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Til forfatterne
Det er vist ingen hemmelighed, at det tid
ligere i perioder har været vanskeligt at skaf
fe tilstrækkeligt med tekniske artikler til OZ.
Disse vanskeligheder synes nu at være over
vundet; lad os håbe, det holder!
Der har i den tid, undertegnede har bestredet hvervet som teknisk redaktør (TR), været
en jævn og god tilgang af udmærket stof, og
jeg vil gerne her benytte lejligheden til at
sige indsenderne tak for den udviste aktivitet.
Dette skal dog ikke tages som en opfordring
til at sende færre artikler ind, tværtimod!
Der er til stadighed brug for såvel store, som
små bidrag.
Den større mængde tekniske artikler, der
nu passerer den redaktionelle brevsprække
har imidlertid affødt andre problemer for TR
til afløsning af de tidligere.
Det er naturligvis ikke morsomt, når man
må ud at støve stof op i sidste øjeblik. At det
også kan være vanskeligt at have „for meget"
stof til rådighed kræver nok en nærmere for
klaring!
Det er klart, at når man har gjort sig umage
med at udforme en beskrivelse af sin nye TX,
eller hvad det nu monne være, så går man

spændt og venter på at se, hvordan artiklen
tager sig ud i bladet. Det er måske sivet ud
,,på båndet", at der er noget under opsejling,
og så er skuffelsen naturligvis stor, når der
ikke er skyggen af ens værk i OZ, når det
endelig kommer.
Hvad man imidlertid ikke kan se er, at
der — da artiklen ankom — allerede lå flere
artikler på TRs skrivebord, end næste OZ
kunne rumme, eller at der måske i nævnte
bunke allerede befandt sig en artikel om
samme emne. Måske kom brevet også så sent
på måneden, at det ikke var gørligt at få teg
ningerne færdige i rette tid.
Det er dejligt for TR at have godt med stof,
og jeg tror også, det er en fordel for bladet
og læserne.
Kære forfattere! Glæd jer med TR og hav
tålmodighed en liden stund, jeres artikel skal
nok komme frem i dagens lys! Går der måske
en måned eller to, betyder det ikke, at den er
gået i papirkurven (det er der nu ikke noget,
der gør). Det betyder måske snarere, at der
er bedre chancer for at få artiklen frem i en
form, der tilfredsstiller forventningerne.
Vy 73. OZ7AQ.
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Den moderne amatørmodtager
Af B. Johansen, OZ7AQ.
For nogle år siden fremkom her i OZ en
gennemgang af principperne for dimensione
ring af kommunikationsmodtageren med sær
ligt henblik på det almindelige HF-område
2—30 MHz. Udviklingen er gået rask i mel
lemtiden, og der synes at være god grund til
at tage emnet op til supplerende behandling,
selv om denne langt fra bliver udtømmende.
Selv om en modtager til amatørbrug stadig
kan bygges efter de gamle, prøvede recepter
og gøre god fyldest, vil den amatør, der øn
sker uforstyrret modtagning på vore over
fyldte bånd, og som vil fiske den sjældne dx
frem af bunken af forstyrrende stationer,
være nødt til stadig at følge med i udviklin
gen.
Modtagerens hovedegenskaber.
Når en modtagers brugbarhed skal vurde
res, er der mange ting at tage hensyn til. De
nedenfor anførte er dem, der i denne forbindelse skønnes af størst betydning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Signal-støj forholdet.
Eetsignalselektiviteten.
Tosignalselektiviteten.
Spejlselektiviteten.
Frekvensstabiliteten.
Genindstillingsnøjagtigheden.
Den lethed, hvormed modtageren kan
betjenes.

ad 1. Signal-støjforholdet bør ikke volde
vanskelighed med de gode komponenter, vi
har adgang til i dag. For rørmodtagerens ved
kommende er eet HF-trin foran blandings
røret nok til at sikre et godt S/N-forhold, men
det ene trin er til gengæld også uomgænge
lig nødvendigt.
ad 2. Eetsignalselektiviteten er den sæd
vanligt opgivne selektivitet, den angives som
regel som båndbredden ved 3 eller 6 dB’s
og ved 60 dB’s dæmpning, ofte i form af en
kurve. Denne kurve bør være så flad som
muligt i det frekvensområde, hvor det ønske
de signal ligger og falde af så stejlt som
muligt udenfor, hvor der som regel ligger en
masse uønskede signaler.
De fleste modtagere lider utvivlsomt af
store mangler i denne henseende, navnlig
hvad kurvens flankestejlhed angår. Dette er
det imidlertid i dag ikke særlig vanskeligt at
råde bod på, da gode krystalfiltre er tilgæn
gelige for rimelige priser. Eet filter med en
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båndbredde på ca. 3 kHz, evt. suppleret med
et smallere til CW-modtagning, vil løse op
gaven tilfredsstillende ved modtagning af
alle bølgetyper, der forekommer på HF- bån
dene.
ad 3. Tosignalselektivitet. Selv med et helt
ideelt MF-filter vil det ikke være muligt at
udelukke alle uønskede signaler, heller ikke
dem, der ligger udenfor MF-filtrets gennem
gangsområde. Dette skyldes det fænomen, der
kaldes krydsmodulation, og som bl. a. kan
ytre sig ved, at den ønskede, svage station
bliver svagere, når naboamatøren, der ligger
i den anden ende af båndet, trykker på nøg
len. Krydstaleafstanden er forholdet (i dB)
mellem de to signalers styrke på modtagerens
indgang, når det kraftige signals modulation
(m = 30 %) giver 1 % modulation af det
ønskede signal. Krydstaleafstanden afhænger
af frekvensforskellen mellem de to signaler
samt af deres absolutte styrke, og der findes
iøvrigt forskellige normer for måling deraf.
Det er derfor umuligt på simpel måde at an
give en modtagers tosignalselektivitet, men i
praksis vil det være ret tydeligt, om en
modtager har gode eller dårlige egenskaber
i denne henseende.
Vejen til at opnå stor frihed for kryds
modulation er at have så få rør og så lille
forstærkning som muligt før det sted i mod
tageren, hvor den fulde eetsignalselektivitet
er opnået. I praksis betyder dette, at MFkrystalfiltret skal sidde i 1. blandingsrørs
anodekreds.
ad 4. Spejlselektivitet. Med eet HF-trin er
det mest praktisk at vælge en høj mellem
frekvens, for modtagere for frekvenser op til
30 MHz er 2—-5 MHz passende. Her har vi så
igen et argument for at anvende et MF-krystalfilter.
ad 5. Frekvensstabilitet. Hvis vor modtager
skal kunne modtage ESB på de højeste bånd
uden stadig og trættende efterindstilling —
og det skal den naturligvis, hvis den skal
være tidssvarende — må vi kræve en maksi
mal frekvensdrift af HF-oscillatoren på ca.
30 Hz på 30 MHz, eller 1 på en million. Dette
kan en alm. oscillator med selv en nok så god
afstemningskreds ikke klare.
Den modtagertype, der indtil i dag har
kunnet præstere den højeste stabilitet er dobbeltsuperen med krystalstyret første oscilla
tor og variabel anden oscillator, der da kun

skal dække eet frekvensområde, der lægges
så lavt, at vanskelighederne er til at klare
med mere eller mindre normale komponen
ter. Dette er princippet i Collins-modtagerne
samt i de snart mange konstruktioner af
grundmodtagere med krystalstyrede convertere, der har været i OZ.
Disse modtagere er imidlertid ikke så gode,
hvad tosignalselektivitet angår, og det kræ
ver en hel del mere viden og adgang til måle
instrumenter, end det er de fleste amatører
beskåret at have, at få en sådan modtager til
at arbejde helt perfekt.
I fremtiden tror jeg derfor, at det vil være
bedst at gå tilbage til enkeltsuperen og søge
at løse stabilitetsproblemet på en mere utra
ditionel måde.
ad 6. Genindstillingsnøjagtigheden skulle
gerne være af en sådan størrelsesorden, at
båndgrænserne lader sig identificere, og at
man kan indstille på en station, hvis frekvens
er kendt, men som ikke er i gang lige i øje
blikket. Dette punkt hører på en måde også
til under 7. Et rimeligt krav må være, at man
kan ramme en vilkårlig frekvens med i hvert
fald 1 Khz’s nøjagtighed. Dette kræver en
skala med 2 kHz pr. mm, hvilket igen bety
der, at 80-meter båndet kommer til at fylde
150 mm, hvilket er særdeles rimeligt. På 10
meter bliver skalaen så 850 mm eller 0,85 m,
hvilket jo er knapt så let at opnå! Skal ska
laen her have rimelige dimensioner, må bån
det deles op i f. eks. 4 delområder a 500 kHz.
ad 7. Der bør være så få betjeningsgreb
som overhovedet muligt. Imidlertid er sagen
jo den, at mange problemer bliver fuldstæn
dig uoverskuelige for amatøren, når dette
princip skal gennemføres. Lad os som eks
empel tage Collins 75—A modtagerne, hvor
alle forkredse er koblet sammen med grund
modtagerens
afstemningsgreb.
Dette
sker
over en usandsynlig masse tandhjul og kur
veskiver, som næppe ret mange amatører
ville slippe godt fra at prøve på at efterlave.
I dette tilfælde er løsningen naturligvis at
afstemme disse kredse hver for sig, og det
volder da heller ikke noget besvær af betyd
ning, når man har lært sin modtager at
kende. På samme måde opnås i modtagerkonstruktionen i september OZ — i mere be
skeden målestok — en stor lettelse af arbej
det med bygning og justering ved at afstem
me forkredsene uafhængigt af oscillatoren.
I andre tilfælde kan amatøren med fordel
skære antallet af betjeningsgreb ned under
det tilsvarende for en kommerciel modtager.
Skal modtageren f. eks. bruges udelukkende

til CW og ESB, er en LF-styrekontrol ret
overflødig.
Let betjening omfatter også sådan noget
som et velvalgt reguleringsområde for hver
knap. Det er f. eks. ikke nødvendigt, at
BFO’en kan reguleres 20 kHz til hver side af
nulstød, eller at forstærkningen kan regule
res op, så modtagerens egenstøj overstyrer
udgangsforstærkeren!

Amatørmodtager model 1961.
Vi kan nu begynde at danne os et indtryk
af, hvorledes vor fremtidige modtager skal
se ud. Den får ét HF-trin, et blandingstrin
efterfulgt af et krystalfilter på 3 til 5 MHz
med 3 kHz båndbredde, eventuelt også et fil
ter med 300 kHz båndbredde til CW-brug.
CW er nemlig absolut ikke afgået ved døden.
Vi er nemlig stadig nogle stykker, der synes,
det er den morsomste måde at worke på —!
Efter krystalfiltrene følger to trin MF-forstærkning, et blandingstrin til, der konverte
rer MF’en til LF, samt den sædvanlige LFforstærker. Der bliver sikkert også „hang'1
AVC og en limiter til at tage klix fra egen
sender. Det er jo ikke meget, denne mod
tager kommer til at indeholde i sammenlig
ning med de større dobbeltsupere, så selv om
krystalfiltret ikke kan fås for det, disses MFdåser koster, bliver prisen nok alligevel ikke
højere.
Vi har dog alligevel ikke fået det hele med.
Der mangler jo den super-stabile VFO, der
skal erstatte den sædvanlige HF-lokal-oscillator og give os den fine stabilitet.
Denne VFO bygger vi i en særlig kasse, for
den skal alligevel ikke afstemmes sammen
med selve modtagerens HF-kredse, der så
til gengæld kan gøres meget simplere.
Hvad der så er inden i VFO-kassen? Ja, det
overlades indtil videre til hver enkelt at spe
kulere et godt diagram ud. Jeg har selv min
egen mening om den sag, men den må vente
til en anden god gang. Gode forslag modtages
gerne!
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MIKROSKOPMODTAGEREN
under mikroskop
I aprilnummeret bragte vi en artikel om et
nyt system til opnåelse af selektivitet i kom
munikationsmodtageren. At der var tale om
en aprilsspøg er de fleste vel nok klar over
nu, men hvorfor princippet ikke duer, selv
om det ser meget bestikkende ud ved første
øjekast, — ja, det kræver nok en nærmere
forklaring.
Når vi bygger en modtager, bestræber vi
os altid meget omhyggeligt for at opnå den
bedst mulige linearitet i de trin, der ligger
foran det, hvor selektiviteten opnås. Grun
den hertil er jo, at enhver form for ulineari
tet — krumning af rørkarakteristikkerne —
medfører krydsmodulation, d. v. s. at modu
lationen på en kraftig, uønsket station over
føres på den svage, ønskede senders bære
bølge, selv om det kraftige signal iøvrigt helt
bortskæres i MF-forstærkeren.
Da et rør jo kun arbejder lineært over et
ret begrænset område af karakteristikken, og
med andre ord kun forvrængningsfrit kan
gengive signaler af en vis styrke, må vi sørge
for, at forstærkningen ikke er for stor, før
selektiviteten er opnået, da man ellers netop
risikerer, at et kraftigt signal overstyrer et
eller flere trin. Det vanskelige er, at det
svage signal jo skal med igennem forstærke
ren, og derfor er løsningen ikke bare at skrue
ned for HF-styrkekontrollen.
Bygger vi nu en modtager efter opskriften
i aprilnummeret, vil vi forsynde os groft mod
de ovenfor skitserede principper. Vi oversty
rer jo doblertrinene, der kun kan arbejde,
når den ulineære del af diodekarakteristikken
benyttes. Hvad vil vi nu høre på sådan en
modtager?
De to signaler, der skal adskilles, oversty
rer dioderne, og HF-strømmen igennem disse
vil derfor indeholde en lang række harmoni
ske. Enhver af disse harmoniske vil i dioden
blandes med alle de harmoniske af det andet

Rettelse til rævemodtageren i majnummeret.
Side 141, 1. spalte, linie 8 f. o. står punktet Sa1,
det skal være Sa. Side 142, 2den spalte, linie 23 f. o.
skal lyde som følger: . . . . fra A til C. Sluttelig af
klippes 6 stk. på ca. 1,5 m, der samlet trækkes fra
C til B. Nu er alle ledninger trukket o. s. v.
I diagrammet fig. 1 findes desværre et par fejl og
udeladelser. I øverste venstre hjørne mangler be
tegnelse på omskifteren, der går til senseantennen,
den hedder Si, og dens kontakter a (til differenskondensatoren) og b (til potentiometeret P1). De
krydsende ledninger lige under P1 skal have for
bindelse, således at Tr1 kommer til at ligge mellem
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signal, og efter dobleren vil vi derfor — for
uden de to oprindelige signalers 2. harm., der
ganske rigtigt har fået fordoblet frekvensaf
standen — have blandingsprodukter, der lig
ger med samme frekvensafstand, som de op
rindelige signaler havde før doblingen.
Var de to oprindelige signalers frekvenser
(efter blanding til mellemfrekvensen) f. eks.
110,0 og 110,1 kHz, får vi altså efter dobleren
signaler på 220,0 og 220,2 kHz plus ekstra
signaler på 219,0, 219,1, 219,2, . . . ., o. s. v.,
altså også på f. eks. 220,1 kHz. De ekstra sig
naler er der kun, når begge de oprindelige er
til stede, da dette jo er betingelsen for, at de
kan opstå. Vi hører altså i modtageren to
læselige rCW-signaler (hvoraf vi senere kan
skære det ene bort), samt en masse ulæselige
signaler, der i det valgte eksempel ligger
jævnt fordelt med 100 Hz indbyrdes afstand.
Benytter vi nu 4 doblere efter hinanden,
bliver de to læselige signaler adskilt 1600 Hz
og kan let adskilles i en efterfølgende MFforstærker på 110 kHz efter endnu en blan
ding. Det udvalgte signal vil imidlertid stadig
være ledsaget af ulæselige signaler, der lig
ger 100, 200, 300, o. s. v. Hz borte til begge
sider, og dem kan vi ikke fjerne.
Med den i artiklen benyttede balancerede
opstilling vil nogle af de ekstra signaler nok
kunne undertrykkes, men der vil stadig være
tilstrækkelig mange tilbage til, at den øn
skede forbedring udebliver.
Nu kunne man jo så til slut spørge, om der
da slet ikke kan opnås nogen forbedring med
det omtalte system? Det kunne jo godt være,
at det ønskede signals læselighed trods alt
blev forbedret netop nok til, at en QSO kun
ne reddes i stærk QRM. Dette spørgsmål kan
ikke besvares sådan uden videre, og det er jo
før set, at kortbølgeamatørerne har fået no
get ud af det tilsyneladende umulige. Så hvis
der er en eller anden af læserne, der allerede
har bygget en mikroskopmodtager, hører jeg
meget gerne fra vedkommende!
TR.

punkterne Ra1 og Ra2 . Endvidere mangler V1’s
skærmgi
tterafkoblingskondensator
C2.
Flere
af
komponentbetegnelserne er ret utydelige og nogle
ufuldstændige. Ws gitterkondensator er C 3 , C 1 går
fra anoden til spolen L1. Anodemodstanden er R1i,
og overføringsblokken til næste rør er C6. Ws git
terafleder skal hedde Es, og Rg shunter elektro
lytkondensatoren C 9 .
C8
ligger over hovedtelefo
nen.
Af en eller anden grund er diagrammet kommet
ned i for lille størrelse, men nu skulle det hele vist
være til at finde ud af. Vi beder læserne og forfat
teren undskylde.

OZ7IGY’s 432 Mc sender
Af OZ9AC, Kaj Nielsen*).
og man ikke er bundet af krystaller i området
Når der skal planlægges en sender til VHF
8-, 12- eller 24 Mc, kan jeg anbefale følgende
og UHF områderne, er der en del grundlæg
opbygningsmåde:
der anvendes et krystal
gende ting, der må tages hensyn til.
enten på 6- eller 18 Mc med f. eks. et EF80
Man må huske at opbygge push-pull trin så
som oscillatorrør med krystallet mellem git
symmetrisk, det er muligt — både elektrisk
ter 1 og gitter 2 og anodekredsen afstemt til
og mekanisk. God mekanisk stabilitet i sine
18 Mc — signalet på 18 Mc føres til den ene
chassiser — vælge stelforbindelser med omhu
halvdel af et QQE03/12, der firedobler til
— montere, så faren for uønskede koblinger
72 Mc — samme rørs anden halvdel dobler
bliver mindst mulig — og sidst, men ikke
til 144 Mc og udstyrer med lethed et PA trin
mindst, anvendelse af de rigtige komponenter
med et QQE03/12 til max. 4 mA gitterstrøm
til-VHF.
gennem en gitterafleder på 33 kOhm.
TVI faren er til stede, hvor der er mindre
Efter ovenstående „opskrift" har jeg byg
god modtagelse af TV kanalerne 2 og 3, så
derfor må man vælge sine multiplikatorkæ
get en lille sender, der anvendes til de „min
dre" Field-days etc. — det har ikke været
der med omtanke.
Dette kræver en forklaring:
muligt at spore TVI på kanal 2, men løsnin
gen er mindre god i de områder, hvor kanal
Eks. 1: Den meget benyttede opstilling,
3 er svag, da der er mulighed for at den 3’
hvor oscillatoren er med et 24 Mc krystal
harmoniske af 18 Mc kan volde TVI på TV
efterfulgt af et doblertrin til 48 Mc, for eks.
med røret ECC85 — tripling til 144 Mc med
modtagere, hvis naboselektivitet er mindre
et ECC91 — og et PA trin med QQE03/12
god!
Nu til det, som overskriften omtaler — be
— er en mindre heldig løsning i de områder,
skrivelsen af 432 Mc senderen på „IGY". 432
hvor kanal 2 modtages, fordi den effekt, der
Mc senderen på OZ7IGY blev besluttet op
leveres af dobleren, er nok til at frembringe
bygget som en selvstændig sender, efter at
TVI.
144 Mc senderen skiftede
Eks. 2: Har man et krystal
på 8-, 12- eller 24 Mc, kan
frekvens til den høje ende
af 144 Mc båndet, da det er
følgende
fremgangsmåde
mest praktisk at have sit
anbefales, da faren for TVI
testsignal i den lave ende
herved er meget lille; der
af 432 Mc området, bl. a. af
anvendes et EF80 som oscil
den grund, at de fleste 432
latorrør, hvor krystallet er
Mc modtagere kun bestryanbragt mellem gitter 1 og
ger de nederste 2 Mc af om
gitter 2, og anodekredsen er
rådet.
afstemt til 24 Mc — signalet
Senderen afgiver ca. 4,5
på 24 Mc føres til en pushWatt til den i „OZ" juni
pull tripler med f. eks. ECC
1958 side 126 beskrevne an
85, hvor der udtages 72 Mc i
tenne. Senderen er opbyg
anoden — 72 Mc signalet
get på et chassis 350 mm
kobles til et EL84 ell. 6AQ5,
Triplerens anodekreds. Læg mærke
langt, 150 mm bredt og 50
der dobler til 144 Mc — den
til den forskydelige kortslutningsbøjle
mm højt, fremstillet af 2
til rådighed værende effekt
på hårnålen, samt at røret er nedsæn
mm aluminiumsplade.
på 144 Mc er rigeligt i stand
ket i chassiset.
Diagrammet til senderen
til at udstyre et QQE03/12
til 3—4 mA gitterstrøm gennem 33 kOhm.
ses på figur 1, og af dette ses det, at det hele
Ved ovennævnte opstilling er det en be
er sammenbygget med de tilhørende strøm
tingelse for TVI-sikkerhed, at signalet på 24
forsyninger.
Mc holdes „indenbords" i senderen — det er
Oscillatoren er af den tidligere omtalte
nødvendigt med god afskærmning for at op
type, hvor et 12 Mc krystal er anbragt mel
fylde dette krav.
lem gitter 1 og gitter 2 på et EF80. Konden
Eks. 3: Står man overfor at skulle planlæg
satorerne på 39 pF og 47 pF bruges til at
ge en ny sender enten til 144 eller 432 Mc,
finjustere frekvensen med.
I anoden på oscillatorrøret udtages den 2’
*) Kaj Lippmannsallé 6, Dragør.
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harmoniske på 24 Mc, som via et båndfilter,
hvis udgang er balanceret, føres til triplerrøret ECC85.
I anoden på ECC85 er anbragt en balance
ret kreds, der er afstemt til 72 Mc med en
butterflykondensator på 6,4 pF.
Via en linkkobling føres 72 Mc signalet fra
den balancerede kreds til den ubalancerede
indgangskreds på dobleren.

