikke særlig frekvensstabilt, og for at 
udnytte det videre, må man konvertere endnu 
en gang på en sådan måde, at frekvensvaria
tionerne kompenseres. Dette skev ved at be
nytte VFO’en igen „den anden vej“.

Det modtagne signal konverteres ved hjælp 
af VFO’en til at falde i området 39,5—40,5 
MHz, hvorefter det forstærkes i en bred
båndsforstærker. Herefter konverteres igen. 
nu med 37,5 MHz-signalet som oscillatorfre
kvens. Herefter er signalet at finde i fre
kvensområdet 2—3 MHz, der netop dækkes 
af den stabile grundmodtager, hvis MF er 100 
kHz.

Hvorledes VFO’ens frekvensdrift forsvin
der ud af billedet ses af følgende lille regne
stykke:

1) OZ7T: En „harmonika", OZ 1953, nr. 3, p. 45.
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VFO’ens frekvens kaldes FV, 
hjælpemodtagerens mellemfrekvens kaldes 
M,
antennesignalets frekvens er S, 
modtagerens bredbånds-MF er B og 
det signal, der tilføres grundmodtageren 
kaldes G.
Vi har da følgende sammenhæng mellem 

disse frekvenser:
M = Fy - n, idet n er frekvensen af kry
stallets n’te harm.
B = Fv - S,
G  =  B - M  =  F v - S - F v  +  n = n - S

Det er noget vanskeligt at se, hvordan man 
i en så dyr og iøvrigt tilsyneladende velkon
strueret modtager har ment at kunne tillade 
sig at se stort på de krydsmodulationsproble
mer, der uvægerligt må forekomme, når hele 
modtagerens første del er bredbånds. Der er 
ingen tvivl om, at dette må nedsætte brugs
værdien væsentligt ved mange anvendelser, 
og komplikationen ved at indføre 2 eller 3 
HF- eller 1’ MF-kredse, der følges med ho
vedafstemningerne, er da ikke værre, end at 
det har kunnet lade sig gøre andetsteds, bl. a. 
i den omtalte Collins-modtager.

VFO-frekvensen ses at være forsvundet ud 
af udregningen, og det samme er da også til
fældet med dens ustabilitet. Tilbage har vi, 
at grundmodtageren får tilført et signal, der 
er frekvensen af den i hjælpemodtageren ud
valgte harmoniske af 1 MHz-krystallet minus 
signalets frekvens.

Da grundmodtageren dækker et 1 MHz 
bredt område, og da de harmoniske ligger 
med samme afstand, kan vi få enhver fre
kvens i området 1—30 MHz med.

Når der er valgt et så højt frekvensområde 
for VFO’en, som tilfældet er, skyldes dette, 
at man herved opnår at dække ca. 30 MHz i 
eet område uden spoleskift. Båndskift kan da 
foretages udelukkende ved at stille på 
VFO’ens afstemningskondensator, hvis skala 
er mærket med hele MHz for det modtagne 
signal, medens kHz aflæses direkte på grund
modtagerens skala.

Modtagerens forkredse er udeladt, idet 
spejlselektiviteten kan klares blot ved hjælp 
af et lavpasfilter efter antennen. En enkelt 
separat afstemt forkreds kan dog indskydes 
efter behov.

Den franske modtager benytter harmoniske 
af et 100 kHz krystal, og grundmodtageren 
dækker området 200—300 kHz, hvorved om
rådet 2—30 MHz kan modtages. På grund af 
de lavere frekvenser, er VFO’ens frekvens
områder opdelt i 4 delområder. Til gengæld 
bliver frekvensstabiliteten 10 gange bedre. 
Skalaen består af en tællemekanisme, hvor 
en række tal på række angiver frekvensen 
direkte, det sidste tal giver tiendedele kHz!

Stabilidyn-princippet kan naturligvis også 
bruges til en styresender, og bliver da også 
udnyttet kommercielt på denne måde. Det 
er jo en stor fordel at kunne sende på en vil
kårlig frekvens med krystalstabilitet, uden at 
være bundet til at skulle have fremstillet 
krystallet først.

Når stabilidynen bruges som VFO, sendes 
signalet den anden vej gennem opstillingen. 
Her er ingen problemer med krydsmodulati
on, men måske nok med harmoniske. Dette 
må dog ret let kunne klares ved hjælp af ba
lancerede modulatorer, hvis man skulle få 
lyst til at prøve systemet i amatørsenderen.
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Et transistorvoltmeter
OZ-DR 1133, Knud Jespersen 1).

Dette transistorvoltmeter, som jeg har 
brugt på min modtagestation i et års tid, 
måler fra 1 V til 800 V DC. Anvendelse af en 
transistor i et kredsløb, der ligner rørvolt
metrets, sætter instrumentet i stand til at 
arbejde med en høj indgangsmodstand, hvil
ket vil give måleresultater, der kan tåle sam
menligning med rørvoltmetrets. Selv så små 
spændinger som 0,5 volt og derunder er let 
aflæselige på metret, og instrumentet er vel
egnet til at måle f. eks. AVC-spændingen i en 
modtager. Antallet af komponenter er holdt 
på et minimum, og 100 μA-metret er den 
dyreste del.

Instrumentet kan bygges ind i en lille kas
se, der i modellen måler 150X115 mm. Da 
kassens størrelse imidlertid afhænger af 
metrets, kan det utvivlsomt laves endnu min
dre, hvis det ønskes.

Måleområderne 1—7 er, for fuldt udslag, 
1, 10, 100, 200, 400, 600 og 800 volt. Indenfor 
disse områder findes alle de DC-spændinger, 
der normalt forekommer i radiomodtagere, 
forstærkere o. 1.

De to 1,5 V tørelementer anbringes i selve 
instrumentkassen. Det gælder om at få disse 
så små som muligt, Hellesens type „Uncle“ 
er særdeles anvendelige. Afbryderen S3A/B 
er sammenbygget med R9, og betjenes af 
denne. Den afbryder begge elementer, når 
apparatet ikke er i brug.

Det anbefales at bruge trådviklede poten
tiometre, da disse er mere stabile og hold
bare end kulpotentiometre. R9 er nulpunkts
justering og R10 følsomhedskontrol.

Afbryderen S1A/B tjener som polvender. 
Den er nyttig, når man har forbundet instru

1) Statens Redskabsprøver, Bygholm, Horsens.

mentet forkert til målespændingen, og metret 
slår baglæns. Så skifter man bare S1A/B, og 
metret viser korrekt. På forpladen er denne 
afbryder mærket + og - i de to stillinger.

De eneste præcisionskomponenter, der er 
brugt, er RI til R7. Disse bør være 1 % mod
stande af hensyn til målenøjagtigheden.

Transistoren er en Mullard OC71, men 
andre lignende transistorer kan sandsynligvis 
anvendes. Der bliver nok under alle om
stændigheder nogen eksperimentering med 
størrelsen af R8. De 47 kOhm, der er angivet 
i styklisten, viste sig at være bedst i model
len.

Konstruktionen.
Alle dele er monteret på forpladen, der her 

er af plastic. Der bores til R9, R10, S1A/B,

Fig. 1.
Strømskema for transistorvoltmeter.

Stykliste
Modstande:

R1 150 kOhm, ½ W, 1 %.
R2 1,5 MOhm, ½ W, 1 %.
R3 15 MOhm, ½ W, 1 %.
R4, 5, 6, 7 30 MOhm-, ½ W, 1 %.
R8 47 kOhm, ½ W, se tekst.
R9 50 kOhm potentiom. trådv.
R10 10 kOhm potentio. trådv.
TR1 transistor, OC 71 (Mullard).
M1 drejespoleinstr., 0—100 juA.
S1 A, B topolet dobbeltafbryder.
S2 1X7 (eller flere) still.
S3, A, B topolet enkelt afbryder.
B1, B2 tørelement, f. eks. Hellesens „Uncle.“

S2 og S3A/B. Endvidere skæres hul til mi- 
kroamperemetret og indgangsbøsningerne. 
Klemmerne, der holder batterierne, laves af 
en smal messingstrimmel, der fastgøres til 
forpladen med skrue og fingermøtrik. For
bindelserne loddes direkte på batterierne, og 
det tilrådes at se efter endnu en gang, om 
de er forbundet nøjagtigt som på diagram
met. Det er i højeste grad af betydning, at 
batterierne er korrekt forbundet for at und
gå beskadigelse af transistor og meter.

Når alle komponenter er fastgjort, kan led
ningsmontagen påbegyndes, idet man venter 
med at indlodde transistoren til sidst for at 
undgå beskadigelse. R1 til R7 monteres på 
en klemliste med 11 klemmer, som vist. Pas 
på ikke at opvarme disse modstande for kraf
tigt med loddekolben, da dette kan medføre 
ændring af modstandsværdien.

Monteringstråden kan være plasticisoleret, 
det er fordelagtigt at anvende forskellige 
farver. Til sidst monteres transistoren, TRI- 
Små stykker isoleringsrør trækkes over til
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ledningerne, idet så meget tråd lades fri, at 
en tang kan anbringes som varmeshunt. Bat
terierne sættes først i, når apparatet skal 
afprøves, og først efter at alt er kontrolleret. 
S3A/B skal herunder være afbrudt.

kan afprøves på forskellige punkter ved 
hjælp af et anodebatteri, idet transistorvolt
metrets visning hele tiden sammenlignes med 
det kendte voltmeter.

Til de andre områder kan man f. eks. tage

Fig. 2.
Forpladens for- og bagside.

Afprøvning.
Til den indledende afprøvning skal der 

bruges et nøjagtigt visende voltmeter samt 
et udvalg af forskellige spændinger, der f. 
eks. kan tages fra et anodebatteri. Modstan
dene R9 og R10 kan grovindstilles som følger: 
R9 stilles således, at hele modstanden er inde, 
R10 drejes ca. halvt ind. Prøveledningerne 
forbindes til apparatet, og dette slås til. 
Metret indstilles nu til nul med prøvelednin
gerne kortsluttet ved indstilling af R9. R10 
indstilles nu således, at dens modstand bliver 
så stor som mulig, når metret samtidig stadig 
kan vise nul med kortsluttede prøvelednin- 
ger.

Når følsomhedskontrollen R10 engang er 
indstilet, skal den kun lejlighedsvis efterind- 
stilles.

spændingen fra en radiomodtager. Mål først 
alle spændinger med det kendte, nøjagtige 
voltmeter og sammenlign så med transistor
voltmetret. Tolerancen for de højere områder 
må være 3—4 volt.

Med denne beskrivelse håber jeg at have 
givet mange unge og økonomisk hårdt be
lastede amatører ideen til et lille, billigt og 
særdeles anvendeligt måleinstrument, der 
kan imødekomme det stærke behov, der jo 
vitterligt er på enhver amatørstation.

* * *
TRANSISTOR-NYT

De tider er længst forbi, da transistorernes egenstøj 
begrænsede deres anvendelse i følsomme forstær
kere. Det har længe været muligt at bygge kort
bølgemodtagere, der på alle punkter er rørmod- 
tagerne jævnbyrdige. At man også kan bygge LF- 
forstærkere med transistorer, der er mere støjsvage 
end rør, er måske mindre kendt.

Fig. 3.
Midlertidig kalibreringsopstilling.

Ved hjælp af et tørelement og det på fig- 4 
viste kredsløb fremstilles 1 volt så nøjagtigt, 
som voltmetret tillader. Denne spænding til
føres nu transistorvoltmetret, der er indstillet 
på område 1. Metret skal nu give fuldt ud
slag og vise 1 volt. Område 2 kan prøves ved 
at bruge et gitterbatteri, og 4,5 samt 9 V 
afprøves på dette område. 100 volts området

I båndoptagertekniken er det store problem at få 
gengiveforstærkerens egenstøjniveau nedbragt; ikke 
mindst brum og mikrofoni er en plage ved de billige 
typer i dag. Philips har nu bragt en ny transistortype 
på markedet, der løser disse problemer. Som første 
trin og efterfulgt af en sædvanlig rørforstærker giver 
en AC 107 en spændingsforstærkning på 365 gange i 
det viste kredsløb. Med en indgangsspænding på 0,5 
mV er signal-støjforholdet 60 dB.

Sæt en dynamisk mike i stedet for tonehovedet og 
brug en ganske almindelig transistor, så fås en FB 
erstatning for første trin i amatørens modulations
forstærker!
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Mikroskopmodtager eller selektivitet 
på en anden måde.

Af OZ5EE, Arne Prikl. 1)

Af alle ubehagelige ubehageligheder for en 
radioamatør tør vel antages at „strømløs" må 
være den værste! Denne grumme skæbne er 
overgået undertegnede på min ny QTH — der 
er 500 meter til den nærmeste netledning! 
Ak ja. Af samme grund er den nedenfor op
trukne teori ikke blevet gennemprøvet af un
dertegnede, men skulle en eller anden have 
gjort erfaringer vedrørende den beskrevne 
vej til større selektivitet, så hører jeg meget 
gerne fra vedkommende. Men til sagen.

Fig. la.

Fig. 1b.

Doblerprincippet (som dobbeltensretning).

Det fremgår tydeligt af „OZ“, at modtager
nes selektivitet er et yderst vigtigt emne, og 
mange måder har været beskrevet for at give 
muligheder til en forbedring. Efter hvad jeg 
har kunnet finde, så er alle meto
derne baseret på samme princip: 
filteret, hvadenten det nu drejer 
sig om HF- eller LF-filtre. Deraf 
følger, at virkningen skal kunne 
spores ved bedre skilleevne mel
lem de på båndet værende statio
ner, med den frekvensafstand, de 
har på båndet. Dette sætter en 
grænse for de opnåelige resultater, 
idet det vil være meget svært at 
skille de to stationer effektivt, hvis 
de f. eks. kun ligger omkring 40 
Hz fra hinanden.

Princippet i det følgende er helt anderledes, 
idet vi her laver en slags mikroskop med hen
syn til båndet. Lad os tage et eksempel: inden
for 1 kHz på et af båndene ligger 5 CW-sta- 
tioner, indbyrdes forskudt 200 Hz. Vist kan 
det lade sig gøre at „si“ en af dem ud, men 
ville det ikke være nemmere, hvis de lå 3200

1) Andersvænge pr. Slagelse.

Hz fra hinanden? — og ingen imellem dem 
naturligvis. Jo, det mener jeg også, og derfor 
følgende beskrivelse.

Princippet er frekvensdobling i modtage
rens MF. Nu vil en og anden sikkert straks 
indvende, at frekvensdobling kun er mulig 
med forvrængning. Ja, når man anvender et 
klasse C-trin til formålet, men hvis man an
vender dioder, som vist på fig. 1, undergår 
signalet jo ikke stort anden ændring, end at 
den ene halvbølge skifter polaritet. Det frem
går af figuren, at der nærmest er tale om 
ganske almindelig dobbeltensretning med en
ten 2 dioder, eller i graetz-kobling med 4 stk. 
Det skal iøvrigt være siliciumdioder, og ikke 
germanium. Med de nuværede modulations
former på fone kan systemet ikke anvendes 
her, men kun på CW, men nu først en gen
nemgang af systemet.

Kigger vi på fig. 2, ser vi et blokdiagram af 
en modtager, hvoraf den øverste del er gan
ske almindelig, hvorimod den nederste del, 
som ved omskifter er indskudt mellem MF 
og detektor, er den nye. MF’en er antaget til 
110 kHz. Skifter vi nu til „super selektivitet", 
vil de 110 kHz blive doblet til 220 kHz og 
videre til 440 kHz, 880 kHz og 1760 kHz. En
hver frekvensforskel vil ligeledes undergå en

Fig. 2. Princip diagram.

dobling, så to signaler, der, som før, lå ca. 200 
Hz forskudt, vil få denne difference doblet op 
et tilsvarende antal gange, altså til 3200 Hz. 
Da der ikke er nogen form for modulation på 
bærebølgen, vil der ikke kunne blive tale om 
forvrængning. For at opnå en finafstemning 
af dette „forstørrede" frekvensområde (på 1 
kHz op til 16 kHz), er doblerserien afsluttet
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Fig. 3. 
Skematisk diagram.

med et blandertrin og tilhørende oscillator, 
således at det afgivne signal kommer på 110 
kHz igen, og derfor direkte kan tilkobles den 
almindelige detektor og beaten. Oscillatoren 
i dette blandertrin skal kunne varieres 16 kHz 
fra 1862 kHz tii 1878 kHz, og dens skala skal 
være tydeligt afmærket ved 1870 kHz, idet et 
på modtagerens HF-del kommende signal ger
ne skal passe med hovedskalaen, hvad det jo 
kun gør, når MF’en er rigtigt afstemt. Dette 
ses bedst ved et eksempel: har vi to tætlig
gende signaler på hovedskalaen, og ønsker 
disse signaler bedre adskilt, indstiller vi i 
nulstød med det ene af dem, det vi vil mod
tage, og skifter så til doblerserien. Det ønske
de signal kommer nu i modtagerens MF di
rekte på 1110 kHz, men hvis „lokalmodtage
ren" ikke er indstillet nøjagtigt på 1760 kHz 
(110X2X2X2X2) vil det ønskede signal kom
me ud med en eller anden tone, og vi skal 
ligge og rode for at finde det med „lokalaf
stemningen". Ligger „lokalmodtageren" der
imod på frekvensen, har vi med det samme 
det ønskede signal omtrent i nulstød, og kan 
indstille til bedste modtagning. Ved hjælp af 
et LF-filter ordnes den sidste filtrering, så 
kun det ønskede signal kommer frem.

Nu er det temmelig givet, at al den dobling 
vil svække signalet, så en yderligere for
stærkning er nødvendig, men det klares jo 
nemt med et ekstra rør. For desuden at få de 
doblede signaler ud med nogenlunde ens styr
ke indenfor „lokalmodtageren“s afstemnings
område, skal de forskellige doblerkredse sik
kert afstemmes „skævt", f. eks. således: 110 
kHz, derefter 219/221 kHz, 438/442 kHz, 
876/884 kHz og 1752/1768 kHz, som indtegnet 
på det skematiske diagram. Det drejer sig 
jo nemlig ikke om at „si“ et signal ud i disse 
kredse, som man normalt gør, men blot om at 
få signalerne igennem, så ordnes „si“ningen 
automatisk ved den større frekvensforskel.

Nå, det var en større omgang. Iøvigt kunne 
man jo også indsætte doblingen direkte i 
modtagerens udgang og doble beattonen her, 
men det giver vist ikke så stor bevægelses
frihed. Der er bare een ting, som skal være 
100% ok i „spillen", og det er den frekvens-

110 k c

bestemmende oscillator. Driver den blot en 
ubetydelighed, så skal man nok opdage det, 
når signalerne skal „jagtes" på skalaen.

Jeg tror bestemt, at dette må være frem
tidens løsen på båndene, især da der kommer 
flere og flere stationer til, og teoretisk skulle 
man jo kunne have stationerne liggende vil
kårligt tæt, blot ikke i nulstød med hinanden, 
men i praksis går den nok ikke helt. — Med 
hensyn til fone, åbnes der også store mulig
heder. Tænk, hvis en ESB-mand byggede en 
modulator, hvor frekvenserne blev „reduce
rede", altså f. eks. 800 Hz ind og gav 100 Hz 
ud, så ville han, hvis han normalt fylder 3600 
Hz, kunne klare sig med 225 Hz ialt. Hm . . . 
og en almindelig fonestation ville kun fylde 
450 Hz. Ren ønsketænkning er det vel ikke, 
skulle det ikke kunne laves?

Som sagt, skulle en eller anden have erfa
ring med denne teori, så vil jeg meget gerne 
høre fra ham, og når jeg selv engang bliver 
velsignet med AC-net kommer der gang i lod
dekolben, det er sikkert...

TEKNISK REDAKTØR
er flyttet, når dette nummer udkommer. 
Den fremtidige adresse, hvortil alt tek
nisk stof til OZ skal sendes, er:

Bent Johansen, OZ7AQ,
Farum Gydevej 28,

Farum.
TR’s telefonnummer er (01) 95 11 13.
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For begynderen

En letbygget QRP-TX
Af OZ1HS, H. F. Sprenger. 1)

Hos mig opstod der en dag ønsket om at ha
ve en QRP-TX stående til „lokaltraffic“, og så 
har man jo også en reserve-TX stående, når 
„storebror" trænger til en ansigtsløftning.

På få timer blev der af rodekassens dele 
lavet denne lille svend, som nu er blevet 
efterbygget i 2 eksemplarer, alle med FB re
sultater.

Opstillingen er en almindelig regenerativ 
X-tal-osc., anodekredsen er udformet som pi
led, dels for at kunne bruge en vilkårlig an
tennetråd, og også for at undgå TVI. Drl og 
Dr2 er Prahns 2,5 mH minidrosler, men 20 m 
0,1 mm laktråd rullet op på en lille spoleform 
er også FB.

