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Til vore medlemmer

EDRs hovedbestyrelse mødtes forleden for 
at behandle EDRs regnskab og foreningens 
fremtidige økonomi. En skrivelse fra bogtryk
keriet oplyste, at OZ’s trykning fra 1ste juli 
stiger med 10'°/o, hvad der vel ikke kan undre 
nogen. Det er ni år siden, trykkeriet sidst 
regulerede sine priser.

Et vigtigt spørgsmål var, hvad det havde 
kostet os i merudgift at køre med det større 
OZ, som siden sept. forrige år havde glædet 
os alle. Kassereren kunne oplyse, at blot 8 
siders forhøjelse af OZ’s sidetal koster for
eningen 16.000 kr.

Der fulgte nu en længere debat om betime
ligheden af at gå tilbage til et OZ med det 
tidligere sideantal, men der var overhovedet 
ikke stemning for dette forslag. Den megen 
ros, vi havde modtaget for bladet i dets nu
værende skikkelse opfordrede til at fortsætte 
denne linie.

Da vi nu som sund forening med god øko
nomi må skaffe udvej for stigende udgifter, 
besluttede hovedbestyrelsens fremmødte med- 
lmmer enstemmigt at forhøje EDRs medlems
kontingent med 5 kr. pr. år fra 1. april næste 
år.

I henhold til foreningens vedtægter skal 
kontingentforhøjelse vedtages ved urafstem
ning, og en stemmeseddel følger sammen med 
den almindelige stemmeseddel til HB i OZ’s 
augustnummer.

Der kunne vel siges meget mere om be
rettigelsen af en kontingentforhøjelse end det 
her anførte, men det er vel egentlig ikke nød
vendigt. Vore udgifter stiger ikke alene på 
grund af prisstigninger, men også fordi vi nu 
leverer en bedre vare; det sidste vil ingen 
være ked af at honorere.

Med venlig hilsen 6PA,
Poul Andersen.

EDRs GENERALFORSAMLING
bliver i år den 17. september i Odense.

Forslag, der ønskes optaget på dags
ordenen under punkt 5 (jfr. § 13 i ved
tægterne), må være formanden OZ6PA 
i hænde senest den 1. august, idet for
slagene skal offentliggøres i OZ august.

Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

HOVEDBESTYRELSESVALGET.
Husk at ifølge EDRs vedtægter, § 12, 

skal forslag til hovedbestyrelsesmed
lemmer indsendes til formanden, 
OZ6PA, sammen med en tilkendegivelse 
fra den opstillede kandidat om, at han 
(hun) er villig til at modtage valg.
Men husk inden den 20. juli til OZ6PA.

Vy 73 de OZ5RO
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Lidt om det nye inden for Eleklroniken
Af OZ7CF

Transistorer
Et af de områder, indenfor hvilke der ar

bejdes umådelig meget, er udviklingen af 
transistorer. Hvilken kolossal udvikling er 
der ikke sket i den sidste halve snes år fra 
de første små punkttransistorer, der med 
nød og næppe kunne arbejde på nogle få 
kHz, til effekttransistorerne af i dag, der kan 
afgive adskillige watt ved flere MHz, eller 
MESA-transistorerne, der nu fremstilles til 
at kunne arbejde på flere tusinde MHz.

Således har teknikere ved det kendte ame
rikanske firma Philco, der må siges at være 
et af de firmaer, der er længst fremme, hvad 
halvledere angår, konstrueret en transistor, 
der kan oscillere på 3500 MHz. Den ny tran
sistor, der ganske vist endnu ikke er i pro
duktion, er af den såkaldte MADT-type 
(micro-alloy-diffused-base-transistor). Ved 
en særlig teknik er elektrodestørrelserne 
reduceret væsentligt, og en speciel koaxial 
udførselsform er anvendt. På denne måde 
er de skadelige kapaciteter og selvinduktio
ner reduceret til et minimum. Denne transi
stor har det imponerende lave støjtal 2,7 dB 
ved 200 MHz, altså ligeså godt som de bed
ste rørforstærkere til disse frekvenser. Den 
nye transistor er vist på fig. 1.

Lad os håbe at sådanne 
transistorer bliver tilgængeli
ge til en rimelig pris inden alt 
for længe. Jeg tror, at det i 
dag er muligt at konstruere 
transistormodtagere op til ca.
500 MHz, der er lige så effek
tive som rørmodtagere. Skal 
man over de 500 MHz, begyn
der man at anvende krystal- 
diodemixere som modtagerens 
første trin, således at rør i 
en modtager i det hele taget sikkert snart er 
en saga blott. Med de billige og effektive 
transistorer, der er på markedet i dag — 
jeg tænker her på de transistorer, der an
vendes til FM-modtagere — er det muligt 
at konstruere et perfekt HF-trin i en mod
tager op til i hvert fald 50 MHz. Ved et 
perfekt HF-trin forstår jeg et HF-trin med 
et så lavt støjtal, at det bliver det udefra 
kommende støjniveau, der sætter grænsen 
for hvor svagt et signal, der kan modtages.

Skal der projekteres en kortbølgemodta
ger eller et næsten hvilket som helst andet 
apparat, er det altså i dag fuldstændig uri-

apparat, er det altså i dag fuldstændig uri
meligt at benytte rør. Fordelene ved tran
sistorer er jo indlysende: små dimensioner, 
simple kredsløb, der egner sig for trykte 
kredsløb (der har i flere radiotidsskrifter 
været anvisninger på, hvorledes man selv 
kan fremstille trykte kredsløb på en simpel 
måde), samt en yderst enkel strømforsyning.

Der har da også allerede i OZ været flere 
artikler om transistorkonstruktioner, som 
man har kunnet glæde sig over. Der kan 
nævnes kortbølgemodtager, el-bug og tran
sistordykmeter, men hvorfor ikke gå skrid
tet videre: at opdrage de nye amatører i 
transistorteknik og lade dette være det pri
mære. Om rør kunne man så senere lære, 
hvis der blev brug for det. I dag er det 
i de fleste tilfælde omvendt, de fleste begyn
derartikler behandler elektronrørsopstillin
ger, og mange amatører anser det for van
skeligt at sætte sig ind i transistorteknikken, 
fordi de ikke kan frigøre sig for forestillin
gen om røret. Dette behøver dog ikke at være 
en vanskelighed, idet en transistor praktisk 
talt kan opfattes som en triode. Den eneste 
principielle forskel er, at medens en lille 
spænding i et rør styrer udgangsstrømmen, 

er det i en transistor en lille 
strøm, der styrer udgangs
strømmen. Hvor meget lettere 
ville det ikke være for ama
tøren og især begynderen, der 
skal prøve en ny opstilling, at 
smækek opstilingen op på en 
klemliste og sætte et lomme
batteri til, i stedet for at skul
le bukke chassis og benytte et 
større strømforsyningssystem. 
De mange mellemfrekvens

forstærkere og -filtre, der så ofte bliver be
skrevet, kan f. eks med lige så godt resultat 
udføres med transistorer.

Det eneste område, hvor der mangler lidt 
endnu, men hvor man næsten er nået til til
fredsstillende resultater, er udgangstrin til 
sendere; det er naturligvis især ved VHF, 
at det kniber, men på kortbølgebåndene er 
den dag sikkert ikke fjern, hvor vi kan kon
struere et transistor-PA-trin til de tilladte 
effektgrænser. Man må glæde sig til den dag, 
da kortbølgeamatøren ikke længere har brug 
for de store og i mange tilfælde livsfarlige 
højspændingsanlæg.

Fig. 1.
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Som en sidste opmuntring, især til VHF- 
amatøren, til at sætte sig ind i transistor
teknikken, kan jeg nævne, at jeg netop har 
fået meddelelse om, at Philco har konstru
eret en transistor med en øvre oscillator
frekvens på 5000 MHz.

Varaktor dioder
Også denne komponent er i de sidste par 

år blevet overordentlig betydningsfuld. Vi 
kender anvendelsen som det aktive element 
i AFC eller indtrækkere i TV- og FM-mod
tagere. Endvidere har anvendelsen i de para
metriske forstærkere været omtalt her i 
bladet.

De fleste er nok klar over, at et ulineært 
element, d. v. s. et element, hvis I-V-karak- 
teristisk krummer, er i stand til at blande 
frekvenser eller til at danne harmoniske. 
En almindelig diodes I-V-karakteristik er 
stærkt krummende, d. v. s. dens modstand 
er afhængig af spændingen over den. En så
dan diode ses undertiden anvendt i frekvens
multiplikatorer; virkningsgraden af sådanne 
frekvensmultiplikatorer er for det meste ret 
ringe. Det er vist, at virkningsgraden for et
N-doblertrin ikke kan overstige 1/No. Skal
man derfor med en almindelig diode triple 
f. eks. fra 144 MHz til 432 MHz, får man 
i det gunstigste tilfælde kun 1/9 eller ca. 
11 % af den effekt, der tilføres ved de 144 
MHz, ud ved 432 MHz. I praksis vil en 
virkningsgrad paa 11 % endog langt fra 
kunne opnås.

Helt anderledes er sagen, hvis man be
nytter varaktordioder, d. v. s. ulineære ka
paciteter, da disse jo også kan benyttes til 
frekvensblanding og dobling. Da en almin
delig diode er en ulineær ohmsk modstand, 
og en varaktordiode er en ulineær impe
dans, der næsten er rent reaktiv, siger det 
sig selv, at virkningsgraden i en opstilling 
med varaktordioder er mange gange større, 
end hvis der havde været anvendt alminde
lige dioder, da en ohmsk modstand altid be
tyder tab, medens en ren reaktans jo ikke 
kan optage effekt.

Dobleropstillinger med varaktorer er me
get simple, som vist i fig. 2. Med en sådan 
dobler kan virkningsgraden med en ideel 
varaktor teoretisk blive 100 % ved vilkårligt 
høje fordoblingstal. På grund af, at der trods 
alt er små ohmske tab i varaktorerne (en 
lille seriemodstand), nås de 100 % dog al
drig. Det er imidlertid netop forskernes op
gave at gøre tabsmodstanden så lille som 
mulig ved de høje frekvenser, ved hvilke 
man benytter varaktorer. En opstilling med 
to varaktorer (to triplere) gav en 9-dobling 
fra 105 MHz til 945 MHz med en virknings
grad på ca. 35 %. Til sammenligning havde 
en almindelig diode maksimalt givet en virk
ningsgrad på ca. 1,2 %.

Endnu arbejder disse varaktordioder på 
et ret lavt effektniveau, op til måske 1 watt, 
men de har meget stor betydning i lokal
oscillatorer til mikrobølgemodtagere og som 
pumper i parametriske forstærkere, hvor 
man således sparer den kostbare klystron 
med den komplicerede, stabiliserede strøm
forsyning.

Man skulle mene, at varaktordioder skulle 
kunne få stor betydning i amatørens 2 Kl
og 70 cm grej. De såkaldte „solid-state ge
neratorer" er meget anvendt i satellitsen
dere, man udgår fra en transistor-krystal- 
oscillator på f. eks. 75 MHz, hvorefter et par 
varaktordioder dobler til de ønskede fre
kvenser. På denne måde opnås et yderst 
frekvensstabilt signal på en høj frekvens, 
og da varaktordiodeme jo ikke kræver no
gen strømforsyning, er det totale effekt
forbrug minimalt, ligesom opstillingen kan 
bygges yderst kompakt.

En anden anvendelse af varaktordioden 
er balancerede modulatorer. En sådan mo
dulator er vist i fig. 3. Opstillingen er en bro 
i balance (C og R er indstillet til at være 
lig henholdsvis diodens kapacitet og tabs
modstand). Et svagt HF-signal, der tilføres, 
vil ikke nå udgangsklemmerne. Tilføres nu 
samtidigt et kraftigt LF-signal, således at 
varaktorkapaciteten varierer i takt med LF-

signalet, forstyrres balancen, og outputtet 
bliver et dobbeltsidebåndssignal med under
trykt bærebølge.
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Ved at kombinere sådan to balancerede 
modulatorer ved hjælp af LF- og HF-fase- 
drejningsnetværk, kan man konstruere en 
ESB-modulator, fuldstændig analogt med, 
hvad man gør med rørmodulatorer. Tilsluttes 
nu en lille transistoroscillator og et lille 
transistor-LF-trin, har man en simpel, lille 
ESB-generator. Output er naturligvis meget 
lille, men kan jo nemt forstærkes. Diagram
met er vist i fig. 4. En undertrykkelse af det 
uønskede sidebånd på 40 dB skulle forholds
vis nemt kunne opnås.

Tunneldioder 
Tunneldioden, der for et års tid siden blev 

slået meget stort op, og som virkelig også så 
meget lovende ud som forstærkerelement, er 
efter min mening foreløbig blevet en skuf
felse. Derimod har den vist sig overordentlig 
betydningsfuld som element i elektronregne
maskiner, hvor de simple kredsløb og tun
neldiodens fantastisk hurtige skiftetid kom
mer til sin ret.

For kort tid siden kom der en yderst for
uroligende meddelelse. Et laboratorium havde 
opbygget en enhed til en regnemaskine, hvori 
der indgik en mængde tunneldioder. På grund 
af et andet arbejde måtte man lægge dette 
projekt på hylden et lille års tid, og da man 
fornylig ville genoptage forsøgene med denne 
tunneldiodeopstilling, viste det sig, at samt
lige tunneldioder var uvirksomme. Det viste 
sig, at det meget tynde grænselag i tunnel
diodens PN-overgang var nedbrudt (sand
synligvis som følge af diffusion), og dette 
til trods for, at dioderne i alle de mange må
neder havde været ude af drift. Senere frem
gik det, at der var anvendt de såkaldte 
Gallium-Arsenid dioder, som skulle have

bedre elektriske egenskaber end Germanium
og Siliciumdioderne. Det kunne således se ud, 
som om der her var et problem. Forhåbentlig 
får forskerne snart bugt hermed, idet disse 
Gallium-Arsenid dioder iøvrigt har langt 
bedre egenskaber end Ge- og Si-dioderne, 
først og fremmest ved de ca. 3 gange større 
spændingsniveauer, ved hvilke de arbejder. 
De Ge-tunneldioder, som jeg selv har arbej
det med, er i den sidste tid blevet målt meget 
omhyggeligt, og der har ingen ændringer i 
dataene været at spore.

Indenfor VHF-forstærkerteknikken er der 
kommet en del tunneldiodeforstærkere af 
negativ-modstandstypen. De fleste typer har, 
ret uafhængigt af frekvensen, støjtal fra 4,5— 
7 dB, hvilket jo ikke er så imponerende, når 
man tænker på, at man med almindelige 
krystaldiodeblandere kan opnå støjtal på 5— 
6 dB. Men på dette område foregår stadig en 
betydelig udvikling. Det har vist sig, at det, 
der bestemmer, hvor lavt støjtallet kan blive, 
er forholdet mellem tunneldiodens maksimal
strøm og minimalstrøm, eller med andre ord 
hvor lille minimumstrømmen er (hvorfor 
denne ikke bliver nul, har man iøvrigt ikke 
rigtigt kunne gøre rede for). Kunne den blive 
nul, ville tunneldioden være støjfri, d. v. s. 
dens støjtal ville være 0 dB. De første tun
neldioder havde forhold mellem maksimums
og minimumsstrømmene på 2—3, medens det 
for nyligt er lykkedes at fremstille dioder, 
hvor dette forhold er 50, d. v. s. forstærkere 
med disse dioder skulle kunne blive ret støj
svage. 