Hele senderen set ovenfra. De to rør i forgrunden
til venstre er EL84 og QQE03/12, som begge er
forsynet med afskærmning af trådnet.

Et EL84 dobler fra 72 Mc til 144 Mc —
signalet er induktivt koblet til 144 Mc for
stærkerrørets gitre.
QQE03/12’s anodekreds på 144 Mc er af
stemt med en butterflykondensator på 6,4
pF — dette gælder også for dets gitterkreds.
Skærmgitterspændingen
til
QQ03/12
er
trinvis variabel, så der er mulighed for at
justere styringen til QQ03/20, så der går en
gitterstrøm på ca. 2,5 mA gennem 56 kOhm.
Der er anvendt induktiv kobling mellem
QQ03/12 og QQ03/20.
Anodekredsen på QQE03/20 er udformet
som en hårnålekreds, der ved hjælp af en
skyder er afstemt til 432 Mc.
Senderen nøgles i QQE03/20’s skærmgitter
over et relæ, der styres fra den fælles tegn
giver. Strømforsyningen er separat til oscil
latorrøret for at undgå frekvensskift under
166

nøglingen af senderen, den består af en lille
transformer, der afgiver 190 Volt og 20 mA,
der enkeltensrettes i en lille ventil og filtre
res i et kraftigt filter.
Strømforsyningen til resten af senderen
består af en transformer S. T. type 115 nr.
2021, der afgiver 300 Volt og 200 mA til ano
despændingen og 6,3 Volt og 3 Amp. til glødestrømmen. Selve igangsætningen af senderen
foretages lettest, hvis der er rådighed over et
gitterdykmeter og et instrument til måling
af de forskellige gitterstrømme.
Først
kontrolleres
det,
om
oscillatoren
svinger — dernæst trimmes jernkernerne i
L1 og L2 i resonnans på 24 Mc.
L3 og L4 trimmes i resonnans på 72 Mc ved
hjælp af trimmerkondensatorerne, og linken
justeres til maximal gitterstrøm i EL84 (husk
efterjustering, når linkkoblingen ændres).
L5 og L6 trimmes ligeledes på plads med
de dertil hørende trimmere (144 Mc.), og git
terstrømmen i QQE03/12 indstilles til maxi
mal værdi ved at ændre på afstanden mellem
L5 og L6.

Chassisets underside. Længst til venstre ses MPfilterblokken på 4 μF/750V. Den aflange
sorte kasse til højre herfor er nøglerelæet.

Anodekredsen L7 og gitterkredsen L8 ju
steres til 144 Mc, og der indstilles ligeledes til
maximal gitterstrøm ved at variere de to
spolers afstand.
Anodekredsen på 432 Mc justeres i reson-

Diagram af
432 MHzsenderen.

nans ved hjælp af skyderen, der kan bevæges
langs hårnålekredsen.
Antennelinken justeres til maximalt output
ved at variere afstanden til anodekredsen —
ved denne justering er det nødvendigt at
efterindstille på skyderen, så der hele tiden
er resonans. Antenneimpedansen er 300 Ohm.
Senderen er her vist som en CW-sender.

men der er ikke noget i vejen for, at den kan
moduleres — der indskydes i så fald en mo
dulationstransformer med en impedans på
2500 Ohm mellem + 300 Volt og anode/
skærmgitter på QQE03/20.
Der kræves en LF-effekt på ca. 12 Watt
for at kunne opnå tilstrækkelig modulation.
På genhør på 432 Mc.

Spoletabel til 432 MC-Sender.
SPOLE

FREKVENS

SPOLEFORM

VINDINGSTAL

TRÅD
TYKKELSE

L1

24 Mc

Prahn type
5015/2 m/jernk.

15 Vind.

0,40 CU EM

Samlet på spolerør 5011 -

L2

24 Mc

»

2 X 1 0 Vind.

»

og 1 Prabn dåse 414/2
afstand L1-L2: 14 m/m

L3

72 Mc

Fritbærende
viklediameter: 9 m/m

12 Vind.

1,5 CU blank

25 m/m
1 v. Link på midten

L4

72 Mc

»

7 Vind.

1,5 CU blank

2 0 m/m
1 v. Link v/kolde ende

L5

144 Mc

»

3 Vind.

1,5 CU blank

17 m/m

L6

144 Mc

»

4 Vind.

1,5 CU blank

15 m/m
Afstand L5 —L3,: 10 m/m

L7

144 Mc

Fritbærende 4 Vind.
viklediameter: 14 mm

2,0 CU blank

15 m/m

L8

144 Mc

»

2,0 CU blank

18 m m
Afstand L7 —L3 : 20 m/m

L9

432 Mc

L 10

Ant. Link

4 V;nd.

Bukket til en hårnål
med 14 m m
centerafstand

6 m/m

Afstemmes ved hjælp

kobberrør

af en bevægelig skyder

1 1 0 m/m langt

2,0 CU blank

Anbragt 10 m m
under L9

140 m m langt

Bukket til en hårnål
med 14 m/m
centerafstand

LÆNGDE

Dr.

Fritbærende
vikle diameter: 6 m/m

6 Vind.

0,8 CU EM

Tætviklet i 1 lag

HF Dr.

Viklet på pertinaxror
Diameter: 5 m/m

40 Vind.

0,15 CU EM

Tætviklet i 1 lag
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Mekaniske HF-filtre
Teori og praksis
af B. Strandtoft, DJ0DZ (ex-OZ6BS).
I marts-nummeret af OZ blev der i
„Teknisk Brevkasse" forespurgt om brugen
af mekaniske filtre, og dette gav stødet til
følgende artikel.
Jeg har som soldat her i Tyskland haft rig
anledning til at komme det nyeste amerikan
ske radiomateriel på nært hold, og jeg kan
således give en del praktiske råd angående
mekaniske filtre.
Medens amatører normalt kender til bånd
filtre bestående af koblede parallelsvingnings
kredse, har der hersket stor uvished om, hvor
ledes mekaniske filtre virker. Dette skyldes
nok den svigtende interesse for disse filtre på
grund af disses ret pebrede pris. Der er dog
her i Tyskland dukket nogle filtre op til en
ret overkommelig pris (80—100 DM).
Den perfekte b åndf ilterkar akteristik er som
bekendt en gennemgangskurve med en fuld
kommen flad top, og flanker, der er helt lod
rette. En modtager med et sådant filter vil
kun forstærke et yderst veldefineret fre
kvensområde, og på denne måde udelukke
frekvenser, der afviger fra filterets. I praksis
er det næsten umuligt at opnå et sådant filter
med almindelige syingningskredse, hvorimod
brugen af mekaniske filtre giver en gennem
gangskurve, der næsten er perfekt.

gangsområde.
„Kondensatorerne"
består
af
nogle tynde, stive tråde, der mekanisk for
binder skiverne. Den sidste skiveresonator
er tilsluttet en koblingsstift, der, ved hjælp af
magneten, inducerer en signalstrøm i ud
gangsspolen.
Mekaniske filtres fordele: Det mekaniske
filter har tre fordele fremfor de normale af
stemte båndfiltre. På grund af det relativt
høje frekvensområde (ca. 500 kHz) (effektive
kommercielle båndfiltre ligger i området 30
—50 kHz!) er filtrene fysisk set ret små: 3X8
cm, så der kan sikkert findes plads i den for
håndenværende modtager.
En anden fordel er filtrenes høje godhed.
Et kredsløbs-Q på 2.000 kan opnås. Fig. 3
viser en resonanskurve af et 2 kHz-filter. En
enkelt skiveresonator har et Q på 10.000, og
giver således et -t-3 dB gennemgangsområde
på 46 Hz ved 455 kHz. En normal afstemt
kreds med et Q på 100 giver ved samme fre
kvens 4,5 kHz båndbredde ved - 3 dB. Dette
gør et mekanisk
filter yderst vel
egnet som MFfilter i en mod
tager, idet filte
ret har en næ
sten flad top og
meget stejle flan
ker.
Den tredie for
del er filtrenes
permanente
af
stemning.
Når
filtrene først er
afstemte og ind-

Fig. 3.

Fig 2
COLLINS mekaniske filter

Konstruktionen af et mekanisk filter skal
kort beskrives. Fig. 1 viser en skematiseret
tegning af filterets opbygning. En HF-strøm
passerer indgangskoblingsspolen B, og ved
hjælp af magneten C sættes koblingsstiften A
i
bevægelse.
Denne
mekaniske
bevægelse
overføres til skiveresonatorerne E. Hver ski
veresonator har en skarp resonans på filter
frekvensen. „Koblingskondensatorerne" D be
nyttes til at koble skiverne mere eller mindre
sammen for at opnå det ønskede gennem168

stillede
til
det
ønskede
gennemgangsom
råde, behøves der ingen yderligere afstem
ning, selv indenfor et ret stort temperatur
område (-40° C — +85° C). Frekvensafvigel
sen er mindre end 10-6/gr. C.
Shape-faktor. Collins mekaniske filter har
en „shape“faktor på mindre end 2. „Shape"faktoren er forholdet mellem båndbredden
ved - 60 dB og - 6 dB.

Som den erfarne amatør ved, så fås aldrig
en bunke fordele ved en elektronisk kompo
nent, uden at der også følger nogle mangler
med, Det mekaniske filter har „spurious" res
ponses", d. v. s. uønskede resonanser, der op
står på frekvenser, der afviger fra filter-fre
kvensen, og dette nødvendiggør en korrekt
konstruktion af MF-forstærkeren for at eli
minere virkningen af disse uønskede resonans-frq. Denne mangel kan minimaliseres
ved konstruktion af afstemte, efterfølgende
MF-rør. (Mekaniske filtre bør sidde så langt
„fremme" i modtageren som muligt, helst ef
ter 1. mixer!). De afstemte MF-rør dæmper
de uønskede frekvenser. Som afstemnings
kredse kan der naturligvis benyttes normale
MF-trafos (2 stk. med et Q på 100 et tilstræk
keligt!)
Til moddtagere for højere frekvenser skal
der desuden benyttes dobbelttransponering.
Anvendelsen af mekaniske filtre gør det
muligt at undgå indviklede, afstemte MFfiltre, der normalt bruges i forstærkere. En
MF-forstærker kan derfor konstrueres med et
efter selektiviteten minimalt antal resonans
kredse, og den nødvendige forstærkning kan
opnås ved hjælp af simple bredbåndsafstemte
MF-rør. Ved en sådan konstruktion undgås
de kritiske, afstemte kredse, der bærer hoved
skylden for besværlighederne i en MF-for
stærker.
Overføringsimpedansen defineres som for
holdet mellem filterudgangsspændingen (fil
teret afsluttet med resonanskapaciteten. Se
senere) og indgangsstrømmen, målt ved reso
nans. Overføringsimpedansen er omkring 7
kOhm.
Ind- og udgangsimpedan
serne
ligger
omkring
20
kOhm og tillader effektiv
impedanstilpasning
af
det
foregående og efterfølgende
MF-kredsløb.
Spændinger og strømme.
Det mekaniske filter kan ___________ ,
benyttes både i serie og i /®S
parallel med signalkilden.
Dog bør parallelfødning' be
nyttes for at undgå en DCstrøm gennem koblingsspo
len; men hvis seriefødning
alligevel benyttes, bør DCstrømmen ligge omkr. 0—5
mA, og en DC-strøm på 20
mA vil ødelægge filteret.
Den
maximale
DC-spæn
ding over spolen skal være

under 300 V. HF-indgangsspændingen bør
være under 3 Veff. Det var en meget dyr
erfaring, jeg der gjorde. Altså, pas på den
kraftige lokalamatør, og benyt en effektiv
AVC! En for høj signalspænding ødelægger
koblingsstiften, der kun er 1/10 mm i dia
meter (se fig. 1).
Afstemningskapacitet. For at opnå et godt
resultat er en kondensator tværs over filte
rets ind- og udgangsbøsninger nødvendig til
at afstemme koblingsspolen. Den totale kapaciatet, der behøves, er 120—140 pF. Dette er
altså inclusive rør- og tilledningskapaciteter.
I fig. 2 har jeg således benyttet 110 pF.
Til slut vil jeg beskrive en praktisk kon
struktion af første MF-trin i en modtager. Da
jeg er klar over, at amatører som regel ikke
er yndere af indviklede omskiftere, har jeg i
fig. 2 skematisk vist koblingsprincippet.
Jeg var så heldig at få fat på to Collins-fil
tre med 2 og 4 kHz båndbredde, og da modta
geren i forvejen havde xtal-filter, besluttede
jeg at indbygge en omskifter med fire selek
tivitetsstillinger: 0,1—1—2—4 kHz. Desuden
er modtageren i besiddelse af lavfrekvensse
lektivitet, men det er jo en anden sag!
Blanderrørets anodekreds er en normal 455
kHz trafo med den ene kxeds erstattet af en
lavimpedanset koblingsspole, hvis midtpunkt
er jordet, fasekondensatoren på max. 30 pF,
der er indstillet een gang for alle, er koblet
til et kapacitivt udtag på 1. MF-rørs gitter
kreds. Denne er konstant dæmpet med 47
kOhm i serie med 100 pF, hvilket giver en
båndbredde på 1 kHz. I 100 Hz-stillingen
parallelkobles
kredsen
yderligere
med
en
modstand, der skal udvælges til den ønskede
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Variabel lavfrekvensselektivitet
af Bent Larsen, OX3BL.
I den amerikanske kommunikationsmodta
ger GPR—90, der fremstilles af Technical
Materiel Corporation, findes en interessant
selektivitetsanordning i modtagerens lavfre
kvensdel. Filtret gør det muligt at modtage
stationer, der ellers ville drukne i støj eller
blive kvalt af andre og kraftigere stationers
signaler.
Filtret afviger fra de normale afstemte lav
frekvenskredse ved at have variabel selek
tivitet, hvilket gør det mere alment anvende
ligt. Foruden at være overordentlig effektivt,
er filtret tillige simpelt, hvorfor det med for
del vil kunne kopieres og indkorporeres i alle
rede bestående modtagere.
Selektivitetsomskifteren har tre forskellige
stillinger, en fjerde stilling kan opnås ved ind
stilling af „audio-spread“-kontrollen R2. Om
skifteren skal da stå i „spids“-stilling (stilling
3). Se figuren.
I stilling 1, der er normalstillingen, bestem
mes båndpasset af R1 og L, der i serie udgør
ECC83’s belastningsmodstand. Resultatet er
et bredt båndpas, egnet for BC-lytning.
I stilling 2, eller lavpasstillingen, parallel
forbindes RI og L, der stadig ligger i serie,
med en 5 nF blok- Cl; vi har med andre ord
en afstemt parallelkreds. Dens dæmpning ved
10000 Hz er hele 17 dB, hvilket er FB til fone.
Med selektivitetsomskifteren i sin 3. stil
ling, har vi to muligheder: en bred eller en

Mekaniske filtre
båndbredde. Hos mig er den 1,8 kOhm. I 2
og 4 kHz-stillingen kortsluttes krystallet med
5 nF. S1i er et dæk for sig selv. Det samme
gælder S2-S3 og S4-S5. Dette er nødvendigt
for at undgå en kapacitiv kobling tværs over
de mekaniske filtre, selv 10 pF ødelægger
filterkarakteristikken. Af samme grund be
nyttes S3 og S5 til at kortslutte det ikke be
nyttede filter.
6BA6 er brugt som MF-rør, og det lader
sig udmærket regulere af AVC-spændingen
(se under: Spændinger og strømme). Bemærk
den yderst gennemførte afkobling af lednin
ger, der ikke bærer HF-strømme; et punkt,
der desværre alt for ofte forsømmes i ama
tørkonstruktioner. Selv store og indviklede
opstillinger bliver lettere at arbejde med, idet
der ikke er utilsigtet kobling mellem de en
kelte trin.
170

smal 1200 Hz spids. I denne stilling udgøres
den afstemte kreds af L parallelforbundet
med C2 og C3, som ligger i serie med R2. Ved
justering af R2, „audio spread“-kontrollen,
fremkommer en bred eller en smal 1200 Hz
spids, men da R2 jo er variabel, kan man
selvsagt også ramme noget midt imellem dis
se 2 yderstillinger.

De tre stillinger af omskifteren er:
1. normål, 2. lavpasfilter og 3. 1200 Hz spids.

Dæmpningen ved den brede spids andrager
20 dB ved 325 og 6000 Hz. Ved smal spids
fremkommer samme dæmpning ved 500 og
3500 Hz. „Skarp spids“-stillingen er særdeles
fordelagtig til CW; meget interferens for
svinder, kun en ren og klar tone bliver til
bage. Den brede spids-stilling giver god mod
tagning af fone-signaler, også ved kraftig
QRM. Filtret tåler sammenligning med et nor
malt krystalfilter på 455 kHz.

Med denne artikel håber jeg at have hjul
pet i hvert fald een amatør, nemlig ham, der
forespurgte i „Teknisk Brevkasse"!
PS. Når vi amatører har „fundet" noget,
der arbejder godt, har vi en tilbøjelighed til
at forherlige det som det eneste rigtige, så
lad det være sagt med det samme, for at und
gå indsigelser fra forskellige amatører (6NF
o. a.), at er man stillet over for valget mellem
et mekaninsk filter og købet af 8—10 sur
pluskrystaller, så foretrækker jeg besværet
med at ætse et HF (5—8 MHz) filter med 8
x-tals, også rent økonomisk. Enkeltsuperen
er trods alt bedre end dobbeltsuperen. (Ang.
spejlselektivitet og krydmodulation).
D
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Månedens konstruktion:

2 meter sender uden 48 MHz
Af OZ2AF, Kaj Grønbech.1)
Når man skal planlægge en ny sender, vil
der altid være en del spørgsmål, som melder
sig med det samme, og som nøje må gennemtænkes inden arbejdet påbegyndes. Der kan
være, ja — det kan jo ikke skjules, vi er ama
tører og må se på pengene — det rent økono
miske. Hvad må senderen koste? Den skal
være billig og alligevel være stor nok til at
være med, når der er „noget i luften".
Derfor melder næste spørgsmål sig omgå
ende, hvor stort input senderen skal have, og
som følge deraf hvilke rør jeg skal bestykke
senderen med? Hvordan vil jeg modulere sen
deren, skal jeg bruge X-tal ose. eller skal jeg
lave VFO? Som man ser, er der mange spørgs
mål at tage hensyn til, og der er mange flere
endnu.
For 2 m-amatøren, der bor i København
eller nærmeste omegn, er der dog et spørgs
mål, der trænger sig frem foran alle de andre.
Det er ganske simpelt, hvordan undgår vi for
styrrelser på kanal 2, d. v. s. det svenske TVbillede på 48 MHz. Der er i dette tilfælde spe
cielt tænkt på de amatører, der benytter et 24
MHz overtone X-tal, men et 8 MHz Xtal kan
afstedkomme de samme kvaler, og da vore
licensbestemmelser udtrykkeligt siger, at vi

ikke må forstyrre Dansk Radio og TV, men
heller ikke de udenlandske udsendelser, ja, så
må der findes en udvej til at komme over
problemet.
Konstruktionen af denne 2 meter sender er
en følge af sidstnævnte problemer, idet jeg
lukkede totalt for kanal 2, blot der blev tændt
for styresenderen i min TX. Jeg valgte at
lave en helt ny styresender på et lille chassis,
som jeg meget hurtigt kunne indføje i min
TX. Jeg savede ganske simpelt med en løvsav
det stykke aluminium væk, hvorpå den gamle
styresender var moteret, og i dette hul ind
satte jeg den nye konstruktion, loddede for
bindelserne på til de forskellige spændinger,
og TX’en var køreklar igen. En operation, der
kun varede nogle få timer. Med den „gamle"
styresender nåede jeg 144 MHz på den tradi
tionelle måde: 24 — 48 — 144 — PA, med den
nye valgte jeg 24 — 72 — 144 —- PA. Som
man ser, ingen 48 MHz tif'at lave ballade.
Nu er papir jo taknemmeligt, og helt så let
som at skrive det, er det nu heller ikke. Der
er visse ting, som absolut må tages med i be
tragtning, hvis resultatet skal blive godt. For
det første en effektiv afskærmning, både me
kanisk og elektrisk. Ved mekanisk mener jeg,

2-m sender oq
modulator.