Over katodedroslen ligger Cl (ca. 200 pF), 
den tjener til at øge tilbagekoblingen, og der
for vil også træge X-taller svinge godt. Nøg
lefilteret — som ikke må undlades — består 
af 50 nF + 500 ohm i serie over nøglen.

Antennetilslutningen er lavet på en lille 
„rude“ af plexiglas. To telefonbøsninger er 
anbragt ved siden af hinanden, den ene går 
direkte til den varme side af C6, den anden 
fører igennem ant.-pæren. Desuden er der 
boret hul til en lille skrue, som på bagsiden af 
glasset forsynes med en loddeflig, om forbin
des til den varme side af C5, således at vi kan 
se spændingen udefra ved at holde en glim- 
lampe til skruen.

Se tegningen.
L1 er viklet af 1 mm laktråd på Ø 25 mm 

pertinaxrør, 25 vdg., tæt viklet.
Afstemningen sker på følgende måde:
C5 + C6 (alm. BCL-type) stilles i midten, 

en indikatorring holdes over L1, og C5 drejes, 
indtil maks. lys fås i ringen. Derefter drejes

C5 til maks. i antennen, og proceduren gen
tages med C5 og C6 et par gange uden brug af 
indikatorringen. Til slut sættes antennen ind 
uden om antennepæren for at spare på HFen.

Chassis’et måler 12X12X4 cm og forpladen 
12X12 cm. Strømforsyningen sker fra en sær
skilt ensretter med multistik.

Af rør kan næsten alt bruges. Med EL41 er 
input ca. 5 watt. 4654 er også prøvet med 
fint resultat.

Vi havde et par proble
mer her, idet 2 fabriksnye 
X-taller ikke ville svinge. 
(En prøve i GDM viste, at 
de var „døde"). Fabrikken 
byttede X-tallerne, og så 
var alt ok.

Tilbagekoblingen må man lege lidt med 
indtil tegnene er UFB, alle krøller, grisehaler 
o. s. v. skal væk. Normalt passer det med Cl 
på ca. 200 pF., men muligvis virker tilbage
koblingen bedre, hvis den udføres som angi
vet punkteret i diagrammet. CA = 10 til 30 
pF og CB = 50 til 100 pF.

Og så til resultaterne: OZ7HX skriver i OZ 
side 232, nr. 9 1960: Men hvis man kører X- 
tal, skal der mere lykke end forstand til for 
at få kontakt!!!

Jeg har selv i et stykke tid kørt med 4 me
ter tråd hængt op til gardinstangen, og her
med konstant hver aften kørt 5-9-9 over 6 km 
— desuden på samme tråd: OK.

OZ4BE samme konstruktion, rør 4654, ant. 
2X20  meter, har på 35 dage lavet 45 QSO 
med: OZ, LA, DJ, DM, SP, OK, PAØ, ON, G, 
UA, UB og HA; gennemsnitsrapporter 5-7-9 
og 5 -8 -9 ,  Hans QRG 3523 kHz.

OZ2JG også med 4654; ant.: G5RV. Har på 
70 dage kørt 99 QSO med:

OZ, SM, DL, DJ, DM, SP, OK, PA0, ON, 
OH, G, HVA3, UB og YU, også her med gen
nemsnit 5-7-9 og 5-8-9. Hans QRG = 3518 kHz.

Så gå hen og gør ligeså — lidt har også ret. 
Den eneste ulempe, disse 2 nye OM’s har haft 
indtil nu, er at de ofte bliver anset for at 
være unlis— for selv om de fik lic. i okt. 1960, 
så har de endnu ikke stået i OZ som ny lic.!! 
Er der virkelig 5 mdr. leveringstid for sådan 
en msg.?

L Hus 27, Skelby pr. Marrebæk, Falster. Manuskriptet modt. 22.2.61. TR.
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Månedens konstruktion:

Stabiliseret ensretter
Af OZ5WO, B. Frøkjær-Jensen*).

Netspændingsvariationer eller varierende 
belastninger af en ensretter vil altid bevirke 
ustabil anodespænding, hvis der ikke er fore
taget noget særligt for at stabilisere den. Og 
hvor ofte har man ikke ærgret sig over en 
oscillator, der skiftede frekvens, eller en kob
ling, der ændrede elektriske data på grund af 
en ustabil anodespænding.

Specielt for den eksperimenterende amatør 
rejser kravet sig om en stiv anodespændings
kilde, fordi hans ensretter aldrig arbejder 
under konstant belastning.

Nærværende konstruktion er blevet til ud 
fra ønsket om at have en allround ensretter 
stående til brug ved forsøg m. m., men den 
kan naturligvis gøre lige så god fyldest som 
strømforsyning til en VFO, modtager eller 
lignende.

Mine krav til ensretteren var følgende: en 
fuldkommen stabil og manuelt variabel 
spænding i det almindelige anodespændings
område 200—300 volt, belastning 200 mA og i 
kortere perioder overbelastning op til 250 
mA. God filtrering. Yderligere skulle ens
retteren have en stabiliseret spænding på - 
150 volt med maximal belastning 30 mA.

Diagrammet:
Det skal med det samme siges, at disse krav 

ikke opfyldes gratis. Der er en del komponen
ter i opstillingen, men resultatet er også efter 
forventningerne.

Trafoen, choken og filterspolerne er speci
elt fremstillet til denne opstilling. Trafoen er 
på 2X425 volt/250 mA med udtag ved 225 
volt. Den har en glødevikling passende til 
ensretterrøret GZ34, to glødeviklinger til sta- 
*) Husumvej 106, Kbhvn. Brønshøj.

biliseringsforstærkeren og to stk. 6,3 volt/4 
amp. til externt brug.

Til sikring af trafoen findes der en 2,5 amp. 
sikring i den ene primærterminal, ligesom 
en 250 mA sikring sikrer ensretteren mod 
kortslutning i forbrugerkredsløbet.

Efter dbl. ensretningen i GZ34 sker filtre
ringen såvel i choke som i filterspole. Filtrets 
chokeindgang er skånsom overfor elektrolyt
terne i filtret. Disse er stablet oven på hinan
den af hensyn til den relativt høje spænding 
og spændingsmæssigt holdt på plads af nogle 
0,1 megohm parallelmodstande. Selv om den 
resulterende filterkapacitet herved halveres 
til 2X16 μF, er filtreringen meget fin, hvilket 
skyldes såvel choken som den efterfølgende 
stabilisering, der jo også er virksom overfor 
en eventuel rest af brumspænding. Husk, at 
kun det ene sæt elektrolytter må have fælles 
minusforbindelse, de to andre bør isoleres fra 
stel og have seperate minusterminaler.

Spændingsstabiliseringeh sker over 4 stk. 
parallelforbundne EL34, men andre rør med 
et stort anodetab vil kunne anvendes, blot 
må man så ikke forvente at få helt samme 
stabiliseringsområde som i modelensretteren.

Stiger belastningen af ensretteren, vil ud
gangsspændingen falde. Dette spændingsfald 
forstærkes i en direkte koblet forstærker med 
to stk. ECC83 og påtrykkes gitrene på de fire 
EL34 på en sådan måde, at rørenes indre 
modstand mindskes ved den stigende belast
ning. På denne måde kompenseres et fald i 
udgangsspændingen ved en øjeblikkeligt på
følgende stigning. Af hensyn til overskuelig
heden er diagrammet tegnet med kun ét stk. 
EL34. Ved montagen må man huske at for-
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syne hvert af rørene med såvel styre- som 
skærmgittermodstandx).

Da de to ECC83 har et temmeligt højt ka
todepotential, anså jeg det for rigtigst at give 
hvert af rørene en selvstændig glødevikling, 
da trafoen jo alligevel skulle fremstilles spe
cielt for at hindre overslag mellem katode og 
gødetråd. Det er dog næppe nødvendigt at 
anvende to viklinger til dette formål, en fæl
les glødevikling vil være tilstrækkelig. Da 
disse to glødeviklinger ikke må stelforbindes, 
er hver side af glødetrådene i de to rør afkob
lede med en 5600 pF blok af stabilitetshensyn.

135 mA, uden at spændingen falder ved sti
gende belastning. Ved 260 volt kan der til
svarende belastes op til 200 mA, og under 250 
volt kan der belastes op til maximum 250 
mA. Ønsker man at kunne belaste op til 250 
mA allerede ved 300 volt, så må trafospæn- 
dingen øges til 475 volt.

Instrumentet er kalibreret i to skalaer: 300 
volt og 250 mA, og har fuldt udslag ved 10 
mA. Herved får man lagt en bleeder over 
anodespændingen, så man undgår at skulle 
holde konstant spænding ved de helt små be
lastninger. Dette kan undertiden være van
skeligt, idet det kræver en temmelig høj indre 
modstand i reguleringsrørene. Instrument, 
formodstand og shunt er leveret af Helweg

P2 på 20 kohm tjener til indstilling af den 
maximalt afgivne spænding ved fuldt ned- 
drejet P1. P2 justeres til fuldt instrumentud
slag, som er 300 volt. Potentiometret indstil
les en gang for alle, og dets akse er ikke ført 
ud til forpladen. Med de her anvendte vær
dier i spændingsdeleren, der udgøres af P2, 
Pi samt modstandene på 4 kohm og 20 kohm, 
kan spændingen varieres fra 170 til 300 volt, 
men her er der for øvrigt et område, hvor 
der er plads for eksperimenter. Det er muligt 
at få opstillingen til at afgive spændinger 
mellem 100 og 300 volt, men man må ikke 
regne med at kunne holde spændingen stiv 
ved varierende belastning over hele dette om
råde. Stort under 100 volt kan man heller 
ikke gå, da stabiliseringskredsløbet i så fald 
vil give sig til at svinge på en lav frekvens, 
fordi stabiliseringsrøret 85A1 tændes og sluk
kes.

Måleresultaterne viser iøvrigt, at ved en 
spænding på 300 volt kan der tappes op til 
1) Ellers risikerer man at få en gratis VHF-sender

med i købet. TR.

Mikkelsen og Co. En 2X2-polet vippeomskif
ter klarer instrumentomskiftningen, og læg
ger samtidig formodstanden over ensretteren 
som bleeder i stillingen til strømmåling, mens 
shunten kortsluttes i stillingen til spændings
måling, hvorved ensretterens indre modstand 
kommer ned på en størrelsesorden omkring 
1/3  ohm.

Den negative spændingskilde er også rige
ligt filtreret og dbl. ensrettet. Et stabilise- 
ringsrør med stort strømforbrug muliggør, at 
der kan tappes op til 30 mA på - 150 volts 
udgangen. Hvis man ønsker en anden spæn
ding, kan et andet stabiliseringsrør anvendes, 
men husk i så fald at afpasse formodstanden, 
der her er på 2000 ohm, efter røret.

Ønsker man stand-by afbrydelse af den 
positive og den negative spænding, kan en 
dbl. afbryder indsættes i de to spændingsud
gange. Glødespændingerne bør ikke kunne 
afbrydes med samme afbryder.

De to 6,3 volt/4 amp. glødeviklinger kan 
efter behag stelles i den ene ende. Man bør i
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så fald lade der være 12,6 volt mellem de to 
frie ender, og føre disse ud til de to yderste 
bøsninger på spændingspanelet på forpladen 
(se fotografiet).

Monteringen:
Det eneste, man bør montere med omhu, 

er den direkte koblede forstærker. Forstærk
ningen må være stor for at kunne give en god 
stabilisering af spændingen, og som følge 
heraf er der mulighed for selvsving ved 
uhensigtsmæssig montage. Sørger man imid
lertid blot for at lægge montagen fladt, viser 
der sig ingen problemer i den retning. Der er 
indtil det tidspunkt, hvor denne artikel skri
ves, blevet bygget tre eksemplarer af ensret
teren, og de har alle fungeret fint.

Generelt kan siges, at montagen skal ligge 
fast, og at de strømførende ledninger må læg
ges med tyk tråd (i modellen ofte med dbl. 
plasticledning).

Ensretteren er indbygget i et fabriksfrem
stillet kabinet: Imhof type 1054A, som im
porteres gennem Tage Schouboe. Skal man 
give apparatet et kommercielt udseende, så 
kan man næppe selv fremstille et hammer
lakeret kabinet billigere i samme kvalitet. 
For at forbedre luftventilationen, er der lavet 
en række 14 mm Ø ventilationshuller over 
og under de mest varmeafgivende rør EL34 
og GZ34 i kabinettets bagvæg. Disse rør er 
også anbragt længst tilbage på chassiset borte 
fra elektrolytterne, som er monteret nær for
pladen. Disse huller er forresten lavet med 
det nyttige lille stykke værktøj „Q-max“, 
som klipper eller snarere presser de nydelig
ste huller ud af metal-plader op til 3 mm 
tykke. Q-max fås i forskellige størrelser pas
sende til de mest gængse huldiametre (rør
fatninger). Man borer for med et 9 mm bor, 
og gennem dette hul spændes de to skærende 
dele af Q-max’en sammen.

Ledningsføringen under chassiset holdes på 
plads af to støttebukke, én ud for de to stk 
ECC83 og én ved elektrolytterne til monte
ring af de 4 stk. 0,1 megohms modstande. 
Yderligere er også de ubenyttede fjedre i fat
ningen til 85A1 anvendt til fastgørelse af 
komponenterne i stabiliseringsforstærkeren.

Montagen er foretaget på en 2 mm alumini
umsplade 355X195 mm med 60 mm høj bag
flange. Der er ingen sideflanger på chassiset, 
og fortil er det bukket op i en vinkel 15 mm 
høj, der tjener til fastgørelse af forpladen, 
der måler 385X225 mm i 3 mm jernplade 
(leveres sammen med kabinettet). På for
pladen er spændingerne ført ud til såvel 7 
bøsninger som til et multistik. Bøsningerne

er beregnet til forsøgsopstillingers strømfor
syning på laboratoriebordet.

Komponentvalg:
Alle værdier står på diagrammet. Alle kul

modstande er af fabrikat Beyschlag (importør 
Poul Løvhøj). Det er de bedste kulmodstande, 
der fås på det danske marked, men også 
Siemens modstande er gode. De trådviklede 
modstande kan være af fabrikant Vitrohm 
(men helst ikke kulmodstandene). Elektrolyt
ter er i alt fald gode i fabrikat T. Jensen. De 
anvendte rør er Philips eller Telefunken. 
Kondensatorer: Philips polyester.

Styklisten kommer da til at se sådan ud:
Trafo type 275L-2127, Skandinavisk Transformer. 
Choke type 2130, Skandinavisk Transformer. 
Filterspole type 2129, Skandinavisk Transformer. 
Filterspole type 2128, Skandinavisk Transformer.
4 stk. EL34 med fatninger, Telefunken.
1 stk. GZ34 med fatning, Telefunken.
2 stk. ECC83 med fatninger, Telefunken.
1 stk. stabilisatorrør 85A1 med fatning, Philips.
1 stk. stabilisatorrør 150 Cl med fatning, Philips.
2 stk. ensretterventiler 250 volt 85 mA, AEG. 
Instrument DK-90 til 10 mA med skalategning for 
300 volt og 250 mA samt løs shunt og formodstand 
til instrumentet, Helweg Mikkelsen.
Elektrolytter:
2X32 μF/320 volt, T. J.
32 + 32 μF/320 volt, Wicon.
2 stk. 48 μF/320 volt, T. J.
1 stk. 2X8 μF/320 volt (forbindes i parallel), T. J. 
Potentiometre:
10 kohm/3 watt trådviklet, Vitrohm.
20 kohm/3 watt trådviklet, Vitrohm.
Imhof kabinet type 1054 A, Importør: T. Schouboe.
5 stk. bøsninger type B8.708.10/11, Philips.
2 stk. bøsninger type B8.708.10/01, Philips.
1 stk. holder til signallampe FOO1AA/02, Philips.
1 stk. lampe hertil 6,3 volt/0,3 amp. 8024D, Philips.
2 stk. sikringsholder type 88095 sikringer til 250 mA 
og 2,5 amp., Philips.
1 stk. pilknap type AE/22X6, Philips.
1 stk. dbl. afbryder, Torotor.
1 stk. dbl. vippeomskifter, Torotor.
2 stk. støttebukke 7 polet, Ediswan.
Kondensatorer:
4 stk. 5600 pF/400 volt polyester, Philips.
1 stk. 0,25 μF/400 volt polyester, Philips.
1 stk. 1 μF/125 volt polyester, Philips.
Modstande:
trådviklet 20 kohm/5 watt, Vitrohm. 
trådviklet 4 kohm/3 watt, Vitrohm. 
trådviklet 3 kohm/5 watt, Vitrohm.
4 stk. 0,1 megohm ½ watt, Beyschlag.
4 stk. 10 kohm ½ watt. Beyschlag.
2 stk. 1 megohm ½ watt, Beyschlag.
1 stk. 2,2 megohm ½ watt, Beyschlag.
2 stk. 220 kohm ½ watt, Beyschlag.
2 stk. 47 kohm 1 watt, Beyschlag.
4 stk. trådviklede emalierede 100 ohm, Philips.

9 stk. gummigennemføringsbøsninger til 10 mm hul 
1 stk. stikprop og 3 meter hvid plasticledning 
1/8“ maskinskruer, møtrikker, tandskiver, loddeflige 
Aluminiumchassis

(fortsættes næste side)
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Et lille samtaleanlæg
Af OZ3BV, Bent Fersbøl.1)

Radioteknik er en dejlig hobby, men man 
må ikke anse det for givet, at husets øvrige 
medlemmer vil dele denne begejstring, når 
de gang på gang må råbe sig hæse eller banke 
en stakkels radiator sønder og sammen for at 
komme i forbindelse med en, når ens hybel 
ligger i den fjerneste afkrog af huset.

men 12—-16 cm vil sikre en fin, skarp gen
givelse.

Man gør fra stationen, hvor forstærkeren 
naturligvis er anbragt, opmærksom på sin 
eksistens ved at trykke på A1, hvorved en 
kaldetone fremkommer. Ved at trykke på Oi 
vil ringeklokken eller summeren på stationen 
lyde, dog kun, når O2 er stillet i nulstilling.

Materialeliste:
2 Transistorer OC71.
1 Transistor OC72.
2 Transformere Peerless universal 
type TB.
2 Højttalere f. eks. Videbæk 165 TV 25.
3 Elektrolytkondensatorer μF 12 V.
1 Papirkondensator 0,1 μF.
2 Tørbatterier, et 4,5 V og et 9 V.
1 Omskifter 1X2 stillinger.
1 Omskifter 3X3 stillinger.
5 modstande.
Diverse monteringstråd m. m.

Diagrammet. For at undgå ustabilitet skal alle led
ninger til + batteri samles i eet fælles loddepunkt.

Man kunne så passende bruge lidt tid og 
penge på at etablere en bedre forbindelse 
mellem hybelen og et centralt sted i huset. 
Her skal kort opridses et let fremstillet og 
billigt samtaleanlæg.

Hvert sted opstilles en højttaler (eventuelt 
monteret i mahognitræskasse, hvis det skal 
være fint), og denne bruges også som mikro
fon. Diametren af højttaleren er ikke kritisk,
1) Jernbanegade 25, Vamdrup.

Forstærkeren kan bygges på trykt kreds
løb, hvis man vil ofre dette, men et stykke 
krydsfiner eller pertinax kan udmærket an
vendes. De to transformere er Peerless uni
versal. I indgangen er brugt 3000 Ohm (3—5), 
i udgangen 1000 Ohm (3—4). Man kan købe 
specielle transformere, men disse er dyrere, 
og et bedre resultat kan ikke ventes opnået 
med sådanne.

Stabiliseret ensretter . .
Denne liste kan synes overflødig, men er 

dog for den, der er uerfaren i valg af kompo- 
nentfabrikata meget nyttig, idet den sikrer, 
at man får de komponenter anskaffet, der er 
af god kvalitet. Resultatet er færre repara
tioner og længere levetid for ensretteren.

Ved anvendelse af denne liste ligger frem

stillingsprisen for ensretteren på ca. 600 kr. 
Undlader man at anskaffe det gedigne kabi
net, kan apparatet bygges for ca. 400 kr. Har 
man endelig en anvendelig trafo og eventuelt 
nogle egnede udgangs- eller senderrør i 
stedet for de fire EL34, kan ensretteren prak
tisk talt bygges af rodekassen, hvis man vil 
gøre det billigt.
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Foråret og sommeren står for døren, og dermed 
tiden for de udendørs antennearbejder. Dette mær
kes tydeligt på spørgsmålene til brevkassen i denne 
måned, men før jeg tager fat på disse, har jeg lidt 
„tilbagekobling" til et par af spørgsmålene i sidste 
nummer.