Da det har vist sig, at tunneldiodens støjtal 
er næsten ligeså lavt, når den benyttes til 
blandingstrin, som til forstærker, har man 
herved en blander, der støjmæssigt kan måle 
sig med den almindelige diodeblander, men 
som i modsætning til denne, der har et kon- 
versionstab på ca. 6 dB, har en forstærkning 
på ca. 10 dB. En meget vigtig anvendelse for 
tunneldioden må være som blandingstrin 
efter den såkaldte parametriske op-konver- 
ter. Princippet er vist i fig. 5. Den parametri
ske op-converter er simpelthen en krystal-
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diodeblander, hvor krystaldioden er erstattet 
af en varaktordiode. Når man fra et sådant 
blandingstrin udtager signalet med frekven
sen lig summen af indgangssignalets og pum
pesignalets frekvens, får man en effektfor
stærkning, der er lig forholdet mellem ud
gangs- og indgangsfrekvensen. Støjtallet er 
tilnærmelsesvis lig een plus det reciprokke af 
det ovennævnte forhold. Er f. eks. indgangs
frekvensen 1000 MHz, og der pumpes med 
3000 MHz, så udgangsfrekvensen bliver 4000 
MHz, opnår man en effektforstærkning på 4 
gange eller 6 dB. Støj tallet vil i dette til
fælde blive 1 + 1/4 = 1,25 ~ i dB. Skal man 
nu fra de 4000 MHz tilbage til de 1000 MHz, 
vil man, hvis man bruger en almindelig kry- 
stalmixer med 6 dB støjtal og 6 dB konver- 
sionstab, for hele opstillingen få forstærknin
gen 1, d. v. s. 0 dB og støjtal 3 dB. Brugte 
man derimod en tunneldiodeblander til at 
komme fra de 4000 MHz til de 1000 MHz, 
havde vi, hvis tunneldiodeblanderens støjtal 
var 6 dB og forstærkningen 10 dB, fået en 
total forstærkning på 16 dB og støjtal 3 dB. 
Ved en sådan kombination af en parametrisk 
op-konverter og en tunneldiode-ned-konver- 
ter vil en meget fin HF-forstærker til f. eks. 
1296 MHz (de amerikanske måneekkoforsøg) 
kunne konstrueres, en forstærker, der havde 
en i forhold til den almindelige parametriske 
forstærker mange gange større båndbredde 
(ca. 100 MHz i modsætning til 1 MHz), og 
ikke havde den negative modstand i indgan
gen, en ting der ikke er helt behagelig at 
have med at gøre i praksis.

Den største ulempe ved tunneldioderne er 
vel nok den lave spænding, som skal tages 
fra en kilde med lav indre modstand, eller 
med andre ord: man maa benytte en spæn
dingsdeler, hvori der afsættes mange gange 
mere effekt end i selve tunneldioden, således 
at opstillingens virkningsgrad bliver ringe.

Af speciel interesse for kortbølgeamatører 
kan nævnes, at der i marts-nummeret 1961 
af „Radio Electronics" er omtalt en QSO mel
lem ZL1AOF og ZAAX, hvor sidstnævnte 
benyttede en krystalstyret tunneldiode-sen- 
der. Strækningen var knap 300 km, og rap
porten var RST 339. Forbindelsen blev op
nået den 16. august 1960 på 80 meter, og 
input var af størrelsesordenen 100 μW.

Lasere og irasere
Disse mærkelige ord minder om ordet ma

ser, som jo er en speciel mikrobølgeforstær
ker, der har været omtalt i OZ for nylig. 
Laser er en lysforstærker, og iraseren er en 
infrarød forstærker. LASER står for Light

Amplification by Stimulated Emission Radia
tion, og tilsvarende for IRASER.

Hvad har nu det med radio at gøre? ville 
en radioamatør spørge. Jo, med laseroscilla
toren er det muligt at frembringe lys, som 
jo er elektromagnetisk straaling af meget høj 
frekvens, på nøjagtig samme måde, som ma
seren frembringer et VHF- eller et mikro
bølgesignal. Det er i virkeligheden et meget 
stort skridt, man er nået indenfor fysikken, 
nemlig det at kunne fremstille elektromagne
tisk stråling helt nede fra de laveste frekven
ser og praktisk taget kontinuerligt op i lys
området, d. v. s. flere millioner MHz, og vel 
at mærke elektronisk.

Princippet er nøjagtig det samme som i 
maseren; elektronerne eller atomerne i en 
rubinkrystal pumpes ved hjælp af en oscilla
tor op i et givet energiniveau. Ved herfra at 
falde ned i et andet niveau afgives energi i 
form af elektromagnetisk stråling af en be
stemt og yderst konstant frekvens; denne 
stråling ligger for maserens vedkommende i 
mikrobølgeområdet og for laserens vedkom
mende i det synlige lysområde. I laseren 
pumpes en rubinkrystal ved hjælp af en 
flashlampe, som arbejder i impulser af meget 
stor energi; under disse pumpeimpulser ud
sender rubinkrystallen grønt lys af stor in
tensitet og af hidtil ukendt renhed. Det lys, 
der udsendes af almindelige lyskilder, består 
af et uhyre stort antal frekvenser, medens 
det fra laseren udsendte lys kun består af en 
enkelt frekvens.

Hvad betyder nu denne meget store ren
hed af det udsendte lys? Det betyder, at det 
rent optisk, d. v. s. ved hjælp af spejle og 
linser, kan fokuseres overordentligt skarpt. 
Man påstår, at man kan belyse månen med 
en lyskegle så skarp, at lyspletten på månen 
kun bliver nogle få km i diameter, d. v. s. en 
lysplet, der vil kunne ses fra jorden.

Endelig er der det vigtigste; nemlig at man 
har kunnet modulere det lys, der udsendes 
fra laseren. I USA er oprettet en forsøgs
strækning på 30 miles, hvor kommunikatio
nen bæres af grønt lys. Det er en kolossal 
effekt, der kan koncentreres i en sådan stråle, 
og den har en umådelig informationskapaci
tet ; man regner med at kunne overføre mange 
hundrede tusinde telefonkanaler på en sådan 
stråle.

Man er i USA yderst interesseret i dette 
kommunikationsmiddel; udstyret er på en 
måde simplere end maserens, da det ikke be
høver at afkøles med flydende helium.

Hvad man gør i tåge melder historien intet 
om. *
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DC-DC converter for 6 volt — output 35 watt
af Henrik Nielsen, OZ9R.

Det transportable udstyr på VHF field-days 
lider af den mangel, at der skal anvendes en 
jævnspænding på 2—300 volt til drift af sen
deren. Modulator, modtager og til nød styre
senderen kan drives med transistorer, der 
blot kræver et akkumulatorbatteri på 6 eller 
12 volt. Effektive krafttransistorer til VHF 
(144 MHz) findes endnu ikke. Langt de fleste 
danske VHF-stationer benytter imidlertid rør 
såvel i modtager som modulator, og følgen er, 
at man er henvist til at låne et lysnet hos en 
gårdejer på det sted, hvor man nu har ønsket, 
at ens QTH skal være under field-day. Nogle 
amatører benytter roterende omformere, der 
alle har meget dårlig virkningsgrad (ca. 40%). 
Enkelte benytter vibratorer, der ikke er sær
lig driftssikre.

Så vidt jeg ved, benyttes der ikke transis
toromformere af danske VHF-stationer, og 
hvorfor egentlig ikke? Der findes mange ud
mærkede transistorer, der er velegnet til for
målet, i forskellige fabrikater, f. eks.: Delco 
(General Motors) og Siemens. Det kniber 
mere at skaffe egnede transformere, men 
flere af OZ’s annoncører har nu transforma
torer af mærket „Scanelectric" i deres pro
gram. I det følgende skal beskrives en DC-DC 
converter, der benytter to transistorer 2N441 
og en „Scanelectric" transformer type SRA 
60a411.

Fig. 2 viser diagrammet. For den, der ikke 
har EDRs håndbog (side 374) er det måske 
bedst at fortælle lidt om, hvordan en tran
sistoromformer virker. En tilbagekoblings
vikling 1—2’ giver en basisspænding til tran
sistorerne, der er 180° drejet i forhold til kol- 
lektorviklingen 6—7, således at opstillingen 
går i sving, hvis der er det mindste forskel på 
de 2 transistorer — og det er der altid! Mod
standen på 25 ohm tjener til at gøre opstillin
gen selvstartende. Transistorerne virker som 
elektroniske on-off kontakter, der hakker 
jævnstrømmen i viklingen 6—7’ i stykker, så
ledes at der induceres en firkantspænding i 
viklingen 4—5.

Begynder den ene transistor at lede strøm 
gennem sin viklingshalvdel af 6—7’, vil der 
induceres en spænding i styreviklingen 
1—2’. Denne spænding vil være således pola
riseret, at den ledende transistor vil få endnu 
større evne til at lede, medens den anden er 
„død“. Processen fortsætter, indtil den sti
gende strøm i kollektorviklingen har bevir
ket, at jernkernen er mættet. På dette tids

punkt falder den inducerede spænding i sty
reviklingen til nul. (Der vil kun induceres 
spænding i en spole, så længe der sker foran
dringer i de magnetiske forhold i dens jern
kerne, og her er strømmen blevet konstant, 
fordi jernkernen er mættet). Når den induce
rede spænding i styreviklingen falder til nul, 
bliver den ledende transistor ikke-ledende, 
og derved sker der påny en ændring i de 
magnetiske forhold, idet strømmen falder til 
nul. Derved induceres der påny spænding i 
styreviklingen med modsat polaritet af den 
første spænding, den anden transistor bliver 
nu ledende, og hele processen gentager sig 
med den anden transistor ledende o. s. v.

Der stilles store krav til jernkernen, idet 
dennes mætning skal indtræde pludselig med 
et skarpt knæk. Jern, der opnår denne totale 
mætning langsomt efter en blød kurve er 
uegnet til transistoromformere — der afsæt
tes derved store tab såvel i transistor som i 
transformer. Bedst er det at anvende en lille 
styretransformer af HCR-materiale og en 
krafttransformer af mere normalt jern.
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I den beskrevne omformer er der i trans
formeren anvendt retningsorienteret jernma
teriale — også fordi den anvendte frekvens 
er ret høj (400 Hz). Med en enkelt transfor
mer, som her er anvendt, og ved 6 volt er der 
kun opnået en virkningsgrad på 65 til 70 °/o.

Transistorerne er meget følsomme over for 
spændingsspidser, og man har derfor til
stræbt, at startspidsen ikke er større end 6 til 
10 % over totalspændingen. Dette opnås bl. a. ved at styreviklingen og kollektorvikling er 

viklet bifilart.
En kortslutning af udgangsklemmerne be

virker ikke, at omformeren ødelægges, men 
kun at strømmen fra akkumulatoren falder 
til ca. 2 amp. Flere har prøvet at belaste ud
gangsklemmerne med en elektrisk pære på 
220 volt og 25 watt. Det får man som regel 
ikke noget ud af — omformeren går simpelt 
hen ud af sving, fordi pærens modstand i kold 
tilstand kun er ca. 1/7 af det normale.

Når man starter første gang, kan man prø
ve at begynde med 2 volt, derefter 4 volt o. 
s. v. Tilslutter man f. eks 8 volt — ja, så 
sker der kun dette, at udgangsspændingen og 
output stiger (frekvensen stiger ca. 25 
fordi den med den anvendte transformer kun 
er afhængig af den påtrykte spænding). Det 
vil være en fordel at have et instrument i 
akku.-ledningen, idet primærstrømmen ikke 
må overskride ca. 11 amp.

Hvis omformeren tilsluttes omvendt til 
akkumulatoren, vil transistorerne næsten øje
blikkeligt ødelægges. For at undgå dette kan 
man lave et lille arrangement som vist på fig. 
3. Relæet kan kun aktiviseres, når spændin
gen er rigtigt tilsluttet takket være selenens- 
retteren, der kun behøver en enkelt skive, 
som er i stand til at afgive fornøden strøm 
til at trække relæet.

Højspændingsventilen er en broventil be
regnet for 250 volt vekselspænding og 150 til 
200 mA DC (Siemens). *
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Er vi absolut nødt til at bruge AM på 2-meter?
Et indlæg til fordel for smalbånds-FM......................

Af Bill Sykes, G2HCG, 
i RSGB Bulletin for september 1960. 

Oversat og kommenteret af OZ5MK.

I tidens løb er der blevet sagt og skrevet en 
hel del om fordelene ved ESB, men det andet 
alternativ — FM — synes man fuldstændig 
at have ladet ude af betragtning. Grunden til, 
at hverken ESB eller FM til dato synes at 
have opnået nogen synderlig popularitet, må 
utvivlsomt søges i modtageren. At indstille på 
et ESB-signal er ingen let sag, selv ikke for 
eksperterne; og hvad FM angår, så er det så
ledes, at når et FM-signal modtages på en 
AM-modtager — hvilket som bekendt altid er 
tilfældet — rapporteres det altid som meget 
undermoduleret, og så afskriver man uden 
videre FM som værdiløst for enhver amatør, 
der er alvorligt interesseret i arbejde over 
længere afstande.

 Men når FM modtages på en rigtigt kon
strueret NBFM (Smalbånds-FM)-modtager, 
stiller sagen sig ganske anderledes, og mine 
erfaringer på dette område har været af en 
sådan karakter, at jeg har ment at burde 
fremkomme med nærværende artikel, idet 
jeg håber, at jeg derigennem kan overtale 
andre til at gøre forsøg med denne modula
tionsmetode.

For-det andet: Selv om den teoretiske ræk
kevidde må være større ved ESB, så er dette 
dog ikke tilfældet i praksis, dels på grund af 
størrelsen af det bånd, der skal afsøges, og 
dels på grund af den kendsgerning, at ESB- 
signalet kun er der, når der faktisk tales til 
mikrofonen; derfor er der i meget høj grad 
risiko for at tune forbi stationen imellem de 
enkelte ord, og en svag ESB-station må regne 
med muligheden af at blive overset.

Man heller ikke fudkommen se bort 
fra, at ESB kræver en mere kompliceret tek
nik end de to andre modulationsarter, for selv 
om VHF-amatøren (netop fordi han er VHF- 
amatør) ikke plejer at være bange for tek
niske vanskeligheder, så er han dog i nogen 
grad betænkelig ved at give sig i kast med 
den opgave, det er at bygge en ESB-sender.