1)

Bogholderallé 24.

Kbhvn. Vanløse.
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at chassiset skal være helt lukket, det nytter
ikke at lave senderen på det sædvanlige åbne
chassis; der skal bund på, så intet slipper ud
fra selve kassen. Dernæst skal der skærme
om rørene, så de heller ikke står og udstråler
eventuelle harmoniske. Ved elektrisk mener
jeg udstrakt brug af gennemføringskonden
satorer ved alle forbindelser udenfor kassen,
og fremfor alt skal der benyttes båndfilterkoblinger mellem de enkelte kredse i sende
ren. Alt dette i forbindelse med gode kompo
nenter,
fornuftig
placering
og
montering
skulle sikre, at intet 48 MHz signal slipper
med ud. Jeg har haft denne sender stående
direkte ovenpå mit eget fjernsyn, og der har
ikke været tegn på forstyrrelser på kanal 2 og
slet ikke på kanal 4. Da konstruktionen sik
kert har bud til mange nye såvel som gamle
2-m amatører, har jeg lavet en færdig sender
og modulator, som blev benyttet af en køben
havnsk amatør i den sidste 2-mcontest med
godt resultat.
Chassis’et
er lavet af 1,5 mm aluminium og skulle vel
ikke volde særligt store vanskeligheder, hvis
målene på skitsen overholdes. Jeg gør op
mærksom på, at alle bukninger kan udføres
som „køkkenbordsarbejde" med 2 klodser, en
skruetvinge og lidt håndkraft. Kan det ikke
klares, klip da pladerne til, lav alle hullerne
og mærk op, hvor der skal bukkes, og en blik
kenslager vil klare resten på et øjeblik. Styk
kerne samles med „galop-skruer",d. v. s. selv
skærende skruer, og når det hele er sat sam
men, har man et godt og stabilt chassis. Skil
levæggen midt i kassen tjener 3 formål, stabi
lisering af overpladen — afskærmning mel
lem komponenterne i henholdsvis sender og
modulator — og fastgørelse af gennemførings
kondensatorerne mellem sender og modulator,
hvilket også fremgår af foto.
Senderen.
Betragter vi først et blokdiagram af sen-

Senderens blokdiagram.
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deren, ser vi rørbestykningen og de enkelte
trins funktion:
Første halvdel af dobbelttrioden ECC 85 be
nyttes som X-tal ose. med et 24 MHz overtone
X-tal. Opstillingen kaldes W6EFT og er ka
rakteristisk ved tilbagekoblingen over den
kapacitive spændingsdeler Cl og C2. Opstil
lingen er nem at arbejde med og villig til at
svinge, dog må C2 ikke gøres for stor, da til
bagekoblingen så bliver for kraftig og kry
stallet overbelastet, evt. ødelagt. Jeg har ind
sat en 0,05 A lommelampepære mellem kry
stallet og C1-C2 som indikering for krystal
strømmen, idet tråden i pæren kun lige akku
rat må gløde op, når ose. er i drift. Yderligere
er anodespændingen kraftigt reduceret gen
nem RI, så ose. arbejder meget svagt, så
svagt, at jeg kan arbejde med konstant svin
gende ose. og kun lige ane den på min mod
tager (som også er helt lukket). Anodespolen
LI afstemmes med C3 og via C7 = 3 pF over
føres signalet til den anden halvdel af ECC85,
der arbejder som buffer. Det forstærkede 24
MHz signal føres via det første båndfilter L2/
C6 — L3/C8 til gitteret på den ene halvdel af
dobbelttetroden QQE 03/12, hvor der i anoden
udtages den 3. harmoniske, altså 72 MHz.
Denne frekvens føres via båndfilteret L4/C11
— L5/C13 til den anden rørhalvdels gitter, og
i anoden udtages nu de'h 2. harmoniske, altså
144 MHz. Denne kreds har jeg lavet symmetiisk, idet jeg ved hjælp af C16 udbalancerer
anode/katode-kapaciteten i denne rørhalvdel.
Derved opnår jeg via båndfilteret L6/C18 —
L7/C19 en fuldstændig symmetrisk tilkobling
til push-pull PA-trinet, som også består af en
QQE 03/12. Dette rørs anodekreds er lavet om
en „hårnål", afstemt med C22, og denne ano
despole samt antennelinken er de eneste spo
ler, der er udenfor kassen. Antennen tilkobles
ved hjælp af en afstemt link, der også er en
„hårnål11, og denne er lavet til at indstille, så
ledes at man meget nemt kan finde den rig
tige tilkobling af antennen. Jeg har lavet
senderen til 73 ohm coax, men den kan selv
følgelig også laves til at køre med 300 ohm
twin.
Senderen kan anode- og skærmgittermodu
leres, idet modulationen til G2 udtages fra et
punkt på på modulationstrafoen, hvor modu
lationsspændingen er mindre end til anoden.
Ved telegrafi kortsluttes trafoen med den af
bryder, der ses på fotografiet ved siden af
trafoen, og nøglen indsættes i forbindelsen til
G2 i stedet for kortslutningsbøjlen. Der skal
selvfølgelig samtidig være afbrudt for modulatoren. Punkterne TI — T2 — T3 er måle
punkter for gitterstrømmen i henholdsvis

Diagram af
2 m-sender.
Stykliste:
C1 500 pF.
C2 50 pF.
C3, C6, C8, Cll, C13
Philips
rørtrimmer
25 pF.
C4, C5, C9, C12,
C14, C17, C20, C23
1 nF.
C7 3 pF.
C10, C15, C21 1,5
nF
gennemføringskondensator.
C16 Philips rør
trimmer 6,4 pF.
C18, C19, C22 Phi
lips trimmekonden
sator med delt stator, 4 pF.
C24 50 pF/5000 V.
R1 20 kohm 1 W.
R2, R10 70 kohm
V2 W.
R3, R5, R7 47 kohm
½ W.
R4, R6, R9 1 kohm

w.

R8 1 kohm 1 W.
R11 75 kohm 1 W.

Stykliste:
Cl, C2, Cll, 5 nF.
C3, C9, 8 μF/350 V elyt.
C4, C8, C12, 8 μF/25 V.
C5, C10, C13, C14, 10 nF.
C6 200 pF.
C7 5 nF.
C15 25 μF/50 V elyt.
C16, C17 2,5 nF gennemfø
ringskondensatorer.
C18 270 pF.
DR 1,5 /xH ADS.
Modulationstr. JS type MM1.
R1, Ril 1 Mohm.
R2 2 kohm.
R3 1,5 Mohm.
R4 0,3 Mohm.
R5 1 Mohm KV II, potm.
R6 8 kohm.
R7, R8 22 kohm, 1W.
R9 0,2 Mohm.
R10, R12 1,5 kohm.
R13, R14, R15 0,1 Mohm.
R16, R17 0,22 Mohm.
R18, R19 1 kohm. Alle modR20 180 ohm, 1 W stande er
R21,
R22
200
ohm
J‘etW^el
R23, R24 75 ohm. er anført.
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tripler-dobler og PA, og disse 3 målepunkter
har jeg via en omskifter ført til et indbygget
0—5 mA-meter. Samme meter benyttes også
til måling af PA-strøm og anodestrøm i mo
dulatorrørene, i disse 2 tilfælde shuntet ved
hjælp af omskifteren til fuldt udslag = 100
mA. (Husk at vende polariseringen). I denne
konstruktion arbejder styresenderen med 200
volt og PA med 300 volt, dog kan senderen
udmærket arbejde med 200 volt hele vejen
igennem med godt resultat, dog skal så R11
gøres mindre.

max. gitterstrøm ved hjælp af Cll og C13,
denne gang ligeså ca. 1 mA. Nu drejer vi over
på T3, og der skulle vi ved hjælp af C16—C18
— C19 opnå en styring til PA-røret på ca. 3
mA. Vi kan nu, uden at antennen er tilkoblet,
kort tilslutte anode- og skærmgitterspændingen til PA, og med omskifteren stillet på PAstrøm justeres C22 til minimum dyk, ca. 20
mA. Nu tilkobles antennelinken, afstemmes
til resonans, og ved en meget løs kobling (ca.
45°) vil røret i CW stilling trække 80 mA og
ved fone ca. 60 mA ved korrekt antennetil-

Således bukkes de
enkelte dele af
chassiset.
Materialet er 1,5
mm aluminium.

Justeringen
af senderen er meget enkel og sker uden
anodespænding på PA-røret. Man konstaterer
først ved hjælp af lommelampepæren, at ose
arbejder, når anoden afstemmes til resonans
med x-tal frekvensen. Trimmeren C3 skal
derefter drejes ca 1/4 omdrejning ud for at
være sikker på, at ose. altid starter. Derefter
trimmes C6 og C8 med omskifteren på T1 til
max. gitterstrøm, ca. 1 mA. Omskifteren dre
jes derefter til T2, og der justeres igen til

pasning. Hele senderen er relæstyret, således
at de 2 midterste afbrydere, der ses på fotoet,
faktisk kun benyttes ved afprøvning af apparatet. Den tredie afbryder, der ses til venstre
ved volumenkontrollen, er til modulatoren,
og den er „idiotsikret“ på den måde, at der
først skal tændes for PA, før der kan tændes
for modulatoren. Antenneomskiftningen fore
går også med et relæ, det ses bag på chassiset
ved de to coaxstik, der er til henholdsvis an
tenne og modtager. Så skulle senderen være
køreklar, og vi skal se på

Spoledata.
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
Dr.
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15 V 0,6 mm Cul
10 „ 1 „ „
10 „ 1 „ „

på T. S. form nr. 6148.
L2 og L3 vikles på 5/s" elektrikerrør, plastik,
ingen spacing, afstand mellem spoler 10 mm.

4 „ 1,5 „ „
4 „ 1,5 „ „
4 „ 1,5 „ „
3 „ 1,5 „ „
Hårnål 2,5 mm Cu.
Hårnål 2,5 mm Cu.
1,5 UH ADS.

L4 og L5 spaces 1 mm, afstand mellem spoler 10 mm,
Diameter 14 mm .
Længde 20 mm Diameter 14 mm.
Længde 20 mm Diameter 14 mm.
Længde 120 mm. Diameter indvendig 20 mm.
Længde 100 mm. Diameter indvendig 20 mm.

Modulatoren
som sidder på samme
chassis. Der er regnet med
at bruge x-tal mike, og
derfor anvendes det før
ste EF 804 som forstær
ker for denne. På gitteret
er
anbragt
HF-drossel,
som spærrer for indstrå
ling af HF gennem mi
krofonen. Ligeså er der
parallelt
over
samtlige
katodelytter anbragt en
keramisk afkobling for at
forhindre HF i modulato
ren, en ubehagelig ting,
der absolut ikke kan spo
res, selv om sender og
modulator sidder på sam
me chassis.

Boreplan for chassis.

Fra LF-reguleringen går vi til næste
EF 804, der er koblet som triode for
ikke at få altfor stor forstærkning, og
derfra via fasevenderen ECC83 til 2
stk. EL 84 i push-pull. Modulationstrafoen er type MM1, fabrikat Jørgen
Schou, og anoderne på de to stk. EL
84 tilkobles udtagene 2 og 9 på pri
mærsiden, medens 4 og 7 forbindes
sammen og tilføres anodespændingen.
På sekundærsiden bruges udtag nr. 11
til PA-trinets anodespænding og nr. 18
går til PA-spolens midtpunkt. Udtagene
12 og 17 forbindes sammen og føres til
skærmgiteret på PA-røret via modstan
den R11. Stiller vi omskifteren i sidste
stilling, modulation, ser vi, at anode- og
skærmgitterstrømmen til EL 84 er ca.
40 mA i hvilestilling og stiger til ca. 57
mA ved modulation. Anodespændingen
til modulatoren er 300 volt.
Til slut vil jeg gentage, at skal der
opnås et godt resultat, må man være
omhyggelig ved valg af komponenter,
jeg har kun benyttet keramiske kon
densatorer også i modulatoren, lytterne
selvfølgelig undtaget. Fornuftig monte
ring og korte ledninger er en selvfølge,
husk, at tilledningerne på alle blokke
og modstande er indbefattet i prisen,
hvorimod monteringstråd koster penge.
God fornøjelse og på genhør på
2 meter.
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QE05/40 (6146) som PA-rør på
2 meter
af OZ4AU og OZ5MK.
Den 2-meter amatør, der ønsker at arbejde
med større effekt end de ca. 20 watt, der med
rimelighed kan puttes ind i det populære og
udmærkede QQE03/12, har meget få rørtyper
at vælge imellem. 815 og 829 tillader input på
henholdsvis ca. 50 og 100 watt, men er nu
efterhånden meget vanskelige at få fat på og
må vel også nu betegnes som noget forældede,
i hvert fald for 815’s vedkommende. 832 er et
godt rør, men er ikke væsentligt „større" end
QQE03/12. QQE06/40 anses derfor i reglen for
at være det eneste rør, der kan blive tale om.
Men 120 kr. er jo mange penge, og desuden
behøver vi til de 50 watt input, der for de fle
ste af os er grænsen, slet ikke et rør med 40
watt anodetab. Mindre kan gøre det, og QE
05/40 eller, som det hedder på amerikansk,
6146, må siges at være det logiske valg, selv
om dette rør ikke strengt taget er beregnet til
VHF.
4AU har i nogen tid kørt med et QE05/40
som PA-rør på 2 meter. Input er 50 watt ved
330 volt, altså netop hvad vi har brug for.
Her er diagrammet:

Anodespolen hænger direkte mellem rørets
tophætte og C3, parallelt med kolben.
Det er vigtigt, at forbindelserne fra fatning
til chassis foretages rigtigt, da der ellers kan
optræde ustabilitet. 4AU har forbundet be
nene 1, 4 og 6 sammen og forbundet dem di
rekte til chassis både ved ben 1 og ben 4.
Glødetrådsterminalen, ben 7, har derimod sit
eget stelpunkt. I værste fald kan der blive
tale om at afstemme skærmgitterets selvin
duktion med en variabel kondensator direkte
mellem skærmgitter og stel, men hos 4AU var
det ikke nødvendigt.

Fig. 2.

L6: 1 vinding 20 mm diam. i midten af L5.

M. h. t. sokkelmontagen henvises til skitsen
fig. 2, som dog ikke stammer fra 4AU, men —
så vidt jeg husker — fra det new zealandske
amatørblad „Break-in“, hvorfra jeg for et års
tid siden kopierede den for at prøve ideen en
gang ved lejlighed. Det vil ses, at der her an
vendes et stelforbindingsprincip, der afviger
noget fra det af 4AU anvendte. Men det er jo
rart at have to muligheder at vælge imellem.
I øvrigt er det new zealandske diagram iden
tisk med det, 4AU har sendt mig; dog er der
afvigelser for enkelte af komponentværdi
erne, idet Ri og R2 begge er 33 kOhm, og L6
består af 3 vindinger (hvilket sidste synes vel
rigeligt). Også den new zealandske opstilling
drives af en QQE03/12 som tripler; denne sty
res af en 5763 (6AQ5) som dobler, og foran
denne findes en krystaloscillator på 24 MHz
(ECC 82 med begge trioder i parallel). —
Åbenbart har man hverken i Thisted eller på
New Zealand vrøvl med kanal 2!
At den i New Zealand-diagrammet anvend
te værdi for R2 er 33 kOhm, hænger formo
dentlig sammen med, at man der anvender en
højere anodespænding end de 330 Volt, 4AU
kører med.

Styring fås f. eks fra et QQE03/12 som trip
ler. Gitterstrømmen skal være ca.2,5—3,0mA.
Skærmgitterstrømmen er knap 10 mA.

For den amatør, der gerne vil i gang på 2
meter med 50 watt input, må det da vist være
ulejligheden værd at bygge sådan et PA-trin
med QE05/40. Prisen er jo kun ca. 25 kr.

QE 05/40 (6146)

Fig. 1.
C1, Cl: koncentrisk lufttrimmer.
C2: 1000 pF.
C3: surplus med lille minimumskapacitet.
R1: 25 kohm.
R2: 15 kohm 2 W.
L1: 1 vinding om L2.
L2: 4 vind. selvbærende, diam. 10 mm, længde 20
mm. Udtag på midten.
L3: drossel, ca. 30 vind. 0,2 mm laktråd på høj 1 W
modstand.
Li: drossel, som L3, men 0,3 mm tråd.
L5: 3½ vind. 2½ kvadrat tråd, diam. 20 mm, længde
30 mm. Udtag på midten.
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Nem og billig modtager til 2 meter
Af OZ5TV, N. M. Nielsen
Jeg har nylig anskaffet mig et eksemplar af
VHF-modtageren 1132A, som nylig er kom
met i handelen. Den har efter en mindre om
bygning vist sig at være en fortrinlig mod
tager til 2-meter båndet. Da jeg mener, at en
del amatører allerede er i besiddelse af, eller
har fattet interesse for lidt nøjere oplysnin
ger om denne modtager, mener jeg, at det
ville være nyttigt at beskrive, hvorledes jeg
har båret mig ad ved ændring af den.
Modtageren dækker oprindelig området 100
—125 MHz, mellemfrekvensen ligger på 12
MHz. Endvidere består modtageren af et HFtrin, et blandingstrin med separat oscillator
rør, tre MF-forstærkertrin, variabel beat
oscillator,
LF-forstærker
og
udgangstrin.
Desuden er modtageren forsynet med auto
matisk gainreguleret HF- og MF-forstærker
samt „S“-meter.
Ved ændring af oscillatoren måtte jeg op
give at anvende det oprindelige oscillatorrør,
da dette ikke var i stand til at svinge på høj
ere frekvens end ca. 130 MHz. Dette er jo
ikke tilstrækkeligt, når oscillatorfrekvensen
efter ombygningen skal ligge i området 132
MHz. Jeg har derfor anvendt den ene halv
del af et ECC 91/6J6, Som uden vanskelighed
kan klare opgaven. Endvidere har jeg fjernet
den chassisdel, hvorpå den originale oscilla
tor var anbragt, og erstattet den med en alu
miniumsvinkel, hvorpå det nye oscillatorrør
er anbragt' Dette muliggør, når røret er
anbragt vandret, at få korte ledningsforbin
delser til gitter og anode. Oscillatorrørets
katode skal, som i den oprindelige, forbindes
med blandingsrørets katode; dog må forbin
delsesledningen udskiftes tillige med gløde
trådsforbindelserne, da de ved chassisændrin
gen bliver lidt for korte.
Jeg fjernede den oprindelige oscillator
spole og anbragte en „hårnål" i stedet. Den
laves af 1 mm fortinnet monteringstråd,
længden af den er ca. 4 cm og bredden ca.
7 mm. Trimmeren over oscillatorens afstem
ningskondensator er flyttet ned på hårnålens
endepunkter. Midtpunktet på hårnålen er
forbundet til den stabiliserede oscillatoranodespænding gennem en 1W seriemodstand
på ca. 10 kΩ.
Afstemningskondensatorens
stelside
samt
den ende af hårnålen, der er længst fra røret,
1)

Frejlev pr. Aalborg.

er gennem en keramisk kondensator forbun
det til rørhalvdelens gitter, som igen er for
bundet til katoden med en 15 kΩ modstand,
½W. Statoren og den anden ende af hårnå
len er forbundet til samme rørhalvdels anode
(den tiloversblevne rørhalvdel benyttes ikke);
samtidig er statoren forbundet til blandings
rørets gi over en rørtrimmer på ca 2 pF.
Dette giver et kraftigere blandingssignal.
I alle fire sektioner af drejekondensatoren
har jeg fjernet alle rotorplader på nær én i
hver sektion, således at de tiloversblevne ro
torblade i inddrejet stilling har en statorplade på hver side. Dette giver en bånd
spredning på ca. 14 MHz for hele skalaom
rådet.
Dette vil måske være en fordel ved an
vendelse af modtageren som convertermod
tager for 70 cm.
Jeg har imidlertid foretrukket at anvende
hele skalaen for 2 m-båndet, og har for at få
denne båndspredning måttet anvende pad
dingkondensatorer i hver drejekondensator
sektion. Størrelsen af disse paddingkondensa
torer fandt jeg ved at indsætte en trimme
kondensator i kredsene én efter én, og ved
hjælp af gitterdykmeteret. indregulerede jeg
trimmeren
til
båndspredningen
passede,
hvorefter jeg målte kondensatoren og ind
satte en fast keramisk kondensator i stedet
på tilsvarende værdi.
De oprindelige spoler i antenne og båndfilterkredse har jeg erstattet med en enkelt
vinding af 1 mm fortinnet monteringstråd,
spolens diameter er ca. 6 mm. Antennestikket
har jeg ligeledes af praktiske grunde udskif
tet.
Er man lidt betænkelig ved at skulle pille
pladerne ud af drejekondensatoren, mener
jeg ikke, der skulle være noget i vejen for at
anvende den, som den er, dog med noget
mindre paddingkondensator.
I båndfilteret var det ikke muligt at få til
strækkelig kobling mellem de små spoler, så
derfor forbandt jeg spolernes midtpunkter
med en keramisk kondensator på ca. 15 pF.
Trimning af modtagerens HF-del har ikke
voldt meget besvær, idet jeg med målesen
deren drejede oscillatortrimmeren på pads
og justerede de øvrige kredse til maksimum
signal. Disse kan eventuelt også „støjtrim
mes", da man alligevel skal indstille sin
antennekreds efter det benyttede antenne
anlæg.
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Skriftlig teknisk prøve for radio
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ved OZ2KP.