Til nr. 205 har to medlemmer, nr. 5786 og nr. 7700, 
begge sendt mig data på 6973, og disse lyder som 
følger:

Anodespænding 250 volt, maximalt 440 volt.
Skærmgitterspænding 250 volt, max. 330 volt.
Styregitter-forspænding -e 15 volt.
Anodestrøm 46 mA.
Skærmgitterstrøm 3,5 mA.
Anodebelastning 73 kohm.
Glødespænding 6,3 volt ± 10 %.
Glødestrøm 0,45 amp.
Sokkelen er noval, og forbindelserne til denne i 

normal rækkefølge fra 1 til 9 højre om:
1. Skærmgitter.
2. Ingen forbindelse.
3. Styregitter.
4. Glødeben.
5. Glødeben.
6. Styregitter.
7. Katode og fanggitter.
8. Skærmgitter.
9. Anode.
Rørkapaciteterne opgives til:
Styregitter til anode 0,4 pF.
Styregitter til katode + skærmgitter + fanggitter 

og glødetråd 9 pF.
Anode til katode + skærmgitter + fanggitter og 

glødetråd 6 pF.
Til nr. 202 oplyser OZ7FG følgende:
Collins er repræsenteret i Europa, chefen for 

kontoret er HB9PL, og fra kontoret i Geneve kan 
alle oplysninger fås vedrørende filtre m. v.

Henvendelse dertil på engelsk. Adressen er:
COLLINS RADIO INTERNATIONAL C.A.

Central European Regional Office,
Case Postale 35, Aeroport,
Geneva 15, Switzerland.

På spørgernes og egne vegne takker jeg indsen
derne for de tilsendte oplysninger. Det er altid 
glædeligt, når en efterlysning bringer resultater, 
og jeg tilføjer, at kommentarer og ekstra oplys
ninger til de givne svar altid er velkomne.

Nr. 203. Jeg skal til at „omstakke" 2 stk. 8 element 
longyagi, som du har beskrevet i oktober „OZ" 1956.

Til bom har jeg brugt % elektrikerrør, og dipolen 
har jeg kun lavet enkelt. Hvor stor skal afstanden 
mellem antennerne være, og hvordan skal forbin
delsen mellem dipolerne og coax-kablet laves, såle
des at jeg får alle 15 dB, målene og det vigtigste 
mekaniske?

Svar: Desværre hersker der vild uenighed mellem 
de sagkyndige om, hvor stor afstanden mellem de 
enkelte antenneplaner i en stakket antenne skal 
være for at give den største forstærkning og gun
stigste udstrålingskarakteristik. Dette skyldes natur
ligvis, at ændring af een dimension griber ind på 
de øvrige, og at emnet endnu ikke kan siges at 
være udforsket til bunds.

Carl Greenblum, hvis måleresultater i „QST“ 
august 1956 lå til grund for beregningerne til min 
8 elementer, der i parantes bemærket stadig arbej

der fuldt tilfredsstillende, angiver således i septem
ber 1956, at den gunstigste afstand er en halv bølge
længde, medens andre angiver henholdsvis 0,7, 1,0 
og 1,125 bølgelængdes afstand som det absolutte 
optimum.

Da jeg ikke selv har eksperimenteret med stak
ning, idet jeg foretrækker eet-plans antenner, er 
det altså noget vanskeligt at sige, hvad der er bedst, 
men hvis teorien om det store indfangnings-areal 
for en longyagi holder stik, må man vel have lov 
at slutte, at for en sådan skal afstanden være mindst 
en hel bølgelængde.

Fig. 203

Ud fra disse overvejelser har jeg i fig. 203 tegnet, 
hvorledes fedningen af en to-plansantenne lettest 
kan udføres ud fra de givne oplysninger, idet jeg til
føjer, at jeg ikke har det i dit brev anførte katalog, og 
derfor ikke ved, hvor høj impedansen for det anførte 
coax-kabel er, men hvis dette f. eks. er 75 ohms, 
skal afstanden mellem bøjlerne fra T’et blot flyttes 
lidt længere fra hinanden.

Fedningen af antennerne sker som vist via en 
T-tilpasning, og det øverste plan fødes med en 
faseledning, der f. eks. kan laves af to 3—4 mm
0 aluminiumstråd. Afstanden S skal være et helt 
antal halve bølgelængder, den er i figuren ikke teg
net i målestoksforhold. Hvis afstanden er et lige 
antal halvbølger, f. eks. 2 lig. ca. 2 m, skal 
faseledningen føres som vist, hvis antallet er ulige, 
skal faseledningen krydses.

T-et er forsynet med en „bazooka" (der findes 
vist ikke nogen dansk betegnelse for en sådan), der 
skaffer tilpasning mellem den symmetriske anten- 
nefødning og det usymmetriske fødekabel. Coaxet 
føres som vist op igennem det ene rør, skærmen 
forbindes til dette, og inderlederen til knæet på 
det andet. Bazookaens længde kan eventuelt ændres 
ved at flytte forbindelsesstykket, ligesom den ende
lige tilpasning til lavest standbølgeforhold sker ved 
at tilpasse afstanden mellem de to forbindelses
bøjler mellem T’et og det nederste antenne-element. 
En standbølgemåler må hertil synes uundværlig, 
og jeg kan hertil anbefale mickey-matchen, der tid
ligere er beskrevet i „OZ".

Nr. 204. Flere spørgere har bedt mig opgive måle
ne på min 8-element 2 m beam, eventuelt en kon
struktionsbeskrivelse. Det sidste kan jeg ikke nå
1 denne omgang, måske senere, men her er de vig
tigste data.

Alle elementer er lavet af 3/8” duraluminiumsrør. 
Det drevne element er udført som en foldet dipol,
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men tilbageføring af 1,25 mm tråd i 12 mm afstand 
fra det fødede element, der er 970 mm langt, og 
fødeimpedansen er 300 ohm symmetrisk, passer altså 
til 300 ohm twin-lead.

Reflektoren er 1038 mm lang, og direktorerne 
regnet fra det drevne element udefter henholdsvis 
941, 923, 930, 935, 930 og 919 mm lange.

Afstandene mellem reflektor og drevne element 
400 mm, og fra dette til 1. direktor, fra denne til 
anden o.s.v., henholdsvis 310, 460, 620, 560, 560 og 
720 mm.

Forstærkningen er i sin tid målt til 12 dB over 
en dipol og front/back til ca. 22—24 dB eller mere, 
noget afhængig af, hvem der har målt.

Nr. 205. I forskellige artikler jeg har læst om 
ESB, nævnes der skiftevis klasse B forstærker og 
lineær forstærker. Ifgl. EDR’s håndbog er defini
tionen på en lineær forstærker en forstærker, hvis 
forstærkning er konstant for alle tilførte spændin
ger, hvorimod forstærkeren kører i klasse B, når 
hvile-gitterspændingen er indstillet således, at 
anodestrømmen delvis blokeres, hvad der jo må 
give kraftig forvrængning. Hvori består forskellen?

I „QST“ juli 59 er vist et PA-trin med 2 stk. 
7094. Du bedes venligst forklare virkemåden af det 
benyttede indgangskredsløb. Skal rørene ikke ud
vise en gitterimpedans på 50 ohm for at udstyres?

Svar: De givne definitioner er rigtige, og det er 
også rigtigt, at et rør, der arbejder i klasse B, giver 
en kraftig forvrængning. Derfor må man i LF-for- 
stærkere, der dels skal forstærke et stort frekvens
område, dels forstærke indgangsspændinger af 
stadig varierende størrelse, benytte to rør i push- 
pull. Hvor det derimod som i en ESB forstærker 
kun drejer sig om at forstærke et meget smalt 
frekvensbånd, kan forvrængningen delvis ophæves 
ved at benytte en afstemt kreds som anodebelast
ning. Hvis signalamplituden bliver for lille, vil for
vrængning dog ikke kunne undgås, og af den grund 
må klasse AB2 som regel foretrækkes. Se også 
håndbogen side 110.

Angående det omspurgte indgangskredsløb, en 
ren ohmsk modstand på 50 ohm, kan jeg vist ikke 
sige mere end det, der allerede står i artiklen. 
Når en modstand gennemløbes af en strøm, opstår 
der jo en spænding over den, og det er denne 
spænding, der benyttes til at styre rørene, der ikke 
behøver at have de omspurgte 50 ohms impedans 
for at kunne udstyres.

Metoden må dog vist kunne betegnes som en 
noget flot anvendelse af den kostbare styreeffekt, 
og personlig tror jeg nok, jeg ville foretrække at 
bruge den til en jordet gitterforstærker, hvor man 
jo får det meste igen i outputtet, se f. eks. hånd
bogen side 134.

Nr. 206. Du bedes venligst besvare følgende 
spørgsmål angående modtageren i håndbogen HB 
6012.

1. Er antenneindgangen på den anvendte Torotor 
central OFS 3001 høj- eller lavimpedanset?

2. Såfremt den er højimpedanset, hvorledes kan 
det så arrangeres, så håndbogens T/R switch side 493 
kan anvendes?

3. Hvilken selektivitet kan forventes ved anven
delse af 3 stk. 85 kcs trafoer uden X-tal filter i 
stedet for de anvendte 110 kcs?

4. Kunne tænke mig, for at gøre opstillingens MF- 
del mere anvendelig, at lave modtageren i to dele:

a. Vil det være muligt at føre punkterne a—b i 
fig. 475 til et coax stik og de øvrige ledninger til 
strømforsyning, HF-manuel og AVC i multikabel,

uden forholdsregler af nogen art, eventuelt hvilke?
b. Den tilladelige længde og bedste type på 

coaxialkabel til dette brug?
5. Såfremt diagrammet i fig. 513 tilpasses som 

HF-del for fig. 475, ved tilpasning menes ændring 
af Hi'-reg og eventuelt indførelse af AVC, ganske 
som vist i fig. 474, hvorledes kan „afslutningen" da 
laves? med 3 båndfiltre som i fig. 517 og så coax- 
kabel til punkterne a—b eller hvordan? Skulle man 
eventuelt vælge en anden MF end 3,9 MHz af hensyn 
til omsætningen til 85 kHz. Jeg håber, jeg har 
udtrykt mig tydeligt nok.

Svar: Ja, med hensyn til tydeligheden skal jeg 
ikke beklage mig, men det er jo ellers ikke så lidt 
pa en gang. Nå, jeg skal prøve at svare så kort 
og udførligt som muligt.

ad 1. Lavimpedanset, men 3001 fremstilles såvidt 
vides ikke mere, og dens afløser 6201 har høj
impedanset indgang.

ad. 2. Se ovenfor. Hvis 6201 skal benyttes, foreslår 
jeg at prøve fig. 2 i „OZ“ nr. 5 side 121, idet C4 
da kan føres direkte til antenneklemmen på cen
tralen.

ad 3. Kan ikke besvares uden nærmere oplys
ninger om de omtalte 85 kHz trafos. Jeg tror dog 
ikke båndbredden bliver meget mindre end med 
110 kHz’erne, men at den maximale selektivitet 
bliver mindre end med X-talfilteret.

ad 4. Et coaxkabel til a—b vil naturligvis for
stemme sekundæren i MF1, altså må enten parallel
kapaciteten formindskes, eller, hvad der sikkert er 
bedre, forsynes med en stor seriekapacitet, hvor 
over coaxkablet tilsluttes. Man anbringer derefter 
endnu en 1890 kHz trafo lige ved V3 og forsyner 
dennes primær med en tilsvarende kapacitiv spæn
dingsleder. Derved formindsker man også risikoen 
for spejl fra 2. MF, hvilken risiko naturligvis bliver 
større jo lavere 2. MF er.

ad 5. Foreslår jeg at anbringe een MF-trafo for
synet med kapacitiv nedtransformering på sekun
dæren, direkte ved ECH 81 i fig. 513 og føre coax
kablet derfra til en indgangstrafo anbragt ved ind
gangsrøret og spændingsdelt på primæren som un
der 4 omtalt.

løvrigt synes jeg den letteste løsning var at ind
bygge den påtænkte 2 m converter direkte i HB 6012 
som denne er beregnet til. Hvis converteren arbej
der med 116 MHz oscillatorfrekvens, kan dens out
put føres direkte ind på 28 MHz området i HB 6012, 
idet dette da rimmes til at dække fra 28 til 30 MHz, 
hvilket er udført i flere tilfælde med udmærket 
resultat.

Nr. 207. Jeg har lavet en midtpunktfødet antenne 
med 2 x 20 m top og 20 m 600 ohm feeder. Den 
skulle efter min mening kunne køre som flerbånds- 
antenne med parallelafstemning på alle bånd 3,5 til 
28 MHz.

Desværre gav jeg mig bagefter til at læse i 
ARRL Antenna-Book, hvor der står, at feeder- 
længden + den halve antenne top ikke må være 
et multiplum af en halv bølgelængde, idet dette 
vil give en resonnans i systemet, der ville give 
anledning til antennestrømme udover dem, der 
skulle være?????

I en tabel over længder passende for centerfødede 
antenner med afstemte fødeledninger er dette også 
taget til følge, idet der opgives to eksempler:

1. Toppen 42,40 m, feederen 13,18 m. Parallelaf
stemning på alle bånd undtaget 28 MHz.

2. Toppen 42,40 m, feederen 24,34 m. Parellel- 
afstemning på alle bånd.
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af OZ7BF, Adelhardt.

Er kredsene rigtigt trimmet?
Et lille stykke værktøj, hvormed man kan 

konstatere, om kredse er rigtigt trimmet, kan 
man lave af et pertinaxrør, hvor der i den ene 
ende limes en alm. HF-jernkerne og i den an
den ende af røret presser man et stykke kob
ber eller messing ind.

Med denne simple prøvepind kan man af
prøve spoler, når målesender og modtager er 
indstillet til samme frekvens.

Hvis styrken stiger, når metallet nærmes 
spolen, vil det sige, at selvinduktionen skal 
være mindre. Kernen drejes lidt ud, eller, 
hvis det er ved de høje frekvenser, må trim
meren lidt ud.

Hvis styrken stiger, når HF-jernet på prø
vepinden nærmes, vil det sige, at spole og 
trimmer skal lidt ind. Hvis styrken falder, en

Teknisk brevkasse . .
Såvidt jeg kan se, får man med disse mål ikke 

senderen tilkoblet i et strøm- eller spændingsmaxi- 
mrnn, men i et eller andet ubestemt sted.

Skal jeg holde mig til min 20 m feeder og 2 x 20 
m top, eller hvad mener du?

Svar: Hvis en antenne skal benyttes med en uaf
stemt feeder, er det rigtigt, at dennes længde skal 
vælges således, at feederen + den halve top ikke 
har resonnans på senderfrekvensen, men når feede
ren er afstemt som i den midtpunktsfødede Zepp, 
af stemmer man jo hele systemet under et, og der 
kommer ikke til at gå andre strømme end de ønske

de i feederen, når tilpas
ningen og afstemningen er 
i orden. For ikke at få 
vanskeligheder med at få 
antennen til at trække, 
gælder det jo netop om, 
at senderen „ser“ en ren 
ohmsk belastning, og det 
kan den heller ikke efter 
min mening komme til 
med de anførte mål. Hold 
du dig til din zepp, som 
den er, og koncentrer dine 
anstrengelser på at finde 
det bedst mulige L/C for
hold i tilkoblingskredsen.

Nr. 208. To navngivne amatører har sammen sendt 
følgende spørgsmål:

Vi har hver henholdsvis 2 stk. 5 element og 2 stk. 
6 element beam antenner til 145 MHz med 300 ohms 
fødeimpedans.

Vi ville nu gerne stakke dem, og føde dem med 
75 ohms coax-kabel. Kan du give os målene hertil 
og en kort teoretisk forklaring på koblingsmetoden.

Svar: Idet jeg henviser til de i svaret til nr. 203 
ovenfor anførte begrundelser, foreslår jeg at stakke

ten man nærmer metallet eller jernet i prøve
pinden, så er kredsen rigtigt indstillet. Man 
skal altid huske, at spole og/eller padding- 
blok trimmes ved lave frekvenser, trimmere 
ved høje frekvenser i hvert område. — Og 
mens vi taler om HF-jernkerner, så har jeg 
flere gange konstateret, at disse kan blive 
„trætte“, når de er ældre. Hvad grunden end 
kan være, kemiske eller andre årsager, så kan 
helt nye jernkerner i MF-spolerne ofte give 
den ønskede, manglende følsomhed. Husk på 
dette, hvis du i din næste konstruktion vil an
vende gamle MF-trafos.
TRASISTOR-NYT

Philips er nedkommet med en nyHF-transistormed 
typebetegnelsen AF 102, med samme udseende og i 
samme teknik som OC 171.

En sammenligning af de to nævnte typer fås bedst 
ved at se på de opgivne data for maximal opnåelig 
effektforstærkning samt støjfaktor.

Mens OC 171 giver 10 dB ved 100 MHz, fås denne 
forstærkning ved dobbelt så høj en frekvens med 
AF 102, hvis støjtal på 200 MHz er 6 dB for en gen
nemsnitstransistor, mens OC 171 har et støjtal på 9 
dB ved 100 MHz. Den nye type vil således være ca. 
dobbelt så god på 2 meter som den gamle.

de to antenneplaner med 1 % bølgelængdes afstand 
lig ca. 232 cm, idet dette efter de seneste frem
komne oplysninger skulle være den absolut opti
male for antenner af 5 element typen.

Sammenkoblingen udføres da som vist i fig. 208. 
De to fødepunkter forbindes med 2 stk. 300 ohm 
twin-lead på 169 cm længde, idet det forudsættes, 
at hastighedsfaktoren for kablet er 0,82. I samlings
punktet har man da en impedans på 2 stk. 300 ohm
1 parallel eller 150 ohm symmetrisk.

Fødekablets usymmetriske 75 ohm transformeres
til 300 ohm symmetrisk ved hjælp af den viste 
halvbølge balun. Længden af denne skal forudsat 
Vp = 0,66 være 0,66 X 103 =: 68 cm. For endelig 
at skaffe tilpasning mellem de 150 ohm i samlings
punktet og de 300 ohm ved balunens udgang, ind
skydes en kvartbølgetransformator med Zo = 
V 150 X 300 = 212 ohm. Denne fremstilles lettest af
2 tråde på 3—4 mm diameter 515 mm lange. Trådene 
anbringes parallelt med hinanden og fastholdt i den 
rigtige afstand fra hinanden ved hjælp af 3 plexi
glasstrimler. Afstanden center til center skal være 
en anelse under 3 gange tråddiameteren, d.v.s. at 
den indvendige afstand skal være 2 gange diame
teren. Ved finjustering af afstanden skulle det iøv
rigt være muligt at tilpasse hele systemet således, 
at SWR = 1 for centerfrekvensen, hertil må natur
ligvis benyttes en standbølgemåler i coaxkablet, se 
nr. 203.

Jeg håber forklaringen er fyldestgørende.
De rettidigt indkomne ikke besvarede spørgsmål 

må jeg desværre udskyde til næste måned. Nye 
spørgsmål bedes indsendt senest 20. april. Husk 
medlemsnummer.

73 de OZ2KP.

ad nr. 202: Collins er her i landet repræsenteret af 
firmaet Tage Olsen A/S, Vesterbro gade 6D, Kbhv. V.

TR.
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Begyndersiden
Erik kommer anstigende med sin forstærker, 

som nu skulle være færdig.
— Dav, Erik. Nå, der har vi så dyret. Har du 

haft strøm på den?
— Næh, jeg må tilstå, at efter erfaringerne med 

ensretteren er jeg blevet lidt mere tilbageholdende!
— Nej, ved du nu hvad, du er vel ikke blevet 

bange for sådan en smule forstærker. Jeg må nok 
hellere holde mig lidt i baggrunden, du lærer jo 
ikke noget af, at jeg laver det hele! Nå, lad os 
begynde med en besigtigelse. Det var dog nogle 
kedelige lodninger, du har fået lavet på den stel
ledning!

— Jeg har jo læst, at man helst skal have alle 
stelforbindelser til een tyk ledning, der så for
bindes til chassiset eet sted. Så tog jeg et stykke 
2 mm fortinnet kobbertråd, som du ser; men jeg 
kan bare ikke forstå, at det var så svært at lodde 
på. Jeg har varmet længe på hver lodning, men 
det ville ikke rigtig lykkes.

— Det er ikke særlig let at lodde på gammelt 
tin, navnlig ikke, når tråden er så tyk, at den 
stjæler varmen fra loddekolben. Den tråd burde 
du have renset af og fortinnet om. Nu må vi hellere 
tage tyren ved hornene og skifte dem ud med det 
samme, for ellers bliver der bare vrøvl med kolde 
lodninger. Til sådanne steder bruger jeg altid 
PVC-isoleret, fortinnet 1 mm tråd, som jeg trækker 
isolationen af, derunder er fortinningen blank og 
frisk. Selv på nye modstande og kondensatorer er 
det ofte nødvendigt at fortinne trådene påny, inden 
de loddes i, hvis lodningen skal blive perfekt.

Så ud med den gamle og i med den nye tråd. Kan 
du se, hvor fint tinnet flyder ud nu?

— Ja, det er forbløffende, så stor forskel der er. 
Men var det nu alligevel ikke bedre med en 
tykkere tråd?