Vi går derefter over til at betragte de rela
tive fordele ved AM og FM, og her bør vi 
begynde med at omtale et forhold, som 
mange sikkert ikke har gjort sig klart. På 
VHF er det nødvendigt at anvende et anten
nesystem med meget stor effektforstærkning,

og i det tilfælde, hvor man putter 100 watt 
ind i en antenne med et gain på 20 dB, kom
mer man til det forbløffende resultat, at den 
effektivt udstrålede effekt er 10 kW. Selv 
den lille 25-watt station med et antennegain 
på 12 dB udstråler en effektiv effekt på 400 
watt, og for kilowattstationens vedkom
mende bliver det 80 kW — hvilket er om
trent den effekt, der udstråles fra en TV-sta- 
tion i de højere effektklasser.1) Så stor en 
energi kan frembringe nogle højst besynder
lige fænomener i den nærmeste omegn, og 
hovedårsagen til, at jeg gik bort fra AM, var, 
at så godt som enhver lavfrekvensforstærker
1 nabolaget, uanset om den arbejdede i en 
TV-modtager, en almindelig radiomodtager 
eller bare i en båndoptager, simpelthen ikke 
kunne lade være med at ensretteVHF-signalet 
og lave det om til betydelige og højst uøn
skede mængder lavfrekvenseffekt. I stedet for 
her at opstille en liste over de virkninger, 
som AM frembringer, og som vi allesammen 
kender, men er tilbøjelige til at overse, er det 
måske bedre at opregne, hvad det er, FM på
2 meter ikke gør:

1. FM laver ikke TVI. *)

2. FM laver ikke BCI på FM-radiofonimod- 
tagere. (Husk en sådan modtagers lavfre
kvente udgangseffekt er en funktion af 
frekvenssvinget; for FM-radiofoni er fre
kvenssvinget 75 kHz, medens det for ama- 
tør-NBFM er 3 kHz, hvorfor den lavfre
kvenseffekt, der eventuelt opstår som føl
ge af tilstedeværelsen af et amatørsignal, 
vil være 25 dB svagere).

3. FM går ikke ind på lavfrekvensforstær
kere af nogen art, hverken i radiofoni
modtagere eller tunghøreapparater.

4. FM forstyrrer ikke de luftfartstjenester, 
der benytter 2-meter båndet. **)

*) Herved tænkes der formentlig kun på LF-QRM.
**) Dette gælder jo ikke for vore forhold.

1) Sammenligningen halter noget, for TV-stationen 
bruger også antenne med forstærkning — om

kring 10 dB, men rundstrålende. TR.
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5. FM forårsager ikke splatter ved overmo
dulation.

6. FM trænger sig ikke ind i modulatorens 
indgangstrin og giver anledning til HF- 
tilbagekobling, således som det ellers hyp
pigt sker på VHF.

7. FM overstyrer ikke ens egen modtager, 
hvorved det er muligt at føre duplex-QSO 
på samme bånd. *).

8. FM kræver ikke en stor og bekostelig mo
dulator; 1/4 watt LF-effekt er tilstrække
ligt til udmodulering af enhver sender 
uanset dennes størrelse.

9. FM nedsætter ikke rækkevidden, hvis der 
anvendes frekvensdetektor på modtager
siden.

10. FM slider ikke skaladrevet op, fordi det er 
umuligt at indstille på signalet, således 
som tilfældet er ved ESB.

11. Et FM-signal drukner ikke i tændingsstøj, 
forudsat at der anvendes en FM-modtager.

12. FM kræver ikke, at der bruges megen tid 
og mange penge på dyrt og kompliceret 
grej.

Man skulle tro, der var en hage ved det — 
det lyder for godt til at være sandt. Men der 
er ingen hage ved det: de komponenter, der 
skal bruges, findes sikkert i de fleste rode
kasser, og den anvendte teknik indeholder 
intet nyt. BBC valgte FM efter omfattende 
forsøg, så hvorfor skulle amatørerne synes, 
de ved bedre besked?

Senderen.
Jeg skal ikke her tage stilling til spørgsmå

let om, hvorvidt vi bør bruge VFO på 2 me
ter, men udelukkende påpege, at en VFO er 
et udmærket middel til frembringelse af FM 
— de, der foretrækker at holde sig til een 
bestemt frekvens, kan jo altid låse indstil
lingsknappen.

Spørgsmålet om, hvordan man bygger en 
tilfredsstillende VFO til 2 meter har beskæf
tiget mig i mange år, og først fornylig har jeg 
fundet løsningen. Hovedvanskeligheden be
står i at forhindre den frekvensdrift, der fin
der sted under opvarmningen som følge af 
ændringer i rørkapaciteterne. Rørene må der
for kobles meget løst til en afstemt kreds med 
højt C, hvis man vil undgå at lade oscillato
ren køre uafbrudt hele døgnet rundt.

Jeg har kun kunnet finde een oscillator
type, der var i stand til at opfylde kravene 
om frekvensfasthed, nemlig Franklin-oscilla- 
toren. Denne oscillatortype er ganske vist 
*) Dette turde være en overdrivelse.

ikke længere moderne, men når man bruger 
den i forbindese med moderne pentoder med 
stor stejlhed, ban den udmærket hævde sig 
blandt sine yngre konkurrenter. Diagrammet 
for en komplet VFO er vist på fig. 1. der er 
dog ikke angivet nogen fuldstændig bygge
forskrift, fordi de fleste VHF-amatører fore
trækker at følge deres egne ideer m. h. t. op
bygningen. Der er kun følgende, man skal 
passe på:

1. Oscillatorkredsen skal være mekanisk 
stabilt opbygget, og der skal anvendes kom
ponenter af god kvalitet; alle kondensatorer 
skal således have luftdielektrikum. En solid 
500-pF drejekondensator kan anvendes som 
den faste kapacitet.

2. Den kasse, hvori oscillatorkredsen er 
monteret, skal være mekanisk stabil, og hjør
nesamlingerne skal danne ordentlig elektrisk 
kontakt.

3. De to små trimmere, der kobler oscilla
torkredsen til rørene, skal indstilles på den 
lavest mulige kapacitet, hvor oscillatoren ar
bejder stabilt.

Oscillatoren arbejder i klasse A. Den har 
derfor ingen harmoniske og vil ikke kunne 
høres på andre frekvenser end grundfrekven
sen 12 MHz. Oscillatoremkan derfor være til
sluttet også medens der sendes.

Man kan måske undre sig over, at oscilla
toren er anodemoduleret. Men optager man 
en kurve af frekvensen som funktion af ano
despændingen, vil man se, at denne udgør en 
ret linje for ca. 800 perioders vedkommende. 
Da dette frekvensområde multipliceres med 
12 i senderens efterfølgende trin, kan der op
nås et maksimalt frekvenssving på ca. 10 kHz; 
større frekvenssving kan ikke opnås — med 
andre ord: man har automatisk begrænsning, 
så at „overmodulation“ ikke kan finde sted. 
Den i oscillatoren frembragte anodemodula
tion filtreres bort i de efterfølgende klasse-C 
trin i senderen, og der udsendes derfor ikke 
den ringeste antydning af AM fra PA-trinet. 
Den eneste måde, hvorpå man kan få et 
instrument på senderen til at ændre visning 
under modulation er ved at tilføre oscillato
ren så megen modulationseffekt, at oscillator
rørene slås ud af sving.

Udgangseffekten på 24 MHz er mere end til
strækkelig til udstyring af det normale kry- 
staloscillatorrør, hvis anodekreds er afstemt 
til denne frekvens. Hvis der er for megen sty
ring, bør man reducere den ved at for
stemme første bufferrørs anodekreds, hvor
ved man samtidig opnår at fjerne de sidste 
antydninger af frekvenskastning.
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Fig. 1.
2-meter VFO og 

FM-modulator.
L1: 4 vdg. 1,5 mm 
diam., viklet på 1½” 

form (ca. 38 mm 
diam.). Mellemrum 
mellem vindinger
ne — trådtykkelsen.
L2: 60 vdg. 0,2 mm 
diam. tætviklet på 
6 mm form med 

jernkerne.
L3: Vindingstal for 
denne spole mang
ler i originaltek
sten. Men ved hjælp 
af et gitterdykme
ter er det ikke van
skeligt at finde 
frem til den rigtige 
værdi. Som ud
gangspunkt vil lidt 
under halvdelen af 
det for L2 opgivne 

vindingstal for
mentlig være pas

sende.

L4: 4 vdg. link, tætviklet ved den kolde ende af L3. T1: Enhver lille 
LF-transformator 1:1 kan benyttes.

NB. De 4 modstande, der er understreget på diagrammet (oscillator
rørenes 2 anodemodstande og 2 styregittermodstande) skal være af 

den trådviklede type, da de samtidig skal fungere som drosselspoler.

Den totale frekvensdrift fra kold start i et 
koldt lokale (0° C) indtil et tidspunkt ca. to 
timer senere (19° C) er målt til 15 kHz på to 
meter. 80°/o heraf fandt sted i løbet af de før
ste 5 minutter.

Med vekselstrøm på oscillatorrørenes glø
detråd er tonen ikke T9X, men den er bedre 
end T8. Rapporterne varierer mellem T8 og 
T9, alt efter den pågældende modtager eller 
manden, der betjener den. T9X kan opnås ved 
simpelthen at føde oscillatorrørenes glødetråd 
med jævnstrøm (en lille tørensretter i serie 
med glødestrømstilledningen og en lavspæn
dingselektrolyt med stor kapacitet er nok). *) 
De høje talefrekvenser er med vilje dæmpet; 
dette er gjort for at opfylde myndighedernes 
krav. Dette er egentlig en skam, idet nogen 
forbetoning af de høje frekvenser ville være 
en afgjort fordel, især hvis man anvendte de 
internationalt anerkendte normer for forbe
toning.

*) Muligvis kan man nøjes med at montere skærm
kassen med svingningskredsen oven på chassiset 
ved hjælp af gummifødder. Denne metode er 
brugt i en 2-meter VFO, der er beskrevet i det 
svenske QTC nr. 6, 1960, hvor der i øvrigt be
nyttes den samme Franklin-oscillator, men på 8 
MHz, og med et ekstra bufferrør.

Modtageren.
Trods ihærdige anstrengelser er det ikke 

lykkedes mig at finde data for NBFM-mod- 
tagere med en mellemfrekvens på 465 kHz. 
Emnet er ikke behandlet i håndbøgerne; hel
ler ikke tidsskrifterne berører det, og indu
strien fremstiller ikke diskriminatortransfor- 
matorer for denne frekvens.

Anvendelse af forholdsdetektor ville 
utvivlsomt være en fordel, men da det er 
vanskeligt selv at vikle en transformator her
til, valgte jeg Foster Seeley detektoren. Det 
viste sig, at en hel del af de MF-transforma- 
torer med udtag, der er i handelen, i virke
ligheden har midtpunktsudtag. Som eksempel 
kan nævnes en transformator til et krystal
filter **)

Da transformatorproblemet således var løst, 
byggede jeg den i fig. 2 viste opstilling.

FM-enheden er bygget som en tilsats, der i 
mit tilfælde er placeret oven på afstemnings
enheden i min AR88 modtager. Har man ikke

**) Se endvidere fig. 3, der viser en alm. MF-trans- 
formator, hvis sekundærkapacitet er erstattet af 
2 dobbelt så store kapaciteter i serie. Modstan
dene på 100 k lader jævnstrømmen passere.
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plads i sin modtager, kan man eventuelt byg
ge NFM-tilsatsen sammen med 2-meter con- 
verteren og tilføje et omskifterarrangement, 
der gør det muligt at skifte mellem AM og 
FM. Strømforbruget er ganske ringe — ½ 
ampere ved 6,3 volt til glødetrådsforsyning 
og 10 mA til anoderne.

Det er vigtigt, at man forbinder tilsatsen 
til hovedmodtageren på den rigtige måde. 
Hvis man nemlig kommer til at indføre usta-

stemme modtageren lidt på hver side af sig
nalet og forvisse sig om, at mikroampere
meteret giver samme udslag i såvel positiv 
som negativ retning (hvis et instrument med 
nulpunkt i midten af skalaen ikke haves, må 
ledningerne vendes). Hvis aflæsningerne ikke 
er ens, kan det være nødvendigt at efterind
stille diskriminatortransformatorens primær 
en lille smule; men i min opstilling blev den 
pågældende trimmer blot indstillet til mak-

Fig. 2. 
Diagram af tilsats for modtagning af smalbånds-FM. T1 og T2 skal være almindelige MF-transformatorer 

med jernkerneafstemning. T3 skal være af samme type, men sekundærviklingen skal have
midtpunktsudtag.

bilitet i hovedmodtagerens MF-forstærker, 
vil det gå ud over tilsatsens evne til at under
trykke amplitudemoduleret tændingsstøj. 
Som diagrammet viser, går jeg ind på MF- 
rørets katode uden at ændre noget som helst 
i modtageren. Man skulle ikke tro, det kan 
lade sig gøre på den måde; men det kan det, 
og det er endda en udmærket metode.

FM-tilsatsen består af to begrænsertrin og 
en Foster Seeley diskriminator. Trimninger 
er ganske enkel og foregår på den måde, at 
alle kredse med undtagelse af diskriminator
transformatorens sekundær indtrimmes til 
størst signal. Diskriminatortransformatorens 
sekundær trimmes derefter efter følgende op
skrift: Et mikroamperemeter forbindes mel
lem udgangsklemmen og stel, hvorpå man 
indstiller nøjagtigt på en station ved hjælp af 
modtagerens normale S-meter. Man vil lægge 
mærke til, at mikroamperemetrets visning 
under afstemningen varierer fra positiv til 
negativ. Derefter indstilles trimmeren på 
sidste MF-transformator således, at mikro
amperemeteret viser nul, når det modtagne 
signal netop frembringer størst udslag på 
modtagerens S-meter. Endelig kontrol af 
diskriminatoren kan foretages ved at for-

simum, og der var ingen vanskelighed med at 
få ensartet frekvenssving.

Den lavfrekvenseffekt, der kommer fra 
diskriminatoren, vil vise sig at være lige så 
stor som den, der fås fra de fleste gængse 
AM-detektorer. Man vil i første omgang få 
det indtryk, at forholdet mellem lavfrekvens
effekt og støj er dårligt, men man vil finde, 
at selv det mindste signal dæmper støjni
veauet, og under modtagning i praksis er 
signal/støj forholdet godt.

Den viste opstilling er konstrueret for 455 
kHz; men de samme værdier skulle uden vi
dere kunne anvendes for 1600 kHz med lige så 
godt resultat.

Nogen egentlig byggeanvisning giver jeg 
ikke, da opstillingen er ganske lige ud af 
landevejen. Det eneste, man skal passe på, er 
stabiliteten, men dette er dog ikke noget 
problem, når blot man bygger alle trinene i 
en ret linje på chassiset — hvis man prøver 
på at bruge zigzag-linjeføring, risikerer man, 
at man ikke kan få opstillingen stabil. Der er 
anvendt rør af typen 9001 på grund af disses 
ringe størrelse og strømforbrug, kompakte 
gitteropbygning og relativt lave forstærk
ning. Man kan eventuelt bruge andre rør-
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En effektiv fasemodulator til 2-meter senderen
Af OZ5MK.

Bruger man 8-MHz krystal i sin sender, kan 
det knibe med at få tilstrækkelig stort fre
kvenssving på 144 MHz, uden at det går ud 
over kvaliteten. Med den her viste opstilling 
går det imidlertid udmærket. Jeg har fundet 
den i QST for oktober 1946, hvor princippet 
er beskrevet, og i november 1946 findes en 
regulær konstruktionsartikel, hvorfra dia
grammet er hentet.

Rørene er 6F6, hvilket vil sige, at EL 90 
eller EL 84 vil kunne anvendes uden ændrin
ger. Den lille kapacitet kan passende udgøres 
af en omtrent uddrejet Philips trimmer. Dros
selspolen i anodekredsen er en normal Prahn 
kortbølgedrossel af sendertypen.

Det opnåelige frekvenssving afhænger af 
krystalsnittet. På 3,5 MHz kan der opnås et 
max. sving på 2,5 kHz med Y-snit og 1 kHz 
med X-snit. Med AT-krystaller er frekvens
svinget 400 perioder. Det fremgår af disse tal, 
at der med 8-MHz krystaller og en multipli
kation på 18 gange ikke skulle være nogen 
vanskelighed med at få tilstrækkeligt sving 
på 2-meter båndet, hvilket mine resultater da 
også har bekræftet.