Prøven afholdtes i lørdags 27—5, og resul
taterne ventes først at foreligge i løbet af ca.
3 uger. I det følgende gengiver jeg som sæd
vanlig opgaverne forsynet med svar, som jeg
kunne tænke mig at have givet dem, og på
nogle af spørgsmålene kan andre svar også
være rigtige.

Svar. Ved den anførte sammenkobling af to
ens antenner skulle antennens forstærkning
øges med 3 dB. Den samlede antennef orstærkning andrager altså 7 + 3 = 10 dB, hvilket
svarer til et energiforhold på 10 gange. Der
skal altså kun tilføres antennen 100 : 10 =
10 watt.
Dr

1)
Tegn et principdiagram af en graetzkoblet anodespændingsensretter, forsynet med
et spændingsstabiliseringsrør (glimrør) i for
bindelse
med
et
strømregulatorrør
(jern
brint modstand).

Fig. 2.

4) Hvad er betingelserne for at opnå et lavt
standbølgeforhold på fødeledningen til en
senderantenne? Hvorfor tilstræbes et lavt
standbølgeforhold?
Fig. 1.

Svar. Da det må formodes, at strømregulatorrøret skal benyttes til at hjælpe glimrøret
med at holde udgangsspændingen konstant,
skal det altså benyttes i stedet for den nor
male seriemodstand. Som et yderligere bidrag
til at holde udgangsspændingen konstant be
nyttes drossel-indgang i filtret. Resultatet af
disse overvejelser bliver da som vist i fig. 1.
2) Tegn principdiagram af en Piercekrystaloscillator. Anfør en væsentlig fordel og en
mangel ved denne oscillatortype.
Svar. Se fig. 2. Pierce-krystal-oscillatorens
væsentlige fordel er, at den ikke kræver no
gen afstemningskreds, og som følge deraf ikke
nogen indstilling af en sådan. Dens væsentlig
ste mangel er, at udgangsspændingen er væ
sentlig lavere end den, der kan fås fra andre
typer, f. eks den anodeafstemte krystaloscil
lator.
3) Hvor stor antenneforstærkning kan teo
retisk opnås ved at sammenkoble (,,stacke“)
to yagiantenner, som hver har en forstærk
ning på 7 dB i forhold til en dipol?
Hvor mange watt skal der tilføres den sam
menkoblede antenne for at opnå samme ud
stråling i hovedretningen som 100 watt til
ført en dipol? Der ses bort fra tab i fødeledningen.
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Svar. Fødeledningens karakteristiske impe
dans skal være lig antennens impedans i
fødepunktet, og antennen skal være i resonans
på den benyttede frekvens, da fødeimpedansen ellers ikke er ren ohmsk. Endvidere skal
senderen være forsynet med et transforma
tionsled, hvis udgangsimpedans er lig fødeled
ningens karakteristiske impedans.1)
Lavt standbølgeforhold tilstræbes, dels for
så vidt muligt at undgå udstråling fra føde
ledningen, dels for at formindske tabene i
denne, idet disse stiger stærkt med stigende
standbølgeforhold.
5) En typisk styret sender benyttes såvel
til telegrafi ( A l ) som til telefoni ( A 3 ) med
anodemoduleret udgangstrin. Hvorledes om
trent forholder den korrekte indstilling af
udgangstrinets gitterforspænding og gitter
strøm ved telefoni sig til indstillingen ved
telegrafi? Hvor mange watt skal modulatoren
kunne afgive ved 100 o/o modulation, når ud
gangstrinets jævnstrømsinput er 150 watt?
Svar. De omspurgte forhold afhænger af,
hvilket rør, der benyttes, og almentgyldige
svar kan derfor ikke gives. I visse tilfælde
nøjes man f. eks. med at sænke anodespæn
dingen uden at ændre gitterspænding og
-strøm, d. v. s. at forholdene bliver 1 :1, me!) Den sidste betingelse er dog uden
for standbølgeforholdet på fødeledningen. TR.

betydning

dens man i andre tilfælde skal forøge såvel
gitterstrøm som -spænding, når der skal skif
tes fra Al til A3.
For 12P35 er data for A3 og Al således
henholdsvis - 120 og - 80 volt ved hen
holdsvis 4 og 3 mA, d. v, s. at de omspurgte
forhold bliver 3:2 og 4 : 3, og disse kan vel
nok opfattes som repræsentative, men andre
kan i og for sig være lige så rigtige, jævnfør
det ovenfor bemærkede.
Til 100 % modulation kræves, at modula
toren kan afgive en vekselstrømseffekt på 50
% af jævnstrømsinput til anoden, i dette til
fælde altså 75 watt, idet der regnes med, at
udgangsrøret er en triode.
6)
Tegn et diagram af et nøglefilter til brug
ved anodestrømsnøgling af en 100 watt sen
der (anodespænding 1000 volt). Angiv en
passende størrelsesorden af komponentværdi
erne.

Kondensatorens kapacitet af C — 1,5 . i : E,
altså C = 1,5 . 100 : 1000 = 0,15 μF.
Modstanden af R = 2xE, altså 2. 1000 =
2000 ohm.
7)
Anfør
enkelte
vigtige
forholdsregler,
der må træffes ved konstruktionen af en uni
versal (AC/DC) sender med henblik på at
undgå berøringsfare.
Svar. Senderen bør indbygges i en kasse af
isolationsmateriale,
og
ventilationshullerne
afdækkes således, at spændingsførende dele
ikke kan berøres udefra. Udgangen til anten
nen må ikke have DC-forbindelse til sende
ren, der kan f. eks benyttes en link, hvis ene
side forbindes til jord. Jordledning til chas
sis må kun ske via en sikkerhedskondensator
på 5 nF — 5000 volt.
8) En ensretters udglatningskondensatorer
har en samlet kapacitet på 20 ^F og en afled
ningsmodstand på 3 megohm. Hvor stor er
tidskonstanten for afladningen, idet der sluk
kes for ensretteren i ubelastet tilstand? Hvor
mange % er spændingen faldet efter dette
tidsrum?
Svar. Tidskonstanten er 20 μF X 3 MOhm
= 60 sekunder. I løbet af denne tid falder
spændingen til 37 % af den oprindelige værdi,
altså er faldet 63 %.
9) Et senderrør, hvis output måles til 150
watt, trækker en anodestrøm på 200 mA ved
1350 volt. Hvor stort er anodetabet? Hvor
stor er virkningsgraden? Hvor stor er den af
senderen frembragte strøm i en korrekt af
sluttet 75 ohm fødeledning til antennen?

Svar. Da der skal nøgles i en spænding på
1000 volt, må der af sikkerhedsgrunde benyt
tes et nøglerelæ. I fig. 6 er vist, hvorledes
dette kan udføres, idet tegningen (hvad der
ikke er krævet) også viser, hvorledes strøm
forsyningen til relæet kan arrangeres, således
at nøglen er ufarlig at berøre, forudsat at
jordledningen er i orden.
Komponentværdierne
afhænger
både
af
spænding, strøm og tegnhastigheden, og må
normalt fastlægges ved forsøg. Som grundlag
for disse kan man benytte de i det følgende
benyttede formler, men mon man kan for
vente, at eksaminanderne, der har så mange
andre vigtigere formler at skulle huske, også
har disse i hovedet.
Drosselspolens selvinduktion kan beregnes
af E : i = H. Til 100 watt ved 1000 volt bliver
i = 100 mA altså L = 1000 : 100 = 10 H.

Svar. Rørets input er 0,2 X 1350 = 270
watt, altså er anodetabet 270 - 150 = 120
watt og virkningsgraden 150 : 270 = 55,6 ,0/o.
Strømmen
i
fødeledningen
beregnes
af
formlen w = I2 . R, der ved indsætning giver
150 = I2 . 75 altså I = sqr(2)= 1,41 amp.
Opgavernes sværhedsgrad vil jeg lade læ
serne selv bedømme, men jeg synes, de alle
mere eller mindre angår emner, som har
praktisk betydning for den aktive senderamatør, hvilket vel må siges at være en for
del. Det må endvidere hilses med glæde,
(hvilket ikke fremgår af ovenstående), at man
nu tillader, at der medbringes logaritmetabel;
tidligere var kun regnestok tilladt.
Det er mit håb, at ovenstående gennem
gang vil kunne være til hjælp for dem, der
fremtidig vil melde sig til prøverne.
73 de OZ2KP.
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Nr. 215. Spørgsmål angående hjemmefremstilling af HF-drosler. Hvorledes udregner
man den gunstigste selvinduktionsværdi for et
givet rør på en given arbejdsfrekvens, og
hvorledes beregner man heraf vindingstal og
viklingslængde for henholdsvis eetslags- og
flerslagsspoler.
Ha rdet ved anvendelse af de kommercielt
fremstillede HF-drosler, der er viklet i sek
tioner begyndende med en lille og sluttende
med en stor, nogen praktisk betydning, hvor
dan den vendes.
Hvorledes afgør man, hvilken kurveform
man skal vælge fo ret potentiometer til en
given funktion i en given opstilling.
Svar:
Hjemmefremstilling
af
HF-drosler
kommer formodentlig kun på tale til sendere
og VHF-modtagere. Droslens opgave er jo at
spærre så godt som muligt på den pågældende
frekvens, og hvilket rør, den skal benyttes til,
har i almindelighed ingen betydning udover,
at droslen naturligvis skal kunne bære den
strøm, røret trækker, uden at blive for varm.
Dimensioneringen kommer man lettest over
ved at lave droslen som en eetlags spole af en
tråd af den fornødne tykkelse. Tråden skal
være ca. enkvartbølgelængde lang ved arbejdsfrekvensen og vikles på et rør således at
længden bliver 3 til 5 gange diameteren.
Skal droslen anvendes
på flere bånd, vil det som
regel være nødvendigt at
opdele viklingen i flere
sektioner
af
forskellig
størrelse og ved hjælp af
et
gitterdykmeter
kon
trollere, at den ikke har
serieresonnans ved nogen
af de i betragtning kom
mende frekvenser. Dette
kan i praksis godt være en drilagtig opgave at
klare.
Ved de omtalte kommercielle drosler, der
er opdelt i sektioner af samme grund som lige
omtalt, skal normalt den ende, der går til den
mindste spole, forbindes til det „varme"
punkt, altså f. eks. anoden.
Til dit sidste spørgsmål er det vanskeligt at
give et generelt svar, men måske kan følgende
være en hjælp. Til TF-regulering benytter
man normalt et højrelogaritmisk potentiome
ter på grund af ørets logaritmiske følsomhed,
til HF og MF regulering i katoden ville man
foretr ække et venstrelogaritmisk potentiome
ter for at opnå en blød nedregulering fra
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maksimum, og til målebrug anvender man of
test lineære potentiometre, men som sagt er
det vanskeligt at opstille faste regler, og ofte
må man nøjes med et kompromis, udfra hvad
der er på markedet.
Nr. 216. I Håndbogen side 315 fig. 378 er
angivet to forskellige formler til beregning
af en ,,byalun“. Da jeg ikke kan faa disse til
at give samme resultat, vil jeg gerne bede
dig oplyse, hvilken der er rigtig.
Svar. Desværre ingen af dem. Længden
skal være ??/2XV, og dette giver, forudsat
at V = 0,55, en længde paa 8250: V. I al
mindelighed ligger V dog noget højere, hvor
for længden ogsaa skal være større. Se sva
ret til 208 i april nummeret.
Nr. 217. Kan du ikke hjælpe mig med et
diagram til controlled carrier modulation i
lighed med den, der benyttes i DX 40, med
rør, som kan fås herhjemme. 3Y har i OZ 59
s. 264 bragt en oversættelse af en metode her
til, men til denne skal benyttes en negativ
spænding, som jeg ikke har til disposition,
idet jeg har tænkt mig at bruge modulatoren
både til min 2 m TX og til en QRP „langbølge“ TX.
Svar. I fig. 217 har jeg tegnet et diagram,
som forhåbentlig opfylder dine ønsker. 1) De
to første trin er de to halvdele af en ECC83,
og som „modulatorrør“ er tænkt benyttet

ECC82 med begge systemer paralleltforbundet. Grunden til, at jeg har valgt dette, er,
at det skal kunne holde til 150 volt mellem
katode og glødetråd, og dette er forhåbentlig
tilstrækkeligt til fuld modulation, når anode
spændingen kun er 200 volt. Skal spændingen
væsentlig højere op, er det nødvendigt at
benytte separat glødevikling, der ikke må
stelforbindes, til modulatorrøret. PA-røret er
1)

Diagrammet

modulator.

Ved

viser

en

„controlled

„almindelig"

skærmgitter-

carrier“-modulation

æn

dres
skærmgitterjævnspændingens
størrelse
i
takt
med
LF-signalets
styrke,
således
at
bærebølgens
styrke bliver afhængig af denne.
TR.

tegnet med udgang til et π-led, som jeg kunne
tænke mig, du ville bruge i HF-TX’en, men
metoden kan naturligvis også benyttes f. eks.
til et push-pull rør med normal anodekreds i
VHF-TX’en. Hvis det ikke er nødvendigt at
kunne regulere forstærkningen ved andet end
mikrofonafstanden, kan R4 erstattes af en fast
modstand på 500 kOhm.
Styklisten ser iøvrigt således ud:
Cl, C2 hver
100 pF. C3, C6 2 nF. C4 200
pF. C5 100 nF.
C7 500 nF. C8 1 nF. C9, C10
og R14 RI5 afhængig af PA-rør. C11 8 μF
eller mere. C12
20nF.
RI 2 M. R2,
R5 200 k, R3,
R6 300 k. R4
500 k potm. R7 2,5 k. R8, R10 50 k. R9 100 k,
helst trådviklet. R11 500 k. R12 60—100 k.
R13 ca. 20 kOhm.
R14 tilpasses således, at røret får normal
skærmgitterspænding, når omskifteren er stil
let til CW. Når der skal moduleres, stilles om
til AM, og R9 indstilles således, at outputtet
falder til det halve eller mindre, når der ikke
tales til mikrofonen. Det må nok anbefales at
foretage denne indstilling efter rapport fra en
naboamatør (splatter).
Nr. 218. Jeg har en specialbygget båndop
tager med særskilte ind- og afspillehoveder
med tilhørende særskilte ind- og afspillefor
stærkere.
Tonehovederne er højimpedansede og den
oprindelige afspilleforstærker bestod af et
ECC83 og et EC92 som katodefølger til ud
gangsforstærkeren, der kræver 90 mV til ud
styring på den højimpedansede tape-indgang.
Nu har jeg erstattet den oprindelige afspil
leforstærker med en transistorforstærker med
2 stk. OC603 efter medfølgende diagram (ikke
medtaget her), men denne synes at give alt
for lidt ud til udgangsforstærkeren. Skulle
den ikke kunne give lige så meget som ECC
83? Eller skal jeg sætte een OC603 mere i, og
i så fald hvorledes? Er både ind- og udgang
på den anførte transistorforstærker højimpe
dansede? Kan man ikke også lave en afspille
forstærker med transistorer, og i så fald
hvorledes?
Kan man ikke i visse tilfælde undvære nettrafo i strømforsyningen, og tilslutte en bro
koblet ventil til dobbeltensretning direkte til
stikkontakten?
Svar: Både ind- og udgang på den viste
transistorforstærker
er
lavimpedansede,
og
det vil sikkert være nødvendigt at indskyde
en step-down trafo mellem tonehovedet og
indgangen for at skaffe tilpasning, men om
der derved fås tilstrækkeligt højt udgangsni
veau tør jeg ikke love. Det ser iøvrigt mærke

ligt ud, at indgangsimpedansen på slutforstærkeren skulle være høj, hvis den er bereg
net til at foregås af en katodefølger, men er
den højimpedanset, kan en stepup trafo foran
denne måske også klare tilfældet.
Der er intet i vejen for at lave en indspille
forstærker med transistor, men en beskri
velse heraf må vist siges at falde udenfor
brevkassens rammer.
Man kan undvære den omtalte nettrafo,
men da hele det efterfølgende apparatur så
skal sættes i en isolerende kasse, utilgængelig
for berøring af hensyn til berøringsfaren, må
det på det bestemteste frarådes at foretage et
sådant eksperiment, der, såvidt jeg kan
skønne, også er en overtrædelse af stærk
strømsreglementet.
Nr. 219. I den nye håndbogs afsnit om an
tenner omtales flere steder en EMI-kobling,
men det har ikke været mig muligt at finde
en nærmere beskrivelse af denne. Kan brev
kassen hjælpe?

Fig. 219.