— Det ville være spild af kobber. Glødestrømmen 
går jo ikke den vej, og forstærkningen er jo ikke 
så stor, at vi skal passe på; det eneste, der kunne 
være farligt, er, hvis udgangsrøret og første trin 
havde en lang, fælles jordforbindelse; men det er 
jo ikke tilfældet her. Så, det var det. Hov, du har 
jo byttet om på katodeafkoblingskondensatorerne. 
Nok har de to elytter samme kapacitet, men du har 
sat den til 6 volt på udgangsrøret og den på 12 

volt på indgangsrøret. Hvad er katodespændingen 
for EL 84?

— Av, den er jo lidt over 7 volt!
— Vi bytter dem lige om, sådan. Så tillader jeg 

mig lige at bringe lidt orden i fuglereden, så led
ningerne ligger samlet.

— Jeg maa indrømme, at det ser pænere ud nu!
 Så skal vi have spænding på. Her kommer

kablet ud af forstærkeren, men du har jo ikke 
sat stikket på!

— Nej, for jeg vidste ikke rigtig, hvordan det 
skulle gøres, ledningerne kan jo ikke gå ind i de 
tynde huller i benene i rørbunden.

— Nu skal du se. Vi tager et stykke 0,6 mm for
tinnet monteringstråd af det blanke, afklipper ca. 
5 cm og laver et øje i den ene ende med rund
tangen. Heri lodder vi enden af kabeltråden, og 
så stikker vi det igennem benet og trækker lod
ningen helt ned til benet, så kan den ikke bevæge 
sig og kortslutte til de næste. Så lodder vi i benets 
frie ende og klipper det overflødige af. Voila!

— Det var en elegant løsning! Så, nu er stikket 
i på ensretteren, skal jeg tænde?

— Ja, kom bare. Nu ser vi så, hvad der sker. Der 
er noget, der ryger. Av, kablet er meget varmt, 
sluk for strømmen i en fart! Der må være kortslut
ning i glødestrømskredsen, ellers kan de tykke 
ledninger ikke blive så varme. Så ved vi, hvor vi 
skal kigge. Den ene side af glødetrådene er lagt til 
stel i forstærkeren, og her ser ledningsføringen 
ret rigtig ud. Så må vi lige kigge i ensretteren 
engang. Det ser jo også meget rigtigt ud — hovsa! 
Du har jo stellet midtpunktsudtaget på glødevik- 
lingen! Den ene halvdel af glødeviklingen er kort
sluttet.

— Hvorfor er sikringen så ikke gået?
— Det var den måske også, hvis vi havde ventet 

lidt, men det er nu ikke saa let at sikre mod 
sådan noget. Der er alligevel en del modstand i 
ledningerne, og spændingen er jo ret lav, så strøm
men har ikke været en rigtig kortslutningsstrøm.

— Den fejl havde jeg aldrig selv fundet!
—- Såmænd havde du så, men det havde nok 

varet noget længere. Så skal vi have strøm på 
igen. Det var nok bedre, nu er der lys i gløde
trådene. Vi tager en hurtig prøve. Helt op med 
volumenkontrollen og fingeren på indgangsbøs
ningen. Dejligt sner i højttaleren, på denne måde 
kan vi også høre, om bas- og diskantkontrollerne 
virker; det synes at være tilfældet. Så kan vi jo 
sætte min pladespiller på. Nå, Erik, hvordan synes 
du så, din nye forstærker lyder?

— Mægtig godt! Men hov, du har jo sat et for
kert rør i, det er jo ikke et ECC 83 men et ECC 82!

— Ja, det ved jeg godt, jeg havde ikke noget 
ECC 83, men det er også revnende ligegyldigt. 
Havde jeg kun haft et ECC 81, havde den såmænd 
også spillet med det! Og nu skal vi lige måle lidt.

Først kigger vi på anodespændingen, altså jævn
spændingen mellem +batterispænding og stel. Vi 
tager universalmeteret på området 500 V=. Spæn
dingen er 335 V, og det er for meget, men nu er 
ensretteren jo også kun belastet med forstærkeren, 
og vi havde jo regnet med yderligere belastning 
med f. eks. en modtagerdel. Da vi nu ikke har 
mere at hænge på, er vi nok nødt til at sætte 
en større filtermodstand i.

— Åh, hvad, gør det så meget? Jeg har set flere 
konstruktionsbeskrivelser, hvor der er brugt i hvert 
fald 300 V på anoderne.

— Hvis du gerne vil bruge dine sparepenge til 
reserverør, så må du naturligvis gerne det; men 
det er nok også det eneste, du får ud af det. løvrigt 
må der være noget galt, for strømmene i EL 84 
skal ved 250 V være 53,5 mA, og der går vel et par 
mA til forrøret, ialt ca. 56 mA.. Ser vi på belast
ningskurven, som vi har i OZ for januar, skal 
spændingen højst kunne være 310 V. Jeg tror ikke, 
det EL 84 trækker den strøm, det skal. Lad os lige 
se lidt på ledningsføringen. Haha, du har jo sat 
51 kiloohms modstande i skærmgitter og styregitter 
i stedet for 100 ohm!

— Men forstærkeren spiller da fint alligevel!
— Ja, den ekstra forvrængning tager modkob

lingen jo det meste af, så resultatet er sikkert kun 
en begrænsning af den maximale udgangseffekt. 
Nu skifter jeg skærmgittermodstanden ud med er. 
på 100 ohm. Så tænder vi igen.

— Skal vi ikke skifte styregittermodstanden?
— Nej, det er ikke umagen værd, dens størrelse 

er ganske ukritisk, når vi bare holder os til vær
dier mellem ca. 50 ohm og 100 k ohm. Seså, nu 
passer pengene, nu er der de 310 V, der skal
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være ifølge belastningskurven. Lad os så lige kon
trollere katodespændingerne. Vi bruger universal- 
meteret på 10-volts området, og da fuldt udslag 
kun svarer til et forbrug paa 0,5 mA, mærker 
rørene næsten ikke den belastning.

— Det svarer da ellers til 20 k ohm, der shunter 
katodemodstanden på 3,3 k ohm i første trin, det 
betyder da en ret stor målefejl!

— Røret vil virke som katodefølger overfor de 
20 k ohm, rent jævnstrømsmæssigt, og så er det ikke 
længere 3,3 k, du skal regne med, men 1/S, hvor S 
er stejlheden = 1,6 mA/V. De 20 k shunter altså 
kun ca. 600 ohm, eller rettere 600 ohm parallelt 
med 3,3 k, altså ca. 500 ohm. Målefejlen bliver så 
kun nogle få procent.

— Nu måler jeg katodespændingerne; der er 2,8 
og 3,5 V på forrøret og ca. 9 V på udgangsrøret.

— Hvad er så udgangsrørets katodestrøm?
— 9 V over 150 ohm giver 60 mA.
— Hvad giver så det. i effekt afsat i røret?
— Der er 300 V tilbage, når katodespændingen 

er trukket fra, og så bliver anode- plus skærm- 
gittertab 300 gange 0,06 A = 18 watt. Anodetabet 
må være 12 W og skærmgittertabet 2 W, altså 14 W 
ialt. Så må vi nok hellere se at få en sat en større 
filtermodstand i, for hvorfor skulle vi køre røret 
så hårdt, når det slet ikke er nødvendigt! Hvor stor 
er den modstand, der sidder der i forvejen?

— Den er på 250 ohm og 5 watt.
— Vi skal tabe ca. 60 V mere ved ca. 60 mA, 

det er 1 kiloohm ligeud. Indtil videre kan vi bare 
sætte sådan en 5-watter i, vi kan jo altid lave om 
på det igen, når vi skal til at hænge mere på 
ensretteren. Vi sætter den nye modstand ind i 
serie med den gamle.

— Hvad skal vi så mere måle?
— Med universalmeteret kan vi ikke måle ret 

meget mere. Vi har målt anodespændingen og ka
todespændingerne. Når yi kender et rørs katode
spænding, har vi jo gitterforspændingen, og anode
strømmen kan vi beregne ud fra katodemodstanden 
Hvis der så er overensstemmelse med rørbogens 
data, har vi lov at antage, at røret arbejder korrekt.

Skal vi meget videre, må vi bruge tonegenera
tor, rørvoltmeter og oscillograf; men det er der 
vist ikke mange amatører, der råder over, selvom 
i hver fald foneamatørerne burde gøre det.

— Jeg har ikke engang et universalmeter!
— Det burde dog ellers være noget af det før

ste, man anskaffer sig, når man starter som radio
amatør. Sådan et må du se at få snarest; du kan 
lave det selv, og i første omgang behøver du kun 
at kunne måle jævnstrøm og jævnspænding, og 
helst også modstand.

— Er det ikke mere praktisk at lave det ti! 
vekselstrøm og -spænding med det samme?

-— Det e r naturligvis det rareste, at det kan 
det hele; men det er jo væsentlig lettere at lave 
den simplere udgave, og det er forholdsvis sjæl
dent, at man bruger AC-områderne. Du kan jo 
senere lave et, der kan det hele. Det er iøvrig! 
ikke så helt sjældent, at man har brug for to in
strumenter samtidig.

— Var det ikke bedre alligevel at bruge pen
gene til at lave modtager for?

•—• De penge, du bruger på instrumenter, skal du 
nok spare ind igen på alle de dyre komponenter, 
du undgår at ødelægge, når du kan måle. løvrigt 
er der jo ikke tale om større summer, et passende 
drejespoleinstrument vil man altid kunne finde 
til en rimelig pris hos en af OZ’s annoncører, og 
resten koster ikke mange kroner.

En skala til modtageren
Af OZ3BV, Bent Fersbøl.

Såfremt man ikke ønsker at anvende den 
noget dyre (og onde tunger påstår: dårlige) 
Eddystone-skala, kan man uden alt for meget 
besvær selv fremstille en tåleligt udseende 
skala for en rimelig penge. Den kan f. eks la
ves som vist i OZ for marts i månedens kon
struktion. Det er den skala, jeg her skal for
tælle lidt mere om.

Der opstår et problem med udvekslingen, 
da denne under ingen omstændigheder må 
have slør. Fjederbelastede tandhjul må anses 
for den bedste løsning, en sådan udveksling 
ses på tegningen fig. 1.

Fig. l.

De to tandhjul A og B er ens. De griber 
begge ind i tandhjulet C. A er skruet fast på 
akslen K med skruen S. B kan dreje frit på 
K, og fastholdes kun af fjederen F. Tænker 
man sig C fjernet og F spændt ved drejning 
af B, vil A og B, når C igen er sat på plads, 
gribe ind i denne, så tandhjulenes naturlige 
slør undgås.

Det fra BCL-modtagerne velkendte snore
træk kan til nød bruges, men mangler den 
første metodes driftssikkerhed.

Fig. 2.

—- Det er bare, som om der er så meget u d e n 
o m s ,  før man kan tage fat på det e g e n t l i g e !

— Det er der ikke noget at gøre ved, Erik; det 
er jo også nødvendigt at anskaffe en del hånd
værktøj, før man går i gang med at bygge noget 
op på et chassis. Hvis du skal ud og låne en 
skruetrækker her og en bidetang der og en lodde
kolbe et tredie sted, hvad bliver det hele så til?

— Du mener, at det faktisk er det samme med 
det instrument?

— Ja, og det skulle vel også fremgå af det, vi 
har lavet i aften. (Fortsættes).
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ET FORBEDRET NØGLEKREDSLØB TIL „SIDE
BAND PACKAGE“ MM.
Mange af OZ’s læsere har sikkert allerede lavet, 

eller er i gang med at lave den ESB sender, som 
OZ7BO har beskrevet i håndbogen. Denne fine sen
der har en mangel: den er ikke særlig god til CW. 
Dette skal forstås på den måde, at det er svært at 
lave en passende tegnform, hvad der hænger sam
men med, at senderen nøgles i et katodekredsløb 
og benytter en drossel til udglatning.

De fleste vil sikkert have erfaret, at det er svært 
at forme et signal ved hjælp af en drossel, når denne 
gennemstrømmes af en større strøm, meget nem
mere går det, når man benytter et system bestående 
af en kombination af kondensatorer og modstande, 
og det er da også den ændring, der er foretaget. Men 
samtidig er der også knyttet endnu en funktion til 
nøglingen, nemlig blokering af udgangstrinnet, når 
der modtages. Det har nemlig vist sig, at udgangs
røret danner en forfærdelig masse støj, selv om der 
efter exiteren er anbragt en lineær forstærker, der 
er cut-off under modtagning.

Der har i QST været beskrevet mange modifice
rede nøglekredsløb, men ingen har været tilstræk
keligt egnede, da de krævede udskiftning af det 
benyttede relæ og kun var beregnet på at fjerne 
støjen fra udgangsrøret. På forespørgsel sagde 
OZ7BO, at gitterblokering kunne gøre arbejdet. Det 
nedenfor viste diagram viser, hvordan forfatteren 
har løst problemet med nøglingen. Som det ses, er 
det ganske simpelt og kan anbefales alle interesse
rede, der ikke har en bedre løsning.

Det er i al sin enkelthed en form for tidsforsinket

Skalahuset er fremstillet af 3 mm plexiglas. 
Limningen er foretaget med Danalim, even
tuelt kan man bruge acetone. Viseren er af 1 
mm pianotråd.

Fastspændingen sker med to 1/8” skruer 
ind i forpladen på modtageren. Selve skalaen 
fremstilles af hvidt pap og kan eventuelt hæ
ves fra forpladen med et passende underlag 
af bølgepap. Fastspændingen sker ligeledes 
med to 1/8” skruer. Til sidst tegnes med en 
passer 5 cirkelbuer, en til hvert bånd, på ska
laen. Disse kan eventuelt gives hver sin farve 
for at undgå forveksling. Kalibreringsstre
gerne tegnes til sidst.

Ved malingen dækkes kanterne med tape 
for at undgå, at der kommer maling på „ru
den". Tapen rives af, når malingen er tør.

nøgling. Når nøglen, voxrelæet, er åbent, vil der 
være ca. 75 V på alle gitrene, og rørene vil derfor 
alle være blokerede. Nå nøglen lukkes, vil modstan
den på 10 kohm. shuntes over kondensatoren på 
16 μF, hvorved den vil få spændingen på udgangs
røret til at falde til ca. 35—40 V, og røret vil blive 
ledende, samtidigt vil kondensatoren på 4 μF blive 
shuntet med en modstand på ca. 50 ohm, en passen
de værdi findes ved forsøg, herved afledes konden
satoren, men det går meget hurtigere end med den 
på 16 μF, således at dobler/tripler trinnet, og evt. 
også buffer trinnet, kommer hurtigere på end PA 
trinnet, således at forklik kan dæmpes.

Når nøglen slippes, stiger spændingen på PA 
røret til 75 V med det samme, hvorimod den på 
grund af 10 kohm modstanden og 4 μF konden
satoren er et lille øjeblik om at nå op på en til
strækkelig stor værdi til at blokere fortrinnet (evt. 
kan flere trin nøgles, se diagram), således at bagklik 
kan undgås, iøvrigt har denne kondensators størrelse 
stor betydning for slutningen af tegnet, jo større, 
des blødere bliver signalet. Det skal lige nævnes, 
at modstanden på 50 ohm ikke bruges, når der 
arbejdes på ESB, den sidder altså kun i serie med 
nøglen, ikke voxrelæet, da der ikke er klik i ESB- 
positionen, et sådant vil normalt forsvinde i de 
første grynt.

Som driverrør kan et EL83 med fordel anvendes, 
da det har meget små indre kapaciteter og derfor 
ikke kræver nogen form for stabilisering. Skal 
exciteren anvendes til at drive et større PA-trin, 
eller har man ikke en anodespænding på ca. 400 V 
til rådighed — ved alt for lave spændinger vil en 
6146 køre dårligt — kan man benytte en 2E26. 
Dette rør har de samme sokkelforbindelser som 
6146, og kan derfor lige puttes i.

Slutteligt skal behandles et problem, der ikke 
specielt er knyttet til denne sender. Det drejer sig 
om carrier-reinjection. Mange har erfaret, at de 
får den bedste bærebølgeundertrykkelse, når rein- 
jections-kontrollen står i en stilling, der er forskel
lig fra nulstillingen. Grunden hertil er, at de for
skellige trin i ESB-senderen ikke er skærmet til
strækkeligt godt fra hinanden, således at en større 
eller mindre del af bærebølgen slipper uden om den 
balancerede modulator og når frem til det trin, hvor 
reinjectionen foregår, men i en anden fase, end 
hvis det var kommet den rigtige vej. Når man der
for åbner for reinjections-kontrollen, føres der sig
nal til trinnet ad en anden vej, og på et vist tids
punkt vil de to signaler (eller signalerne) kunne 
udbalancere hinanden, derfor kommer nulpunktet 
til at ligge på et forkert sted. Midlet mod dette er 
en omhyggelig afskærmning af de kritiske trin, 
det er absolut nødvendigt at sørge for en god afkob
ling af anode- og glødeledningerne, brug stop
modstande og HF-drosler. Denne kur vil i de fleste 
tilfælde kunne klare miseren.

Disse tips skulle kunne hjælpe en og anden, der 
roder med senderen, for den er nemlig ikke så tosset.

OZ7BQ, H. J. K. Rasmussen.

Ulovlige radioudsendelser.
Til underretning skal man herved meddele, 

at en ulicenseret radioamatør ved retten i 
Varde i februar måned d. å. har vedtaget en 
bøde på 50 kr. Det ulovligt benyttede radio
anlæg blev konfiskeret til fordel for statskas
sen, og forvandlingsstraffen fastsattes til 
hæfte i 5 dage. E. B. Børge Nielsen.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA

KLEMLISTER MAN 

SELV KAN LAVE, OG 

SOM DE BØR LAVES

Jeg har aldrig været tilfreds med de i handelen 
værende klemlister. De er altfor svage i konstruk
tionen, og problemet med påmonteringen på chas
sis’et skal man jo selv løse alligevel, så hvorfor 
ikke gå over til den konstruktion, jeg her vil gøre 
rede for. Jeg har selv haft megen glæde af disse 
klemlister, og har man engang lavet hjælpeværk
tøjet, kan man nemt fremstille meter på meter.

Hvad jeg særlig har været glad for, er de lange

nittespidser, der sidder urokkelig fast, og som kan 
bære flere komponenter, og ikke mindst de på- 
skruede fodstykker. Hele herligheden er let at 
anbringe, selv når komponenterne hænger tæt. Vi 
er jo enige om, at man ikke kan fremstille en stabil 
konstruktion med komponenterne hængende frit 
i ledningssystemet, det er derfor naturligt at bruge 
klemlister af denne type. Monteringen kan ofte 
udføres, inden listen sættes i apparatet, og man får 
en stabil og overskuelig ledningsføring, man nok 
skal lære at sætte pris på, når kvalerne melder sig.

Udgangspunktet for klemlisterne er en særlig 
type rørnitter med krave, de er vist i dobbelt stør
relse i fig. 1. Disse nitter, stikben kaldes de også, 
føres under nummeret 3069 og fås hos firmaet F. R. 
Petersen, Otto Mønstedsgade 1, København V. De 
koster ca. 10 kr. pr. 500 stk., men i et almindeligt 
katalog ser jeg, at klemlister noteres til 24.70 pr. 
længde, som er 72 cm, det svarer til 80 klemmer, 
så en portion på 500 stk. nitter bliver jo ikke til

meget i sammenligning, selv om der også skal bruges 
det nødvendige pertinax. Det vil dog være rigtigt 
at indskyde, at denne artikel er skrevet for at få 
den gode frem, ikke for at spare, hvad der dog 
naturligvis heller ikke kan skade.

Den valgte type klemlister har en højde på 60 
mm, men man kan naturligvis ændre højden efter 
forholdene. Hvad længden angår, opererer jeg med 
180 mm, men også her spiller „fabrikanten" s behov 
ind. Nitterækken anbringes 5 mm fra øverste og 
nederste kant, og der bores med 2,5 mm bor. Første 
hul i rækken sidder 15 mm fra sidekanten, og der
efter bores der videre med 10 mm afstand. Det må 
dog straks siges, at det bliver nødvendigt at lave 
sig en borelære, vist i fig. 2. Læren laves efter de 
opgivne mål, og materialet er en 3 mm jernplade. 
Den opmærkes meget nøjagtigt, og der bores, som 
sagt, med 2,5 mm bor foroven og forneden, medens 
de to huller i hver ende er beregnet til 3 / 1 6  gevind, 
hvorfor der her bores med 3,8 mm.

Når borelæren er fremstillet, kan man gå over til 
at fremstille selve klemlisterne. Hertil bruges 2,5 mm 
pertinaxplade. Det tilskæres i samme dimensioner 

som borelæren, dog er der intet i vej
en for, at pertinaxen kan være både 2 

og 3 gange så lang, blot må man så 
huske, når man borer efter lære, at 
flytte læren, så de første to huller i læ
ren dækker de sidste to i pertinaxen, 
så der ikke sker en forskydning. Når 
man starter med boringen, vil det i 
det hele taget være praktisk gennem 
læren at bore et hul i hver ende, og så 
heri sætte en. skrue med møtrik. For 
eks kan man bore støttebenshullerne 
først og bruge disse til aflåsning, idet 

man stikker et par 1/8 tomme skruer i, som man lå
ser med tilsvarende møtriker,

Fig. 3.