Det skal dog bemærkes, at der trods alt 
ikke er nok til at udfylde pasbåndet i mod
tagere af UKW-typen. På sådanne vil modu
lationen lyde svagt.

Det hedder i den originale artikel i QST, 
at de angivne værdier skal overholdes nøje.

Dette har jeg ikke taget den mindste smule 
højtideligt. Såvel modulatorrør som oscilla
torrør er EF 80; Modulatorrøret er forbundet 
som triode og har en katodemodstand på 1 
kOhm; oscillatoren arbejder med krystallet i 
pierce-kobling mellem styregitter og skærm
gitter, og anodekredsen er afstemt til 24 MHz, 
anodespændingen er ca. 120 volt på begge rør.

Når jeg i nær fremtid skal installere denne 
modulator i en ny sender, vil jeg imidlertid 
holde mig nøjere til opskriften i det håb, at 
også de modtagere med bred MF, som endnu 
er i brug, kan læse min modulation. Til de 
sædvanlige modtagere er der som sagt rige
ligt.

Det pågældende modulatorkredsløb er op
fundet og patenteret af Hammarlund sidst i 
trediverne. *

typer, dog afgjort ikke de moderne TV-pen- 
toder med stor stejlhed. Der kan blive tale 
om rør som 6J7, 6SJ7 eller 6SS7. Begrænser- 
trinenes komponentværdier skal ikke ændres, 
selv om der bruges andre rørtyper end de an
vendte 9001.

Resultaterne.
Resultaterne med smalbånds-FM på den 

kendte langdistance-strækning til G3FAN 
(Isle of Wight) har overtruffet alle forvent
ninger. Det sædvanlige „spinkle" FM-signal, 
der ellers gik ind på AM-modtageren, var nu 
blevet til et godt, kraftigt og letlæseligt sig
nal, der var mindst lige så godt som et AM- 
signal, hvortil kom den yderligere fordel, at 
der var mindre baggrundsstøj og overhovedet 
ingen ændring i LF-niveauet under fading. 
Ved signalstyrker over S7 var dæmpningen 
af baggrundsstøjen ganske imponerende, lige
som tændingsstøj var væsentlig mindre gene

rende omend ikke fuldstændig undertrykt, 
hvilket formodentlig kan opnås ved anven
delse af et normalt begrænsertrin efter di- 
skriminatoren. Ved signalstyrker under S7 
kunne man naturligvis høre støjen, men ud
førlige forsøg under de dårligst mulige for
hold viste, at FM var tydeligt overlegen med 
hensyn til læselighed. Da der en aften duk
kede et kraftigt lokalt signal op næsten oven i 
G3FAN’s bærebølge, kneb det lidt med at 
læse FM-signalet, men ved omskiftning til 
AM viste det sig, at G3FAN forsvandt fuld
stændigt under den lokale stations bærebølge.

Til slut skal det siges, at anvendelsen af 
smalbånds-FM må siges helt igennem at være 
udtryk for den rette amatørånd, idet man 
derved hjælper sin næste, hvad enten denne 
er en lokal amatørkammerat eller en længe 
plaget nabo. I virkeligheden har vi her et 
eksempel på, hvordan man kan vinde ved at 
hjælpe. *
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100 kHz frekvensstandard
Af OZ9AC.

Ifølge de gældende licensbetingelser skal 
der på enhver licenseret amatørstation fore
findes frekvensmåleudstyr under en eller 
anden form. Det kan være sig gitterdykmetre, 
målesender eller krystalstyrede frekvensnor
maler e. t. c. For mit eget vedkommende valg
te jeg at prøve en kombination med krystal 
og transistorer, og resultatet blev følgende 
lille opstilling.

Der er brugt et af de billige tyske 100 kHz- 
krystaller fra firmaet Wuttke-Quarze, Frank- 
furt/M10, Hainerweg 271, det koster ca. 15— 
20 DM, så det må siges at være overkomme
ligt.

Opstillingen består af en oscillator med 
transistoren OC 612 og et forvrænger- og for
stærkertrin ligeledes med en OC 612.

Med jernkernen i LI indstilles frekvensen 
således, at den er i nulstød med WW på 5 
eller 10 MHz.

Op til 45 MHz høres der fint 100 kHz test
punkter. Strømforbruget er på 1 mA ved 6 
volts batterispænding.

Stykliste:
Y1 100 kHz xtal, Wuttke-Quarze, Frankfurt/M10, 

Hainerweg 271.
R1, R4 100 kohm ½ W.
R2, R5 18 kohm ½ w.
R3, R6 2,2 kohm ½ w.
Cl 1500 pF sølvglimmer.
C2, C3, 40 nF 150 V, Hunts w99.
C4 47 pF keramisk.
C5 500 pF keramisk.
C6 0,1 uF 150 V, Hunts w99.
LI 480 vdg. 0,1 mm CuL på Prahn-form 5014, 100 

vdg. pr. kammer, med jernkerne.
L2 Prahn minichoke, 5 mH.
Q1, Q2 OC 612 eller OC 45.

Den nye GELOSO 2-meter converter

Hosstående diagram, 
der stammer fra det 
belgiske „CQ“, kan sik
kert frembyde et og 
andet af interesse. Be
mærk f. eks. båndfil
trene mellem 144-MHz 
kredsene, hvorved den 
ellers så gener ende MF- 
indstråling dæmpes 
effektivt. Spoledata er 
ikek opgivet, men el
lers findes alle kom
ponentværdier samt de 
vigtigste arbejdsspæn- 
dinger indtegnet på 
diagrammet.

Mogens Kunst, 
OZ5MK.
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Amatørbygget oscillograf
af OZ1BP, Bernhard Pedersen J).

For mange amatører, der interesserer sig 
en del for den tekniske side af sagen, og som 
anvender en del fritid på eksperimenter, står 
måleinstrumenter vel højt på ønskesedlen. 
Mange af disse kan købes færdige, men man 
kan jo også lave en del selv. Dette gælder da 
også en oscillograf, der jo er særdeles kost
bar, hvis man som amatør skal anskaffe sig 
en.

Der skal jo investeres en vis sum i et så
dant foretagende, set i forhold til dens anven
delse. Man kan købe færdige byggesæt, men 
mon ikke den „rigtige" amatør vil foretrække 
at lave det hele selv?

Når man sætter sig for at bygge en graf, 
opdager man hurtigt, hvor sparsom amatør
litteraturen er om dette emne, og det er da 
forståeligt nok. Det er jo ikke ligefrem en de
cideret amatøropgave at bygge sig en graf, og 
jeg vil da også mene, at man helst bør være i 
besiddelse af en vis erfaring i bygning af ra
dio, inden man giver sig i kast med en sådan 
opgave. For mit vedkommende har jeg søgt 
hjælp i speciallitteraturen, bl. a. har „Philips" 
udgivet dels en mindre bog, dels en noget 
større.

Inden man anskaffer sig de forskellige dele, 
herunder også katodestrålerør, bør man gøre 
op med sig selv, hvad man ønsker m. h. t. gra
fen. At bygge bredbåndsoscillografer er en 
meget delikat opgave for en amatør og det vil 
nok være klogt at bygge sin graf således, a+ 
man forholdsvis let kan foretage udskiftning 
af dele, f. eks. af hele forstærkere, hvis man 
senere vil lave forbedringer.

Lad mig sige det straks, denne konstruktion 
er i og for sig ikke noget særligt, men skal 
kun vise, med hvor små midler man i virke
ligheden kan bygge sig en moderne oscillo
graf, oven i købet med gængse dele, der alle 
kan købes i handelen, endog nettrafoen.

Selve grafen er opbygget i en kasse, der er 
fremstillet af vinkeljern, som er svejset sam
men. Målene er: højde 23 cm, bredde 12 cm 
og dybde 26 cm, altså ikke noget særlig stort 
apparat.

På forpladen, der altså måler 12 gange 23 
cm, er anbragt de forskellige kontrolhåndtag, 
samt udskæring til katodestrålerøret. Dette, 
der i det foreliggende tilfælde er en DG 7—5, 
er anbragt i en jerncylinder med 4 mm gods
tykkelse. Bedre er en cylinder af mumetal, en

Over nettransformeren er 
filterblokkene anbragt. 

Derover ses tand potentio
meter til lodretforskyd
ning af strålen. Til ven

stre herfor findes omskif
teren for omkobling af 

DG7-5’s gitter 1 fra intern 
slukning af tilbageløbet 
til udvendig intensitets

modulation. Indgang her
for er bag omskifteren. 

Nederst ses Y-forstærke
ren, opbygget på en per- 

tinaxplade.

D Bornholmsgade 66, 
Aalborg.
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Øverst ses jerncylinderen, 
hvori DGT-5 befinder sig, 
bag denne tandpotentio
meteret for vandret for
skydning af strålen. Bag

est netdelen. 
Nederst i forgrunden ses 
kipdelen med synk-for
stærker (EC92) og X-for- 

stærker (ECC40).

Herover:
Boreplan for forplade. 
Alle mål i mm.

Placering på forpladen. Indmadens placering, sml. foto ovenover.

Y-forstærkerens „chassis“ 
er en pertinaxplade med 
målene 50 X 120 X 1,5 
mm; (set ovenfra).
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Katodestrålerør med 
strømforsyning

Stykliste:

Tr. = Lübcke T6-636.
V1 = EZ80
V2 = DG 7-5.
S = Selenventil, E 300, 

C50.
P5 = Tandem-pot.meter 

2X1 Meg.ohm, KV1, 
centrering.

P6 = Tandem-pot.meter 
2X1 Meg.ohm, KV1, 
centrering.

P7 = Potmeter 200 kfl, 
KVI, 1/4W, Fokusering 
1.

P8 = Pot.meter, 50 kfi,

Cl, C2,.C3 50 μF.
El.lyt. 450 volt.

C4 = 0,5 μF 1000 V arb,- 
sp.

KV1, 1/4W, lys-intensi- C5 = 1μF 600 V arb.- 
tet. sp.

sådan kan vist købes, men den er ret kostbar 
På bagvæggen er netdelen opbygget. Man 

gør klogt i at forsøge at anbringe nettrafoen 
sådan, at man kan flytte på den. Man skal 
undgå, at den giver afbøjning på katodestrå- 
lerøret, og man skal altså finde den stilling, 
der giver ingen eller mindst forstyrrelse. Men 
pas på, der er høje spændinger.

Om selve ensretteren kan jeg sige, at jeg 
har anvendt en Lübke trafo, der giver 2X300

Y -forstærker
Stykliste: R2

Y1 = EF80. R3 =
V2 a og b = ECC81. R4 =
Cl = 0,1 μF. R5 =
C2 = 10 nF. R6 =
C3 = 0,1 μF. R7 =
C4 = 0,1 μF. R8 =
C5 = 0,15 μF. R9 =
C6 = 2—12 pF trimmer. R10 
C7 = 1— 5 pF trimmer. Ril 
Tr = 2 tråde PVC sam-R12 

mensnoet. R13
C8 = 0,25 μF. R14
C9 = 0,25 μF. R15
C10 = 0,1 μF. R16
R1 = IMΩ ½ W. P1 =

1 MΩ ½ W.
390 Ω ½W.
150 kΩ ½ W.
51 kΩ1 W.
4,7 MΩ ½ W. 
0,47 MΩ ½ W.
1 MΩ ½ W.
1 MΩ ½W.

= 1 kΩ ½ W.
= 1 kΩ ½W.
= 62 kΩ 1 W.
= 62 kΩ 1 W.
= 0,82 MΩ ½ W. 
= 0,33 MΩ ½ W. 
= 8,2 kΩ 1 W.

0,1 mΩ1/4 w.

C6 = 1 μF 600 V arb-                     R6 = 500 kΩ 1 W.
sp.                                               R7 = 200 kΩ ½ W.

C7 = μF 600 V arb.—sp. R8-9-10-11 = 3 MegΩ ½ W
RI, R2 = 39 kΩ R12 = 1 Meg.Ω ½ W.
R3, R4 = 2 kΩ 1 W. R13 = 150 kΩ 1 W.
R5 = 100 kΩ ½ W. C8 = 0,1 μF 1000 V.

volt, samt 6,3 volt 3 amp. og 6,3 volt 1 amp. 
Sidstnævnte anvendes til opvarmning af glø
detråden på DG 7-5, medens den anden 6,3 
volt vikling giver glødestrøm til alle de øv
rige rør, inclusive ensretterrør, der er en EZ 
80.

DG 7-5 skal helst have mellem 800 og 1000 
volt mellem katode og afbøjningsplader (sid
ste anode). Jeg har opnået dette sådan: Ved 
almindelig dobbeltensretning, og med den ret 
beskedne belastning, kan man påregne om
kring 350 volt mellem chassis og +. Ved at 
ensrette den ene halvdel af sekundærspæn
dingen på 300 volt, kan man påregne sqr(2)X300 
eller ca. 420 volt, men der går noget fra til 
filtrering, samt fra + til højeste anode. Vi 
kommer altså noget i underkanten, og jeg har 
derfor foretaget en spændingsdobling ved 
hjælp af 2 ventiler og en ellyt. Så får man og
så spænding nok, og man får derved en kraf
tigere stråle. Med lavere spænding får man 
mindre lys, men lidt større følsomhed. Så kan 
man jo selv vælge, eventuelt kan man købe et 
rør, der ikke kræver så høj spænding, f. eks. 
DG 7—32.

Nærværende graf indeholder derudover:
1) En Y-forstærker, opbygget over en EF 80 

som forrør og en ECC 81 som forforstærker 
og fasevender. Frekvensområdet er fra nogle 
få hertz til ca. 150 kHz. Der er indført fre
kvensuafhængig modkobling fra den ene 
anode på ECC 81 til katoden på EF 80. For
stærkeren er overordentlig følsom (ca. 75 mV/ 
cm).

Y-forstærkerens diagram er hentet fra J. 
Czechs bog om Oscillograf-måleteknik'. Dia
grammet anvendes i en kommerciel graf.
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2) En kip-generator med en EF 80, opbyg
get efter transitron-miller princippet. Retur
løbet slukkes ved hjælp af en diode EA 50. 
Der er mulighed for intensitetsmodulation af 
strålen ved hjælp af en omskifter, der tilslut
ter en bøsning udefra til Gi på grafen, samti
dig med, at man sætter slukningen af retur
strålen ud af funktion. Ved hjælp af en 2X5 
stillings omskifter kan man groft indstille 
kippet mellem ca. 15 Hertz og 30 kHz, og fin
justeringen foregår med et pot. meter på 2 
megohm.

X-forstærker og 
kipgenerator

Stykliste:
V1 = EF80.
V2 = EA50.
V3 = ECC40.
V4 = EC92.
O1 = Enkelt polvender.
O2 = 2X5 polet omskif

ter (sweep-grov).
P2 = 2 Meg.fi Pot.meter 

½ W (sweep-fin).
P3 = 100 kfi Pot.meter 

1/4 W (x-forstærker).
P4 = 1 Meg.fi Pot.meter 

1/4 W (Sync-forstærk.) 
Cl = 30 nF Styroflex.
C2 = 5 nF Styroflex.
C3 = 820 pF Styroflex. 
C4 = 150 pF Styroflex. 
C5 = 15 nF Styroflex.
C6 = 2,2 nF Styroflex. 
C7 = 400 pF Styroflex. 
C8 = 100 pF Styroflex. 
C9 = 50 pF ker.
C10 = 0,5μF papir 
C11 = 0,1 μF papir.
C12 = C13 = 0,25 pF 

papir.

ste gitter i ECC40 spænding, samt fra sidste 
anode og til første gitter i ECC 40. Disse trim- 
mere sørger for en vis linearitet, og man ind
stiller dem, når grafen er færdig, idet man 
tilfører et signal til Y-forstærkeren og ind
stiller kippet således, at der fremkommer en 
7—8 sinuskurver. Ved hjælp af trimmerne 
kan man nu forsøge på at få kurverne og af
standen mellem disse lige stor.