Svar. I fig. 219 har jeg vist, hvorledes EMIkoblingen udføres. Det er en „bazooka", et
koblingsled fra ubalanceret til balanceret med
omsætningsforholdet 1 : 1 i modsætning til
,,balun“en, hvor forholdet er 1 : 4.
Forhåbentlig
er
tegningen
tilstrækkeligt
oplysende. Den balancerede stump feeder skal
være næsten 14 bølgelængde lang; der skal
altså ikke tages hensyn til kablets normale
hastighedsfaktor. Til 2 m er en længde på
ca. 49 cm således passende. Afstanden sikres
ved afstandsstykker A, der f. eks. kan laves
af tørt træ eller plexiglas, der fastholdes mel
lem kablerne ved hjælp af isolerende tape. Se
iøvrigt fig. 203 i april, hvor EMI-koblingen er
kombineret med en T-tilpasning.
Spørgsmål, der ønskes besvaret i juli-num
meret, må indsendes senest d. 20. juni.
73 de OZ2KP.
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Begyndersiden
Erik kommer igen på besøg i old-timers shack,
og der er som sædvanlig problemer nok at
diskutere.
—• God aften, Erik; nå, jeg ser, du har OZ med.
Er det fotografierne af din forstærker, du vil vise
frem?
— Du er vist spydig? Jeg kan godt se, at det er
en værre fuglerede!
— Slet ikke, Erik, det er såmænd ikke så værst af
en begynder. Jeg har set det, der var mange gange
værre, oven i købet lavet af viderekomne, men vi
kan jo ikke alle være uddannede radiomontører, og
det vigtigste er jo også, at det virker tilfredstil
lende! Men hvad er det så, du brænder efter at
spytte ud med?
— Jo, ser du, jeg har gået og tænkt over det, du
sagde sidste gang om det måleinstrument, univer
salmeter altså, og prøvet at finde ud af, hvordan
det skal være, og hvordan man skal gå frem ved
bygning og afprøvning. Diagrammet er der jo ingen
ben i, der er vel ikke så mange måder at lave det
på, men hvad gør man egentlig, når man kommer
til instrumentets skala? Den er vist ikke så ligetil
at lave!
— Det sidste kan du nok have ret i, Erik. De
fleste amatørbyggede instrumenter har nok også kun
den skala, instrumentet havde fra naturens hånd,
og så må man bruge f. eks. en tabel, når man skal
måle det, der ikke passer til den skala, f. eks. ohm.
Det er selvfølgelig noget besværligt, og man tager
også lettere fejl.
— Hvad nu, hvis man ikke er tilfreds med det?
— Ja, så må man enten selv i gang med at tegne
skalaen om, eller også, kan man bestille et instru
ment fra en fabrik." Når apparatet så er bygget,
får man optaget en række kalibreringstabeller og
sender disse tilbage sammen med instrumentet for
at få tegnet skalaen. Det koster selvfølgelig!
— Uha uha. Bliver det så ikke lige så billigt at
købe et helt færdigt instrument?
—• Åh, det bliver det vel knapt nok, men forde
lene ved at få noget, der er færdigt, opvejer nu nok
alligevel den højere pris. Det er jo også langtfra
alle, der kan gå hen og låne et godt universalmeter
at justere og kalibrere efter.
— Du vil måske anbefale mig at købe et færdigt
meter?
—• Ligefrem give en generel anbefaling deraf vil
jeg ikke, men kan du finde et instrument til en
overkommelig pris, skal jeg gerne kigge på det og
sige dig, om det er pengene værd.
— Hvad skal man kræve af et sådant instrument,
for at det skal være godt nok til amatørbrug?
— For det første skal det have rimelige områder,
d. v. s. man skal kunne måle jævnstrøm fra om
kring 0,1 mA til ½ ampere, altså skal følsomheden
være i hvert fald 0,5 mA for fuldt udslag. Jævn
spændingsområderne skulle gerne dække fra nogle
få volt til 1000 V for fuldt udslag. Det gælder også
for vekselspændingsområderne, hvor du skal kunne
kontrollere
sekundærspændingerne
på
dine
net
transformatorer. Om der kan måles vekselstrømme
er af mindre betydning, det er så sjældent, man har
brug for det. Derimod skal du kunne måle mod
stande af de størrelser, der normalt forekommer i
dine apparater, d. v. s. fra helst omkring 1 ohm til
1 Mohm.
Endvidere må der ikke. være altfor store spring
mellem områderne; de gode (og dyre) instrumenter
har spring på ca. 1:3, d. v. s. vi får f. eks. 0—1,
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0—3, 0—10, 0—30 o. s. v. mA eller V. De billige in
strumenter har større spring, f. eks 1:5. Mere må
der heller ikke gerne være.
— Hvad gør det i grunden, der loves jo som regel
en nøjagtighed på 2—3 %, og det er vel godt nok!
— Tag endelig ikke fejl af det, Erik. Den opgivne
nøjagtighed gælder kun ved fuldt udslag. Hvis du f.
eks. har et meter med områderne 0—1, 0—10, 0—100
mA o. s. v., så kan du nok måle 10 mA med 3%
nøjagtighed, men hvis den strøm, du måler, er 11
mA, må du op på næste område, og så bliver fej
len i værste tilfælde ikke 3 men ca. 30 %!
Skal du kontrollere glødespændingen til din mod
tager, den er i praksis altid 6,3 volt, og er dit meter
inddelt 0—6 og 0—30 volt veksel, går viseren nok
mod stoppet på det lave område. På det næste om
råde kan du kun aflæse med stor usikkerhed. Da
glødespændingen af hensyn til rørenes levetid og
funktion helst ikke skal afvige mere end ± 10°/o
(5% for senderrør), kan du nok se, at det meter
nærmest er uanvendeligt i dette tilfælde.
— Det gælder altså om at kigge et meter ud, der
giver et ret stort udslag ved de almindelige glødespændinger, og vel så også ved de andre al
mindeligt
forekommende
standardspændinger
og
-strømme!
— Netop!
— Der findes nogle typer, der bruger et 50 mikro
amperes instrument, hvad fordel er der ved den
store følsomhed?
— Det er fint, når instrumentet bruges som volt
meter, for når man kun skal bruge så lav en strøm
til instrumentet, forstyrres det kredsløb, man måler
på kun lidt. 50 μA svarér til 20 kiloohm pr. volt,
d. v. s. at instrumentet med formodstand har mod
standen 2 Mohm på 100 V-området. Dette gør det
faktisk muligt at foretage målinger, hvor man ellers
var nødt til at bruge et rørvoltmeter. Til gengæld
er den store strømfølsomhed en ufordel ved strøm
måling.
— Hvordan det?
— Jo ser du, Erik, hvis et drejespolesystem skal
være robust og kunne tåle rystelser og overbelast
ning i rimelig grad, så kræver det en vis tilført
effekt ved fuldt udslag. Lille strøm betyder altså
en ret høj spænding. Da drejespolen skal vikles
med meget tynd tråd, hvor isolationen fylder rela
tivt meget, bliver modstanden og dermed spæn
dingsfaldet
over
spolen
yderligere
forøget.
Spæn
dingsfaldet
over
måleshuntene
bliver
derfor
højt,
hvilket medfører et ret stort effekttab i instru
mentet og ved måling af strømme i lavspændings
kredsløb forstyrres disse temmelig meget.
— Hvis jeg nu selv vil lave et universalmeter,
hvad vil du så anbefale at købe af instrument?
— Det allerbedste ville nok være at tage et 50
eller 100 μA drejespolesystem til et separat volt
meter og bygge et separat mA-meter med et system
til 1 eller 2,5 mA. Eventuelt kan du bruge et 5 eller
10 mA system til strømmåling, og så lave et par
lave strømområder på voltmeteret, der er jo mange
muligheder. Rent brugsmæssigt er det en stor for
del at have mA- og voltmeter adskilt, for det er
ikke så sjældent, at man skal måle to ting på
samme tid.
— Ja, det gjorde vi jo, da vi målte belastnings
karakteristikken
på
min
ensretter.
Jeg
må
vist
kigge mig lidt om og se, hvad jeg kan finde. Der
er nogle færdige universalmetre, der har en dBskala, hvad bruger man i grunden den til?
— Uha, hvis du ikke ved det, må jeg vist i gang
med en længere forklaring, som nok hellere må
vente til en anden gang.
(fortsættes).

Af OZ7BF, Adelhardt.

Passer højttalertrafoen
i impedans?
De fleste højttalertrafos er som regel mær
ket, hvilken impedans de holder i begge vik
linger, men der er også typer, hvor der ikke
er angivet nogen værdier, og hvis man har
sådanne liggende i rodekassen, kan man godt
være i tvivl, om de i det hele taget er anven
delige.
Har man ikke et meter, hvormed impedan
sen kan måles, så kan man jo altid med et
ohmmeter måle om viklingerne er hele. Tråd
modstanden i primær vil i de mest alminde
lige trafoer som regel være mellem 150 og
500 Ohm. Er modstanden under 100 Ohm, gør
man klogest i at kassere trafoen, medmindre
det måske er en ganske speciel type, hvor
trådtykkelsen er stor.
Hvad nu med impedansen, det var jo rart
at få lidt kendskab til den. Man opklarer let
test dette spørgsmål ved at sætte trafoens pri
mær til det rør, den skal bruges sammen med.
Når man herefter sætter en vekselspænding
på røret, vil man over trafoens sekundær
kunne måle en eller anden spænding med et
alm. vekselstrømsvoltmeter.
NU — kom den!
I
„CQ-PA"
finder
jeg
under
overskriften
„HF
Spoelblok
HA-66"
beskrivelsen
af
en
commercielt
fremstillet „Tuner", som antagelig har interesse for
mange i „OZ-land“, idet den er beregnet for ama
tørbåndene.
Den
består
af
en
stabil
spolecentral,
3-gangs
drejekondensator
med
udvekslingforhold
1:15,
kali
breret
glasskala
med
kantbelysning,
beregnet
for
rørene EF 185 som HF, 6BA7 blander, og EF 80
som oscillator, desuden en OA2 som spændings
stabilisator.
Følgende områder dækkes: 3,5—3,9 : 7—7,4 : 14—
14,4 : 21—21,6 : 28—30 : samt 72—73 Mhz beregnet
for 1600 kHz mellemfrekvens.
Oscillatoren er ECO koblet, mellem G1—G2 på
EF80,
og
der
spores
ikke
tilbagevirkning
eller
„trækning" under afstemning.
Indgangsimpedansen er 300 ohm på alle områder
undtagen 72—73 Mhz-området, hvor den er 72 ohm.
Den totale middelforstærkning er 40 db på alle
bånd undtagen sidstnævnte, hvor den er 25 db.
Signalspejlforholdet er følgende:
75 db på 80 m.
70 db på 40 m.
60 db på 20 m.
55 db på 15 m.
42 db på 10 m.
30 db på 4 m.

Når man så tilslutter højttaleren, skal
spændingen falde til det halve, hvis de tre
dele passer sammen. Det er bedst at sætte 800
—1000 Hz ind på røret, men det kan også lade
sig gøre med 50 Hz.
Nu ved jeg godt, at denne metode ikke er
helt korrekt, men den giver dog med simple
midler et fingerpeg i den rigtige retning.
Man kan på samme måde sætte en veksel
spænding over en drosselspole eller trafo og

måle spændingen over klemmerne og så finde
impedansen ved at belaste delen med en
modstand, til spændingen falder til halvdelen
af ubelastet værdi. Modstandens størrelse skal
nu være lig impedansen.
Disse impedansmålinger skal helst foreta
ges med et rørvoltmeter, da dette jo faktisk
intet egetforbrug har, men til alm. målinger,
hvor der ikke forlanges 0,1 % nøjagtighed,
kan man godt bruge et alm. vekselstrømsvoltmeter, blot det har nogenlunde høj indre
modstand.
MF-undertrykkelse bedre end 80 db. Følsomheden
er fremragende, nemlig bedre end 1 microvolt for
et 10 db signal/støjforhold og 50 mW output med
et 30 % moduleret AM. signal.
Oscillatorens stabilitet efter 20 minutters opvarm
ning er fuldkommen, og i opvarmningstiden andra
ger driften 0,1 %.
Nødvendig strømforsyning: 6,3 volt — 1,5 amp.
og 250 volt — 30 mA. Tunerens mål er følgende:
23X18x19 cm, og vægten 2,8 kg (!). Prisen opgives
til 220 N france, og den fremstilles af „Mics-Radio"
20 Avenue des Clairions, Auxerre, Frankrig.
OZ3Y.

***
Ulovlige radioudsendelser.
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E. B.
Børge Nielsen.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA

Nitter, skruer og
andre duppeditter

Jeg har tidligere været inde på den mest almin
delige måde til fastgøring af løsdele, nemlig ved
hjælp af skruer og møtriker. Der findes imidler
tid en række andre elementer, som det nok er
værd at stifte bekendtskab med.
Gevindskæring
kan
være
møjsommelig
og
tid
krævende, og der er derfor i de sidste år frem
kommet selvskærende skruer, som, særlig til plade
arbejde, kan benyttes med stor fordel. Man borer
blot et hul, men da hullet hverken må være for
stort eller lille og skal svare til pladetykkelsen,
ja, saa er det ikke saa nemt alligevel, medmindre
man da sætter sig ind i de forskellige forhold,
hvad denne artikel skulle hjælpe med til.

De selvskærende skruer er fremstillet af hær
det stål og findes i to udgaver, nemlig typen
A, skrue med spids og typen Z, stump skrue. De
kaldes også „ galopskruer “, og de findes med un
dersænket
hoved,
rundhovede
og
linsehovede.
De
benævnes med størrelsesnumrene 2 til 14, og tyk
kelserne går fra 2,2 mm til 6,4 mm. Længden
ligger fra W’ til 2”.
Skruerne egner sig bedst til pladearbejde, men
er også fortrinlige til indskruning i kunststoffer.
Skruerne er slet ikke så dyre, som man skulle
tro. Prisen ligger fra 3 til 6 kr. pr. 100 stk.
Hulmaal for selvskærende skruer Type A (med spids)

Hulmaal for type Z (stump)
Staalplade, ustfri plade
messin gplade
Skrue nr.
diameter
mm

Aluminiums
legeringer

Plade
tykkelse
mm

Boret hul
mm

Boret hul
mm

nr. 4
2,85

0,4-0,5
0,8-1,2
1,5
1,9

2,2
2,4
2,5
2,6

2,2
2,3
2,3

nr. 6
3,48

0,5
0,6-0,8
0,9-1,2
1,5
1,9

2,6
2,7
2,8
3,0
3,

2,6
2,7
2,8

nr. 7
3,84

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

2,
3,0
3,
3,3
3,6

nr. 8
4,14

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

3,0
3, 1
3, 3
3,
3,8
3,8

3,0
3,3
3,5
3,8
3,8

nr. 10
4,72

0,6-0,9
1,5

3, 7
3,9

3,5
3,7

nr. 12
5,38

0,6-0,9
1,5
1,9
3,2

4,2
4,5
4,6
5,0

4,3
4,4
4,7

2,9
3,0
3,1
3,5
3,5

Kunststof
Fenol- og Aminokunststoffer

Cellulose-, poly
styren og akrylstoffer

Skrue nr.

nr. 2
nr. 4
nr. 6
nr. 7
nr. 8
nr. 10
nr. 12
nr. 14
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Huldiameter
mm

Huldiameter
mm

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

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

Samling ved hjælp af nitter.

Samling ved hjælp af rørnitter.

Vi kender alle de almindelige nitter, som for
binder alt lige fra radiodele til dampskibe, men
hvor
mange
amatører
benytter
sig
egentlig
af
denne nemme og billige samlingsmetode. Da det
for amatørernes vedkommende kun drejer sig om
smaa nittestørrelser, er værktøjet en billig udgift,
og man kan endda klare sig med en lille hammer.
Imidlertid er det her som andetsteds, at skal nitningen være smuk og holdbar, skal der lidt værk
tøj til. Fagfolk kalder værktøjet en „knapmager“,
en stålstift, der har en hulning i den ene ende,
som tilsvarer nittens hovedfacon.

Disse nitter bruges overordentlig meget i radio
fabrikationen og kan med stort held benyttes af
amatørerne.
Rørnitter
fabrikeres
af
trukne
rør
og kan fremstilles i enhver længde og i alle teknisk
mulige
udførelser.
Der
sælges
lukkeværktøjer
til
enhver af disse typer, men et simpelt stykke
værktøj som angivet under nitning, kan også bru
ges
her.
Figuren
viser
rørnitter
i
fabrikations
stadiet, og man ser let, hvilke muligheder, der er
til stede i at fremstille nitter ud fra rør.

Nitter findes i handelen i kobber, jern, messing
og aluminium. De sidste er nemme at arbejde
med
og
benyttes
meget.
Aluminiumsnitter
findes
i
rundhovede
og
undersænkede,
og
tykkelserne
varierer fra 1,5 mm til 8 mm, medens længderne
går fra 4 mm for de smås vedkommende til 50 mm
for større nitter. Og prisen er overmåde billig.
100 stk. nitter i aluminium 3 mm tykke og 20 mm
lange koster 1 kr. Så det må siges at være en
billig form for samlingsforbindelser.
Der er ikke megen teknik og kunnen i brugen
af nitter. De to stykker, der skal samles, bores
med et hul, der er 1/10 mm større end nittens dia
meter,
og
nitten
sættes
igennem.
Hovedet
skal
ligge an mod et plant underlag, eller underparten
af knapmagerværktøjet, som f. eks. er opspændt
i skruestikken. Overparten anbringes mod nittens
anden ende, og en hammer får knapmageren til
at give nitten en pæn, holdbar afslutning. Der fin
des i handelen specielle tænger til nitning, men
det skulle ikke være nødvendigt til amatørbehov.
Undersænkede nitter kræver undersænkning i det
materiale, der skal nittes, saa nittehovedet kan
ligge i plan, hvilket også gælder selve nitningen.
Med lidt øvelse er det ikke svært at foretage
smukke nitninger, man skal hovedsagelig koncen
trere sig om den rette længde af nitten. For kort
en nitte giver en svag nitning, og for lang en nitte
giver vanskeligheder med formningen af det nye
nittehovede.

Rørnitter.

Nitternes længde varierer efter ethvert ønske, og
diameteren går lige fra 0,8 mm og op til 20 mm.
De
forskellige
indbyrdes
størrelsesforhold
fremgår
af tabellen, som dog kun angiver nitter fra 2 mm
diameter til 6 mm.
I stedet
levere rør

for kraven foroven
med en eller to

kan fabrikkerne også
sikker længere nede

fig.
En sådan nitte anbringes i et udboret hul med
kraven under materialet, hvorefter det materiale,
der stikkes op over materialet, nittes ned mod
dette. På denne måde fremstilles stikben, og man
vil
herefter
nikke
genkendende
til
mange
små
„duppeditter",
hvis
„fabrikationshemmelighed"
hermed er afsløret. Rørnitter i alm. typer koster
fra 12 til 20 kr. pr. 1000.

NITTEVÆRKXØJ
Til venstre en almindelig nitte,
en underpart med form som nittehovedet.
Værktøjet
foroven
som ved hjælp af
nitteende.

der

hviler

på

har
en
tilsvarende
runding,
hammerslag former den frie

Til
højre
en
rørnitte.
Nitteværktøjet
foroven
har en spids, der svarer til røret, rundingen lægger
kraven ud og ned.

di
ds
s
k
d
Z

4
2
3
5
6
3,2
4
45
6,5
8
»,5
0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 05 0,75 0,4 0.5 0,75 0,5 0,75 1
0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6 0,8 1 0,8 1 ',3
1 1,3 1,5
2,2
2,7
4,3
6,4
3,2
5,3
1^| 1,7 1,7| 2 2 [2,2 2,21 2,51 3
2,5 | 3 | 3.5
3 13.51 4
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OZ, 5. årg., nr. 10: Efter radio-udstillingen i
september
modtog
EDRs
sekretær
flere
breve,
bl. a. skrev en mand: »Jeg kunne tænke mig at
få sådan en kortbølge. Jeg har en ven i Austra
lien. Hvor mange lamper skal jeg bruge i apparatet for at få ham på højttaler.«(!)
OZ,
5.
årg.,
nr.
9:
Efter
generalforsamlingen
blev
bestyrelsen
præsenteret
for
en
regning
på
ca. 16 kroner. Det viste sig, at nogle af vore med
lemmer havde fået drikkevarer for et større be
løb, end de havde betalt. — Det kan være galt
nok. at det sådan skal gå ud over foreningens
kasse, men det er dog værre, at EDR har med
lemmer med en så »anløben« moral.
OZ, 5. årg., nr. 9: En af vore læsere gør os op
mærksom på, at der her i landet faktisk ikke er
sat nogen grænse for den energi, amatørerne må

det

sende med, når blot senderen er styret. I loven
om amatørsending af 26. februar 1926 står, at der
ikke må benyttes mere end 100 Watt energi til
svingningslampen! Der er næppe mange af os, der
føler trang til at belaste krystaloscillatoren med
meget mere end 10 Watt, så vi har kun grund til
at være tilfredse.------------------------ Da loven blev lavet,
havde man øjensynligt ikke tænkt sig mulighe
den af, at amatørerne nogensinde ville nå så vidt,
at de fik brug for styrede sendere.
OZ, 5. årg., nr. 9: På radiobranchens udstilling
havde EDR også en stand, og der indtrådte en
lille episode, som i al sin pudsighed ikke føltes
smigrende for vor stand. En ældre dame arri
verede med en gammel hylekasse under armen:
»Er
det
radio-museet,«
spurgte
hun.
Da
svaret
var benægtende, udbrød hun
forundret:
»Ja, da
synes jeg skam ellers, det ligner sådan noget.« —
Vi håber, at den venlige dame har fået afleveret
sin gave til det rigtige radio-museum, som fand
tes andet sted i »Forum«.