Fig. 1.
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Når hullerne i pertinaxen er bo
ret, begynder samlingen. Hertil 
bruges borelæren. Alle nitterne læg
ges i borelæren, således som det ses 
i fig. 3, og herefter lægger man for
sigtigt den lige borede pertinaxpla- 
de ned over stifthovederne. Det 
gælder om at få pladen helt ned 
over stifterne, og selv om man lige 
har boret det hele med samme 
borelære, kan det godt være et
lille puslespil. Det vil i det hele

taget være praktisk ved boringen at mærke sin
pertinax, så man ved, hvad der har vendt opad og
mod højre, da selv små unøjagtigheder bliver større, 
dersom man vender stykkerne forkert.

Fig. 5.

Fig.

Er petinaxen nu anbragt på plads, vil det være 
klogt at låse med et par 1/8“ skruer, så falder tinge
ne ikke fra hinanden, når man skal til at nitte.

Vi kommer til nitningen. I fig. 4 ses et udsnit af 
pertinax og borelære. Rørnitten stikker op over 
jpertinaxen, og dette skal nu tvinges ud i en flade. 
Hertil bruges den over nitten siddende nittestift. 
Det er en stålpind, lavet af et stykke 6 til 8 mm 
meterstål, der hærdes. Længden af stålpinden kan 
man lave efter behag, men formen forneden skal

Fig. 6.

være således, at det første stykke af spidsen går 
ind i nitterøret, derefter går materialet i svag 
runding for så at gå helt vinkelret på niten. Herved 
formes nitterøret til en flad ring, der låser nitten 
fuldstændig fast. I forvejen har nitten jo en krave, 
der sidder på den anden side af pertinaxen, og 
nitten er således låst mod begge sider. Nå nitningen 
er udført, fjernes borelæren. Fig. 5 viser et snit 
af klemlisten med nitningen rigtig udført.

I fig. 6 ses til slut klemlistens fodstykker. Disse er 
lavet af messingstrimler, 10 mm brede og 1,5 mm 
tykke. Der er boret 2 huller til påmontering på 
pertinaxen, og der skal også bores hul i selve „fod
sålen", så klemlisten kan monteres.

I henhold til borelæren er der boret med 3,8 mm 
bor i pertinaxens sider. Dette svarer til, at man skal 
skære 3/10 gevind i disse huller, men man kan jo 
også bore med 5 mm bor, ligesom i messingbenene, 
hvorved man samler med s/16 møtrik.

6PA.

d e t  muntre h j ø r n e

Ved toldboden steg en pirat i land, 
hans haar var med Brylcream friseret, 
og tænderne lyste af Perletand, 
det havde fabrikken leveret.
Han havde just talt til det ganske land 
om natklubber, strømper og skinke, 
om barnepudder og kølnervand 
og om »Fona, hvor de er saa flinke.«

Og alle de smaa pirater omkring 
enhver illusion maa berøves, 
de store sker der jo ingenting 
til smaa kun licensen behøves.
Hvem tolker den sælsomme lovparagraf 
med forskel paa Jensen og Madsen ?
Den lille faar løfte om hæftestraf, 
den store faar penge i kassen.

Sig undrer den jævne OZ-amatør,
som vogtes og kontrolleres,
han tænker med gru paa sin nabos humør,
hvis svenskernes fjernsyn generes,
Han kan af erfaring, de særlige gruk 
som bringes i P. og T.s hilsen,
»herr Hansen har klaget, værsgod og luk« 
p. m. v. og e. b. Børge Nielsen.

6 PA.

P. Marcus:
„Fjernsynsmodtageren“

Tilsendt af forlaget IVAR, Vesterbro
gade 19, København K.

Oversat af ing. T. Vestergaard. M af I.
Dansk bearbejdelse og tilrettelæggelse

af illustrationer ved ing. K. Galle. 
468 sider, 339 illustrationer, pris indb.

46 kr.

„Fjernsynsmodtageren" er en over
sættelse af den tyske „Kleine Fernseh- 
Empfangspraxis", udkommet på det 
kendte Francis-Verlag i München.

Med tysk grundighed gennemgås en 
fjernsynsmodtagers forskellige kreds
løb, der endda er så å jour-ført, at en
kelte af kredsløbene endnu ikke har 
vundet indpas i de forskellige typer, 
som er på vej til at blive almindelig 
kendte.

De mange illustrationer gør bogen 
værdifuld, og billedmaterialet forenes 
forenes bag i bogen i et diagram til 
udfoldning over en almindelig fjern
synsmodtager. Man finder her alle de 
data, som et diagram bør indeholde; 
selv oscillogrammerne i de forskellige 
kredsløb er vist overskueligt.

Bogen er ikke noget for begynderen, 
da der forudsættes et ret godt kend
skab til almindelig radioteknik, og no
gen kendskab til TV-teknik. Har man 
det, vil man ikke kunne undgå at få 
særdeles godt udbytte af læsningen.
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50 år

Den 30. april bliver en kendt og afholdt radio
amatør 50 år. Det er OZ3WP, Walter, om hvem det 
i sandhed kan siges, at han i sjælden grad er af
holdt på grund af sine mange gode, menneskelige 
egenskaber.

På mærkedagen vil der komme mange hilsener 
fra en stor vennekreds, der vil sige ham og fru 
Vera tak for mange muntre timer i et gæstfrit hjem.

Hyggelig og vennesæl, fuld af lune og gå på 
humør, hjælpsom og forstående og altid parat til en 
indsats, når man har brug for ham, sådan er man
den, der bærer kaldesignalet OZ3WP.

Vi er mange amatører, både herhjemme og i ud
landet, der ønsker rigtig hjertelig til lykke.

OZ3FM og OZ6PA.

SSA og EDR mødtes.

Den 18. marts mødtes EDRs hovedbestyrelse med 
SSAs styrelse, funktionærer og distriktsledere til en 
lille festlig sammenkomst i Ny Rosenborg i Køben
havn. Anledningen var, at SSA denne gang holdt 
sin generalforsamling i Malmø, hvorfor det var 
naturligt, at EDR inviterede os til et fælles møde. 
Inviterede er nu så meget sagt, for deltagerne måt
te selv betale for deres fortæring, og vi var natur
ligvis kede af, at vi ikke kunne være virkelige vær
ter for vore gæster, men da de mødte i et antal af 
23 fandt SSMerne det ganske naturligt, at vi ikke 
kunne belaste foreningen med denne udgift.

Det skal straks siges, at stemningen var så hyg
gelig og hjertelig, at aftenen blev en stor oplevelse 
for os alle. Den svenske formand SM5AZO og vor 
egen formand 6PA tolkede de fælles broderlige fø
lelser, og det bidrog naturligvis til, at aftenen fik et 
præg af samhørighed og vilje til samarbejde frem
over.

Det var en aften, der længe vil leve i deltagernes 
erindring. EDR og „Kongens By“ fik mange kompli
menter; det gjorde OZ forøvrigt også.

OZ5RO.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

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

Den 10. „OZ-CCA“ contest
Det er med særlig glæde, at EDR’s Tr. Department 

i år indbyder til deltagelse i „OZ-CCA“-contesten, 
da det nemlig er den tiende i rækken.

Forhåbentlig vil rigtig mange OZ-amatører være 
med til at fejre dette lille jubilæum, således at der 
på denne måde bliver større fornøjelse for de uden
landske amatører ved at deltage.

Enhver log er velkommen, hvad enten den rum
mer mange eller få forbindelser.

Reglerne:
1. Alle amatører, der er tilsluttet en organisation 

under I.A.R.U. kan deltage.
2. Udenlandske amatører skal kontakte så mange 

OX-, OY- og OZ-stationer som muligt, og for 
OZ-stationernes vedkommende i så mange amter 
som muligt.

3. Danske stationer skal kontakte så mange uden
landske stationer som muligt og i flest mulige 
forskellige lande.

4. Contesten starter lørdag .den 6. maj 1961 kl. 12.00 
GMT og slutter søndag den 7. maj 1961 kl. 24.00 
GMT.

5. CW og Fone tæller hver for sig.
6. Der må benyttes følgende bånd: 3,5 — 7 — 14 — 

21 — 28 og 144 MHz.
7. Det er tilladt at kontakte den samme station een 

gang før og een gang efter kl. 6.00 GMT søndag 
morgen på hvert bånd.

8. Sædvanlige 6- og 5-cifrede koder anvendes. QSO- 
nr., der er de tre sidste cifre i koden, begynder 
med 001.

9. OZ-stationer skal til koderne tilføje deres amts
bogstav (efter den gamle amtsbogstavsbetegnel
se) (Se EDR’s QTH-liste).

10. Points: Hver qso, hvor kodegrupperne er mod
taget ok på begge stationer, giver tre points. 
Ved fejl hos den ene part gives to points, og ved 
fejl hos begge parter gives 1 point.

11. Slutresultatet er resultatet af QSO-points mul
tipliceret med antallet af forskellige danske am
ter på alle bånd for de udenlandske stationers

(fortsættes næste side)

Vi har modtaget;
Till EDR hovedbestyrelse:
På styrelsen for SSA, dess distriktsledare och 

funktionårers vågnar ber jag hårmed att få fram- 
fora allas vårt varma tack for den synnerligen 
lyckade och trevliga sammankomsten på resturang 
Ny Rosenborg i Kopenhamn den 18. mars 1961.

Det var med uppriktig glådje vi mottog Kaptenen 
från Hoganås’ meddelande om det foreslagna møtet 
mellan EDR och SSA.

Och omisskånnlig var den hjårtlighet och varme, 
som på ort och stålle strommade oss till motes och 
gjorde kvållen till en upplevelse for oss alla.

SSA vill dårfor till EDR hovedbestyrelse och 
funktionårer rikta ett varmt tack for all visad vån- 
lighet i samband med den minnesrika kvållen på 
Ny Rosenborg.

For Foreningen Sveriges Såndareamatorer
Martin Hoglund, sekr. SM5LN.
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vedkommende, og for de danske stationer er det 
antallet af qso-points multipliceret med antallet af 

fremmede lande på alle bånd. QSO mellem dan
ske stationer tæller til „OZ-CCA“, men tæller 
ikke i testen.

12. Certifikater vil blive tildelt den bedste station 
i hvert deltagende land samt de fem bedst pla
cerede OZ-stationer. Der vil også blive certifi
kater til de bedste logs fra danske lytter-amatø
rer, der er medlemmer af EDR.

13. Logs føres på de sædvanlige internationale log
blade. Loggene føres i qso-rækkefølge og i k k e  
med de forskellige bånd ført separat.
Logs skal være poststemplede senest den 1. juni 
1961 og skal sendes til EDR's Tr. Department, 
Box 335, Aalborg.

14. Traffic Departments afgørelse er endelig.
GOD TEST 

f. EDR’s Tr. Dept. OZ2NU.
Europamesterskab i rævejagt

Fra rævejagtsprofessoren SM5IQ har vi modtaget 
meddelelse om, at Stockholms rævej ægere i august 
måned arrangerer europamesterskab i rævejagt, 
som i tilfælde af IARTJ’s godkendelse bliver de 
første officielle mesterskaber. Konkurrencen kom
mer til at omfatte to klasser, 2 m og 80 m, med en 
dagjagt i hver klasse.

2-meter-j agten finder sted fredag den 4. august og 
80 m-jagten lørdag den 5. august. 80 m-jagten er 
tillige Nordisk mesterskab.

Anmeldelser er allerede indgået fra Bulgarien, 
Norge, Jugoslavien, Polen, Sovjetunionen, Østrig, 
Sverige og Tjekkoslovakiet. Flere deltagere fra Vest
europa forventes, men da disse anmelder dem hver 
for sig, varer det noget længere med at få anmel
delserne frem.

Den officielle indbydelse er endnu ikke nået os, 
men vi skal holde de danske rævejægere informe
rede gennem „OZ“.

Det er sikkert unødvendigt at påpege, at der her 
foreligger en rævejagts-begivenhed, som ingen 
jæger, der har blot den mindste mulighed for at 
kunne deltage, må unddrage sin nærværelse.

Interesserede kan iøvrigt skrive til Alf Lindgren, 
SM5IQ, Skiftesv. 102, Roslags Nåsby, direkte ved
rørende yderligere informationer.

„6 X 6“-diplomet
Kroonstadt DX Club meddeler følgende om deres 

nye diplom:
Dette diplom fremmer all-round aktivitet på både 

cw og fone, idet et vist antal lande i hvert kontinent 
skal kontaktes på både cw og fone. 3 af hver fra 
hvert kontinent.

Der vil blive endorsements for henholdsvis 12 og 
18 lande på hvert kontinent, og som i grundreglerne 
halvt cw og halvt fone.

QSL-kort skal kun sendes til Tr. Dept., der kan 
bekræfte forbindelserne.

Diplom-afgiften er 5 IRC’s plus 1 IRC for hvert 
endorsement.

Ansøgninger kan iøvrigt sendes til Kroonstadt DX 
Club, P. O. Box 378, Kroonstadt, South Africa.

Russisk Radio-dag
Fra „Federation of Radio Sports USSR" har vi 

modtaget meddelelse om, at de russiske amatører 
arrangerer international contest den 30. april 1961, 
men da contestens regler er affattede på russisk, ser 
vi os ikke i stand til at gengive dem her.

OZ2NU.

Golden City Award
Dette diplom udstedes af Johannesburg sektionen 

af South African Radio League.

Krav:
(a) Amatører i zone 38 må have haft bekræftet 

forbindelse med 30 forskellige stationer i Johannes
burg.

(b) Amatører i den øvrige del af verden må have 
haft bekræftet forbindelse med 15 forskellige sta
tioner i Johannesburg.

Forbindelserne kan gennemføres på et hvilket 
som helst amatørbånd, cw eller fone eller mixed, 
med mindste rapport RS33 eller RST338, og forbin
delser fra og med den 30. maj 1960 tæller.

QSL-kort samt en liste over forbindelserne samt 
5 IRC’s sendes til

The Award Manager GCA,
P. O. Box 2327, Johannesburg, South Africa.

For hver fem nye forbindelser med Johannesburg 
vil der blive udstedt en „sticker" for en afgift af 
1 IRC. QSL-kort kræves.

Dipioma Da Africa Portuguesa
L.A.R.A. har udstedt nye regler for sit „Worked 

Portuguese Africa", som udstedes til alle licenserede 
amatører over hele verden, som har haft bekræftet 
forbindelse med 30 portugisiske amatørstationer i 
Africa siden 1. jan. 1957. De nye regler er følgende:

1. Enhver ansøgning må være ledsaget af skriftlig 
bekræftelse i form af brev eller qsl-kort, der 
viser, at følgende forbindelser har fundet sted:

CT3 Madeira island 2 qso
CR4 Cabo Verde islands 3 „
CR5 Guiné eller S, Tomé 1 „
CR6 Angola 12 „
CR7 Mocambique 12 „

2. Ansøgninger skal udvise forbindelser enten på 
fone eller fone/cw, og mindste-rapporten er 
RST 337.

3. Ethvert amatørbånd må benyttes.
4. Kontakt med samme station på flere bånd tæller 

kun for 1 forbindelse. Der må kontaktes mindst 
30 forskellige portugisiske stationer i Africa.

5. Alle stationer, der kontaktes, skal være land
stationer. Forbindelser med skibe til søs eller 
opankrede eller med flyvemaskiner tæller ikke.

6. Alle bekræftelser må afgives nøjagtigt, som de er 
modtagne fra de kontaktede stationer.

7. Det er en forudsætning, at alle bestemmelser 
for radioamatørstationer herunder internationale 
og nationale bestemmelser samt fair play og good 
sportsmanship følges i arbejdet for opnåelsen af 
„DAPO“-diplomet.

8. Afgørelser truffet af LARA vedrørende fortolk
ningen af de regler, der er trykt her, eller som 
senere tilføjes, er endelige.

9. Alle ansøgninger skal sendes med anbefalet post 
og adresseres til „Liga Dos Amadores De Radio 
De Angola", P. O. Box 484, Luanda, Angola, og 
skal være ledsaget af en liste over de krævede 
forbindelser, en underskreven erklæring på, at 
ansøgerens licensbestemmelser har været fulgte, 
samt endvidere 10 IRC’s.

„Sesquicentenario da Aman" Radio Amatør Contest
1. Radio Amatør „Sesquicentenario da Academia 

Militar das Agulhas Negras" Contest afholdes 
for at fejre den 150-årige beståen af det Brazi- 

lianske Armé Akademi.
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2. Enhver licenseret amatør indbydes til at deltage 
i denne contest. Der kræves ingen afgift.

3. Under testen skal man kontakte stationer i 
Resende-RJ, Brazil, mellem kl. 0000 den 21. april 
og 2400 den 23. april 1961. Rio de Janeiro tid. 
Forbindelsen betragtes godkendt ved udveks
lingen af korrekte kodenumre og rapport. (RST).

4. Følgende præmier vil blive skænket af „Acade- 
mia Militar das Agulhas Negras“ (AMAN):

(B) for fremmede amatørstationer:
1. En eller flere forbindelser med Resende’s ama

tørstationer KUN MELLEM 0000 OG 2400 den 
23. april 1961, Rio de Janeiro time. Certifikat.

2. 5 eller flere forbindelser med Resende’s amatør
stationer mellem 0000 den 21. april og 2400 den 
23. april 1961.
Kopi af Prince D Joas’s brev af 4. dec. 1810, 

hvilket ordrede oprettelsen af Royal Miiitary 
Academy i Brazilien, underskrevet af Academy 
Commander.

3. For amatørstationer, der har opnået et større 
antal forbindelser med Resende: Erindringsme
daljer til de tre bedst placerede stationer.

5. Den samme station tæller på hvert bånd.
6. For at opfylde betingelserne for at modtage en 

præmie skal alle fremmede amatørstationer sen
de eet af sine qsl-kort udfyldt på sædvanlig 
måde med QRA, QTH, dato. QTR, RST. Dette 
qsl-kort vil indgå i en historisk samling af kort 
på Miiitary Academy.
Kort skal også sendes til den kontaktede station.

7. Resende’s amatører skal indsende logs til dom
merkomitéen.

8. Dommerkomitéen vil omfatte Aman’s Comman
der, en repræsentant fra LABRE samt en repræ
sentant fra Resende amatørerne.

9. Hvis to eller flere stationer opnår det samme — 
højeste — pointstal. vil præmien blive givet til 
den station, der først har opnået dette tal.

10. Det specielle qsl-kort, der godkender den pågæl
dende amatørs deltagelse i contesten, skal sendes 
den 10. maj — eller før. Poststemplingsdatoen 
er afgørende. Dommerkomitéen vil samles den 
30. juli 1961. Logs, der indkommer efter denne 
dato, vil ikke blive medregnede.

11. Dommerkomitéens afgørelse er endelig.

The Freedom Network
Fra den også i Danmark kendte amerikanske ama

tør W2APF — Uncle Dave, har vi modtaget neden
stående:

„Hvad er „the Freedom Network"?
Det er en sammenslutning af radioamatører fra 

alle dele af verden, der har sluttet sig sammen for 
at viderebringe budskab om venskab og goodwill.

The Freedom Network er indregistreret i Albany 
County Courthouse, og selve tanken opstod i Inter
national Center i Albany, New York, en institution 
til fremme af forståelsen mellem nationerne.

Dette er „Freedom budskabet":
„This is station ................................. , a member of the

„Freedom Network", participating in „Operation 
Goodwill".

On this May First, I send you my message of 
friendship and goodwill and hope for a world at 
peace."

Tilslutning til „Freedom Network" er ganske 
simpel:

1) Kontakt 10 amatører, fortæl dem om ideen og 
giv dem „Freedom budskabet".

2) Bed dem — for deres del — at kontakte mindst

10 andre og bringe budskabet videre til dem.
Dato og tid:
Send på et eller andet tidspunkt den 1. maj 1961 

mindst 10 „Operation: Goodwill"-budskaber til ama
tører hvor som helst i verden.

Hvem kan deltage?
„Freedom Network" er åben for alle amatører i 

hele verden. Du må sende på enhver frekvens og 
bånd. hvor amatører har tilladelse til at gennem
føre qso. Vi vil gerne fremhæve, at vi indbyder 
amatører fra alle nationer i verden til at tilslutte 
sig os.
Certifikater:

Tre typer certifikater vil blive udstedt af „Free
dom Network":
1. Til enhver station som logger ti stationer til 

hvem budskabet er viderebragt.

Til følgende to vil særlige certifikater blive ud
stedt:

1) Til den amatør, der sender det største antal 
„Good-will" budskaber.