Man kan udtage en kipspænding via samme 
bøsning, som benyttes for indgang for X-for- 
stærkeren.

C14 = 0,1 μF papir. 
C15 = 200 pF ker.

R6 = 51 kΩ 1 W. 
R7 = 100 kΩ 1 W.

R14 = 120 kΩ Vs W.
R11 0,1 MΩ 1 W.

R8 = 1 MΩ 1/2 W. 
R9 = 47 kΩ ½ W.

C16 = 0,1μF papir.
R1 = 0,3 MΩ Vs W.
R2 = R3 = 51 kΩ 1 W.       R10 = 1200 Ω 1 W. 
R4 = 51 kΩ Vs W.
R5 = 220 kΩ 1 W.

R18 = 100Ω
T = Trimmer lavet af 

2 sammensnoede PVC- 
R11 = R12 = 56 kΩ 1 W. ledninger, ca. 2—3 cm. 
R13 = 2,7 MΩ½ W. C17 = 0,1 μF 1000 V.

3) En X-forstærker. Da DG 7—5 er et dob- 
belt-symmetrisk rør, kan man ikke så godt til
føre kippet direkte til X-pladerne, man må 
sørge for, at kippet bliver symmetreret. Dette 
sker i en forstærker, der består af en enkelt 
ECC 40, som efter forsøg blev fundet bedst 
egnet. Det giver en forstærkning på omkring 
20 gange. Man kan ikke tilføre kippet direkte, 
da det bliver for meget at fordøje for forstær
keren. Man udtager derfor en del af kippet 
over en spændingskæde bestående af en mod
stand på 1 megohm, et potmeter på 0,1 meg
ohm og en modstand på 47 kOhm. Over mod
standen på 1 megohm er lagt en lille trimmer 
fremstillet af nogle få cm sammensnoet PVC- 
ledning. På samme måde er anbragt en trim
mer over modstanden på 2,7 megohm, der er 
en del af spændingsdeleren, som tilfører sid-

4) En synkroniseringsforstærker, der består 
af en EC 92. Signalet til synk. forstærkeren 
udtages fra anoden på ECC 82, og over et pot
meter på 2 megohm kan en passende del ud
tages til synkronisering. Ved hjælp af en en
kelt polvender kan man via en bøsning tilføre 
synkronisering ude fra, f. eks. fra nettet.
X- og Y-delen er hver for sig opbygget på 
små pertinaxplader, hvori der er boret små 
huller til modstande og blokke. Det giver en 
herlig oversigt over monteringen, og det er 
solidt, og så minder det om trykt kredsløb. 
Meningen hermed er iøvrigt, at man f. eks. 
kan udskifte hele Y-delen, hvis man en dag 
kommer i tanker om at lave en anden og bed
re forstærker.

(Sluttes næste side).
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Begyndersiden
Erik kommer denne gang til old-timers shack

for at få løst gåden om den mystiske dB.

— God aften, du lovede forleden at fortælle mig, 
hvad dB er for noget!

— God aften Erik, ja, det skal jeg gerne forsøge, 
mtn sig mig først, hvor meget kender du til logarit
mer?

— Det har jeg lært om i skolen. Det bruges jo, 
når man skal gange og dividere mange tal med 
masser af cifre. Så tager man tallenes logaritmer 
og lægger dem sammen og trækker dem fra hin
anden i stedet, og det er meget nemmere.

—• Ja, og så tager man til sidst antilogaritmen 
af det, man kommer til, og har så det resultat, 
man er ude efter. Du kan også finde kvadratrødder 
ved at dividere tallets logaritme med 2 og derefter 
tage antilogaritmen.

— Men hvad har det med dB at gøre?
— Jo, ser du, Erik, de tal, der står „dB“ bag

efter, de er i virkeligheden logaritmen til tal, der 
angiver forholdet mellem strømme, spændinger eller 
effekter. Når man mange gange foretrækker at bruge 
tallenes logaritmer i stedet for tallene selv, så er 
det, fordi selve tallene let bliver så store eller så
små, at det er vanskeligt at holde styr på alle
nullerne. Se her, vi laver lige en tabel, der viser 
det ganske tydeligt. Vi kalder tallene a og deres 
logaritmer log a:

a 1 10 100 1000 10000 0,1 0,01 0,001
log a 0 1 2 3 4 - l - 2 - 3

Hvis vi nu vil angive, at senderens PA-trin for
stærker effekten lOO gange, altså f. eks. fra 1 watt 
til 100 watt, så tager vi logaritmen til 100, det er 2’ 
og så siger vi, at forstærkningen er 2 bel.

— Åh, så er decibel altså ti gange så lidt, ligesom 
1 deciliter er en tiendedel af 1 liter?

— Netop! I praksis bruger man kun decibel (dB), 
og vort PA-trin har altså en forstærkning på 20 dB. 
Hvis vi nu tænker os, at vi kobler et forstærkertrin 
foran, som så skal have 1 mW fra VFO’en, hvad 
bliver så dettes forstærkning?

(Fortsat fra foregående side).

Mellem X- og Y-del er anbragt en al.pla- 
de for at forhindre utilsigtet kobling mellem 
X- og Y-del. Det er ikke så rart, hvis kipgene
ratoren giver afbøjning i Y-retningen.

En fordel er der ved at bygge graf: Man 
kan kan ikke undgå at se fejlen, det kan end
og være meget svært at skjule den. Med no
gen erfaring kan man direkte se, hvad der er 
i vejen.

Litteraturhenvisning:
J. Czech: Oszillografen-Messtechnik.

do. : The Cathode-Ray Oscilloscope.
Ingenieur Heinz Rideter: Hilfbuch fur Katoden- 

strahl-Oszillografen.
Harley Carter: An introduction to the cathode 

ray oscilloscope.

— Så skal vi have effektforholdet, det er 1 W 
divideret med 1 mW, det giver 1000 gange, og loga
ritmen til 1000 er 3. Når vi skal have resultatet i 
dB, skal vi gange med 10, og så får vi 30 dB.

— Rigtigt, og hvad er så den samlede forstærk
ning?

— Det må så blive 20 + 30 = 50 dB.
— Ja. Nu bliver det selvfølgelig værre, når vi 

skal bruge tal, der ikke er 1, 10, 100 etc. Hvad nu, 
hvis vi skal gøre op, hvor mange dB, der svarer til 
effektforholdet 20?

— Så må vi skrive 20 som 2 X 10 og tage logarit
men. Det bliver log 2 = 0,3 og log 10 = 1, dem 
lægger vi sammen og får 1,3, som vi så skal gange 
med 10, hvilket giver 13 dB.

— Ja, vi skal huske, at vi må skrive tallet om 
som en decimalbrøk med et tal mellem 1 og 10 
foran kommaet, ganget med en potens af 10. I prak
sis er det rart at kunne huske logaritmen til nogle 
få tal udenad, så man ikke skal slå dem op hver 
gang. Vi kan lave os en simpel tabel:

a log a dB

1 0 0
2 0,3 3
3 0,48 4,8
4 = 22 0,3 X 2 6

= 0,6
5 0,7 7
10 1 10

Nu bliver det værre: Du har en LF-forstærker, 
der giver en effektforstærkning på 50 gange, og 
foran den indsætter du en attenuator, der dæmper 
effekten 3 gange. Hvad bliver den endelige forstærk
ning i dB?

— Logaritmen til 50 er log 5 + log 10 = 0,7 + 1 
= 1,7. Vi får en forstærkning på 17 dB i forstær
keren. 3 ganges dæmpning er 4,8 dB, der skal træk
kes fra, så vi får ialt 12,2 dB.

— Det er ganske korrekt. Men nu skal vi videre. 
Det, vi indtil nu har snakket om, gælder kun for
holdet mellem effekter. Hvis vi nu har med strøm
me eller spændinger at gøre, skal vi holde ørene 
godt stive. Hvad spænding mener du, der svarer 
til 1 watt?

— Det kan man jo ikke sige noget om uden at 
kende størrelsen af den modstand, den watt afsæt
tes i!

— Nej, og derfor betyder det, at vi kender effekt
forstærkningen ikke nødvendigvis også, at vi ken
der spændingsforstærkningen. Vi skal også kende 
ind- og udgangsmodstandene. Vi må hellere tegne 
en forstærker (se fig. 1).

Fig. 1.

Lad os først se på effektforstærkningen. Den kan 
du lige regne ud, Erik.

— Vi får W = V2/R = 100/10 = 10 watt ud,
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hvoraf vi ser, at vi ganger logaritmen med 20, når 
der er tale om spændinger, men med 10, når vi 
regner med effekter. Regner vi med strømme, går 
det ganske som med spændinger, her skal vi også 
gange med 20.

— Hvad nu, hvis modstandene R1 og R2 er for
skellige?

— Det kan vi se af vort eksempel. Vi fandt effekt
forstærkningen 110 dB. Hvis vi nu bruger udtryk
ket dB = 20 log V1/V2, hvad bliver forstærk
ningen så?

— 20 log lOV/lmV = 20 log 10.000 = 20 X 4 = 
80 dB!

— Der ser du! Det var fordi vi ikke tog hensyn 
til modstandene.

— Det er nu temmelig forvirrende, at man kan 
få forskellige dB-tal, når man vel må sige, at for
stærkningen jo sådan set er den samme hele tiden!

— Det har du ret i, Erik, men nu skal du så få 
nogle retningslinier at gå efter:

11 Effektforstærkningen er altid eentydig, det er 
også derfor, at den bruges til at definere begrebet 
dB med.

2) Mange gange er man kun interesseret i spæn
dingsforstærkningen, f. eks. hvor man nu har med 
rør at gøre, hvor gitteret jo — når det er negativt — 
ikke optager effekt, og så er det jo meningsløst at 
tale om effektforstærkning, den bliver jo uendelig 
stor! I stedet regner vi blot med 20 log V2/V1.

— Jeg synes nu alligevel, at det er lettere at 
regne med de store tal for forstærkning end med 
dB’erne!

— Det er det måske nok, når man ikke har øvelse 
i det, men du skal nu heller ikke tro, at man har 
indført dB kun for at lette regneriet! Det kræver 
jo nok så en nærmere forklaring.

Ser du, Erik, i radioteknikken har vi med meget 
store niveauforskelle at gøre. Hvis vi vil tegne en 
kurve over en modtagers følsomhed ved forskellige 
frekvenser, altså en kurve, der viser selektiviteten, 
er vi interesseret i, at kurven fortsætter så langt 
ud til siderne, at signalet ikke høres mere. Det 
svarer vel til et fald i signalstyrke på omkring 
1000 gange. Hvis vi tegner kurven med lineær tal
fordeling, altså som på fig. 2, så har vi ingen mulig
hed for at se, hvad der sker på den nederste del. 
Hvis vi derimod bruger en logaritmisk målestok, 
altså inddeler i dB, ser kurven helt anderledes ud 
(se fig. 3).

Her kan vi langt bedre overskue, hvad der sker 
både nær ved og langt fra midterfrekvensen. Vi 
skal huske på, at det, øret opfatter, når lydstyrken 
ændres, er forholdet mellem styrken før og efter, 
og ikke om ændringen er med et bestemt antal 
millivolt.

— Nu tror jeg, at jeg har fattet det så nogen
lunde, tak for, hvad du har fortalt mig i aften!

— Selv tak Erik, gå nu hjem og lad det bund
fælde sig, og kom så bare igen, hvis der er mere 
at spørge om.

(Fortsættes).

Radiokonstruktørens Håndbog: Hvorledes 
bygges? Radio Diagram-Håndbog VI, ud
givet af O. Lund Johansen, i kommission: 
Berlingske Forlag. Udg. 1960. Pris: ?

Bogen er ikke splinterny, men det kan nok allige
vel have interesse for OZ’s læsere at høre lidt om 
den. Forfatterne er de fra „Populær Radio“ kendte 
skribenter, udgiveren er samme blads redaktør, som 
efterhånden har stået bag en ikke ubetydelig pro
duktion af radiolekture.

Denne bog er, som titlen også angiver, en dia
grambog. Bortset fra et indledende kapitel om frem
stilling af chassiser, monteringsarbejde og det nød
vendige værktøj, indeholder bogen meget sparsom
me oplysninger om konstruktionernes mekaniske 
udførelse, hvorfor der må forudsættes nogen erfa
ring i radiokonstruktion, for at et brugeligt resultat 
skal opnås. Det kan derfor synes noget ulogisk, at 
der startes med de allersimpleste krystal- og 1-rørs 
detektormodtagere, der jo er beregnet for den deci
derede begynder.

Der findes et par konstruktioner af AM- og FM- 
modtagere, delvis med benyttelse af Torotors fær
dige byggeklodser. Derefter følger diagrammer af 
nogle LF-forstærkere, lidt om båndoptagere samt 
et afsnit om højttalere, Stereofoni omtales kort. Her
efter følger flere diagrammer af nyttige måleinstru
menter samt vejledning i konstruktion af fjernsyns- 
og FM-antenner.

Transistorkonstruktionerne er anbragt for sig selv 
bagest i bogen. De burde have spillet en langt større 
rolle, da netop transistorer byder mange fordele for 
den uerfarne. I hvert fald er sådanne konstruk
tioner jo ret ufarlige, hvilket ikke kan siges om de 
netdrevne.

Bogen henvender sig ikke til de amatører, der 
interesserer sig specielt for kortbølgekommunika
tion, men for de mere „almindeligt" interesserede, 
der vil lege med radiomodtagere, LF-teknik og lig
nende, kan den være til god nytte. *
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idet modstandene kan divideres bort. Du kan nu se, 
at når vi bruger spændinger i stedet for effekter, 
må vi ophæve dem til 2. potens for at få det tal A, 
som vi skal tage logaritmen af for at få dB-tallet. 
Det 2-tal kan vi flytte ud foran log-tegnet, således 
at vi får:

og vi putter 10-6/104 = 10-10 watt ind. Forholdet 
er 10/10-10 ‘ — 1011, hvilket giver 11 bel eller 
110 dB.

— Ja, men nu spændingsforstærkningen. Hvis vi 
har samme modstand i ind- og udgang, f. eks. R1 = 
R2 = 10 ohm, bliver vor effektforstærkning



De gode, gamle blokke.
For en del år tilbage besøgte jeg en KB 

senderamatør, som stolt viste mig sin UKB- 
modtager. Den var virkelig fint bygget og 
meget fint monteret, og jeg tænkte ved mig 
selv, at så pænt et stykke arbejde kunne jeg 
ikke lave magen til, men da jeg så spurgte, 
hvordan modtageren virkede, så beklagede 
han, at den virkede slet ikke! Han kunne 
ikke få den til at svinge eller arbejde rig
tigt, og selv om han havde ofret flere timer 
på at finde fejlen, så var han ikke kommet 
længere med det og var vist mest stemt for 
at slagte hele opstillingen.