TRAFFIC-DEPARTMENT

muntre h j ø r n e

beretter

Forventningens glæde
Traffic manager: OZ2NU
P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

6PA

Nu ser jeg Jens Post dreje om hjørnet, så
skal han kun ind til smeden og dyrlægen —
og så har du dit kære OZ.
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Spørgeskemaet til ARRL
Det var maaske for optimistisk at regne med, at
samtlige licenserede medlemmer af EDR ville ud
fylde og indsende det spørgeskema, der fandtes i
sidste nr. af »OZ«. Men vi var faktisk i besiddelse af
denne optimisme, ikke mindst, da det krav vi stil
lede til de paagældende amatører ikke rummede no
gen ulejlighed. Vi vil antage, at den største gene
var det, at der skulle klippes i »OZ«, men ogsaa den
kunne man komme uden om ved at skrive spørgsmaal og svar paa et særskilt stykke papir.
Sandt at sige var det en meget lille procentdel
af amatørerne, der besvarede henvendelsen, maaske
nok til at vi kan foretage en skønsmæssig besvarelse
over for ARRL.
Men det er ikke tilfredsstillende for os.
Vi vil helst være i stand til at fremsende en sta
tistik, der har bund i virkeligheden og som kan
give en reel karakteristik af dansk amatør-radio.
Idet vi siger tak til de amatører, der allerede har
indsendt spørgeskemaet, maa vi paany opfordre alle
øvrige amatører til at gøre sig den ulejlighed at
udfylde det paagældende skema — eller en afskrift
deraf — og indsende det til EDR’s Traffic Depart
ment inden 30. juni 1961.
Kun ved 100 pct.s deltagelse vil statistikken faa
sin rette værdi.
OZ2NU.
Til vore licenserede yl’s og xyl’s.
Fra OZ1MR har vi modtaget nedenstaaende:
Da jeg i den korte tid, jeg har været licenseret,
har erfaret, at der synes at være ret stor interesse
for qso’s med yl-stationer, selv om det er paa cw, vil

jeg gøre opmærksom paa, at hvis der er OM’s eller
YL’s, der ønsker skeds med USA-YL’s, kan jeg faa
det
arrangeret
gennem
Y.L.R.L.,
hvilket
betyder:
Young Ladies Radio League —, der er tilsluttet
ARRL.
Y.L.R.L. udsender et medlemsblad og er stærkt
interesseret i YL-aktiviteten i OZ-land, saa hvis
OZ-YL vil være venlig at sende mig et par ord om
deres aktivitet paa baandene, vil j eg være taknemlig.
Inden jeg slutter, vil jeg gøre opmærksom paa, at
qsl herfra er 100 pct. — ogsaa til DR-amatører.
73 &88 og god DX
Margaret Rasmussen, OZ1MR.
— tak skal du ha’, Margaret, og lad mig tilføje,
at YL-stof er yderst velkommen under »Traffic De
partment beretter«.
OZ2NU.
Meddelelse fra YU-land.
Gennem IARU-Reg. I har vi modtaget nedenstaaende kopi af et brev, der er modtaget fra sekretæ
ren i S. R. J. (Mr. S. Ribar, YU1AX).
Det er kommet til vort kendskab, at C.A.V. —
organisationen af czechoslovakiske radioamatører
— har indstiftet et diplom — ZMT (denne forkor
telse er ikke helt klar for os — men betyder noget
som „kamp for fred“). I reglerne for ZMT-diplomet er det bestemt, at man skal kontakte østblok
landene såvel som Jugoslavien.
Senere hedder det i brevet:
SRJ er aldrig blevet spurgt af CAV om godken
delse eller om fastsættelse af de gældende regler,
hvilket vi gerne vil understrege over for Reg. Ihovedkvarteret. Ved et brev af 9. dec. 1960 har
SRJ kraftigt protesteret over for CAV mod dens
egenmægtige
benyttelse
af
YU-amatørerne
for
ZMT-diplomet.
Som det er kendt af Reg.I-Divisionen, er SRJ
altid villig til at samarbejde med alle amatør
organisationer overalt i verden og at deltage i
contests arrangeret af dem, såfremt de er åbne
for amatører i alle lande.
Må vi venligst anmode Dem, hr. sekretær, om
at informere Executivkomiteen og alle medlems
organisationerne under Reg. I om vort standpunkt
vedrørende ZMT-diplomet.«
OZ5BQ meddeler:
Dr. OZ2NU.
Du bedes venligst sætte en lille skrivelse i OZ,
der siger, at jeg gerne for fremtiden vil have mig
frabedt, at ulicenserede stationer benytter mit kaldesignal.
73 de OZ5BQ.
Europamesterskabet i rævejagt.
Under henvisning til artiklen herom i april nr. af
»OZ« og senere detaljeret omtale i »QST« fra EDR’s
Traffic Department skal vi citere følgende uddrag
af et brev dateret den 22. maj d. a. fra S. S. A.s
fungerende formand, SM5AZO, der skriver:
»Angaaende rævejagts EM har jeg til min store
sorg ikke hørt en lyd fra vore rævejagende venner
i OZ. Anmeldelse skal vi helst have i maj. Ved du,
om der kommer nogen eller nogle? Det ville være
trist, om der ikke er nogen OZ-hams, der kan
komme til os.«
— skal EDR virkelig ikke været repræsenteret
ved denne store begivenhed. Se endnu en gang
oplysningerne i april »OZ«. Traffic Department vil

som altid gerne være
af dansk deltagelse.

behjælpelig

med

arrangement
2NU.

OD5CV har haft
en ekspedition til Goa (CR8) og forsøger nu at
komme til Diu og Damoa, to andre portugisiske
enklaver ved den indiske kyst.
I samme forbindelse kan det nævnes, at der går
ubekræftede rygter om, at OZ7SM vil komme i gang
fra de samme øer med ssb på hjemvejen fra Hong
Kong.
Nye lande til DXCC.
I fortsættelse af vor oversigt over kommentarer
til prefixer gældende for DXCC, som vi bragte i
sidste nr. af OZ, skal vi i dag bringe to nye lande
Kure
Island
og
Øst-Pakistan.
ARRL
godkender
qsl’s herfra efter 1. juli 1961. Det er ogsaa muligt
at finde nye prefixer hver uge, men de er ikke alle
lige legitime. Men følgende er paalidelige:
Central Afr. Republik: TL8 (ingen aktivitet i
øjeblikket)
Congo Republik: TN8
Tchad Republik: TT8
Ivory Coast anvender allerede TU2, men herom
foreligger der ikke noget officielt.
Endvidere har den afrikanske stat Gabon taget
prefixet TR8, men heller ikke herfra er der nogen
aktivitet i øjeblikket.
OX3BL er qrv
paa 14 mc/s — nærmere betegnet paa ca. 14,060 kl.
20,00
z, men han er også truffet tidligere på afte
nen med meget kraftigt signal. QTH er Kap Tobin,
7 km syd for Scoresby-sund.
Bent kalder ofte udelukkende cq OZ — saa giv
ham et call, når I hører ham.
Fra Comore Islands
vil vi inden længe kunne høre FB8CE med nyt sta
tionsgrej. Det nye FH8-prefix vil ved den lejlighed
for første gang blive anvendt for Comore-islands.
Hans call vil blive FH8CE.
Malaya.
Styrelsen
inden
for
Malayan
Amateur
Radio
Transmitters’ Society har fremsendt følgende for
slag til I ARU:
1) Power Input skal begrænses til et maksimum
af 250 watts på 10, 15 og 20 mtr. båndene.
2) CW skal have et separat område i den lave
ende af 10, 15 og 20 mtr. båndene som følger:
10 mtr. 200 kc/s
15 mtr. 150 kc/s
20 mtr. 100 kc/s
3) Traffic vedr. meddelelser til 3-person skal af
vikles paa cw undtagen i tilfælde af nationale
nødtjenester.
Underskrevet:
J. H. Cottier S. A. Faulkner S. Read
9M2HC
9M2DB
President
Sekretær

VS1FZ
Kasserer

Kopier af ovennævnte resolution er fremsendt til
alle medlemsorganisationer under IARU og til et be
grænset antal DX’ere. Omend nogle medlemmer af
vor organisation ikke fuldtud deler opfattelserne i
dette forslag, føler vi, at det er et fair kompromis,
som
skulle
kunne
møde
almindelig
godkendelse
blandt majoriteten af radio-amatører, der anvender
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deres fritid til kontakter på 10, 15 og 20 mtr. bån
dene.
S. A. Faulkner,
Hon. Secretary.
Vedrorende ansogning
om diplomer, henstilles det til de eventuelle ansø
gere først at henvende sig til Tr. Dept. for at få til
sendt ansøgningsskema — såfremt sådant findes —
og betingelserne iøvrigt for opnåelsen af det på
gældende diplom.
Vedrørende DXCC gælder det, at vi for tiden ikke
har ansøgningsskemaer, hvorfor ansøgere til dette
diplom bedes opføre forbindelserne i den orden, som
er opgivet under prefixlisten bag i EDR’s QTHliste.
Denne opstilling skal udføres i to eksemplarer.
Næste QST fra EDR’s Tr. Dept. bringes
søndag d. 25. juni d. a. kl. 09,00 DNT på ca.
3625 kc/s. Derefter holdes der officielt pause
indtil søndag d. 30. juli d. a.
Såfremt der skulle vise sig sager af aktuel
interesse, vil en ekstra-udsendelse dog blive
arrangeret.
Avertering herom bringes i så tilfælde fra
kl. 08,45 DNT.
Lyt derfor på frekvensen hver søndag fra
kl. 08,45 DNT.
— og må vi så til sidst endnu en gang erindre om
det omtalte spørgeskema. Det gælder alle licenserede amatører, hvadenten de har fået deres licens i
år, eller denne begivenhed ligger 30—45 år tilbage i
tiden. Vi er alle EDR-medlemmer, og det er en for
pligtelse for vor forening, som vi skal hjælpe den
med at opfylde. Nu er det op til dig, at dette kan
lade sig gøre.
Box 335, Aalborg venter dit brev.

I den forløbne måned har forholdene, efter hvad
man kan bedømme af rapporterne, været meget
varierende, hvad der på dette tidspunkt i solplet
perioden heller ikke er noget mærkeligt i. Det synes
stadig, som om fyrre og især tyve meter er de
bedste bånd for DX traffic. Men vor store firs
meter DX’er 7JV fortalte mig forleden, at der
stadig er noget at lave omkring 3,8 Mc. Han har
nemlig foruden de traditionelle VE og VO lavet
VP9 og HZ. Fyrre meter har 4LP holdt varmt, og
han har bedt mig sige, at alle, der er interesseret
i at få forbindelse med VK5KO, kan henvende sig
til ham, og han vil så få fastsat en sked. VK5KOs
frekvens er ca. 7007 kc, og han høres normalt her
hjemme omkring 21z.
En del ssb amatører har måske bemærket, at der
ligesom ikke er så mange DX stationer paa ssb oppe
i den høje ende mere. Grunden er, når vi ser bort
fra condx, at stadig flere og flere ssb stationer er
begyndt at køre i den lave ende af fonebåndene.
Særlig på tyve meter er det, blandt mange stationer
i Nord- og Mellemamerika, blevet moderne at køre
nede omkring 14,130 Mc, denne frekvens er, oplyser
5KG, den almindelige call frekvens, og såsnart man
har fået QSO, skifter man til en anden frekvens i
nærheden. En stor fordel ved at køre i denne ende
af båndet er, at man er helt fri for den til tider me
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get generende US QRM. Et utal af sjældne stationer
er blevet hørt dernede, og mange med signaler,
der var så svage, at man aldrig have hørt dem,
hvis de havde ligget oppe på de almindelige ssb
frekvenser. Der er ikke megen dansk ssb aktivitet
i denne ende af båndet, så jeg vil anbefale så mange
som mulig også at benytte den.
Kerguelen Island har foruden FB8XX nu også
FB8PN til at hjælpe med at holde DX båndene
varme. Læg forøvrigt mærke til, at disse stationer,
når de er i forbindelse med andre franske stationer,
ikke sender preflxet i kaldesignalet. Hvad de vel
sagtens gør for at undgå for meget break-in.
3V8CA, der er den eneste aktive, og måske også
licenserede, amatør i Tunis, rejser tilbage til USA
i juni, men regner dog med at komme tilbage til
endnu et 2 års ophold senere på året.
Det ser ud til, at der efter mange års fravær igen
vil komme aktivitet fra Java, hvor K3HVN har fået
licens som PK1SX, han har tillige fået godkendelse
af FCC, således at Java kan blive strøget af den
forbudte liste. QSL skal sendes til hans hjemmeadresse.
8KB beder mig hilse fra OX3NK, der hver aften
1830z er aktiv på 14.012 Mc. Ole er interesseret i
at få qso med så mange OZ som muligt, så prøv en
gang at lytte efter ham.
Ex 5A5TR YA1IW, der for tiden er i Algier, hvor
han ikke har kunnet få licens, regner med, at hans
næste arbejdsplads bliver i Mauritanien, så han
håber på at få et FF7 call. Hans station var, sidste
gang jeg talte med ham, en KWM-1.
4LP har sendt frekvenserne på flere af fyrre meter
DX stationerne: UM8KAF . 004, PY4ADC . 007—7SO
. 009, CE1AD . , Y04WI/MM . 008.
Et par QSL adresser:
TU2AL ex FF4AL til W3KVQ el. BP 1712 Abidjan,
Cote dTvoire.
HP1IE via W2CTN.
5U7AC via W9RKP.
5A3TQ box 263, Benghazi, Libya.
KG4AB box 19, Navy 115, N Y C, NY USA.
601LB box 136, Mogadiscio, Somalia Republic.
JT1KAA box 639, Ulan Bator, Outer iVlongolia.
OA4BR box 538, Lima, Peru.
TI2CMF via W2CTN.
EP2AF, R E. Sanderson, US Embassy, APO 205
NY NY USÅ.
Tak til 4RT/7GN, 5DX og 7KV.
Band-rapporter:
3.5 Mc/s CW:
OZ2NU: SM - LA - OK - DJ - PA - OH - GW UC2 - YU3 - OZ.
3.5 Mc/s Fam:
OZ2NU: OZ - SP - G - LA - DM - DL.
7 Mc/s CW:
OZ2NU: Hele europa + PY1SO.
OZ3CF: UI8 - IT1 - W3AHX,3WJD og OY8RJ.
OZ4LP: UM8KAF - UA9FX - UI8KIA - PY4ADC,
7SO - ZC4AF CE1AD - VE1ABD - VK5KO - 9M2DW
+ W’s.
7 Mc/s Fam:
OZ2NU: OZ - SM - G.
14 Mc/s CW:
OZ2NU: W/VE - 4X4MX - JA6AO - 7AD - OX3BL
- UAØRV - LU1DEN/2ACH/8EN - 3V8CA - TA5EE
- KL7AL - TN8AU - 3A2BK - VQ8BG - OA3D -

VQ4KRL - CX4CZ - PY6HL - KP4ANJ - TI2CMF HK7ZT - CN8MB.
OZ3CF: HS2M - XS2M - XS2TH - JAl.3,7 - VS1.6
- KR6 - KH6 - KL7 - KG1 - VK5NQ - 5A3 - AE1 TN8 - PY7LJ (Fernando Noronha) LA4WH/P (Jan
Mayen) og LA1BF/P (Bjørnøya).
OZ5DX: V4AA - KZ5MQ - KG4AB - VK5NO ZL4JP - TF3AB - HP1IE - DU7SV - ZP5LS - JA5FQ
- UM8FZ - UG6GG - KL7AL - PY - LU og W’s.
OZ4RT: DU7SV - 7G1A - HP1IIE - KV4AA KG4AB - UI8 -W’s.
OZ7GN: KZ5WZ - TI2PZ - PY3DB - KV4AA UH8 - W’s + Eu.
OZ7KV: CR7IZ - DU7SV - EIØAB (Aran Isl.) HP1IIE - JT1KAA - KG1AA - KH6DLF - KZ5TD MP4BCY - OZ4BR - SM6VY/PQ5 (Kamina-basen i
Katanga) - TI2CMF - TN8AG - TT8AG - TU2AL UA1KED (Franz Josef land) - UAØKAE - UG6AW UH8ML - VQ3KRL - VS6DV - 601LB - 7G1A -W JA - PY.
OZ8KB: KL7AL - EA3 - IIS1ZEI - OX3NK + W.
14 Mc/s Fam:
OZ2NU: G - OH - SM.
14 Mc/s ssb:
OZ5KG: HL9KS - ZD1ES - HS1X - W7HMP/KB6
- KX6AC - VP5BD - VP7BV - VK7AI - VK9NT OZ7BQ: VU2RX - UJ8AG - K5LWN/VP9 UG6KAA - VQ4 - KG1 - W’s + Eu.
21 Mc/s CW:
02NU: HA8 - UA9 - W9.
OZ4RT: VQ2IE - 5A3TQ - KX6BU.
OZ7GN: ZP5LS + Eu.
OZ7KV: 7G1A.
Tak for rapporterne denne gang og paa genhør
i næste måned.
73 og god DX OZ7BQ/Joc.
Rapporterne bedes fortsat sendt
Rasmussen, Borgevej 31, Lyngby.

til:

Hans

Jørgen

2-meter klubbens juni-test.
Vi minder i sidste øjeblik om testen den 17/18
juni — se nærmere i OZ for maj, side 156. Og husk
at indsende logs til OZ7BR senest 25/6.
Af hensyn til amatører, der ikke før har deltaget
i en VHF-test, er det måske på sin plads her at
føje nogle supplerende oplysninger til de testregler,
der er opstillet i OZ for maj. I rubrikken Remarks
anføres modstationens position (QTH under testen).
I rubrikken Points skrives afstanden mellem egen
station og modstationen i kilometer (uanset at den
pågældende rubrik også bærer overskriften Do not
fill). Tiden bør opgives i DNT. Husk også foroven
på logbladet at opgive den QTH, hvorfra man del
tager i testen; dette er nødvendigt af hensyn til
kontrollen.
Vi håber på en god og spændende test. Perioder
nes usædvanlige længde vil jo nok gøre det noget
anstrengende, hvis man vil være med fra først til
sidst. Men på den anden side har vi muligheden
for at jagte såvel de meget fjerne som de meget
svage stationer, hvilket må siges at være i alles
interesse.
Det ville sikkert være nyttigt, hvis vi kunne få
et passende antal tilkendegivelser om, hvorvidt vi
bør beholde de nuværende midlertidige regler for
juni-testen.
Midtjydsk VHF-stævne 29/30 juli i Silkeborg.
Atter i år har de midtjydske VHF-amatører plan
lagt et sommerstævne i Silkeborg. Datoen er hen
lagt til udgangen af juli for at den ikke skal kolli
dere alt for meget med feriesæsonen på den ene
side og forberedelserne til EDR’s årlige VHF'-dag
på den anden.
Amatører øst for Storebælt, der har lyst til at
deltage, bedes henvende sig til OZ5BK, såvidt mu
ligt inden 1. juli. I tilfælde af større tilslutning af
amatører øst for Storebælt vil programmet i år
blive udvidet med en sammenkomst lørdag aften,
løvrigt bliver programmet det traditionelle -— sejl
tur til Himmelbjerget m. m.
Det endelige program vil blive bragt i næste
nummer af OZ. Så husk at skrive til OZ5BK, Børge
Kristensen, Absalonsgade 26, Silkeborg.

Gode forhold i maj.

2-meter klubbens møde den 24. juni.

Efter de indgåede rapporter at dømme må maj
siges at have været en god måned på 2 meter.
OZ3NH (Farre) melder om mange dage med fine
forhold og en hel del forbindelser mellem lands
delene samt med SM6, SM7 og Nordtyskland. Bed
ste QSO var med DL1LB den 18/5.
OZ4AU (Thisted) har wkd adskillige tyske sta
tioner samt G2XV den 17/5.
OZ4KO (Ikast) har i hovedsagen holdt sig til de
lokale stns, men har dog noteret sig for OZ7HJ og
OZ5AB, sidstnævnte den 28/5. 4KO bebuder større
aktivitet nu, da han er helt færdig med sin nye
modtager.
OZ6ML (Thisted) havde en fin aften onsdag den
10. maj. QSO blev opnaaet med OZ8KO, OZ5SE,
OZ5BK,
OZ7TW,
OZ7AG,
OZ5J,
OZ8EDR
Og
OZ3JD — i den angivne rækkefølge og alle med
god styrke uden QSB.
OZ7LX (København) beretter ligeledes om gode
forhold og mange QSO mellem landsdelene. Derud
over er der den 24/5 opnået QSO med DL6QS i
Cuxhafen (144.130), DJ5HG i Hamburg (145.360)
og DL3UZ i Lübeck (144.550).