2) Til den amatør, der sender det største antal 
„Good-will" budskaber ud af landet.

Ovennævnte appellerer til enhver amatør-radio
station i verden, som ønsker at tilslutte sig „Opera
tion: Goodwill".

Alle certifikater vil blive udstedt efter modtagelse 
af kopi af log. Send denne kopi til „Freedom 
Network", 904 Broadway, Albany, New York.

HUSK:
1. Kald 10 af dine venner og anmod dem om at 

tilslutte sig „Freedom Network".
2. Bed dine venner om at kalde deres venner, og så:
3. Enhver viderebringer „Freedom Network"-bud

skabet den 1. maj 1961.
Med venlig hilsen.

Uncledave W2APF, Chairman.

QST fra traffic departement: 
Næste udsendelser bliver den 23. april og 7. 

maj kl. 9,00 dansk normaltid. Frekvens c.3625. 
2NU.

NORDISK VHF-TEST
SSA har hårmed åran inbjuda licensierade ama

tører i LA, OH, OZ och SM till en VHF-test enligt 
nedanstående regler.

Band: 144 och 420 MHz i enlighet med de trafik- 
beståmmelser, som vederborande lands myndigheter 
utfårdat for dessa band.

Tid: Lørdagen den 6. maj kl. 2100—2400 GMT och 
søndagen den 7. maj kl. 0700—1000 GMT.

Kontrollkod: Till RS- eller RST-rapporten fogas 
en 3-stållig siffergrupp som samtidigt anger qsoæts 
løpande nr., t. ex. 579009. Om annat qth ån det 
ordinarie anvånds under testen, skall detta anges 
i qso:et.

Poångberåkning: Varje motstation får qso:as en 
gång per band och testperiod och kan således 
kontaktas maximalt fyra ganger under testen. Qso 
med amatorstation utanfor Skandinavien får råknas, 
åven om sådan station inte insånder logg; dock har 
tåvlingsledaren rått att i vissa fail (t. ex. då två
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tävlande uppnår samma poängsumma) begära 
verifikation för dylikt utomskandinaviskt qso. Varje 
godkänt qso poängsättes enligt nedanstående:

Avstånd i km Poång
144 420

0— 10 1 2
11-- 40 2 5
41-- 90 3 10

91—-160 4 20
161—-250 5 25

251--350 6 30
351--450 7 35

451—-550 8 40
551--650 9 45
651- 10 50

Tävlingslogg skall innehålla anteckning om dag 
samt klockslag i GMT för varje qso:s början, mot- 
station, avsänd och mottagen kod, uppskattat av
stånd i km till motstationen samt den tävlandes 
egen poängberäkning. Loggen sändes till SM5MN, 
Abborrvägen 4, Linköping, inom en vecka efter 
testen. Logg, som avsänts senare, deltar utom tävlan.

Välkomma till en fredlig kamp i god amatöranda.
SM5MN / SSA VHF Manager.

Resultat från UK7 marstest 1961.
1. OZ2AF 273942 poång 25. OZ4EK 15419 poån
2. OZ3NH 271262 — 26. OZ8KO 13507 —
3. SM7BE 239700 — 27. OZ4AU 12019 —

4. OZ5AB 225984 — 28. SM6CNP 10956 —
5. OZ9OR 216433 — 29. OZ1OL 9198 —
6. OZ7HJ 193973 '— 30. OZ6RC 9196 —

7. OZ4KO 186850 — 31. OZ6FL 9044 —

8. OZ6OH 103032 — 32. SM6CFO 7110 —

9. SM7ZN 81620 — 33. SM5LZ 4676 —

10. OZ6RL 80504 34. SM7PQ 3240 —

11. OZ4AU 68985 — 35. OZ1EI 3078 —

12. OZ3CA 63302 — 36. OZ9HN 2946 —

13. OZ5MK 58990 — 37. SM7COS 2453 —

14. SM6BSW 50382 — 38. OZ2RH 2000 —

15. OZ7ZN 44150 — 39. SM6CJI 1872 —

16. SM7BRA 37154 — 40. SM5BIU 1503 —

17. OZ3HV 36524 — 41. OZ5MJ 896 —

18. SM6PU 34832 — 42. SM5UU 605 —
19. OZ5BK 30134 — 43. OZ6KE 422 —
20. OZ7BR 22274 — 44. OZ9AC 160 —
21. SM7BAE 21120 — 45. OZ3SB 72 —
22. OZ1NN 21047 — 46. SM6CQU 70 —
23. OZ7HZ 17290 — 47. SM7BJ 1 —
24. SM6PF 15624 —

Checkloggar har inkommit från DL6SV, OZ2OT, 
OZ5BS, OZ6ML och OZ7LX.

15 loggar har tyvärr måst diskvalifiseras. Orsa- 
kerne till detta har varit fullständig avsaknad av 
tidsangivelser och/eller positioner. En logg sakk- 
nade helt fullständiga kodgrupper. Endast ett fåtal 
loggar har varit tillfredsställande utskrivna.

Enligt de testregler, som alltid tillämpats av 2-m. 
klubben och UK7 och som fortfarande gäller, skall 
testlogg innehålla följande uppgifter: tid, band. mot- 
station, sänd och mottagen kod, vågtyp, och distans i 
km samt en tom kolumn för testkommittens anteck
ningar i nämnd ordning.

Även om endast kodgrupper och positioner ut
växlas under QSO;ets gång, skall fullständig logg 
föras enligt ovanstående uppställning.

I övrigt har testen präglats av en glädjande god 
aktivitet trots de inte all för goda condsen.

73, UK7 testkommitte.

I den forløbne måned har forholdene på båndene 
været bedre end i denne vinter, hvad der skyldes, at 
solen nu igen vender tilbage til den nordlige halv
kugle, dog er 80 meter, der jo er de mørke nætters 
bånd, ikke helt så godt som tidligere på året, men 
der har dog været enkelte fine åbninger. At dømme 
efter hvad jeg har hørt og fået rapporter om, så 
skulle det i løbet af den næste vinter være muligt at 
lave de første 50 lande på 80 meter SSB, og det skulle 
ikke undre mig om en eller anden skulle kunne få 
nok til et DXC. shrdl cmfwy vbgk cmfw c.rke m 
tioner i gang, så skulle det ikke være svært at få 
fat i dem.

Noget lignende gælder 40 meter, hvor MP4BBW, 
der vel er kendt af alle 20 meter SSB folk, har 
væddet med nogle af de store DX kanoner om, at han 
i løbet af et år vil være i stand til at lave DXCC på 
40 meter SSB, uden at benytte mere end 200 watts 
input. Desværre kender jeg ikke indsatsen, men det 
skal nok lykkes. Jeg har på mange aftener, hvor der 
har været åbent på 80, lyttet paa 40 meter, og det 
skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er blevet 
meget overrasket over at høre, hvor kraftigt mange 
stationer i Nord-, Mellem- og Sydamerika er kom
met igennem oppe omkring 7,2—7,3 Mc. Men des
værre er det lidt tidligt på dagen, det sker, nemlig 
omkring 3—4 tiden om morgenen.

Tyve meter er så småt begyndt at vende tilbage 
til det, det var sidste sommer, selv om man må ind
stille sig på, at det ikke bliver helt så godt som sidste 
år, der skulle i sommermånederne være gode forhold 
for at lave mange fine ting, da der med sommerens 
komme også kommer mange DXpeditioner, og disse 
foretrækker som bekendt 20 meter til deres aktivitet, 
Stillehavs-området kommer normalt fint igennem fra 
kl. 8 gmt., og det holder sig til sidst på eftermid
dagen. W’erne kommer ind ved middagstid og kan 
ofte blive til midnatstid, om aftenen kommer også 
Sydamerika fint igennem.

Femten meter var for mig den store oplevelse, på 
dette bånd viste det sig først og fremmest lettere at 
få QSO med amerikanerne, de er meget kraftigere, 
og der er ingen QRM, ingen italienere, og samtidig 
viste det sig, at der her er fine chancer til at lave 
mange stationer i Latinamerika og i Afrika. Des
værre (for mig) er der ikke så mange af disse på 
SSB. men på AM, og de er jo lige gode for det. Til 
Staterne og Afrika er båndet åbent om eftermid
dagen, og til Mellemamerika er det ved frokosttid.

På ti meter har jeg desværre ikke kørt, men det 
siges, at der har været flere endda fine åbninger, så 
også her skulle der i fremtiden kunne være noget at 
hente. Jeg vil anbefale så mange som muligt at prøve 
at køre på 15 meter, båndet er fint til DX, men der 
er desværre alt for få aktive stationer.

MP4BBW og VE7ZM’s tur til Phoenix Isl blev des
værre ikke til noget, men MP4BBW vil være tilbage 
igen i begyndelsen af juni måned.

Fra G3AVZ forlyder det. at VS9ASH og CR7CJ er 
blevet forsynet med dele til SSB-sendere, og det for
ventes, at de vil være i luften i midten af næste 
måned.

VR2BJ rapporteres aktiv med SSB fra Fiji Isl og 
er hørt omkring 08 Z.
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AC5PN i Bhutan er stadig aktiv på 14 Mc CW om
kring 12—13 Z, han kører med 500 w, og adressen er 

— Chhawna, Thimphu, Bhutan via Bhutan House, 
Post Office Kalimpong, India.

W4DPF, der for øjeblikket kører under callet 
VK8TB, har, ligesom CR9AH, søgt om licens i CR10, 
han har en KWM 1 og kommer ofte på de kanter.

HB9RS har i Ethiopia fået licens som ET3RS og 
er sammen med 3AZ og 3MA de eneste stationer i 
Ethiopien, QTH M. de Henseler, box 300L, Addis 
Abeba.

Den sjældne Lord Howe Isl er blevet bemandet 
med VK2FR, og han kører CW på 14060 hver tirsdag 
mellem 0430 og 0600 z SSB på 14.290 Mc.

VR6TC er i luften hver morgen undtagen søndag 
og mandag kl. 06 z med AM på 14170.

EA0AC har meget travlt og har derfor kun lidt tid 
til at sende, men han kommer dog på 21415 Mc tirs
dag, torsdag og lørdag mellem 15 og 16 Z, han er 
på SSB.

Der skulle, efter hvad K2UVU nu oplyser være 
kommet orden i QSL situationen hos H1V1CN, man 
har kappedes om at få lov til at levere grejet, og en 
eller anden har fundet på at skænke et par tusinde 
QSL kort. Kort skal kunne fås fra W2BIB — HV1CN 
c/o Vatikan Radio, Vatikan State, Rome, Italy eller 
I1CL, og skulle alt dette glippe, så prøv K2UVU. Det 
vides ikke, hvorlænge tilbage der findes log. Sta
tionen har iøvrigt været aktiv flere gange i den for
løbne måned.

DL4PI og 4FX regner med at tage til Monaco til 
sommer.

I Ghana er 9G1BQ og 9G1CY aktive på SSB, 
og de er jævnligt hørt herhjemme på tyve meter.

Fra Indien forlyder det, at der ikke vil blive nogen 
aktivitet fra AC4AX, da kineserne i Tibet ikke vil 
give licens.

MP4M er et nyt prefix, der dækker Muscat og 
Oman, og de tidligere benyttede VS9 calls indgår, de 
forskellige fremkomne call skydes, at nogle calls er 
udstedt af RAF og andre af de lokale myndigheder. 
Eneste aktive er pt. MP4MAH.

Andorra vil komme i luften i den første del af maj, 
opr. er EA2CN og call PX1EP.

Senegal Rep. tidl. FF8 er nu ændret til 6W8, og 
det må formodes, at de øvrige tidligere franske kolo
nier også vil få nye calls.

Indkomne båndrapporter:
3.5 mc/s CW.

OZ2NU: OK—DM—F—PA—OZ.
OY7ML: Wl—2 samt VE1ZZ.

3.6 mc/s fone.
OZ2NU: DL—OZ—SP—G—GM—ON—SM—LA.

3,8 mc SSB:
OY7ML: ZC4AK—UA1BZ—OZ1AB—Wl og 2. 
OZ7BQ: W1BU, 1FRR. VOIEX, YN1TAT, 3V8CA, 

5A1TX, ZC4AK samt OY7ML.
OZ7JV: HZ1AB, 3V8CA, ZC4AK, UC2AA,

YV5AHO, YV5ANS, YV5APM, HR3HH, EA8BA, 
KP4CO.

7 mc/s CW.
OY7ML: 4X4FN—Wl, 2—LA2NG/P.

14 mc/s CW.
OZ2NU: W/Kl-Ø, VE1,2,3,4, HK1QQ, KV4AA, 

JA8GR, BV1USA, VU2NRM (Laccadives), OX3UD,

5A5TZ, 5N2LKZ, YV1DP, 4X4JO, LA1BF/P 
(Bjørnøya), VK3NC, KH6IJ, ZS6EQ, KL7AL.

OY7ML: Wl,2,3,4,5,6 — UA0BP — 9U5VL — 
5N2LKZ — FQ8HD — VE4RO.

14 mc/s AM.
OZ2NU: F—I—OE.

14 mc/s SSB:
OY7ML: EQ5X — CT2AH — ZS4AL — UA0KYA

— 9M2GA — ZS3DP — ZS7P — UC2AA — EA8BA
— VU2NRM — UM8XZ — KW6DB — 601DRS — 
KG6AJT — UA2AO og Ws.

OZ7BQ: W 1 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0 — HZ1AB — 
HV1CN — OD5CW — 5A1TX — VK2AQU, 3HG — 
PZ1AP —• KG1AA— KG6AJT — KR6MH — VS6AZ 
ZC4AK.

OZ7JV: (hørt) CR10AA — VK7TB — KA2KS og 
VR2BJ.

21 mc/s CW:
OZ2NU: UI8AD — W/K 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 —.

21 mc/s AM.
OZ2NU: WØUXH, K4SVQ, K1BRE, W1LJQ.

21 mc/s SSB:
OZ7BQ: W 1, 2, 3, 4, 5, WE3 — EL2AC.
Vores trofaste lytter OZ — DR 1123 har hørt føl

gende: 14 mc/s AM: CT1, EA, F, I, OH, UA2,
UF6KPA, UB5, VE3, W 2, 3, 4 — YV5 — og 5A.

21 mc/s AM: CN, CT1, EA, FF8, HA, HB, I, IT, 
UA1, 6, UBo, VE1, W 2, 3, 4, j5, 6, 8, 0 — YU — YV, 
ZB1, ZC4 og 4X4.

Tak til rapportørerne og til 5U, det var rart at høre 
fra dig, og jeg håber 7ML blev glad for at faa amt 
O til sit OZ — CCA.

73 og god DX de OZ7BQ/Joe.

Marts-testen.
Håbet om, at vi ville få gode forhold under marts

testen, helst lige så gode som dem, vi i så rigt mål 
havde i februar, gik desværre ikke i opfyldelse. På 
den anden side havde vi dog egentlig ikke noget at 
beklage os over, for forholdene var trods alt så 
gode, at der fra blot jævnt gode hjemme-QTH’er 
kunne opnås forbindelse fra den ene ende af landet 
til den anden, når ellers de øvrige forudsætninger 
m. h. t. antenne og stationseffektivitet var i orden. 
Deltagelsen var stor, og den tekniske kvalitet var, 
så vidt det herfra kunne bedømmes, god. Skulle 
man kritisere noget, må det blive den tilbøjelighed, 
vi alle har til at glemme at opgive kaldesignal ved 
slutningen af en udsendelse — forståeligt nok i be
tragtning af travlheden og spændingen ved en sådan 
lejlighed, men ikke desto mindre ukorrekt. Og så 
er der naturligvis det sædvanlige hjertesuk over 
QRM fra de lokale kammerater; men den sag er der 
ikke meget at gøre ved, ud over at hver enkelt 
deltager gør sig mest mulig umage for, at hans 
sender er i orden.

Hvis det ellers kan være til nogen trøst, så kan 
det forøvrigt oplyses, at vi var »lige ved« at få fine 
conds til martstesten. I Mellemeuropa (der var som
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bekendt test over hele Vesteuropa den 4.-5. marts) 
skete der fine ting. For blot at nævne ganske få 
eKsempler havde DL3VJ (Rinland) QSO med OK1CU 
og G5TZ samt ikke mindre end 24 PA stns. Det ser 
ud, som om åbningen har strakt sig overvejende i 
retningen øst-vest.

Tirsdags-testen.
Blev vi i nogen grad skuffet i vore forventninger 

til conds under martstesten, så fik vi sandelig kom
pensation under tirsdagstesten to dage senere. 2- 
meter båndet vrimlede af stationer nær og fjern, 
hovedsagelig OZ og SM, men også mange tyskere 
var i gang. Det ser ud til, at jyderne denne gang 
fik broderparten af kagen (det plejer de forresten 
at få, når der er noget på færde, hvordan det så 
end kan hænge sammen).

OZ1EP (Vesterø, Læsø) wkd DJ1EY, DL1FF, 
DL1BF, DJ6SQ, DL3YBA, DL9AR og DL3AFL samt 
hørte PA stns. og en enkelt G2 stn. 1EP måtte der
efter gå QRT på grund af det sene tidspunkt — 
trods kl. var næsten 3, var båndet stadig livligt.

OZ3NH (Farre) har indsendt en log med ikke 
mindre end 26 QSO, hvoriblandt 19 tyskere samt 
PA0AND. Også 3NH kunne have overkommet end
nu mere, hvis tiden havde tilladt det; han kunne 
høre ikke mindre end 30—40 udenlandske stationer

OZ4KO (Ikast) har indsendt en log med 18 QSO, 
hvoraf 15 med diverse DJ og DL stns. samt 
PA0AND.

OZ9SW (Herning) opnåede 21 QSO, deraf 16 med 
DJ, DL og DM.

OZ8KO (Sevel pr. Vinderup) fik 6 DJ og DL stns. 
af ialt 11 QSO, og det endda med blot 10 watt in
put og en 5-element antenne 9 meter over jorden.

9SW beretter, at selv om åbningen var fantastisk 
god, strakte den sig ikke ret langt ned sydpå; den 
sydligste station, han hørte, var PA0AND (S8). Som 
et punkt af særlig interesse kan nævnes, at OZ3SB 
(Tønder) kun kørte med- 6J6 i PA og' en halvbølge- 
stavantenne (vandret polariseret) og fik rapporten 
57 af 9SW.

Her på Sjælland fik vi som sagt knapt så meget 
ud af det. OZ6OH (Hillerød) nøjedes med een 
tysker, DL6QS, og fik desuden OZ7WA. Ligeså 
OZ5MK. (Lyngby), hvis eneste kontakt var en CW- 
QSO med DL1FF. OZ7BR (Lyngby) havde dog, så 
vidt vides, 3 tyskere.
Måneden i øvrigt
bød ikke på større sensationer. Dog må det næv
nes, at forholdene også var fine den 6. marts (ak
tiviteten var dog ikke ret stor), og det ser også ud 
til, at de fleste af os gik glip af en god åbning den
9. marts, hvor OZ7BR wkd DM2AIO og hørte DJ5HG 
og DMOVHF — samt Dresden TV, som gik ind med 
S9 og mange plusser. 3NH og 7BR melder desuden 
om en ny Beacon stn., DL3IY, som sender sit kalde- 
signal paa 145.900. QTH er Elm 10 km syd for 
Braunschweig, 400 meter over havet. Stationen er 
hørt kraftigt her den 7. marts.

Fra OZ6OH’s log nævner vi følgende QSO: 
OZ8EDR, OZ6RC og OZ3JD (6. marts); OZ6RL og 
OZ3JD (8. marts); OZ4OL (10. marts). — 6OH med
deler, at han den 18. marts begyndte med fasemodu
lation og har fået gode rapporter herpå.

Hvilken modulationsmetode?
Dette spørgsmål vedrører jo ikke specifikt VHF- 

båndene, men har fået en vis aktualitet nu da det 
har vist sig, at anvendelsen af FM for nogle ama
tørers vedkommende er den eneste (eller i hvert

fald en enkel) løsning på TVI-problemet. Fra flere
sider har man givet udtryk for en vis utilfredshed 
med anvendelsen af FM på 2-meter båndet, idet 
man gør gældende, at det er en ineffektiv form for 
modulation: AM rækker jo meget længere!

Til de pågældende amatører skal siges: SSB ræk
ker jo meget længere end almindelig AM — hvor
for bruger I ikke SSB? eller CW? Vi ved alle, at 
man med CW kan komme endnu længere omkring. 
På VHF-båndene, hvor spørgsmålet om, hvor langt 
man kan nå ud, er af langt større betydning end 
pa de iavirekvente bånd, burde SSB og da navnlig 
CW finde langt større anvendelse, end tilfældet er. 
Et stort antal VHF-amatører synes nærmest at be
tragte CW som en slags nødhjælp — hvilket er 
forkert ud fra en ren »rækkeviddebetragtning« men 
i og for sig et helt berettiget synspunkt, hvis man 
synes, at det, det i første række kommer an på, 
er at snakke »rigtigt« med manden i den anden 
ende — og når man ser sådan på det, er AM i 
mange henseender den mest praktiske modulations
metode.