Da jeg kiggede nærmere på den fine op
bygning, så jeg, at han havde anvendt flere 
gamle blokke, som vel nok var en halv snes 
år gamle, men han mente, at de blokke da 
var gode nok. Da jeg så spurgte ham, om han 
havde målt dem, så måtte han bekende, at 
det havde han ikke, men han var da sikker 
på, at de var i orden. Jeg udtalte min tvivl, 
og turde sige, at disse gamle blokke sikkert 
var med meget dårlig isolation, og at de alene 
nok var årsagen til; at „skidtet" ikke virkede. 
Det var naturligvis sin sag at stå og kritiseré 
en så fin opbygning, som der var lagt mange 
arbejdstimer i.

Nogle år senere besøgte jeg en god gammel 
ven (old keysvinger). Jeg skulle i min ferie 
være ham behjælpelig med at bygge en ny 
RX, og da vi skulle til at se på de blokke, som 
var nødvendige til modtageren, så kom han 
med en hel kassefuld, og han forsikrede mig, 
at det var fine blokke. Jeg slog mig ikke til 
tåls med dette, for jeg vidste, at intet kan 
vælte en ellers god konstruktion som dårlige 
blokke, hvorfor jeg gav mig til at måle dem, 
og det viste sig, at flere af dem målte helt 
ned til 100 kohm, så de mere virkede som 
modstande end som kapaciteter. Jeg kan 
endnu se min vens ansigt, efterhånden som 
dyngen blev større og større af defekte 
blokke, og han med stigende bekymring be
tragtede de få blokke, der blev tilbage.

Begynd med at måle!
Disse to tilfælde, som jeg har fortalt om 

her, er desværre meget almindelige hos man
ge amatører, og det gælder ikke alene de nye 
amatører, som ofte får foræret dele fra ældre 
amatørers rodekasser, eller som ophugger 
ældre BCL-spiller. Det er meget vigtigt, når

Lidt om blokkondensatorer
Af OZ7BF, Adelhardt.

man vil bygge en opstilling eller konstruk
tion, der f. eks. er beskrevet i radiobladene, 
at man så er 100 % sikker på, at de dele, man 
anvender, er OK i alle måder. Det vil nemlig 
spare én for en masse besvær senere, og det 
er vigtigt, at man måler alle dele igennem, 
før man begynder at bygge.
Glimmerblokkene.

Hvor lumskt dårlige blokke kan opføre sig 
i en modtager, skal jeg nævne et par eks
empler på. En KB-modtager med kommer
ciel spolecentral var villig til at svinge på de 
lavere frekvenser, mens det kneb på de høje
re, her var områderne helt døde. Spolecen
tralen var selvfølgelig hævet over enhver 
tvivl — og dog! Blanderrøret var helt nyt og 
blev prøvet med et andet med samme resul
tat. Alle modstande var nye og holdt de rig
tige værdier, og der var ingen monterings
fejl. Glimmerblokke var anvendt overalt i 
oscillatoren, det var ganske vist nogle ældre, 
men de så fine og tilforladelige ud. Fejlen 
skulle findes, så det var værd at prøve dem 
for sikker isolation. Det viste sig, at glimmer
blokken fra oscillatorens anodekreds, der jo 
var parallelfødet igennem en modstand, alli
gevel var dårlig, idet dens værdi var ca. 500 
kiloohm, og at den faktisk mere virkede som 
en modstand.

Vi amatører er tilbøjelige til at mene, at 
har man blot glimmerblokke i oscillatoren på 
en RX, så er alt vel. Vi ved, at alm. rulle
blokke her ikke er tabsfattige nok, men selv 
om man anvender glimmerblokke, især hvis 
de er ældre, må man være opmærksom på, 
at de kan være lige så dårlige som rulle
blokke.
For stor anodestrøm.

I forstærkere og modulatorer anvendes 
rulleblokke, og man skal være opmærksom 
på, at i sådanne længe lagrede blokke kan der 
være trængt fugtighed ind, ligesom lækkende 
blokke kan give krybestrømme, og det kan 
blive så slemt, at de efterfølgende rørs for
spændinger og strømme ændres.

Til eks.: En dårlig blok foran et udgangs
rør vil bevirke, at anodestrømmen i røret sti
ger, og vi ved jo, at den ohmske modstand i 
udgangstrafoen ikke er ret stor (fra 100 til 
400 ohm), så resultatet bliver, at røret øde
lægges. Måler man unormal høj anodestrøm 
i et udgangsrør, kan det godt tænkes, at rø
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rets katodekompleks er kortsluttet, men som 
oftest viser det sig, at overføringsblokken til 
rørets gitter er defekt og alene er årsagen. 
Hvis man lodder blokken fra, falder anode
strømmen, men sker der ingen ændring, skyl
des det, at rørets vacuum er dårligt.

En lækkende blok i hexodegitteret på et 
blandingsrør kan afstedkomme kraftig for
vrængning, idet AVC’en kortsluttes. En af
ledning i koblingskondensatoren fra et MF- 
rør til AVC giver sig til kende ved at mod
tageren er ligesom tavs mellem stationerne, 
og kun de kraftigste stationer kommer igen
nem med stor styrke, og som regel vil der 
samtidig være støj og knitren.

Man kan komme ud for, at modtagerens 
sikring brænder over, og det kan ofte være 
sådan, at når man undersøger modtageren, er 
der ingen direkte påviselig årsag, og man 
indsætter så en ny sikring, som så efter kort 
tids forløb brænder over igen. Hvis fejlen 
ikke ligger i ensretterrøret, så er det klogt at 
måle modulationsblokken eller andre blokke 
i kredsløbet, og det skal nok vise sig, at fej
len findes ved en lækkende blok.

Vend blokkene rigtigf!
Mens vi taler om blokke og isolation af 

disse, er det også vigtigt, at blokke vendes 
rigtigt i nykonstruktioner, noget der syndes 
meget imod. Blokken fabrikeres som regel så
ledes, at den ene af belægningerne dækker 
så meget som muligt af den anden, og der kan 
derfor opnås en skærmvirkning ved at for
binde den ydre belægning til stel.

Hvis man udskifter en defekt blok, kan det 
endda have betydning, at den vender rigtigt 
for at undgå ustabilitet og brum. Det kan ofte 
ved nykonstruktioner betale sig at lægge 
stanniol eller et andet skærmende metal om 
blokkondensatorerne og stelforbinde dette. 
Det kan især gælde, hvis blokken ligger op 
mod „varme" ledninger eller kredsløb. Man 
kan godt sige, at det er en gylden regel at 
forbinde yderbelægningen mod den side, der 
har den laveste impedans, og hvis der er tale 
om gitterkondensator, vil det sige bort fra 
gitteret.

Jordblokke bør altid have ydersiden til stel, 
og hvis der er tale om blokke i støjfiltre, kan 
det få en meget dårlig virkning på støjfrihe
den at få en støjende yderbelægning ind i 
modtageren. Nye Blokke af bestemte fabri
kater er indlagt i et aluminiumsbæger, og 
man kan skrabe plastic’en væk og lægge en 
ring af monteringstråd omkring, som så stel
forbindes godt.

Der gives blokke, som er mærket således,

at man kan se, til hvilken ende, der er yder
belægning, men er man i tvivl, kan man hur
tigt kontrollere, hvor yderbelægningen fin
des, idet man tilslutter kondensatoren over 
pick-up bøsningerne til en modtager med høj
ohmsindgang, eller indgangen på en modula
tor. Ved at ombytte tilledningerne findes den 
stilling, hvor modtageren brummer kraftigst, 
når man holder på blokken, herved bliver 
man klar over hvilken, der er den „varme" 
ende, idet yderbelægningen, når den tilsluttes 
modtagerens gitter, vil give meget kraftigt 
brum. Nogle blokke er mærket med en prik 
eller ring og ved andre fabrikater er den 
længste af ledningerne loddet til yderbelæg
ningen.

Filterblokkene.
Mange amatører anvender billige blokke i 

ensrettere, og det er ikke altid, at disse blok
ke kan tåle den høje spænding, så de vil før 
eller siden brænde igennem. Lægger man 
derimod to bokke i serie over spændingen, så 
ved vi, at kapaciteten bliver den halve, og vi 
regner også med, at nu kan blokkene tåle den 
dobbelte spænding. Det er til en vis grad rig
tigt, men der er nu alligevel en lækage i en
hver papirblok, og denne vil give en strøm
gennemgang gennem blokken. Størrelsen af 
denne er igen afhængig af blokkens isola
tionsmodstand, og selv om der her er tale om 
meget små strømstyrker, kan der alligevel 
ske brud på blokkene.

Dette gælder især, hvis denne isolations
modstand ikke er lige stor i begge blokke, 
fordi der vil opstå en spændingsforskel. Man 
ophæver denne forskel ved at shunte hver 
blok med en modstand, hvis værdi helst skal 
ligge noget under blokkens isolationsværdi, 
så vil der som regel ikke være fare for gen
nemslag. Vær opmærksom på dette næste 
gang du bygger ensretter og ikke anvender 
helt fine blokke.
Der skal måles!

Som det fremgår af denne artikel, er det 
vigtigt at måle isolationen i blokke, og vi skal 
i det følgende se lidt på de metoder, der kan 
anvendes til simpel måling. Her er det lettest 
for begynderen at måle blokke ved hjælp af 
et ohmmeter eller et universalinstrument, 
ohmmeteret er nu ikke den helt rigtige måde, 
men anvendeligt, hvis det kan måle op til 50 
megohm. Nu ved jeg godt, at mange ældre 
amatører vil råbe på én glimlampe i forbin
delse med en DC-kilde, metoden er også brug
bar, men alt efter, hvor „træg" lampen er, vil 
den kun måle op til en værdi af ca. 5 meg
ohm, og det er ikke nok.
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En anden metode går i sin simpelhed ud på 
at anvende et DC voltmeter (1000 ohm/V, helst 
mere) i forbindelse med en ensretter eller DC- 
net, og så sætte blokken i serie med instru
mentet. Giver dette udslag og bliver stående 
stille, er det bedst at kassere bokken, men 
falder viserinstrumentet tilbage til nul, så er 
blokken god, når den ikke har lækket for en 
spænding på et par hundrede volt. Man kan 
jo prøve først med en helt ny blok, så får man 
syn for sagen og kan efter udslagene på de 
blokke man vil prøve hurtigt se, om de er 
gode eller dårlige.

Hvordan måler vi?
En simpel opstilling med et magisk øje som 

vist i fig. 1 er i hvert fald i stand til at vise 
afledning til op mod de 100 megohm. Virke
måden er følgende: Ved kortslutning vil 
skyggen på øjet lukkes; ved en lækage eller 
periodevis læk vil øjet flikke, og heraf vil 
hastigheden kunne skønnes ret hurtigt. Man 
bliver snart fortrolig med opstillingens måle
egenskaber og vil aldrig være i tvivl om en 
defekt blok.

Fig. 1.

Til slut en lille opstilling hvor man kan 
måle blokke, den består af en glimlampeoscil- 
lator, hvor freq bestemmes af den indskudte 
modstand og kapacitet. Telefonen kan pas
sende tilsluttes gennem en old LF trafo, her
ved undgås også, at der kommer spænding på 
telefonerne.

Fig. 2.

Blokken C1-5 er normalkapaciteterne, der 
passende kan være på 50 pF, 250 pF, 5000 pF 
og 0,5 μF, de tilsluttes med omskifteren 02. 
R er en variabel højohmsmodstand, fra 7 til 
10 Mohm. Man måler på den måde, at man 
tilslutter den ukendte kondensator ved C og 
indstiller R til man hører en passende tone i 
telefonen, skifter 01 til 02, der drejes til man

Apparater og 
Komponenter

for amatører

Vi prøver her noget nyt, beskrivelse af 
k o m m e r c i e l t  fremstillet amatørgrej. 
Der vi kun blive omtalt ting, som red. 
har haft mulighed for at underkaste en 
nøjere prøvelse, og det vil blive tilstræbt 
at give en nøgtern vurdering med udde
ling af såvel ris som ros.

ALFA RADIO TESTER type TS 58.
Det er i grunden forbløffende, hvad der kan 

opnås ved moderne masseproduktion i ret
ning af billiggørelse, selv med bibeholdelse af 
hæderlig kvalitet.

Der har her i OZ været bragt flere kon
struktionsbeskrivelser af universalinstrumen
ter til måling af spænding, strøm og mod
stand, og vi vil også i fremtiden søge at brin
ge sådanne for amatører, der er særligt inter
esseret i selv at fremstille deres måleudstyr. 
For de amatører, der blot ønsker et instru
ment for at bruge det til deres eksperimenter, 
er selvbyggeri næppe rentabelt.

Det i det følgende omtalte meter, der er til
sendt fra Radio Magasinet v/ OZ3U, er i 
hvert fald så billigt, at de færreste vil kunne 
købe delene til et tilsvarende instrument til 
samme pris. Hertil kommer, at kun få vil 
kunne klare justering og skaletegning selv.

Udførelse. Forpladen, der måler 132X92 
mm, er af lys, grå plastic med hvid påskrift. 
Bagtil afsluttes instrumentet med et hammer
lakeret pladejernsdæksel, dybden er 42 mm. 
Drejespolesystemet (følsomhed 0,3 mA for 
fuldt udslag) har passende dæmpning, hvilket 
gør instrumentet behageligt at have med at 
gøre i praksis. Skalastørrelsen er den samme 
som for løse instrumenter med dimensioner 
85X69 mm, hvis bruttopris betænkeligt nær
mer sig Alfa-testerens salgspris (kr. 85,—).

Områdeomskifteren gør et særdeles gedi
gent indtryk og vil næppe komme til at volde 
kvaler.

Måleområder. Spændingsområderne er for
nuftigt valgt, de er for både jævn- og veksel-

(fortsættes nederst næste side).

hører den samme tone, og den ukendte kapa
citet er da lig med den normale blok, der er 
indskudt. Det er ikke altid muligt at finde 
samme tone, men man kan finde de to, den 
ligger midt imellem, og den søgte kapacitet 
vil da være tilnærmelsesvis bestemt, eller 
man kan udvide 02 til endnu flere blokke 
med kendte værdier. *
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Squelch-kobling
Ved OZ3Y, H. Rossen.

Midt i en „agurketid" fik jeg lyst til at 
prøve noget nyt, i alt fald nyt for mig! — Jeg 
havde læst noget om en såkaldt squelch-kob- 
ling i modtagerens LF-del. En sådan skulle 
gøre det mere behageligt at opholde sig på en 
amatørradiostation, hvilket til tider nok kan 
være nødvendigt. — sådan at forstå, at det 
enerverende sus i modtageren, hvad enten det 
nu er af atmosfærisk oprindelse eller skyldes 
modtagerens „egenstøj" — for en stor del 
kunne begrænses til det mindst mulige.

Vi ved vist alle af erfaring, at når en sta
tion, man lytter på, stopper, så får man i ste
det et kraftigt „sus" fra højttaleren. Dette 
skyldes, at den gitterforspænding, som rørene 
for en del får fra AVC, (automatic volume 
contr.) ledningen falder når der ikke tilføres 
signal til dioden. Følgelig vil alle AVC-regu- 
lerede rør yde maximum forstærkning, egen
støjen stiger, og den atmosfæriske støj bliver 
fremtrædende.