Desværre
var
vor
formand,
OZ7BR,
forhindret
i at komme — forretninger maa jo gå først — og
OZ5MK indledte derfor i hans sted. Programmet
var ikke omfattende; det bestod i en omtale af for
skellige mindre tekniske nyheder.
Først en 2-meter Converter med 3 transistorer —
den nye AF 102 som HF-trin, medens oscillator og
blandingstrin begge er bestykket med OC 171. Der
anvendes varistor-afstemning af oscillatoren.
Dernæst
en
superregenerativ
detektoropstilling
med OC 171 — også til 2 meter. 5MK er en af de
amatører, der i den sidste tid har syslet med en
sådan opstilling. Der synes ikke at være nogen som
helst vanskelighed ved at få den til at arbejde.
Diagrammet er angivet af Philips. — Til dem, der
maatte
have
betænkeligheder
ved
anvendelsen
af
en
transistoriseret
superregenerativ
detektor
uden
HF-trin skal siges, at forstyrrelserne kun kan kon
stateres over et meget begrænset omraade — inden
for
højst
300
meter,
afhængigt
af
antenne
og
position.
Samt endelig den allerede nu populære Halo
antenne. Her burde vi jo have en illustration, men
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for ikke at risikere, at en sådan bliver udskudt til
et senere nummer — tegneren har travlt — er det
nok bedst, vi prøver at nøjes med en beskrivelse.
Dipolen bestaar af et stykke 4 mm messing, der
er bukket i cirkelform således, at diameteren er
279 mm og de to frie ender ca. 1—2 mm fra hin
anden. De frie ender kan nærmes henholdsvis fjer
nes fra hinanden. Dette sker på den måde, at disse
er forsynet med gevind; den ene med højre og den
anden med venstre gevind, og en trolitulmuffe, ca.
25 mm lang og ca. 12-—15 mm i diameter, er aksialt
forsynet med tilsvarende gevind og skruet ind over
dipolens to ender. Drejer man nu trolitulmuffen i
den ene retning, trækker man de to ender af dipo
len mod hinanden, og drejning i modsat retning
fjerner dem fra hinanden.
Man kan godt lave dette afstemningsorgan på
andre måder; én amatør vides endog helt at have
udeladt det og har alligevel kunnet foretage af
stemningen tilfredsstillende. Men metoden med tro
litulmuffen må absolut anbefales, idet afstemningen
ingenlunde er ukritisk.
Så kommer vi til koaksialkablet (50 ohm). Dettes
kappe er forbundet til dipolens midte, altså diame
tralt
modsat
trolitulmuffen.
Inderlederen
forlænges
med et stykke 1 mm tråd, der føres ud langs dipo
len i en afstand af 13 mm fra denne. Den frie ende
af denne tråd fastloddes til en keramisk blok
kondensator paa 2 nF, og længden af tråden inclusive kondensatoren skal være 112 mm. Den frie
ende af kondensatoren loddes nu fast på dipolen
i de nævnte 112 mm’s afstand fra dipolens midte,
og Halo-antennen er færdig.
Anbringelsen på en mast foregår bedst ved at
lodde dipolens midtpunkt fast til et messingrør,
gennem hvilket der først er boret hul, så dipolen
kan skydes gennem dette.
70 ohm kabel kan også anvendes, men man må
da
eksperimentere
--med
længden
af
ovennævnte
trådstykke på 112 mm og dettes fastgørelsespunkt
på dipolen.
2-meter klubbens næste møde
er fastsat til onsdag den 28. juni kl. 20 i lokalet
hos Sonofon, Gentoftegade 118 (indgang i gavlen).
Vi skal først og fremmest snakke test, men der vil
eventuelt komme et og andet af teknisk art på
programmet også.
„Krystalpyramiden"
, er navnet på nedenstående figur, som jeg har set
i det østrigske kortbølgetidsskrift „OE“. Man har
her på en fiks maade overblik over, på hvilke må
der man kan nå 144 Mc fra et givet krystal. Strengt
taget burde figuren også medtage de tal, fra hvilke
man kan nå 146 Mc; men en sådan udvidet pyra
mide kan man jo let selv lave — eller eventuelt en
særskilt pyramide for 146 Mc.
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Laver vi endnu en opstilling, hvor vi dividerer
144 med tallet 5, finder vi bl. a., at den femte har
moniske af 28.8 falder på 144 Mc. Hvoraf man ser,
at man helst ikke skal anvende området 28—30 Mc
som variabel mellemfrekvens, med mindre den på
gældende
modtager
anvender
en
mellemfrekvens,
der er så høj, at oscillatorens oversvingninger fal
der uden for området 144—146 Mc.
Det kan være af interesse at nævne, at man fra
krystalfrekvensen 9.6 Mc kommer på 144 Mc ved
en femdobling kombineret med en tripling.
Og mon ejere af krystaller til modelstyringssen
dere har tænkt sig, at disse kan bruges i 2-meter
senderen? Frekvensen er 27.12 Mc, og da krystallet
er et overtonekrystal med grundfrekvensen ca. 9.04
Mc, ses det af krystalpyramiden, at den sag er helt
1 orden.
Dog er vi så forpligtet til at anvende 36 Mc i et
af trinene, og her kan vi måske komme ud på dybt
vand, hvis naboens TV-kasse anvender en mellem
frekvens i det område.
Endelig kan det nævnes, at krystaller på 450 Kc
og lidt over kan bruges i 2 meter senderen. Man
lader det svinge på den 5. overtone, 2.250 Mc. Der
efter en dobling til 4.5 Mc — eventuelt går det
med en firedobling til 9 Mc, og det kan laves i én
dobbelttriode. Og med to yderligere dobbelttrioder
når vi derefter til 144 Mc.
Sidstnævnte eksempel bør maaske nærmest be
tragtes som et kuriosum, for de fleste vil vel fore
trække at have så få trin i senderen som muligt.
Men det understreger betydningen af også at tage
tallet 5 med i sine undersøgelser af, hvorvidt de i
skuffen tilstedeværende krystaller kan anvendes på
2 meter eller ej.
Mogens Kunst, OZ5MK.

IHHC bestyrelsesmøde i Goteborg.
I dagene 27.—29. april 1961 afholdtes i Goteborg
hos SM6AEN det andet bestyrelsesmøde i INTER
NATIONAL HAM HOP CLUB’s skandinaviske afde
ling.
Formanden,
OZ5WJ,
indledte
med
at
takke
SM6AEN for hans store arbejde, der afspejlede sig
i den stærke fremgang i medlemstallet i Sverige,
og fortsatte med at omtale den kommende sommers
besøgende. Der ville fra den danske ambassades
kontor i London blive tilsendt G3CED nogle turist
brochurer over danske byer, som saa kunne ud
leveres til de amatører, der ønskede at besøge
Danmark. OZ5WJ bød også velkommen til vor nye
kasserer, OZ3GW, der her deltog for første gang,
idet OZ4IP paa grund af kursusdeltagelse ikke læn
gere så sig i stand til at overkomme arbejdet. Det
vedtoges,
at
kontingentet
fortsat
skulle
opkræves
ved udsendelse af postanvisninger, og at kasse
beholdningen skulle indsættes på en bankbog. Med
lemskortet for året udsendes, når kontingentet er
betalt.
Derefter fik SM6AEN ordet og oplyste, at der nu
var 37 medlemmer i Sverige med en god fordeling
over hele landet. Der var i årets løb sendt cirku
lærer til alle medlemmer for at vedligeholde kon
takten, og alle SM-distriktsledere var tilskrevet med
SM6AEN arbejdet med HAM HOP-rejser, der var
i gang, og flere, der ville følge.
Sekretæren
OZ3LI
takkede
OZ3GW
for
over
tagelsen af kassererposten og omtalte derefter sam

arbejdet
med
det
internationale
hovedkvarter
i
England samt forklarede grunden til udeblivelsen
af vort blad, HAM HOP NEWS. Det skyldtes over
vældende arbejde hos trykkeren W0GDH, men nu
var det kommet i gang igen.
En længere diskussion fulgte om arbejdet i Norge
og Finland, idet LA1TE havde meddelt, at han ikke
så sig i stand til at fortsætte, og OH2OO ikke var
til at formå at svare på breve, så forholdene i disse
lande var alt andet end lyse. Dog har der siden vist
sig en udvej for Norges vedkommende, idet LA3IF
har tilbudt at overtage hvervet som norsk repræ
sentant. De nuværende finske medlemmer lægges
ind under Sverige indtil videre.
Et forslag fra OZ5EV om graduering af gebyret
for HAM HOP-rejser efter rejsens længde blev ned
stemt. Beløbet fastsattes til kr. 20,00 ligesom det
engelske.
OZ7LM, vor HAM HOP manager, berettede om
arbejdet med HAM HOP’s i Danmark og tilbød
samtidig, at næste bestyrelsesmøde kunne afholdes
hos
ham,
hvorefter
man
enedes
om
datoen
4. november 1961.
Angående valg til bestyrelsen blev følgende ord
ning vedtaget: Valg hvert tredie år, afstemning fore
går skriftlig. Meddelelse udsendes om den nuvæ
rende bestyrelse samt ønske om forslag til nye
kandidater. Ca. 14 dage efter stemmeseddel og nyt
brev med alle forslag. Evt. kandidater skal for
inden have erklæret sig villige til at modtage valg.
Under eventuelt omtaltes en foredragsskitse med
oplysninger om Int. HAM HOP CLUB’s formål og
historie.
Endvidere enedes man om at udvide bestyrelsen
med en SM-amatør, og -CKJ blev foreslået.
Selv om arbejdet var stort, blev der dog lavet
nogle QSO med SM6AEN’s fine station, og et besøg
på Liseberg blev der også tid til. Vi havde den
glæde at møde SM7XY med XYL på vej til England
på HAM HOP. Ved afsejlingen udbragte vi et „Leve
brudeparret" til stor fornøjelse for de omkring
stående. (De har været gift i mange år).
73 de OZ3LI.

Læserne skriver
Artikel og diskussionsstof!
Med bedrøvelighed over for de nyes vanskelig
heder og med henblik på OZ1CC’s iøvrigt glimrende
indlæg i sidste OZ samt med henblik på situationen
i almindelighed, herunder en kedelig beskæring af
5OK’s HF (lad det ikke ske igen!), yderligere en
udtalelse af OZ7AQ, der påpeger, at et af de kraf
tigste argumenter paa Geneve-konferencen var, at
amatørerne ikke overholdt reglerne, tillader jeg mig
herved et indlæg med foreslået løsning af pro
blemerne!
0:Z1CC har „trukket marskalstaven af tornystret",
og hans forslag angående midtersiderne er glimren
de, forsåvidt som at samme forslag — sammen med
flere andre — har været foreslået tidligere, nemlig
af B-klubbens arbejdsudvalg, hvad der dog ikke
gør OZ1CC’s forslag ringere — tværtimod. Jeg skal
senere i indlægget komme ind på mine foreslåede
forbedringer.
Dog ved jeg ikke, om jeg skal give OZ1CC ret
i „myndighedernes minimale krav", idet det er mit
indtryk, at myndighedernes krav stiger fra år til
år (måske med rette?), og det indtryk er jeg vist
ikke ene om at bære. Ja, hvem kender vel ikke
udtrykket: Ja, nu kræver de realeksamen, for at

en ung mand kan blive bybud — og denne vending
tror jeg godt, vi kan tage generelt!
Ser man så på OZ7AQ’s udtalelse i sidste OZ,
så vil man se, at man. kan, må, bør og derfor også
skal gøre noget — særlig set med henblik paa den
store tilgang af nye amatører, og om hvilke man
må formode, at disse ved deres indmeldelse i for
eningen står på absolut bar bund!
Hvad har man da gjort for disse nye medama
tører? Ja, medens tilgangen har vist sig at ligge
på et solidt gennemsnit af ca. 40 medlemmer pr.
måned eller for at tage en tidligere statistik, som
jeg har foretaget, der viste, at på 3 år forøgedes
medlemstallet med svarende til en trediedel af for
eningens samlede medlemstal, så viser statistikken
dog, at på en årrække OZ’er — i dette tilfælde
taget på ialt 2241 sider — ligger begynderstoffet
(det for nybegynderen anvendelige!) på ca. 76 sider
eller en anelse af lidt over 3 pct. — og det er for
dårligt!!
Man vil heraf se, at det står sløjt til med hensyn
til begynderstoffet, og man vil således heller ikke
undres, om standarden falder — men man kan gøre
noget, og forslagene er her til overvejelse for den
ærede hovedbestyrelse og teknisk stab ( og til evt.
vedtagelse!).
1.

En kendt amatør har adskillige gange foretaget
kalibreringsudsendelser.
Gør
disse
udsendelser
obligatoriske og udsend dem jævnligt, f. eks. hver
måned, evt. på en permanent dato!
2. Lad midtersiderne komme med systematisk be
gynderstof. Regner man med 4 sider pr. nummer,
kommer man op paa 48 sider årligt, hvilket jeg
personligt mener er for lidt, men man har jo lov
at starte svagt og sidenhen fordoble sideantallet
og forfølge en eventuel succes!
3. Bring i OZ anvisning på bygning af diverse
måleinstrumenter
med
angivelse
af
eventuelle
erstatningsrør og søg såvidt muligt at bringe én
målekonstruktion i hvert nummer af OZ. For
med
måleinstrumenternes
antal,
effektivitet
og
ikke mindst nøjagtighed står og falder hele sta
tionens effektivitet og good will udadtil (også
hos P. & T.).
4. Jeg foreslår, at HB og Tekn. stab kikker på en
bog ved navn Radioteknisk Håndbog (ikke at
forveksle med dansk bog af samme navn!) Bogen
er udgivet af Mellerstedts Forlag i Stockholm og
er skrevet af ingeniør Eric Andersson. Bogen
kan hjemlånes fra biblioteket, men der er lang
ventetid ved bestilling. Denne bog indeholder kun
anvisning på bygning af måleinstrumenter og er
efter min mening skrevet således, at enhver ny
begynder kan drage nytte af den — og måske kan
HB finde en arbejdslinie i den!
Med ovenstående fire punkter taget i betragtning
og anvendelse af den ærede hovedbestyrelse vil alle
kunne bygge godt grej — kunne holde sig inden for
båndgrænserne og samtidig lære en masse syste
matik, og vi vil således også stå bedre rustet med
hensyn til fremtidige forhandlinger og med vore
krav til amatørfrekvenserne.
Og med opfyldelsen af ovenstående punkter mener
jeg også, at vi er kommet derhen, hvor mine to
ærede medamatører, OZ7AQ og OZ1CC, vil hen, og
så kan vi jo alle være glade, og monstro så ikke
medlemstallet så vil stige yderligere!
EDR5591, Niels Mortensen, Ellestykket 27, Kbh. SV.
VY 73.
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AARHUS AFDELING

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN
AM. holder møde hver anden mandag i „Cirkel
ordenens selskabslokaler", Falkonerallé 96 o. g. Der
er parkering i gården med indkørsel fra Franckesvej.
Formand:
OZ5RO,
O.
Blavnsfeldt,
Frederiksborgvej 201, 1. sal, N. V., tlf. SØ 4587.
kasserer: OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvardsvej
9, 2. sal, F., tlf. GO 1902 v. Post-giro 59755.
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:
Mandag den 8. maj havde vi afslutning på vin
terens morsekursus. Det formede sig som sædvan
ligt på den måde, at afdelingen var vært ved en
kop kaffe med kager. Det blev en hyggelig og fest
lig aften med flere talere, bl. andre formanden, der
takkede AOF for velvillig støtte ved afholdelse af
kursus. Ligeledes takkede han premierløjtnant Kjær
for den udmærkede måde, hvorpå han havde ledet
det. Desværre er det ikke muligt for fremtiden at
afholde morsekursus i de hidtidige lokaler, ligesom
premierløjtnant Kjær på grund af ændrede tjene
steforhold heller ikke ser sig i stand til at fortsætte
som leder. Vi forsøger dog på at fortsætte denne
vigtige undervisning også næste vinter, og vi kan
allerede nu meddele, at vi atter har ansøgt AOF om
støtte, således at vi kan holde udgifterne så lave
som muligt. Vi forsøger at afholde undervisningen
i vore egne lokaler, men endelig meddelelse om
nyt morsekursus vil fremkomme her i OZ senere.
Mandag den 29. maj var så vor sidste mødeaften
før sommerferien. OZ6OH var taget her ind fra
Hillerød, han havde medbragt sit mobile grej, og
man kunne se af de mange, der var mødt, at inter
essen for mobilt grej er meget stor.
Vy 73 de 9BA.
AMAGER
Formand:
OZ1CC,
Tversted Hastingsvej
46,
Su. 2991. Mødeaften torsdag kl. 19,30 Strandlodsvej
17.

tlf.

Torsdag den 1. juni havde vi den glæde at OZ5BG
holdt et interessant foredrag, ledsaget af film om
radiobølgers udbredelse i æteren. De fleste radio
amatører ved jo nok en del om radiobølgers udbre
delse i æteren, men der var dog en hel del i fore
draget, som gav nogle gode tips for de amatører,
der interesserer sig for DX. At foredraget havde
interesse, viste mødedeltagelsen, 60 °/o af medlem
merne var mødt op. Tak til 5BG fordi du kom.
Program:
15. juni foredrag OZ6PA og OZ7AQ: „Hvordan
bliver OZ til?"
22. juni: Klubaften.
29. juni: Klubaften. Sidste aften før ferien. Ferie
29. juni—10. august.
Vy 73 de OZ2XU.

192

holdt den 24/4 1961 ordinær generalforsamling på
„Grand".
Generalforsamlingen
forløb
ganske
nor
malt, og såvel formandens beretning som kassereens regnskab blev enstemmigt godkendt.
Formanden OZ6EJ ønskede ikke at fortsætte, og
man enedes om at vælge OZ5SL til formandsposten.
Afdelingens udmærkede kassemester OZ9QW, der
også fungerede som sekretær, ville gerne løses for
sidstnævnte job, og dertil valgte man OZ6KF.
I øvrigt blev der på generalforsamlingen disku
teret meget med hensyn til afdelingens fremtid.
Mange havde ordet, og flere gode tips kom ved
denne lejlighed frem. Afdelingen havde den glæde
at se
landsafdelingsleder
OZ8JM som gæst ved
generalforsamlingen.
8JM gav en kort redegørelse for, hvordan man i
Randers
klarede
det
lokale afdelingsarbejde,
også
der var der gode tips til bestyrelsen og det vil vi
hermed gerne sige OZ8JM tak for.
Ræveudvalget var også aktiv denne aften og følrævejagter
blev fastlagt:
den 25.-6.
23.-7.
27.-8.
24.-9.

Dag.
Dag.
Dag.

10.-7.
14.-8.
11.-9.

Nat.
Nat.
Nat.

Dag.

Frekvens og sendetider de sædvanlige. Nærmere i
XQTG.
Til slut takkede man OZ6EJ for det veludførte
arbejde, han som formand havde udført for afde
lingen, hvorefter dirigenten takkede de fremmødte
for god ro og orden. Resten af aftenen var der
kammeratlig hyggeaften.
Bestyrelsen vil på et senere møde konstituere sig.
Nærmere i næste OZ.
Den 25.-5. havde afdelingen alle tiders auktion, og
aldrig havde så mange fået så meget for så lidt
som- på denne aften, som forøvrigt virkede stabili
serende på afdelingens økonomi.
Vy 73 de OZ6KF.
AALBORG OG OMEGN
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen, Ny Kærvej 1,
Nørresundby. Kasserer: OZ8TJ, Tage Ryberg Jen
sen, Herluf Trollesgade 27, Aalborg. Sekretær: Bent
Christiansen, Hesseløgade 4, Aalborg.
Generalforsamlingen afholdtes den 4. maj i klub
lokalet,
formanden
bød
velkommen,
til
dirigent
valgtes OZ8TJ, der konstaterede, at generalforsam
lingen var lovligt indvarslet.
Formanden aflagde beretning om afdelingens ar
bejder og arrangementer i det forløbne år og om
talte
herunder
rævejagterne,
week-end
ture
og
sommerlejren i Muldbjergene, F. O. F.s udstilling i
Aalborg-Hallen, hvori vi deltog, o. s. v. Forman
dens beretning godkendtes enstemmigt.
Regnskabet. Kassereren OZ4WZ var ikke til stede
og kunne således ikke fremlægge noget regnskab
for det forløbne år.
Valg. Den tidligere kasserer er ifølge brev at be
tragte som ikke medlem af afdelingen.
Til kasserer valgtes OZ8TJ, til revisor OZ5XY, til
revisorsuppleant
OZ1BP.
Fremtidig
virksomhed:
Det overlodes til bestyrelsen i den nærmeste frem
tid at fastlægge rammerne for fremtidig virksom
hed, der fremførtes nogle betragtninger om week
end ture til Muldbjergene den 6.—7. maj i forbin
delse med nordisk VHF-test, og ligeledes den 17.—
18.
juni i forbindelse med juni Field Day. OZ3PS
berørte spørgsmålet om afdelingens sommerlejr i

Muldbjergene, den er fastsat til den 9.—16. juli
1961, 3PS har påtaget sig tilrettelæggelsen og har
været i forbindelse med værten derude om priser
m. v.
IBP forslog forhandling med F. O. F. med henblik
på den kommende sæson.

„Sommerlejr Mulbjergene".
Afdelingens
medlemmer
og
andre
interesserede
Indbydes til at deltage i afdelingens lokale sommer
lejr, som afholdes i tiden fra den 9. juli til den 16.
juli 1961 i „Mulbjergene" ved Dokkedal, mad og
drikke kan fås på restaurant „Mulbjerg" til billig
ste priser, telt og hvad dertil hører samt godt vejr
og godt humør må deltagerne selv medbringe. OZ8
JYL vil være qrv i disse 8 dage på 80 og 2 meter,
så ret derfor venligst beam’en mod det nordlige
Jylland i disse dage. Tilmeldelse om deltagelse må
ske snarest til bestyrelsen, nærmere om priser for
deltagelse og bespisning kan fås ved henvendelse
til bestyrelsen.
På gensyn i „Muldbjergene".
73 de OZ3PS.

AABENRAA.
Afdelingens første store arrangement, det sønderjydske mesterskab i rævejagt, løb af stabelen Kristi
Himmelfartsdag d. 11. maj. Vejret var fantastisk,
ikke en sky formørkede den blå himmel og jæger
nes humør. Deltagelsen var over al forventning, der
startede ialt 19 hold. Listen over deltagerne, tiden
og nr. ser således ud:
Jæger

Observatør

Tid

Nr.