Men de, der desuagtet vil eksperimentere med 
noget, der er anderledes, hvad enten det nu er SSB 
eller FM, bør ikke af den grund ugleses, når blot 
de ikke forstyrrer deres amatørkammerater paa 
båndet. Vi er jo dog eksperimenterende radioama
tører. Og både SSB og FM rummer rige mulighe
der for interessante forsøg.

Forresten skal man være lidt forsigtig med at 
hænge sig for meget i spørgsmålet om, hvor mange 
db den ene modulationsform er bedre end den an
den. Det kommer for en stor del an på, hvilket 
sammenligningsgrundlag, man bliver enig om at an
vende. Vi har et godt eksempel herpå i den iver, 
hvormed SSB-tilhængerne indbyrdes strides om, 
hvor mange db deres modulation er bedre end al
mindelig AM (se f. eks. læserbrevsrubrikken i de 
sidste numre af RSGB Bulletin), hvor i øvrigt også 
en SSB-modstander giver sit besyv med, idet han 
med mere følelse end egentlig saglighed taler om 
Anders And og lyden af vand, der løber ud af et 
badekar.

Det ville være rart, om man havde et detekte
ringssystem, der kunne anvendes til alle tre modu
lationsformer — almindelig AM, SSB og FM — uden 
nogen form for omskiftning. Ja, men det har vi haft 
i mange år, og selv om vi ikke allesammen bruger 
det, saa kender vi det i hvert fald. Systemet hed
der Synkrodynmodtagning, og består simpelthen i, 
at man modtager alle telefonisignaler med beat
oscillatoren i nulstød — altså den samme metode, 
som anvendes til SSB. Skulle man komme ud for 
et FM-signal, der er vanskeligt at hale igennem en
ten på grund af ringe signalstyrke eller på grund 
af for lidt frekvenssving, så prøv med beat-oscilla
toren efter først at have indstillet til max. S-meter 
udslag.

Om Synkrodynmodtagning se nærmere OZ for 
juni 1950, side 100, hvor OZ7T giver en indgående 
beskrivelse med diagram og trimmevejledning (kon
struktionen omfatter en indtrækker). Se også ar
tiklen »om NFM« af samme forfatter, i OZ for juli 
1950, side 129, hvor OZ7T blandt andet siger: »Rig
tigt udsendt og rigtigt modtaget er NFM en ligeså 
forsvarlig modulationsform som AM, og rækkevid
den for samme effekt vil være den samme for de 
to systemer«.

Endelig skal nævnes — for dem, der eventuelt 
måtte vige tilbage for Synkrodynmodtagningen og 
alligevel gerne vil kunne modtage NFM effektivt
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— at OZ7MP i OZ for oktober 1950, side 186, be
skriver en frekvensdetektor til både FM og AM. 
Høret er al typen EAF 42, i hvis anodekreds der 
findes 2 afstemte kredse, hvoraf den ene er afstemt 
til lidt over, den anden til lidt under mellemfre
kvensen, 460 kc. Metoden angives at være betydelig 
mere følsom over for NFM end de gængse diskri- 
minatoropstillinger med to dioder.

2-Meter klubbens møde den 22. marts
var noget af en galla-aften, idet såvel OZ5AB som 
OZ9AC frennørte og beskrev deres sidste nye con- 
vertere til henholdsvis 2 meter og 70 cm. 5AB an
vender en cascode med 2 EC 86, altså med 2 enkelte 
rør. Indgangsrørets gitterkreds har ingen konden
satorafstemning for at lå sa stor en spole som mu
ligt — dette kan godt betale sig, selv om det kan 
volde lidt besvær med at få spolen tilpasset rigtigt. 
Den indbyrdes kobling mellem trioderne er lavet 
i form al et pi-led. Der er induktiv kobling mel
lem cascoden og blanding'srøret, en EF 184, der 
kører som normai pentodeDlander. Krystaloscillato
ren svinger på 38.666 Mc, og røret er EC 92. Der 
triples i et rør af samme type, og den variable 
mellemfrekvens bliver således 28—30 Mc.

Det egentlig nye i opstillingen må siges at være 
anvendelsen af en høj stejl pentode som blandings
rør. Dette anbefales f. eks. i »Funkschau« og synes 
at være blevet almindeligt akcepteret. Anvendelsen 
af 2 stk. EC 86 i cascoden har i hvert fald chassis- 
og skærmmæssige fordele. Om det er bedre end 
ECC 88 er vist ikke let at afgøre. OZ9AC, som må 
siges at være en autoritet paa det felt, hævder, at 
ECC 88 er bedst. I »Funkschau« gøres det derimod 
gældende, at 2xEC86 er nr. 1. I hvert fald kan 
forskellen vist ikke være særlig stor.

Derefter demonstrerede 9AC sin kombinerede 2- 
meter og 70 cm modtager. Der bruges afstemmelig 
mellemfrekvens mellem 18-20 Mc, derefter følger en
3.8 Mc MF forstærker med krystalfilter. Indgangs
røret er E 88 CC, efterfulgt af et rør af samme type 
som blander. 70-cm delen har en gitterjordet EC 86 

som indgangsrør samt endnu en gitter jordet EC 86 

som blander — ingen koaksialkredse, intet blikken
slagerarbejde — enhver kan lave det, sagde 9AC.

Der var stor tilfredshed med de udstillede mester
værker; det eneste skår i glæden var, at der på det 
pågældende tidspunkt — midt i TV-tiden — ingen 
signaler var at høre. Foredragsholderne belønnedes 
med livligt bifald.

2-Meter klubbens mode i april.
Vi samles onsdag den 26. april kl. 20,00 i møde

lokalet på Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 
(Indgang i gavlen). Nu, hvor vi står på tærsklen til 
friluftssæsonen, er det naturligt, at vi drøfter mo
bilt og transportabelt grej. Vi regner med at få 
demonstreret og beskrevet en vognstation og en 
motorcykelstation. Ejere af transistoriserede 2-meter 
sendere og modtagere opfordres til at medbringe 
sådanne.

Tysk test den 6. og 7. maj!
(Kun een testperiode fra lørdag 19,00 DNT til 

søndag 13,00).

Tak for de indsendte logs for tirsdagstesten med 
dertil hørende oplysninger; håber at høre fra jer 
igen næste måned, også selv om I har færre sensa
tioner paa papiret!

OZ5MK, Mogens Kunst.

FRA AFDELINGERNE

KØBEHAVN
Afd. holder møde hveranden mandag i „Cirkel

ordenens selskabslokaler", Falkonerallé 96 o. g. Der 
er parkering i gården med indkørsel fra Franckes- 
vej.

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:
Den 6. marts havde vi rævejagtsaften. (Se den 

særlige omtale andetsteds.
Den 20. marts havde OZ2XT medbragt sin nye 

ESB-exciter, og han gennemgik den nydelige og hen
sigtsmæssige konstruktion ret nøje og svarede på 
mange spørgsmål.

Programmet:
Mandag den 10. april har vi jgen ESB på program

met, denne gang er det OZlCjM, der vil gennemgå 
sin nye ESB-konstruktion. ESB bliver jo også nok 
den eneste løsning på de efterhånden overfyldte 
bånd.

Mandag den 24. april har vi ikke noget møde^ idet 
det er sløjfet til fordel for vore nye lokalers ind
retning. I den anledning vil vi gerne endnu engang 
henlede vore medlemmers opmærksomhed på pro
blemet med arbejdskraften ved lokalernes ind
retning.

Mandag den 6. maj har vi afsluning på vinterens 
morsekursus. Det sker som sædvanligt ved en lille 
festlighed. Vy 73 de 9BA.

Rævejagter.
Søndag d. 23. april: Dagjagt. Mødested og tider, se 

marts OZ.
Lørdag d. 5. maj: Natjagt. Mødested og tider, se 

marts OZ.
Trænings jagter hver onsdag aften, kort A3028, med 

2 sendere, som i marts OZ.

Siden sidst
har vi haft rævejagtsaften med fin tilslutning, hvor 

OZ6AB holdt et kort foredrag om, hvad man ikke 
må gøre, og hvad man skal huske på rævejagter. 
Derefter viste 4AO en smalfilm, optaget på forskel
lige rævejagter, og Thygesen viste nogle farvelys- 
billeder fra den sydjydske og danmarksmesterskabet.

Efter den interesse, der var, skulle det tegne godt 
for tilgang af nye jægere.

Søndag d. 26. marts havde vi træningsrævejagt 
med to sendere, men af erfaring var der ikke så 
stor tilslutning til denne første jagt.

73 fra rævejægerne.
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AMAGER
Formand OZ1CC, Tversted Hastingsvej 46 S. TIL 

Su 2991.
Mødeaften torsdag kl. 19,00, Strandlodsvej 17 S. 

Siden sidst:
Ordinær generalforsamling afholdtes torsdag den

9. marts, 50 pct. af medlemmerne var fremmødt. 6PA 
blev valgt til dirigent og konstaterede> at generalfor
samlingen var lovligt indvarslet. Bestyrelsen var gen
valg og består af følgende: Formand: ICC, kasserer 
2XU, 8HR, 6AX og Villy Andersen. Iøvrigt formede 
generalforsamlingen sig som et fælles kaffebord og 
forløb i al fordragelighed.

Torsdag den 4. maj har vi fået arrangeret et besøg 
på et VHF Radiofirma, men da der kun kan komme 
et begrænset antal besøgende, bedes deltagelse an
meldt til OZ2XU. Mødested: Klubhuset kl. 19,00 pr.

PROGRAM
20. april: Klubaften. L ø r d a g  d. 29. april kl. 18,30: 

Forårs- og stiftelsesfest (husk tilmelding).
Torsdag d. 4. maj: Besøg på en VHF fabrik (husk 

tilmelding). 18. maj: Kammeratskabsaften med pølser 
og kaffebord. Vy 73 de OZ2XU.

AARHUS
Aarhus: Formand OZ6EJ, E. Jensen, Langengevej 

3, Risskov.

Program:
Mandag den 24. april kl. 20,00 afholdes ordinær 

generalforsamling på „Grand", Brunsgade. Dags
orden i fl. lovene. Eventuelle forslag skal være for
manden i hænde senest lørdag den 22. april.

Vy 73 OZ9QW.

AALBORG OG OMEGN
Afdelingens årlige generalforsamling afholdes tors

dag den 4. maj kl. 26,00 i klublokalet på Vandrer
hjemmet, Kornblomstvej 18.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Fremtidig virksomhed.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsam
lingen, må være bestyrelsen i hænde senest d. 1. maj.

Rævejagterne 1961: Så nærmer tiden sig, hvor vi 
begynder vore rævejagter, så det er på høje tid at 
få rævemodtageren efterset eller måske bygget en 
ny, så den er klar til sommerens mange spændende 
jagter, og vi skulle gerne være med alle fra starten. 
Der er nogle af de ældre og mere erfarne ræve
jægere, som vi ikke har set meget til i de sidste år, 
se at gøre alvor af det og få sat nye batterier i mod
tageren og vær med i dysten, og til alle ny medlem
mer, dette med rævejagter må absolut være noget 
for jer, det har alt sammen noget at gøre med 
radio, om ikke andet så radiopejling, og orientering 
efter kort og kompas, en dejlig friluftsbeskæftigelse 
med mange morsomme oplevelser ude i den kønne 
natur, og alle kan deltage. Hvis d u ønsker at høre 
nærmere om disse rævejagter, så mød op til et af

vore klubmøder, der afholdes hver torsdag i klub
lokalet på Vandrerhjemmet, Kornblomstvej 18, som 
sædvanlig er der udsat 5 præmier til de fem dyg
tigste jægere.

Program for rævejagterne 1961:
1. Jagt 1/5 Dagjagt. Kort M 1013 Sulsted.
2. — 7/5 Dagjagt. — M 1212 Svendstrup.
3. — 11/5 Dagjagt. — M 1213 Sønder Tranders.
4. — 14/5 Dagjagt. — M 1113 Aalborg.
5. — 27/5 Nat jagt. — M 1013 Sulsted.
6. — 3/6 Natjagt. — M 1212 Svendstrup.
7. — 11/6 Dagjagt. — M 1213 Sønder Tranders.
8. — 17/6 Natjagt. — M 1113 Aalborg.
9. — 25/6 Dagjagt. — M 1013 Sulsted.

10. — 19/8 Natjagt. — M1213 Sønder Tranders.
11. — 27/8 Dagjagt. — M 1212 Svendstrup.
12. — 2/9 Natjagt. — M 1213 Sønder Tranders.
13. — 10/9 Dagjagt. — Aalborg Stiftstidende’s.
14. — 17/9 Dagjagt. — Aalborg Stiftstidende’s.
15. — 24/9 Dagjagt. — Aalborg Stiftst Ldende’s.

Sendetider for dagjagter: Kl. 09,00—09,30—10,00—
10.15—10,30—10,45—11,00—11,15 — position: Kl. 11,20.

Sendetider for natjagter: Kl. 21,00—21,30—22,00—
22.15—22,30—22.45—23.00—23.15 — position kl. 23,20.

Vy 73 de OZ3PS.

AABENRAA
Afdelingen afholdt ordinær generalforsamling den

9. marts på Ungdomshjemmet. Indkaldelsen til ge
neralforsamlingen var desværre ikke kommet med 
i sidste OZ, og blev derfor sendt direkte til med
lemmerne. Efter at formanden havde budt velkom
men til generalforsamlingen, fremlagde kassereren 
regnskabet, der blev godkendt af revisorerne. Der
efter var der valg af bestyrelse. Som formand blev 
nyvalgt J. Rossen, idet OZ2OT, O. E. Jensen, er bort
rejst fra byen. Kasserer- og sekretærposten blev 
lige som sidste år slået sammen, og OZ5WK, K. 
Wagner, blev genvalgt. Som revisorer blev valgt H. 
Jensen og C. Andersen. Efter valgene var der even
tuelt, hvor forskellige problemer blev drøftet. Af
tenen sluttede med kursus.

Kurserne afsluttes torsdag den 27. august. Så skulle 
vi have været hele V.T.S. igennem på kryds og 
tværs, og der er så kun tilbage at trykke tommel
fingre for deltagerne, når de skal op til prøve i maj. 
Held og lykke, gutter!

Ungdomshjemmet lukkes fra 1. maj til engang i 
september, så i dette tidsrum flytter vi til et andet 
lokale, nærmere desangående ved møderne.

Reglerne for dette års rævejagter er også blevet 
udarbejdet og ser således ud:

Der jages h v e r  mandag aften fra den 1. maj til
og med den 16. oktober, på kort 1:40.000 Aabenraa
A 4008; men området er i n d s k r æ n k e t .  Ræven 
vil befinde sig inden for et område, der begrænses 
af følgende veje og kortkanter: Mod øst: kortkanten, 
mod syd: kortkanten, mod vest: Oksevejen fra den 
sydlige kortkant til Røde-Kro, mod nord: stræknin
gen Røde-Kro — Rise Hjarup — Bodum — Løjt 
Kirkeby ud til kortkanten mod øst.

Hver f j e r d e  mandag udlægges t o ræve, ellers 
kun e e n .

Sendetidernes varighed de første 1 0 jagter, 2 
m i n u t t e r ,  derefter kun 1 m i n u t .
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Sendetiderne for jagterne: Kl. 19,30 — 19,45 —
20.00 — 20,10 — 20,20 — 20,30 — 20,40 — 20,50 —
21.00 — 21,10 — 21,20 — 21,30.

Sendingen afsluttes dog kl. 21,00, når kun 1 r æ v 
er udlagt.

Når der udlægges to ræve, sender anden ræv 
u m i d d e l b a r t  efter 1. ræv.

Melding til ræven kan tidligst finde sted, når an
den udsendelse er afsluttet. Den e n e s t e  gyldige til
melding til ræven er aflevering af deltagerkort, der 
kan købes hos kassereren. Prisen er 0,50 kr. pr. stk. 
Pointsberegningen begynder efter afsluttet anden 
udsendelse med 120 point, faldende med 1 point pr. 
minut, dog 1 point pr. jæger. Efter afslutning af jag
terne den 16. oktober vil points’ene blive beregnet 
efter samme system som sidste år.

Jægere, som cykler, vil få et tillæg på 1 0 points, 
når der paa deltagerkortets bagside er skrevet et C.

Der bliver i år, foruden præmien til „Aabenraa- 
mesteren 1961“, præmie til de to efterfølgende 
bedste jægere.

For at deltage i kampen om præmierne, skal man 
deltage mindst t o gange inden for tidsrummet 18. 
september — 9. oktober samt den sidste jagt 16. 
oktober.

Udlægning af ræven foregår på skift mellem del
tagerne efter en liste, og det er deltagernes p l i g t  
selv at holde sig underrettet om, hvornår det er 
deres tur til at være ræv. For at undgå misforståelser 
med hensyn til udlægning af ræven, følgende regler: 
Ræven må i k k e  befinde sig i hus, halvtage eller 
lign., private gårde eller haver, på øer eller af
spærrede områder. Maksimums højde og dybde fra 
jordoverfladen 1 meter. Antennen skal anbringes så
ledes, at senderen kan høres over hele området. Ud
sendelserne skal påbegyndes og afsluttes med call 
OZ7RÆV, den mellemliggende tid sendes lange 
streger. Overtrædelse af reglerne vil medføre et fra
drag på 100 p o i n t  for ræven.

En jæger, der har gjort klar til at modtage første 
pejling kl. 19,30, regnes for at deltage i jagten, uanset 
uheld af enhver art. Alle tvivlstilfælde med hensyn 
til overtrædelse af reglerne m. m. afgøres af et ud
valg bestående af følgende jægere: C. Andersen, 
OZ8AJ, A. Johansen, OZ5WH, K. Wagner. Udvalgets 
afgørelse er endelig. Det var alt vedrørende de lo
kale rævejagter.

Det sønderjydske mesterskab i rævejagt afholdes 
Kristi himmelfartsdag den 11. maj, hvor det burde 
være en selvfølge, at alle afdelingens rævejægere mø
der op. Se nærmere angående denne jagt andetsteds 
i bladet. På gensyn i afdelingen og ved ræven.

Vy 73 OZ5WK.

ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på 

Hjertingvej kl. 20.
Formand: Sv. B. Hansen, OZ6SB, Højtoftevej 8, 

Esbjerg.

Programmet:
Onsdag den 26. april: Du spørger — vi svarer. 

OZ6SB og OZ6BG vil efter bedste evne besvare alle
hånde spørgsmål inden for radioamatørområdet.

Onsdag den 10. maj: En moderne amatørstation. 
OZ3CB har lige færdigbygget en hypermoderne 
sender til alle bånd. Den får vi at se, og samtidig vil 
3CB fortælle lidt om den og amatørkonstruktion iøv
rigt. Med henblik på det sidste får vi 3TL’s på
begyndte modtager at se, og vi håber senere at få 
lejlighed til at se den i fuldført tilstand.

Vy 73 de OZ6BG.

LOLLAND-FALSTER
Månedsmødet i marts i Maribo havde samlet fuldt 

hus hos 3VH. 30 deltagere glædede sig over 4D’s fore
drag: „Hvorledes jeg blev kortbølgeamatør“ samt 
1HS demonstration af QRP.

4D fortalte, at han allerede i en alder af 8 år be
gyndte at interessere sig for radio, og der gennem 
hans ungdom kæmpedes en indre kamp mellem 
denne og fodbold, men at han var glad over, at radio
interessen sejrede og havde holdt sig siden og bragt 
mange morsomme timer.

4D fortalte med sit særlige lune og kaldte mange 
gange smilet frem, såvel hos de ældre, der nikkede 
genkendende til flere situationer, som hos de unge 
der fattede spændingen ved amatørvirksomheden.

Nu var det 1HS tur, han fortalte frisk om QRP og 
fremviste en lille tingest, der viste sig at være en 
effektiv begyndersender, der i løbet af kort tid 
havde bragt 17 lande på 80 m, endvidere var den 
nem at lave cg tilmed billig, idet alle dele var skaffet 
ved slagtning af en BOL, med undtagelse af X-tal, 
en tilhørende ensretter blev hægtet på, og minsand
ten om ikke „bæstet" begyndte at producere HF, 
dette bevistes med en fiks absortionsbølgemåler, hvor 
pæren blussede lystigt, så der var syn for sagen.

Maribo ungdomsskole, der var indbudt, deltog med 
11 elever samt skolens forstander og elevernes lærer.

Forstanderen takkede for indbydelsen og udtrykte 
håb om, at et samarbejde kunne komme i stand for 
dygtiggørelse af sine elever.

Læreren, der selv var E.D.R.-medlem, efterlyste en 
juniorafdeling, da det var mange penge til kontin
gent for de unge mennesker. Takkede på elevernes 
vegne for en lærerig aften.