Squelch-koblingen kan forhindre dette 
„sus". Virkemåden er den, at man med en 
pentode, styret af AVC-spændingen, regule
rer 1. LF-rør i modtageren, idet squelch-røret 
simpelthen blokerer LF-røret, når den intet 
signal kommer ind på modtageren, eller med 
andre ord, modtageren er „død", når intet sig
nal modtages.

Af diagrammet fremgår, at der er anvendt 
en ECF80. Før havde jeg en triodekoblet EF86 
(fulgt af en EL84). Både EF86 og ECF80 er af 
NOVAL typen. Trioden i ECF80 erstatter nu 
EF86, og pentodedelen fungerer som squelch- 
rør. Det vil være praktisk at kunne afbryde 
for squelch- anordningen, f. eks. under op
søgning af stationer. Dette gøres simpelt ved 
at dreje 10 kOhm potmetret ned i nederste 
stilling, spændingen Vg2 er da 0 Volt, og tri
oden vil da arbejde ganske normalt. løvrigt 
anvendes pot.meteret til at indstille til den 
værdi, man ønsker LF-røret blokeret ved, 
dette afhænger jo i nogen grad af det lokale 
støjniveau samt bandconds.

Squelch-koblingen er en af de „småfidu- 
ser", der er værd at indføre i stationens mod
tager; nedenfor ses diagrammet, og der skulle 
ikke være besvær med at få det til at virke.

Måske vil man først værdsætte arrange
mentet første gang man sidder og venter på 
en station, der har lovet at komme igen „lidt 
senere"!

dB over 1 mW i 600 ohm, svarende til 0 dB 
= 0,775 V). Der er indbygget blokkondensa
tor, så instrumentet kan anvendes som out
putmeter med direkte tilslutning til udgangs
rørets anode.

Målenøjagtighed. Denne opgives til ± 3°/o 
ved DC og ± 4% ved AC. Modstande skal 
man ikke regne med at kunne måle nøjagti
gere end ± 10 %, men alt i alt må nøjagtig
heden siges at være tilstrækkelig til de aller
fleste amatørformål.

Tilbehør. Der medfølger et sæt målelednin
ger med testpinde og stik, som passer til in
strumentets målebøsninger (2 mm hul). Til 
modstandsmåling kræves 2 stk. 1,5 V tørele
menter (Hellesens „Unpen" nr. VII-75 a kr. 
0,55).

Bedømmelse. Instrumentet må anses for 
velegnet for amatører, der ikke kan eller vil 
ofre større summer på sagen. Et tilsvarende 
instrument kan næppe laves billigere af selv
byggeren. Områderne dækker ikke behovet 
fuldtud, men det må suppleres med f. eks. et 
mA-meter til 0—5 mA. *
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spænding 0-6-12-60-300-1200 V. Det er altså 
muligt at få et rimeligt stort udslag ved de 
hyppigst forekommende spændinger.

Der findes kun tre områder for jævnstrøm, 
0-0,3-30-300 mA. Dette er apparatets alvorlig
ste mangel, idet det hyppigt forekommende 
strømområde 0,3-3mA i praksis er udækket. 
Instrumentet er således uanvendeligt ved de 
fleste målinger på små transistoropstillinger; 
fabrikanten burde have valgt laveste strøm- 
område til 3 mA i stedet for 0,3 mA. Veksel
strøm kan overhovedet ikke måles, men det 
re der jo også meget sjældent brug for, så 
dette føles ikke som en mangel. Vil man ende
lig måle f. eks en nettransformers primær
strøm, kan dette jo gøres ved at måle spæn
dingen over en modstand på 1—10 ohm, ind
skudt i serie med transformeren. Det resulte
rende spændingsfald er uden betydning ved 
220 V.

De to ohm-områder tillader måling af mod
stande mellem ca. 5 ohm og 0,5 Mohm. Min
dre og større værdier kan kun skønnes.

Skalaen har to dB-områder ( -20 — + 37



Lidt om bukning 

af rør

En læser bad mig skrive lidt om bukning af rør, 
og da samtidig en anden læser fortalte mig at hans 
rævesenderantenne, som skulle være cirkelrund, 
ikke havde fået den nydelige facon, som han havde 
tænkt sig, ja, så blev jeg klar over, at her var et 
lille problem, der trængte til nærmere belysning. 
Det er vist ingen hemmelighed, at man godt ved, 
hvordan tingene skal gøres, men man står alligevel 
og mangler den lille „fidus11, der er resultatet af 
dyrekøbte erfaringer, og som de forskellige fag har 
samlet til sig gennem flere slægtled. Lad os da se 
lidt på den mest anvendte fremgangsmåde. Ama
tøren skal bukke et kobber- eller messingrør til en 
pejle- eller fjernsynsantenne. Han går ud fra de i 
handelen værende trukne rør, som netop under 
trækningen bliver hårde og derfor vanskelige at 
bearbejde. Sådanne rør må først glødes ud. Dette er 
ikke så vanskeligt som det lyder. Læg røret over 
gasflammen og skub det ganske langsomt gennem 
flammen. Det bliver hurtigt svagt rødvarmt, og 
mere skal der ikke til. Det tager naturligvis lidt tid 
at føre hele røret gennem flammen på denne måde, 
men det lønner sig,. Sæt derefter røret til afkøling 
og lad være med at bruge vand til denne afkøling.

Et rør kan ikke bukkes ved håndkraft, uden at 
det er fyldt op med et eller andet fyldemiddel, der 
skal hindre rørets vægge i at klappe sammen. Op
fyldningsmidler er i regelen sand eller harpiks. 
Bruges sand, skal dette tørres, så det bliver let
løbende. Læg sandet i en gammel gryde eller en 
dåse og sæt det over ilden, så kommer der et tids
punkt, hvor sandets fugtighed er forsvundet og nu 
kan dette løbe ind alle vegne. Vi tager nu det ud- 
glødede rør og sætter en god prop i den ene ende, 
helst en træprop, der slås godt fast. Fyld så røret 
med sand, lidt ad gangen og under stadig rysten af 
røret. Det er godt at banke på røret under påfyld
ningen med en mindre hammer. Det er også hen
sigtsmæssigt at stikke en stang i røret for ligesom 
at stampe sandet fast. Når røret er fyldt til randen, 
lukker man det solidt, og bukningen kan begynde.

En anden måde at fylde røret på er at benytte 
harpiks. Harpiks kan købes hos enhver materialist, 
og det er slet ikke dyrt. Harpiksen smeltes forsig
tigt over gassen og det bundproppede rør fyldes til 
randen med denne letflydende substans. Herefter 
stilles røret til afkøling, hvorefter bukning kan 
foretages. Efter bukning varmes røret, så harpiksen 
flyder ud, det kan så benyttes en anden gang.

Man kan ikke foretage en bukning ud i luften, 
man må have en form eller en genstand, hvorover 
bukningen kan foretages. Jeg vil anbefale følgende 
fremgangsmåde. Mærk faconen op på et stykke træ 
og sav formen ud heraf. På figuren er vist et ek
sempel. Det er formen til en pejleantenne, lad os 
sige den er 60 cm i diameter. Så stor en træflade

nu det fyldte rør mod cirkelkanten, sømmer en 
klods fast i begyndelsesstedet og trækker røret an 
mod cirklen hele vejen rundt. Ønsker man f. eks. 
bukkediameter på 60 cm vil det være klogt at lave 
cirklen et par cm mindre, da røret jo altid bliver 
lidt større end formen. Det er naturligvis nødven
digt, at underlaget ligger godt fast under bukningen. 
Når det bukkede rør, som det er tilfældet ved en 
pejleantenne, skal gå ud i to parallelle fastgørelses- 
rar, slår man blot klodser på den udvendige kant af 
den bukkede cirkel de steder, hvor man ønsker at 
bukke røret 90 grader ud af tangensretningen.

Mens det er taknemligt at bukke mindre kobber
eller messingrør, er det naturligvis vanskeligere at 
bukke jern- eller stålrør, og her må man ofte tage 
varme til hjælp, det vil sige man fylder med sand 
og gløder forsigtigt over jernform. Det er dog kun 
for viderekomne og falder udenfor amatørens inter
esseområde, derimod kan aluminiumrør bukkes på 
samme vis som kobber og messingrør, men også her 
kan det blive nødvendigt med en udglødning, denne 
må dog ikke drives for vidt, idet aluminium smel
ter ved ca. 650 grader, så udglødning er så meget 
sagt, men opvarmer man til 350—400 grader, bliver 
hårdttrukket aluminium igen blødt og smidigt.

Overfladebehandling. De bukkede emner, der både 
har stået for opvarmning og ublid mekanisk be
handling, kan godt trænge til et „make up“ for at 
præsentere sig. Først er der naturligvis smergel
papiret, men ståluld, der trækkes i længderetnin
gen, giver et pænt udseende. Endelig har man den 
såkaldte gelbbrænding: Genstanden dyppes i en 
blanding af 2 dele svovlsyre og 1 del salpetersyre; 
man kan jo ikke sige, det er en behagelig arbejds
proces, men resultatet er ellers „strålende11.

Aluminium kan få en pæn ensartet overflade ved 
at koges 1 en 5 til 20 “/o opløsning af natronlud. Jeg 
nævner disse processer, idet det er synd, dersom et 
smukt udført arbejde skæmmes af en grim over
flade. Messingarbejde kan ofte forskønnes ved den 
såkaldte brunering. Guldsvovl (Antimonpentasulfid) 
tilsættes stærk salmiakspiritus, og det udrøres til en 
grødet masse, der påsmøres genstanden. Man opvar
mer lidt med en flamme, hvorefter genstanden af- 
børstes. En mørkere forve opnås, dersom man lader 
gå et stykke tid inden afbørstningen. Iøvrigt findes 
der en hel litteratur om metalfarvning, som den 
interesserede kan skaffe sig på bibliotekerne.

6PA.

V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PÅ

har vi i regelen ikke, men vi har altid nogle bræd
der, som vi kan benytte. Vi lægger for eks. 4 bræd
der side om side og slår en cirkel med passende 
størrelse. Efter uskæring samles cirklen på et under
lag. Består underlaget også af brædder, sømmer 
man de to lag vinkelret på hinanden. Man lægger

220



OZ, 2. årg., nr. 2. på side 3 begynder vi
i dette nummer vor artikelserie for begyndere 
med en artikel om det aktuelle emne: »Hvorledes 
man opnår senderlicens«. — Næste måned fort
sætter vi med en beskrivelse af de mest brugte 
amatørforkortelser.

OZ, 2. årg., nr. 8. Allerede den gang! de
klager over, »at der ikke er noget ved bladet«, 
»at det altid er de samme mennesker, der skriver 
i det« — og mere i samme dur. At det sidst
nævnte er tilfældet, kan ikke undre i betragt
ning af, at redaktørens gentagne mundtlige og 
skriftlige henvendelser til medlemmerne om ar
tikler, tips og lign. kun har båret ringe frugt. 
Foreningens økonomiske stilling er svag, og vi 
kan derfor ikke yde noget honorar for artikler 
til OZ . . . J. S.

gyldigt, idet udlændinge — grundet paa Dan
marks lidenhed — for de flestes vedkommende 
ikke kender stort andet end København. Vi kun
ne for den sags skyld over for udlandet ganske 
roligt opgive vor QRA: near Copenhagen. Altså, 
ams, stem nej! OZ7VP.

OZ, 19. årg., nr. 1. Hørt på 80 m. En amatør i 
det mørke Jylland fortæller: . . . jow, wed do 
wad: A fik QSO den anden daw mæ en amatør 
ovre i England, i den by, der heer Nottingham. 
De wår en flinke mand, å wi hade en fin QSQ, 
men så tøkkedes de mæ mæ jet a Nottingham, 
det havn hade A da høe før . . . jow, det wå da 
dær Robin Hood han wå fra, å så spue A ham 
da, om han it kendt Robin Hood? ... Å så bløw 
han helt rystet ve å høer mæ spør om det, for 
han hade lige netop sin antenne bunden , øwer te 
et træ i æ Sherwood skov ... ve de træ hade 
Robin Hood haft sit hovedkvarter. Neen under 
æ træ ligger dæ ændno en stoe sten, som hade 
wårn djæe bord, nær de hold krigsråd. — Ja, æn 
kan opløw møje å di kort bølger.

OZ5AC.

OZ, 3. årg., nr. 7. Distriktsinddeling. Nej, nej 
og atter nej! I anledning af forslaget om landets 
inddeling med forskelligt tal for hvert distrikt 
skal jeg tillade mig at bemærke, at der burde 
være givet medlemmerne lejlighed til at udtale 
sig her i bladet nogen tid før afstemningen, idet 
dette er en sag af stor betydning at få et godt 
indarbejdet call forandret, og da dette vil blive 
tilfældet for størstepartens vedkommende, stem
mer forhåbentlig de fleste OZ-hams nej.

For landets egne amatører er det overflødigt, 
og for udlandets vedkommende er det ret lige-

Europamesterskabet i rævejagt.
Man er i Sverige skuffet over, at ingen danske 

amatører har anmeldt deres deltagelse i denne cele
bre begivenhed. Der er anmeldt deltagere fra Bul
garien, Sovjet, Norge, Jugoslavien, Polen o. s. v., 
så hvorfor kommer danskerne ikke.

Skriv til SM5IQ, skiftesv. 102, Roslagss Nåsby, 
ang. deltagelse. Rævejagten finder sted 4. og 5. 
august. Se iøvrigt OZ april,

6PA.

DET

muntre
HJØRNE
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Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet meddeler: 
Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.

Nye tilladelser:
C OZ1BE, B. Jensen, Nørre Alle 75, København Ø. (Født den 3. 

2.1938 i Sunds).
B OZ1CM, M. J. Christensen, Skolegade 86, Herning. (Født den 

1.2,1919 i Vestervig). (Genudstedelse).
C OZ2VA, 3224, V. M. Abrahamsen, Vesterhavsgade 67, Esbjerg.

(Født den 29.8.1925 i Esbjerg.)
C OZ3JN, 6866, J. P. H. Nielsen, Kornagervej 13, Lyngby. (Født 

den 7.5.1925 i København).
C OZ3VE, 7872, V. L. Hansen, Birkedalsvej 15, vær. 52, Viby, 

Jylland. Født den 15.3.1937 1 Horsens).
B OZ3XW, 6932, P. W. Hansen, Carl Baggers Alle 3, Fruens 

Bøge. (Født den 30.3.1943 i Odense). (Genudstedelse).
C OZ4CC, 7885, P. C. Pedersen, Overlade. (Født den 23.6.1925 i 

Overlade).
C QZ5NA, 7647, N. P. Andersen, Grønnemose Alle 91, Søborg.
(Født den 25.4.1944 1 Gentofte).

C OZ5SE, 7782, S. E. Baarup-Holmboe, Ringgade 42, Struer, 
(Født den 30.8.1931 i Emb-Blidstrup).

C OZ6DL, 7221, E. W. Eriksen, Kristiansdals Alle 108a, Fruens 
Bøge. (Født den 23.4.1945 1 Viborg).
C OZ6PF, 7694, P. Fuglsang, Kielersvej 6, Aalborg. (Født den
9.6.1944 i Aalborg).

C OZ6RE, 2703, E. Raun, Emdrupvej 127, København NV. (Født 
den 19.2.1932 i København).