15,02
15,10

2

OZ3MI

Søn

OZ2RD
Søren Buch

A. Henriksen
Henning

15,17

OZ5WK

XYL

15,18

OZ1WQ

K. Andersen
Agerskov
Oluf

15,21
15,22

5

OZ3RG
OZ8AJ

15,23 I

7

H. Nielsen
OZ1HL

C. Sikjær
Gunner

15,23 II
15,25

8

K. E. Buch

M. Nissen

15,26

10

OZ5HF

15,31 I
15,31 II

11

C. Frederiksen

Hylle
Sangild

OZ9SW
R. Storgård

Jensen
H. P. Heick

15,32

C. Andersen

OZ7TW

15,33
16,17

13
14

G. Ralfs
J. Rossen

Mathies
XYL

16,20
16,21

15
16
17

J. Nielsen

K. Nielsen

16,46

18

O. Lampe

ingen.

1 Ræv

1

3
4
6

9

12

19

Vi ønsker endnu engang den sønderjydske mester
1961 til lykke med sejren.
Efter jagten var der afslutning med præmieud
deling og spisning på Thomashus kro. Deltagerne
syntes udmærket tilfredse med jagten, så vi har
fået blod tanden og siger velkommen igen næste
år på samme dag, til kampen om den sønderjydske
mestertitel 1962.

Den 17. maj var vinterens kursusdeltagere til tek
nisk prøve hos P. og T. og bestod alle sammen. Til
lykke gutter, det er da bevis for, at lærerens guld
korn er trængt ind og forstået. Hvad kan en lærer
forlange mere? At der køres rævejagt hver mandag
er vist efterhånden unødvendigt at bemærke, for
den aften er hos alle jægere afsat til dette formål,
det mærkes tydeligt, når man er ræv! Mødeaftenerne afholdes nu på skift blandt medlemmerne
indtil den 14. september. Hos OZ5WK Wagner,
Kolstrup 441 , Aabenrå, fås oplysning om, hos hvem
møderne er.
På gensyn den 29. juni og 13 juli samt hver ræve
mandag.
Vy 73 de OZ5WK.
HERNING

Regler og program.
STORE MIDTJYSKE RÆVEJAGT
( 2 X 3 ræve på kort 1 : 40.000).
Lørdag den 5. og søndag den 6. august 1961.
Tilmelding sker ved køb af startkort (10 kr.
for begge jagter) forud for jagten og kan
foretages på mødestedet eller tidligere ved
henvendelse
til
formanden:
Jørgen
Brandi
OZ9SW, Gasværksvej 5, Herning (tlf. 1073).
Hvert hold må bestå af jæger, observatør
og evt. en chauffør, sidstnævnte må ikke
deltage i opsøgningen af ræven.
Eneste gyldige melding til rævene er afle
vering af startkort. Melding til rævene kan
tidligst finde sted, når 2. udsendelse er af
sluttet. Rævene må opsøges i vilkårlig ræk
kefølge.
Pointsberegningen: Noteret tid hos sidste ræv
i hver jagt.
Midtjysk mester: Korteste sammenlagte tid
for begge jagter.
Mødested:
(ikke
obligatorisk)
Arnborg
kro,
i svinget på hovedvej 18 mellem Brande og
Herning, lørdag kl. 20. Afslutning samme sted
søndag kl. 13.
Kort: Atlasblad 1 : 40.00 nr. A 2806, Sdr.
Omme.
Sendetid: 1 min. Frekvens: 1823 kHz. (kry
stal). C all: OZ7RÆV.
Sendetider: 21,00, 21,01 og 21,02, 21,30, 21,31
og 21,32, 21,45, 21,46 og 21,47 o. s. v. hvert
kvarter, sidste gang 01,00 01,01 og 01,02.
09,00, 09,01 og 09,02, 09,30, 09,31 og 09,32,
09,45, 09,46 og 09,47 o. s. v., sidste gang 13,00,
13,01 og 13,02.
Præmier: Vandrepokaler til mester og ob
servatør. Pokalerne er ejendom, når de er
vundet 2 år i træk eller 3 gange ialt.
Endvidere sølvplader til 5 bedste hold for
såvel jæger som observatør (dag- og nat jagt
sammenlagt).
Rævene har „frit slag“, så kør forsigtigt og
træd varsomt.
GOD JAGT.

HOLSTEBRO
Mødested: Lokalet Danmarksgade 1 (over gården).
Formand: OZ1CN, Claus Nielsen, Porsevej, tlf. 336.
Afd. holder sommerferie fra den 20.-6. til 13.-8. og
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vi begynder mandag den 14. kl. 19,30 med teknisk
kursus og morse.
Den 16.-5. holdt O.Z2BB et fortræffeligt foredrag
om ESB teknik, og der var noget at lære for enhver
af de mange, der var mødt op.

Vedtægter for Lolland-Falster afd.
§ 1.

Afdelingens formål er at samle „EDR“s med
lemmer fra Lolland-Falster til foredrag og de
monstrationer samt til dygtiggørelse af med
lemmerne i kortbølgearbejdet.

Vy 73 de OZ2HS.
§ 2.

HOLBÆK AFD.
har holdt generalforsamling og den ny bestyrelse
kom til at bestå af:
OZ8HC, OZ2PU, OZ7OU og OZ9KM.
Vi mødes igen på „Dannevirke" torsdag den 22.
juni. På gensyn.
Vy 73 OZ8HC.
ESBJERG
Formand: Sv. B. Hansen, OZ6SB, Højtoftevej 8,
Esbjerg.
Vi har nu sluttet vintersæsonen og holder som
merferie
indtil
september,
bortset
fra
afdelingens
sommerudflugt søndag den 18.-6. for medlemmerne
med xyl og yl. Indbydelse hertil er udsendt til samt
lige medlemmer.
Vy 73 de OZ6BG.

Medlemskontingentet til
kun betales ved fremmøde.

LOLLAND-FALSTER
Afdelingen
har
afholdt
ordinær
generalforsam
ling den 7. maj i Maribo.
Formanden indledte med at omtale den glædelige
udvikling som er i gang inden for E.D.R., og som
skyldes en stor indsats af idealistiske amatører og
en dygtig ledelse fra vor H. B. og afdelingen vil
da også takke for dette arbejde. Derefter udbad
fomanden sig forslag til dirigent, 8PV blev valgt og
takkede for den viste tillid og oplæste dagsordenen.
Kassereren
fremlagde
regnskabet,
som
blev
god
kendt. Formanden 7NA blev enstemmigt genvalgt,
derefter
valgtes
4
bestyrelsesmedlemmer
ligeligt
fordelt på Lolland-Falster. 8NL, næstformand. 6KJ,
kasserer. B. K. Løkke, sekretær. 2MI, bestyrelses
medlem.
Formanden
slutter
generalforsamlingen
og
byder
5GB og 6PA velkommen.
Da vi havde spist vores mad startede 5GB efter
middagen med et fortræffeligt foredrag om radio
bølgernes udbredelse og supplerede emnet med en
lige så strålende film. Vedtægterne er blevet æn
dret. og vi trykker dem her, så du kan klippe dem
ud. God ferie.
Vy 73 7NA.
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kr.1,

der

Afdelingens bestyrelse består af 5 medlemmer,
fordelt
over
hele
afdl.s
område.
Formanden
vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af
2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med
næstformand, kasserer, sekretær og et besty
relsesmedlem.
§ 4.
Afdelingens
højeste
myndighed
er
generalfor
samlingen, der afholdes een gang om året i maj
md.
Dagsordenen
for
generalforsamlingen
skal
mindst omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger årsregnskabet.
4. Valg af formand, de år han er på valg, jfr.
§ 3.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3.
6 . Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, Sø
ren Chr. Hansen. Kragsvej 49, tlf. 2 15 67. Kasserer:
OZ4GS,
Svend Sigersted
Sørensen, Borgmesterbak
ken 58, tlf. 2 18 34. Sekretær: OZ9ER, Erling Niel
sen, Strandpromenaden 38.
Det faste mødeskema:

Vi har så småt begyndt at tænke på sommerfe
rien, junior byggeaften er slut for denne sæson, og
nye konstruktioner ligger allerede klar til at tage
fat
på,
når
efterårssæsonen
begynder,
på
vores
torsdags klubaften nøjes vi med at snakke om tin
gene medens ferien .står på, der tages først rigtig
fat igen efter generalforsamlingen, der vil blive
afholdt torsdag den 24. august.
NB. Lørdag den 5. august reserverer vi til klub
bens årlige skovtur.
Vy 73 OZ9ER.

er

§ 3.

HORSENS

Mandag kl. 19,25: Rævejagt.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.

afdelingen

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig.
§ 5.
Indkaldelse
til
generalforsamling
sker
med 8 dages varsel, eller i OZ for april md.

skriftligt

§6.

Indkaldelse
til
ekstraordinær
generalforsamling
kan finde sted, når mindst 1/3 af medlemmerne
eller bestyrelsen fremsætter ønske herom.
§ 7.
Afdelingens opløsning kan kun finde sted, når
af medlemmerne stemmer derfor. Eventuelle
midler tilfalder da „EDR".
Således vedtaget på generalforsamlingen i Ma
ribo den 7. maj 1961.

2/3

NYBORG
Formand: OZ4WR,
Lokale: Samme sted.

John

Hansen,

Møllevænget

3.

Siden sidst:
Torsdag den 18. maj havde vi afslutning på for
årets møder. Det var en hyggelig aften og der var
da også en pæn mødeprocent. Der blev i aftenens
løb vist et par morsomme film og serveret pølser,
og som punktum på en dejlig aften fik vi kaffe med
hjemmebagte kager.
Program:
Næste
mødeaften
er
generalforsamlin
gen den 17. august kl. 20.
Vy de OZ-DR 1155.
NÆSTVED
Nu er vinterens kursus på skolen afsluttet, og vor
bestand af licenserede amatører blev efter prøven
hos P. & T. forøget med 3. Vi siger til lykke til
Bent, Benny og Kaj. Desværre har enkelte med
lemmer „glemt" at betale deres andel i leje af lo
kale for sidste vinter. Det kan nås endnu.
Grundet pladsmangel bliver der ingen klubaftener i sommermånederne, event. opl. angående klub

ben og bistand
hos formanden.

ved

bygning

af

2

meter

grejet

fås

Vy 73 de 7HZ.
ODENSE
Formand: OZ6RL, Ulf Krarup, Carl Baggers Alle
35, Fruens Bøge.
Lørdag den 27./5. kl. 10,30 drog 9 blege men fat
tede amatører til A-prøve i Aarhus i en folkevogns
bus, hvortil vi ankom kl. 13,50. Undervejs blev der
gjort ophold i Horsens for lige at hilse på 3FM og
8YL. Selve prøven blev afviklet i spurttempo. Sik
ken et held at ingen fyldepenne løb tørre, for der
var knap nok tid til at fylde dem igen. Ingen er
jo fuldkomne, og resultatet venter vi så spændt på.
På tilbageturen gjorde vi holdt ved en hyggelig
landevejskro for at få en kop kaffe med x-talsukker, som 4PS nok så vittigt bemærkede til den
stakkels tjener, der ikke forstod det latterbrøl, den
ne udtalelse udløste. 4PS tænkte nok på opgave nr.
2. Ca. kl. 20,00 var vi i Odense igen.
Til torsdagsklubben er nu indkøbt det første måle
instrument,
nemlig
et
Heathkit
gitterdykmeter.
Gitterdykmeteret
kan
lånes
i
begrænset
tid
af
torsdagsklubbens
medlemmer
ved
henvendelse
på
mødeaftenerne.
Selv om sommeren nu er over os, vil torsdags
klubben blive holdt åben en gang om måneden,
nemlig den 29/6—27/7—24/8. Der er dog intet fast
på programmet indtil videre, så ordet er frit.
Sidst i maj var der mundtlig teknisk prøve, hvor
alle tilmeldte bestod, så inden længe vil aktiviteten
fra Odense og omegn sikkert stige betydeligt.
Vy 73 de 2RH.
VEJLE
På generalforsamlingen 16.-5. 1961 blev Bjarne
Johansen valgt til kasserer, til sekretær valgtes
Verner Lehmann og som revisor blev 4JC valgt.
Generalforsamlingen nedsatte et udvalg, som skal
arrangere og planlægge undervisningen både i tek
nik
og
morse
efter
endt
sommerferie.
Udvalget
skulle også tage sig af den muntre side, underhold
ning m. v., og medlemmer af dette udvalg blev
Bjarne Johansen, Tage Hvingeby og 3GF. Vi holder
sommerferie indtil der kommer meddelelse i OZ
august nummer med vinterens arrangementer. Ræ
vejagter er stadig hver onsdag kl. 19,30. Hvor er de
gamle radioamatører, er de gået til grunde ved TVapparaterne??? —- I QTH-listen er der mange ama
tører i Vejle og opland. Det er vel grunden til, at
man hverken hører eller ser noget til dem i afd.
Vi har ikke mødelokale Pilevænget 1 mere.
Vy de 73 3FG.
VIBORG
Onsdag den 24. maj afholdtes generalforsamling.
5LD blev valgt til dirigent, og han gav straks ordet
til kassereren 9NF, der aflagde beretning.
Derefter gjorde 5LD opmærksom på, at Viborg
afdelingen har bestået i 20 år. Foreningens første
formand 7AJ Anders Jensen, som var direkte med
virkende til foreningens stiftelse i 1941, var til
stede og udtrykte sin oprigtige glæde over det store
fremmøde. 7AJ har været medlem af E.D.R. i 25 år.
5LD gik derefter over til valget af bestyrelsen, da
den gamle skulle afgå.
Den ny bestyrelse blev:
Fomand. OZ5LD Leo Dam, Hald Ege, Viborg.
Kasserer. OZ9NF Finn Nielsen, Set. Ibsgade 92,
Viborg, (genvalgt).
Sekretær. OZ3JE John Oissen, Hald Ege, Viborg.
Endvidere blev 8BC Carl Brinkkjær valgt til revi
sor.

6LD gjorde i korte træk rede for det kommende
års planer.
Mødet sluttede med fælles kaffebord, og det blev
vedtaget at mødes hver 3. tirsdag i hver måned
sommeren igennem, altså første gang tirsdag den
20. juni på Ålkjærs konditori.
Vy 73 OZ3JE.

NYE MEDLEMMER
8025 Jørgen Møller, gamle skole, Hylke.
8026 K. Kisbye Christensen, Slotsherrens Have, 189,
Vanløse.
8027 Ulf Buehwald Mortensen, Parcelvej 6, Jyde
rup.
8028 Per Skårup, Volstrup elværk, Rørbæk.
8029 Roger L. Pennerup, Nørregade 26, Vemb.
8030 Daniel Jørgensen, Hoptrup.
8031 K. Egon Simonsen, Jernbanegade 14, Rød
kærsbro.
8032 Gunnar Knudsen, Rødkærsbro.
8033 C. Anton Christensen, „Uglereden“, Rødkærs
bro.
8034 Poul E. Berthelsen, Mimersgade 5C, Horsens,
8035 Alfred Isager, Søndergade 43, Rødkærsbro.
8036 Hartvig Madsen, Fårup, Rødkærsbro.
8037 Carl Buchwaldt Nissen, Odgårdsvej 15, Skive.
8038 Jørgen Nielsen, Gøhlmannsvej 44, Kolding.
8039 Uffe Brødsted Christiansen, Løgtenvej, Horn
slet.
8040 Henry Jensen, Vexjøvej 3, Aabenraa.
8041 Georg Schjødt, Rødkærsbro.
8042 Olaf W. Hauerslev, Nytorv 3, Viborg.
8043 Carl Christian Andersen, Absalonsvej 31, Hol
bæk.
8044 Finn Christoffersen, L. I. Brandes Allé 5, st.,
København V.
8045 Erik Glaven, Gyldenrisvej 18, Odense.
8046 K. Georg Nielsen, Jyllandsgade 16A, Struer.
8047 V. Petersen, Endrupvej 58, Fredensborg.
8048 Anders Hansen, „Bolskovlund", Åle.
8049 Jørgen Lang Nielsen, V. Strandvej, Tjære
borg.
8050 H. H. H. Petersen, Astridsvej 69, Taarnby,
Kastrup.
8051 OZ6RU, N. V. Thybo Pedersen, Skelhøje.
8052 Erling Hestlund, Engesvang.
8053 Ove Egon Hansen, Reveldrup, Guldbjerg.
8054 Finn Lejstrup, Røntoftevej 27, Søborg.
8055 Bent Rogat, Vexjøvej 6, Aabenraa.
8056 E. Bjerregaard Christensen, Ringen 13, Es
bjerg.
8057 Knud Duelund, Rødding, Viborg.
8058 Peder Løkke, Skelhøje.
8059 Finn Øjvind Kratz, Ugerløse.
8060 Flemming Schlier, Grønnevej 253, 14, Virum.
8061 Hans P. Hansen, Koldingbjerg 9, Kolding.
8062 Jens Erling Tingskov, Lindevej 18, Lemvig.
8063 Ludvig Møller Jensen, Mønsted, Viborg.
8064 Ivan Kruse Madsen, Dyrslund, Radsted, Saks
købing.
8065 Poul Ladegaard, Hald Ege, Viborg.
Atter medlem.
4943 OZ3JE, John Eldal Olsen, Hald
7105 Sv. E. Brandt, Ellebjergvej 26, Jyderup.

Ege,

Viborg.

195

7945 Flemming Andersen, Arnold Nielsens Boule
vard 133, Hvidovre, lokal.
7984 Paul E. Holm, Drosselvej 27, st., Struer, lokal.

QTH-RUBRIKKEN
OZ
1921 OZ1BJ, Elvin Jæger, Jagtvej 58, 2., Esbjerg,
lokal
2763 OZ5SD, Søren Dam, Jernbanegade 34, Odense.
Ex Østerbro.
2779 Aagaard Radio, Tomsgårdsvej 15, København
NV, lokal.
4353 Ib Boel Nielsen, Elektroservice, Assens.
Ex Vejle.
4609 OZ5PF, Ib Pforr-Weiss, c/o Garde, Palægade
7, 2., København K., ex Østerbro.
5075 OZ5SK, Egon Gadebjerg, Thorsgade 45, Hor
sens, lokal.
5165 O. Klem, Elmevej 8, Hammel, ex Risskov.
5244 OZ5SM, S. Chr. Madsen, Artillerivej 63, vær.
98, København S., ex København V.
5733 OZ4PW, OZ5RG, Preben Wolder, Rypevej 2,
1. tv., Langesø, ex. Odense.
5754 OZ9QW, Bent Nicolaisen, Karensvej 35, Bra
brand, ex Viby J.
5941 OZ8AG, Aage Glargaard, Svendsgade 43, 3.,
Vejle, lokal.
6068 OZ3AY, Erik Astrup Jensen, Kongedybsallé 7,
København S., ex Grønland.
6232 Henry Hansen, „Bakkely", Fjellerup, ex Støv
ring.
6251 OZ9JO, Joh. Hansen, Kirkegaardsalle 31,
Odense, lokal.
6339 J. Lydik Almst, Rosenørns alle 33 4., Køben
havn V, ex Vanløse.
6843 OZ5GO, Gunnar Olsen, Vestergade 23, st.,
København NV., ex København F.
6849 OZ6FB, Niels J. S. Hansen, Sdr. Ringvej 52, st.
th., Roskilde, ex København 0.
6867 OZ5BQ, K. P. Hansen, RDO KMP 3 BTN,
Langelandsg. kaserne, Aarhus, ex Høvelte.
6888 OZ7NH, Harald Knudsen, Nyråd Hovedgade
90, Vordingborg, lokal.
6889 OZ7CK, SGe 462511 Holbrok, TGMS, Ole Nielsensvej, København 0, ex Høvelte.
6912 Vagn Christensen, Horne, Tistrup, ex Sdr.
Bork.
4707 OZ5JQ, Kurt Jørgensen, Fraugde Kærby,
Marslev, ex. Næsby.
7413 OZ4IW, J. Jørg. Ipsen, Mollegrånden 14, 2.,
Halsingborg, Sverige, ex Charlottenlund.
7425 J. Cramer Jensen, Ørumsgade 2, Aarhus, lokal.

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 3684 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 .
T raffic-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.

7610 Bent Andersen, Kildebakken 3, Kregme, ex
Frederiksværk.

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.

7625 OZ30M, Ole Olsen, c/o Willi Ståhli, Moosaffoltern, Bern, Schweiz, ex Dyssekilde.

Eftertryk af OZs Indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

7427 Birger Jeppesen, Kottesgade 25, Odense, ex
Refs-Vindinge.

7648 OZ4JO, Joh. Bryder Nielsen, Tranekærsvej 6,
Randers, lokal.

Afleveret til postvæsenet den 15. juni 1961.

7795 Torben Lund, Møllegade 58, Ikast, lokal.
7805 449451, Pedersen, MP Tirstrup, Kolind, ex
Voj ens.
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