Hermed indvarsles til afdelingens ordinære ge
neralforsamling, der afholdes søndag d. 7. maj kl. 10 
prc. i Bangs Have i Maribo. Dagsorden i fl. vedtæg
terne.

Forslag, der ønskes behandlet, bedes sendt til for
manden inden 1. maj.

Efter generalforsamlingen vil der blive foredrag 
ved 5GB: „Radiobølgernes udbredelse". Foredraget 
ledsages af film om emnet.

Vel mødt ob’s. 73 de 7NA.

HOLBÆK
Vi mødes på „Dannevirke", Schmidtsvej, torsdag 

den 20. april 1961 kl. 20,00.
G e n e r a l f o r s a m l i n g ,  d. 18. maj 1961 kl.

20,00 på „Dannevirke", Schmidtsvej. Dagsorden i fl. 
vedtægterne. Vy 73 OZ8HC.

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

Siden sidst:
Torsdag den 9. marts havde vi besøg af OZ7KV, 

der holdt foredrag om antenner. Det var et virke
lig godt foredrag, og der blev diskuteret og stillet 
spørgsmål i lange baner til langt ud på aftenen. Tak 
for en interessant aften 7KV.

Torsdag den 23. marts holdt OZ50F et fortræffeligt 
foredrag om trasistorer. Desværre var tilslutningen 
denne aften ikke særlig stor, hvilket var synd, for 
denne aften fortjente virkelig et stort besøg. Hvad 
50F ikke vidste om transistorer var vist ikke værd 
at vide! Tak for din velvillighed OZ50F.

Programmet:
Torsdag den 20. april kl. 20: Ræveaften.
Torsdag den 27. april kl. 20: OZ7AQ fra Køben
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havn holder foredrag om modtagere. Ingen er vist 
i tvivl om, at denne aften bliver en oplevelse. OZ7AQ 
behøver vist ingen præsentation, idet han jo er iden
tisk med vor fortræffelige tekniske redaktør af OZ.

Torsdag den 4. maj kl. 20: Ræveaften.
Torsdag den 11. maj: Intet møde.
Torsdag den 18. maj kl. 20: „Åbent hus“. De ama

tører, der har bygget nyt grej i vinterens løb, in
viteres til at vise det frem og fortælle om det. Des
uden er denne aften afslutning på forårets møder. 
Næste mødebliver torsdag den 17. august kl. 20, hvor 
der er generalforsamling.

Vy de OZ4WR.

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.

Det faste mødeskema:
Mandag kl. 19,25: Rævejagt.
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.

Siden sidst:
Vi har sluttet det ugentlige tekniske kursus, som 

har haft god tilslutning hele vinteren igennem. Den 
25. og 26. marts havde afdelingen udstilling af vin
terens arbejde sammen med aftenskolerne, en sta
tion var rigget til, så de besøgende kunne se, hvor
ledes en QSO blev afviklet.

Månedens arrangement:
Torsdag den 4. maj kl. 20,15: Auktion.
NB. Husk torsdag déh 20. april kl. 20,15: Filmaften.

Vy 73 OZ9ER.

ODENSE
Formand: OZ6RL, Ulf Krarup, Carl Baggersallé 

35, Fr. Bøge.
Den 20. marts blev der af 7NU afholdt et glim

rende foredrag om Xltalfiltre og deres anvendelse 
i modtagere og ESB-sendere. Til mødet var der 
troppet 29 gamle og unge op, som fulgte foredraget 
med største interesse. Det var holdt i et populært - 
teknisk plan, og alle, både de gamle rotter og de 
helt nye, fik noget værdifuldt ud af det. Til fore
draget var der en praktisk demonstration af fil
trene, idet 7NU havde medbragt sin egen mod
tager, der indeholdt ikke mindre en 8 X-tals i et 
HF-filter. Denne modtager chokerede vel nok de 
fleste med sin fremragende selektivitet. En tra
ditionel 1600/110 kc/s modtager er en ren ladeport 
ved siden af. Alt i alt en aften, som gav en halv 
snes amatører blod på tanden og resolut næste dag 
bestilte 40 X-tals til fremstilling af lignende HF- 
filtre.

Rævesæsonen er nu i fuld gang, og når dette 
læses, har der allerede været afholdt 2—3 jagter. 
Angående ræveprogrammet se marts OZ.

Til afløsning for vinterens små foredrag i tors
dagsklubben er en række B-amatører gået i gang 
med de indledende øvelser til A-prøven. Vi gør de 
implicerede opmærksom på, at ansøgning til A- 
prøven skal være indsendt senest den 20. april 
til P&T. Vy 73 de 2RH.

SILKEBORG
Vi har nu endelig fået vort eget lokale, belig

gende Jernbanevej 23. Vi har indrettet det selv 
efter bedste evne og synes selv, det er både hyg
geligt og praktisk. Der er mødeaften hver fredag 
aften kl. 8 med en time i morsning og en time i byg
ning af rævemodtager. Vi synes også, der er stigende 
interesse for dem, der er klar over, at der er frem
gang at spore inden for afdelingen. I bestyrelsen er 
der OZ1AG Arild Petersen, Godthåbsvej 6, formand, 
OZ3NS Søren Nedergård, kasserer, Rønneallé 17. 
OZ4GC Galfred J. Cramer, sekretær, Nørreallé 20.

Vy 73 OZ4GC, sek.

SORØ
Til auktionen den 25. marts havde vi ventet større 

besøg, end tilfældet var, men der var god købelyst, 
og alt det indleverede materiel blev afsat til særdeles 
gunstige priser for begge parter.

Vort næste arrangement bliver onsdag den 19. 
april, hvor 5AB kommer og demonstrerer sin ny 2 
meter modtager, og samtidig fortæller os lidt om, 
hvordan den er bygget, så her bliver der rigtig an
ledning for alle 2 meter-amatørerne til at se, hvor
dan de fremtidig skal indrette deres grej, idet 5AB 
jo så afgjort er en kapacitet på dette område. Vi 
venter derfor igen stort besøg, og alle vore ama
tørkammerater er selvfølgelig hjertelig velkomne.

Altså mødes vi på „Apotekergården“ onsdag d. 19. 
april kl. 20. Vy 73 OZ4NO.

VEJLE
Vi har stadig morsekursus hver tirsdag og tors

dag fra kl. 19—21 i lokalerne Pilevænget 1.
Det kniber stadig med Old Boys amatørerne med at 

møde op. Vi mangler dem, og det vil glæde de unge. 
Kom med ideer og forslag, jo flere, jo bedre. Vær 
med til at oparbejde afdelingen.

I de kommende måneder vil der blive arrangeret 
forskelligt, bl. a. rævejagt, filmforevisning, besøg 
på en virksomhed og en week-end-tur, dato og tid 
vil blive bekendtgjort enten i OZ eller fremsendt pr. 
post til medlemmerne. Vy 73 3FG.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. april 1961.
Mdl. DR-
nr. nr.
7838 - 1189 - Bo Kjærgaard Pedersen, Valby Ting

sted 10, Valby.
7468 - 1190 - Niels Jørgen Bantz, Revvej 16 c, 

Korsør.
7853 - 1191 - Dars Petersen, Virum.
7856 - 1192 - Finn Mikkelsen, Rosengaardsvej 23, 

Virum.
7658 - 1193 - Heinrich M. Andersen, Søndervej 40, 

Ballerup.
7809 - 1194 - Bjørn Bechmann, Holmevej 35, Virum.
7472 - 1195 - John Jensen, Voersaa.
7971 - 1196 - Jens Svendborg, Hessensgade 47, 

København S.
7939 - 1197 - Henning Skov, Nordkap 34, Holstebro.
7938 - 1198 - SGe 475056 Knudsen, TBS Høvelte- 

gaard, Høvelte.
7951 - 1199 - Freddy W. Jacobsen, Enghavevej 53, 

Aalborg.
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DET SØNDERJYDSKE MESTERSKAB 
I RÆVEJAGT 1961

Jagten afholdes Kristi himmelfartsdag den
11. maj 1961. Der udlægges 2 ræve, der kan 
opsøges i den for jægeren mest gunstige 
rækkefølge.

REGLER:
Kort: Atlasblad 1 :40000, særkort Haderslev.
Call: OZ7RÆV.
Frekvens: 1825 kHz. (krystal).
Mødested: Thomashus kro ved hovedvej 10 

mellem Christiansfeld og Haderslev (om
trent midt i kortet), hvor jægerne skal være 
mødt senest kl. 13,00. Afslutning med præ
mieuddeling samme sted kl. 17,30.

Startkort a 10 kr. udleveres paa møde
stedet.

Holdet må bestå af jæger, observatør og 
evt. en chauffør, sidstnævnte må ikke deltage 
i opsøgning af ræven. Der må kun medbrin
ges 1 stk. hovedtelefon pr. hold. Enhver form 
for samarbejde mellem holdene medfører 
diskvalifikation.

Rævene ligger ikke i hus, afspærret om
råde eller i byer. Ved ankomsten til ræven 
må dennes anvisninger nøje følges. Rævens 
afgørelse om pointberegning er afgørende. 
Bemærk: Jagten foregår på jægerens eget 
ansvar og risiko, så i egen interesse over
hold færdselsloven og tag hensyn til privat 
ejendom.

SENDETIDER:
Udsendelsernes varighed 2 minutter.
Ræv nr. 1: 13,45, 14,15, 14,30, derefter hvert 

kvarter, sidste udsendelse kl. 16,45.
Ræv nr. 2: 13,47, 14,17, 14,32, derefter hvert 

kvarter, sidste udsendelse kl. 16,47.
Tilmelding til ræv før 2. udsendelse med

fører diskvalifikation. Den absolut eneste gyl
dige tilmelding er aflevering af startkort.

Placering: Tidspunktet ved sidste ræv.
Præmier til såvel jæger som observatør.
Tilmelding bedes så vidt muligt foretaget 

inden den 8. maj til OZ5WK, K. Wagner, 
Kolstrup 44, Åbenrå.

GOD JAGT!

7955 - Poul Bøgh Sørensen, Vængevej 17,
Svendborg.

7956 - Orla H. Trausing, Absalonsgade 23, 1. sal,
Århus.

7959 - Holger Schønemann Juhl, Vesterlund.
7958 - Palle T. Nielsen, Morbærvej 28, Århus.
7959 - Per Bach, Kirkevej 16, Viby J.
7960 - Bent O. Mønster, Mellerup, Randers.
7961 - Lars Poulsen, Jac. Jensensvej 5, Frederiks

værk.
7962 - Anders Højen, Linktjenesten, FSN, Ålborg,

Nørresundby.
7963 - Arne Krogh Jørgensen, Kastanievej 8,

Sakskøbing.

7964 - Poul Riber Poulsen, Nordostvej 2, Randers.
7965 - Svend-Erik Lystlund, Gråbrødretorv 23,

2. sal th., København K.
7966 - Henning Steen Andersen, Østergade; 5,

Vinderup.
7967 - Normann Christiansen, Østergade 8, Vinderup.
7968 - O. Stiirup-Johansen, Faurbo teglværk,

Snertinge.
7969 - Alfred Smith, Lybæksgade 23, st. tv.,

København S.
7970 - Ole Lading, Skråvej 11, Bagsværd.
7971 - Jens Svendborg, Hessensgade 47, 4. sal th.,

København S.
7972 - Knud Heidelbach, Qutdligssat, Grønland.
7973 - Niels Nielsen, Faistersgade 29 a, 3. sal tv.,

Århus.
7974 - K. E. Sørensen, Fredensvej 6, 1. sal, Viby J.
7975 - Michael Borg, Grønnevej 57, Virum.
7976 - Sig. Vinter Kristensen, Riishøjvej 7, 2. sal,

Ålborg.
7977 - Torben Sørensen, Furesøparkvej 26, Virum.
7978 - Bent Nielsen, Kløvervej 57, Vojens..
7979 - Walther Nielsen, Østerled 5 D, Horsens.
7980 - Mogens Føns, Nordremarkvej 2, Stege.
7981 - Holger Stuhr, c/o Frederiksen, Thurøvej

5, st., København F.
7982 - Hardy Hvid Nielsen, Mindegade 21, 2. sal,

Vejle.
7983 - Preben Dircksen, Åstrupvej 84 a, Haderslev.
7984 - Poul Erik Holm,, Danmarksgade 1 A, Struer.
7985 - Holger Knop, Danmarksgade 46, Struer.
7986 - Sonny Schmidt Pedersen, Bjørnsonsvej 10,

Valby. '
7987 - P. M. Clausen, Rindsvej 11, 2. sal, Randers.
7988 - Per Bruun, Kostervej, Lendemarke, Stege.
7989 - Franz Primdahl, Ritavej 2 A, Esjergærde.
7990 - Mads Jørgensen, H. Drachmannsgade 12,

Sønderborg.

Atter medlem.
2703 - Ebbe Raun, Emdrupvej 127, København NV. 
4242 - OZ9BX, Bent Malmgart, GI. Køgevej 261A, 

Hvidovre.
4448 - Jørgen Nielsen, Mejerivej, Suldrup.
6220 - OZ7TZ, Leif Lorentzen, Frimestervej 11, 

København NV.
6857 - OZ8RN, Robert Sørensen, Slotsgade 26 B,

1. sal, Odense.
7064 - Marinus Pedersen, Vilh. Thomsens Allé 10, 

st. tv., Valby.
7368 - Mogens Larsen, Mariendalsvej 42, 2. sal th., 

København F.

QTH-RUBRIKKEN

1753 - Roland Madsen, Bredgade 22, Nørager, lokal. 
2825 - P. Sigersen Jensen, Klausdalsbrovej 491, 

Herlev, lokal.
3509 - OZ4TS, Tom Silva, Bernstorffsvej 29, 

Hellerup, ex Gentofte.
4406 - OZ5QW, Kaj Nielsen, Nørgård 9, 1. sal, 

Gimsing, Struer, lokal.
4452 - OZ9HC, A. Heller Christoffersen, Solmarkvej 

7, Vejlby, Risskov, ex Frankrig.
4876 - OZ5FS, Lennart B. Christensen, Tømrergade 

3, København N., ex København NV.
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5213 - Vallentin Madsen, Ryesgade 10, 2. sal, 
København N., lokal.

5511 - Flemming Rønsager, Sdr. Ringvej 46, 1. sal 
tv., Roskilde, lokal.

5687 - OZ4SJ, Sv. Aa. Jensen, Frugthaven 31, st., 
Valby, ex København NV.

5713 - OZ70S, Kaj Olsen, Albani Torv 2, 1. sal, 
Odense, lokal.

5733 - OZ4PW, OZ5RG, Preben Wolder, Arnkils- 
gade 13, Sønderborg, ex Odense.

5944 - OX3XC, Anker Nielsen, Stilbjerg, Korsør, 
ex Grønland.

6168 - H. M. Nørgaard, Karensvej 33, 1. sal, 
Brabrand, ex København V.

6188 - OZ6BL, Bent Bagger, Rektorparken 12,
2. sal tv., København SV, ex Valby 
+ navneændring.

6189 - OZ1BR, Bent Raunsbo, Regensburgsgade 8,
4. sal, Århus, lokal.

6232 - Henry Hansen, Fredensgade 19, Støvring, 
ex Soldat.

6342 - OZ2WZ, Werner Z. Jensen, Nørregade 22,
1. sal, Nørresundby, lokal.

6415 - OZ9EA, Egon Andersen, Fredensvej 20, 
Charlottenlund, ex København NV.

6504 - L. Bjørn, Mandalsvej 22, Århus, lokal.
6678 - Ulrik Birch, Tjørneengen 2, Dragør, lokal. 
6756 - OZ7HX, K. P. Lynge Petersen,

I KVG ESK/I/JDR, Holstebro, ex Lumsås. 
6843 - OZ5GO, Gunnar Olsen, Godthåbsvej 244 C, 

København F, ex København S.
6890 - OZ8NT, N. Th. Jensen, Lebeck, Toftlund, 

ex København V.
6894 - OZ1JL, Jens Larsen, „Pax“, B&O byen, 

Struer, ex Blokhus.
7013 - OZ9HG, H. Aage Mortensen, Ommel, Marstal.

ex Svendborg.
7143 - Erik Breiting, Kordilgade 10, Kalundborg, 

ex Liseleje.
7252 - Arne Roug, Fémø, ex Nykøbing F.
7258 - John Bølche, Vestergade 54, Silkeborg, 

ex Skanderborg.
7268 - OZ5MJ, P. M. Jørgensen, Jægerbakken 13, 

Sankt Klemens, lokal.
7289 - Erik Aksbro, Madumvej 28, Brønshøj, lokal. 
7301 - L. B. P. Nielsen, Mejlvej 11, Risskov, 

ex Århus.
7304 - FKE 450852 Boel Jensen, FLKS R4, Jon

struplejren, Ballerup, ex Kølvrå.
7307 - O. Frandsen, Bjørn Andersensvej 78, 

lejl. 8, Birkerød, ex Søborg.
7450 - Johan Hertz, Rådhusvej 16, Charlottenlund, 

ex Hviding.
7470 - OZ2BH, Bernt Hansen, Glentevej 15, 

Thyborøn, ex Nauer.
7496 - OZ8FA, Freddy Adelvard, Skånesgade 3,

2. sal th., København S., ex Hvidovre.
7519 - OZ8KB, 503401 Børgesen, TLF KMP/4,

kasernen, Høvelte, ex Helsingør.
7532 - FKE 450776 Jepsen, FLKS RI, Jonstrup

lejren, Ballerup, ex Give.
7563 - RK 498125 Brejning, JTGR 2TG BTN 

IRKKMP, Langelandsg. kaserne, Århus, 
ex Jelling.

7696 - Vilhelm Henriksen, Skiblundsvej 5 A, st. th., 
Kbh. F., ex København S.

7703 - Erling Frederiksen, Ryesgade 8, Holstebro, 
ex Vester Åby.

7727 - FK 451309 Larsen, FLD 602, Skrydstrup, 
Vojens, ex Vedbæk.

7771 - Aksel H. Wulff, Engelsholm, Haslund, 
Randers, ex Horsens.

7815 - Carl V. Christensen, Nørrevænget 13, 
Tønder, lokal.

7851 - K. Lauritzen, Hagens Allé 29, Hellerup, 
ex Soldat.

7923 - RK 503335 Hansen, TLF/4/3 TGR, Høvelte, 
ex Ballerup.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører 

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.
Adr.:Postb.79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig) 

Giro-konto: 22116.

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, tlf. 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof). 
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, 
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, 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:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Aalborg.

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

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

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

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Afleveret til postvæsenet den 15. april 1961.

Trykt 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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Modtager købes
Vi savner en virkelig god og velholdt kommerciel modtager til vort 

klublokale. Tilbud til OZ9ER, Erling Nielsen, Strandpromenaden 38, 

Horsens. Telefon Horsens 2 4711 - lokal 150 (mellem 8,30 og 17,00).

E . D . R .

Horsens afdelingen.

»Vejen fil sendetilladelsen«
i 3. reviderede udgave er udkommen. Prisen 
er 14,50 kr. pr. bog portofrit tilsendt mod 
forudbetaling at beløbet til EDR’s girokonto 
221 16 (EDR Eksperimenterende Danske Ra
dioamatører, Postbox 79, København K).

Såfremt bogen ønskes sendt pr. efterkrav, 
må porto (1,50 kr.) betales ekstra. Bestil
ling afgives i så tilfælde direkte til kassere
ren.

Afdelinger får rabat ved samlet bestilling 
på mindst 10 bøger.

Med venlig hilsen 

kassereren, Emil Frederiksen, OZ3FM, 

Nørretorv 15, tlf. 2 20 96, Horsens.

Generaldirektoratet for Post- og telegrafvæsenet meddeler: 
Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.

Nye tilladelser:

B OZ1BS, B. S. Pedersen, Vinkelgade 15, Ikast.
(Genudstedelse). (Tidl. adresse: Mindegade 4, Ikast).

C OZ1MR, 7888, fru L. M. Rasmussen, Aurikelvej 8, st., tv., 
Valby.

B OZ2FP, 6847, F. S. Pedersen, Torvegade 39, Struer.
B OZ5BA, 7423, J. Hjort, Th. Jensensvej 7, Gimsing, Struer.
B OZ5PH, A. Lindhøj, c/o Ejnar Madsen, Brændstrup pr. Gram. 

(Genudstedelse).
B OZ5WH, P. H. Jespersen, Skovbakken 31, Hasseriis, Ålborg.

(Genudstedelse).

Inddragelse:
C OZ3PE, A. A, Pedersen, c/o Rasmus Pedersen, Gormsgade 5, 

st., Odense.

Ændring fra kategori B til kategori A.
A OZ3OM, O. H. C. Olsen, Poelhøj, Tømmerup pr. Dyssekilde.

Ændring fra kategori C til kategori B.
B OZ2PV, K. 0. Nielsen, Istedgade 29, Holstebro.
B OZ5GS, G. M, Stærkind, Københavnsvej 100 B, Roskilde.