C OZ6RU, 8051, N. V. T. Pedersen, Skelhøje. (Født den 25.7.1918). 
C OZ6VF, 7433, V. Fredberg, Ugerløse. (Født den 30.7.1944 i 

Ugerløse).
C OZ6WJ, 7762, F. Willer-Jacobsen, Mose Alle 3, Vanløse. (Født 

den 30.12.1942 i København).
C OZ7GI, 7531, J. Lysgaard-Madsen, Gedbjerg pr. Oxbøl. (Født 

den 2.6.1943 1 Aal sogn pr. Oxbøl).
C OZ7JH, 7450, J. Hertz, Raadhusvej 16, Charlottenlund. (Født 

den 11.12.1943 paa Frederiksberg).
B OZ7RN, T. Nielsen, Kongensgade 21. 1., Odense. (Født den 

6.5.1923 i Nørre Aaby. (Genudstedelse). Tidligere adresse: 
Paludan Miillersvej 5, Odense.

B OZ7W, E. E. Hansen, Nyborgvej 122, 2., Odense. (Født den 
9.3.1931 1 Odensj). (Genudstedelse). Tidligere adresse: 
Faaborgvej 141, Fruens Bøge.

C OZ8BO, 7736, A. M. Christoffersen, Spragelsevej, Herluf- 
magle. (Født den 22.9.1927 i Herlufmagle).

C OZ8FG, 7989, F. Primdahl, Ritavej 2A, Espergærde. (Født den
4.4.1944 i Espergærde).

B OZ8OL, 7601, H. M. Olsen, Parnasvej 5, København S. (Født 
den 30.6.1943 i København).

C OZ8RL, 7844, P. Regeur, Stationsvej 11, Espergærde. (Født 
den 14.6.1943 i Vejle).

C OZ9FJ, 7783, F. G. Jensen, Abildhøj 5, Gimsing, Struer. (Født 
den 9.5.1938 i Struer).

Flytninger:
B OZ2BH, B. Hansen, før: Sønderlund Linde pr. Naur. Nu 

Glentevej 15, Thyborøn.
B OZ3PB, P. Søndergaard, før: Engsvinget 38, Hillerød. Nu 

Frederiksværksgade 101, 1., Hillerød.
B OZ3XM, I. H. Hansen, før: Danasvej 16, Køge. Nu: Primula

vej 8, 2. tv., Køge.
B OZ9DQ, S. L. Poulsen, Strandbygade 83, Esbjerg. Nu: Fin

landsgade 64, Esbjerg.
B OZ9QW, B. Nicolaisen, før: V. Kongevej 51, Viby J. Nu: 

Karensvej 35, 1. tv., Brabrand.
Tilgang til Grønland:

C OX3AB, 7293, A. A. Pedersen, Godthaab. (Født den 28.10.1928 i 
Bovense). Tidligere adresse: c/o R. Pedersen, Gormsgade 5, 
st., Odense.
Kaldesignal i Danmark OZ3PE.

Ændring fra kategori B til kategori A.
A OZ6FP, F. E. S. Petersen, Stolpehøj 27, Gentofte.
A OZ8NS, N. P. Skamris, Bodilsvej 2, Fredericia.

Ændring fra kategori C til kategori B.
B OZ1CN, C. Nielsen, Porsevej 2, Holstebro.
B OZ2BH, B. Hansen, Glentevej 15, Thyborøn.
B OZ3PB, P. Søndergaard, Frederiksværksgade 101, 1., Hillerød. 
B OZ6OH, O. Hassebach, Holmegaardsvej 6, Hillerød.
B OZ9NP, N. Pedersen, H. F. Kalvebod 84, København SV.
B OZ9OP, O. Plett, Kløvervej 47, Roskilde.



TRAFFIC-DEP ARTMENT
beretter

Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Aalborg 
Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

E.D.R.s skandinaviske VHF-dag.
E. D. R. indbyder herved specielt alle VHF-ama- 

tører til deltagelse i sin årlige, skandinaviske VHF- 
dag.

Reglerne er som tidligere år:
1. Alle licenserede amatører i Norge, Sverige, Fin

land og Danmark kan deltage som direkte del
tagere i testen. Det er dog tilladt at tage qso 
med stationer udenfor disse lande.

2. Der tillades een qso med hver station i hver 
periode.

3. Frekvenser: 144—146 Mc/s.
4. Tider: Lørdag d. 19. og søndag d. 20. aug. 1961.

Lørdag kl. 20,00 til 24,00 GMT 
Søndag kl. 09,00 til 12,00 GMT og 
Søndag kl. 13,00 til 16,00 GMT.

5. Points: Der gives eet point pr. km mellem sta
tionerne. Denne udregning er ens for både cw 
og fone, som kan anvendes efter behag. Testen 
vindes af den station, der opnår flest godkendte 
points.

6. Kode: Der udveksles de sædvanlige kodegrupper, 
som f. eks. 59013, Vejrhøj, hvilket betyder, at 
man hører modparten RS59, at det er afsende
rens qso nr. 13, og at positionen er Vejrhøj.

7. Logs: Som logblade skal benyttes EDR’s offici
elle logblade, eller, for fremmede stationer, til
svarende udenlandske. Hver deltager udregner 
selv sine pointg,.til hjælp og støtte for afkontrol
leringen.
De færdigbehandlede logs indsendes senest d. 
20. sept. 1961 til EDR’s Traffic Department, Box 
335, Aalborg.
Postvæsenets stempel er afgørende for rettidig 
indsendelse af loggene.

8. Præmier: Udover B&O-pokalen, der i 1950 ud
sattes af firmaet Bang & Olufsen i Struer, og 
som skal vindes tre gange i træk eller fire 
gange ialt for at blive ejendom, vil der blive 
præmier og diplomer til de bedst placerede.

Hidtidige vindere af pokalen:
Vinder 1950: OZ8EDR, Kolding.
Vinder 1951: OZ2IZ, Struer.
Vinder 1952: OZ2FR, Bække.
Vinder 1953: OZ2IZ, Struer.
Vinder 1954: OZ2IZ, Struer.
Vinder 1955: OZ2AB, Vejrhøj.
Vinder 1956: OZ9AC, E. Bavnehøj.
Vinder 1957: OZ2ES, Frederikshavn.
Vinder 1958: OZ2ES, Frederikshavn.
Vinder 1959: OZ7G, Møens Klint.
Vinder 1960: OZ2ES, Vordingborg.

For at animere interessen for arbejdet i 432 Mc/s 
området udskrives en speciel test for stationer, der 
arbejder på dette bånd. Bedømmelsen vil ske efter 
samme regler som i § 5 ovenfor. Testen vindes af 
den station, der opnår flest godkendte points.

Tiderne for denne specielle test vil være:
Lørdag d. 19. aug. 1961 kl. 19,00 til kl. 20,00 GMT.
Søndag d. 20. aug. 1961 kl. 00,00 til kl. 01,00 GMT.
Søndag d. 20. aug. 1961 kl. 08,00 til kl. 09,00 GMT. og
Søndag d. 20. aug. 1961 kl. 16,00 til kl. 17,00 GMT.

Særskilte logs indsendes over deltagelse i denne 
test. Det understreges, at resultaterne i denne test 
ingen indflydelse har på 2 mtr.-testens resultater.

EDR’s diplom tildeles vinderen samt de nærmest 
placerede, alt efter deltagerantallet.

Vilkår og logs som under § 7 ovenfor.
f. E. D. R.s Traffic Department,

med de bedste 73’s 
Børge Petersen, OZ2NU, 

Traffic-manager.
OZ-CCA-testen 1961.

Når de relativt dårlige forhold tages i betragtning, 
var deltagelsen i årets OZ-CCA-test ikke så dårlig, 
selvom den danske deltagelse stadigt må kritiseres.

Mest irriterende er det imidlertid for den, der 
skal kontrollere loggene, at alt for mange stationer 
undlader at indsende disse, og som tidligere er det 
specielt engelske og tyske stationer, der kommer 
paa den sorte liste, men i år får de endvidere følge
skab af russerne.

Nu har jeg en lumsk anelse om, at der er nogen, 
som vil indvende, at der har været reklameret for 
lidt for testen, og at der var mange udenlandske 
stationer, som ikke kendte reglerne eller som ikke 
havde læst om testen i det hele taget. Nuvel, til
svarende danske fandtes der også, selv om testen 
har stået annonceret i OZ.

Sandheden er i denne forbindelse, at der i midten 
af marts gik indbydelse ud til næsten alle amatør
organisationer i Europa, og endvidere er det en 
kendsgerning, at denne indbydelse har været gen
givet i helhed eller i uddrag i amatørbladene fra 
OH-PA-RSGB-REF-OE for at nævne de eksempler, 
jeg selv har haft lejlighed til at kontrollere.

Men for at vende tilbage til de udeblevne logs, 
saa kan det repeteres, at man af den grund ikke be
høver at miste points’ene for forbindelserne med de 
paagældende stationer, idet forbindelser med statio
ner, der figurerer på flere logs alligevel godskrives 
med 2 points, men det gaar udover de stationer, der 
har haft forbindelse med stationer, som kun har haft 
en enkelt qso under testen.

Endelig må det også genopfriskes, at testen især 
arrangeres for at give de øvrige skandinaviske 
landes amatører mulighed for at opnå kontakter med 
danske amter, som de enten ikke har haft før, eller 
som de mangler på et eller andet bånd. Af den grund 
koncentrerer deltagelsen sig også om 80- og 40- 
meterbåndene.

Herefter bringer vi så testens resultater:

Danmark: 4. LA6U 3 p
1. OZ2NU 7354 P 4 udeblevne LA-logs.
2. OZ4H 4080 P
3, OZ5MJ 2983 P Sverrig:
4. OZ3CF 2890 p 1. SM6CMU 704 p5. OZ7OF 2032 P 2. SM5TW 686 p6. OZ4PM 1950 P 3. SM7CKJ 585 p7. OZ1US 1092 P 4. SM3CNN 360 p8. OZ7KP 343 P 5. SM5CZK 330 p9. OZ6HS 300 P 6. SM6BZT 140 p10. OZ5RM 256 P 7. SM6CLU 70 p8 udeblevne SP-logs. 11 udeblevne SM-logs

Polen:
1. SP8HR 624 P Holland:
2. SP2AHD 490 P 1. PA0VB 1062 p
3. SP8MJ 468 P 1 udebleven PA-log.
4. SP5ZA 161 P
5. SP6LK 6 P Øst-tyskland:
4 udeblevne SP-logs, 1. DM3JBM 102 p

4 udeblevne DM-logs.
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Schweitz:
1. HB9DX 140 p
6 udeblevne HB-logs.

Endvidere var der føl
gende udeblevne logs.

UA 19
Finland: YU 4

1. OH2ZR 460 p OK 5
2. OH2PT 192 p UC 2
3. OH5NB 48 p UQ 2
5 udeblevne OH-logs. UB5 6

ON 2
Tyskland: I 3

1. DL1YA 30 p GI 1
19 udeblevne DL-logs. PY 1

UA9 4
Norge: HA8 2

1. LA6UB 754 p UA2 1
2. LA6CG 728 p f. EDRs Tr.Dept.
3. LA6BB 210 p OZ2NU

Så er eksaminernes tid forbi, og sommeren er be
gyndt, forholdene på de høje bånd skulle være bedst 
mulige, så chancerne for virkeligt at få lavet nogle 
gode forbindelser skulle være tilstede. — Hvis da 
ikke sommerferien skal bruges til at lave nyt grej 
og nye antenner.

Desværre har jeg ikke i den forløbne måned haft 
så megen tid til at køre dx, men at dømme efter 
rapporterne og den tid jeg har været i gang, skulle 
forholdene ikke have adskilt sig meget fra, hvad 
de har været tidligere. Der har været en del åbnin
ger på 10 og 15 meter, og på 20 har der ofte været 
åbent i det meste af døgnet. Også på 40 og 80 meter 
har der været åbent for dx et par gange, men her 
er de gode tiders tid ved at være forbi nu, eller, 
om man vil, så småt ved at begynde.

3A2CM, der var i Monaco den 27.—29. april, blev 
af flere DX-folk stemplet som pirat, han er imidlertid 
god nok, og qsl kan fås fra K4TWK.

3A2AD og 2BP er henholdsvis DL4PI og 4FX, og 
deres qsl kan fås fra W40PM.

En del af tvivlen om disse stationers legalitet 
synes at stamme fra, at de kører med et call, der
f. eks. i call-booken er tildelt en anden, forklarin
gen er den, at licensen og callet kun tilhører en 
amatør, så længe han er i Monaco, hvis ikke der 
er truffet speciel aftale.

Derimod er der vist ikke nogen tvivl om, at den 
station, som 5KG på 20 m ssb er stødt på, og som 
kalder sig QZ0AA, må være en pirat, alene af den 
grund, at intet land har prefixer, der begynder med 
Q disse er forbeholdt Q-koden.

HB9TL’s tur til den internationale zone ved 
Kuwait synes at have forløbet temmelig stille, 
måske fordi han ikke kunne få det call, som han 
oprindelig var blevet lovet, men i stedet måtte køre 
som 9K3TL/NZ. Der er i øvrigt ingen, der endnu 
ved om området kan få status som særskilt land 
til DXCC.

Nyt land er Kure isl KH6, øen er den vestligste 
del af Hawaii ø-gruppen, en af de ansatte ved Loran 
stationen vil i den nærmeste fremtid få et call, 
således at man kan regne med en regelmæssig akti
vitet fra øen.

DL9PF og DL7AH regner med i løbet af denne 
sommer at tage til Korsika, for at vi kan få nogen 
aktivitet fra denne temmelig sjældne ø, der er ikke 
opgivet noget om tider eller frekvenser.

Det er muligt, at svejtsiske stationer, der kører fra 
Lichtenstein, i fremtiden vil komme til at hedde
HBØ i stedet for HB1 /FL, der af for
mange er blevet forvekslet med Fransk Somaliland.

PK1SX er nu regelmæssigt i gang fra Java, og han 
er flere gange blevet hørt her med et fint signal 
på 20 m ssb. Qsl skal sendes til hans US call 
K3HVN, hvor hans kone ordner resten.

I1RIF vil være i luften som IS1 med ssb i
ca. fjorten dage fra begyndelsen af juli at regne.

Der har stadig ikke været nogen aktivitet fra 
Portugisisk Timor (CR1OAA), og det synes stadig 
forbundet med store vanskeligheder at få gjort 
noget ved licenserne derude.

Republikken Gabon vil for fremtiden komme til 
at hedde TR8.

Fra Tom 5KG har jeg modtaget et langt brev, 
der kommer fra Ontario DX Association i Canada. 
Der slås i brevet kraftigt til lyd for, at dx ssb sta
tioner går over til, i så stor udstrækning som muligt, 
at bruge den lave ende af tyve meter fone båndet 
til dx ssb, da det jo, som alle ved, er næsten 
umuligt at opnå qso’er i den høje ende, når 
båndet er åbent til Staterne, fordi båndet er helt 
opfyldt med kraftige amerikanske stationer. De, der 
var med dengang, da vi havde de øverste 50 kc for os 
selv, kan huske, hvor let det gik med at få qso, dx 
stationerne svarede på ens egen frekvens, og ame
rikanerne lå neden for 14,300.- Det er det samme, 
man igen vil have indført nu, blot med de nederste 
50 kc som specielt dx område. 14,130 er valgt som 
en international kaldefrekvens. Kedeligt er det 
imidlertid, at vi ikke herhjemme har tilladelse til 
at køre fra 14100 til 14125 kc, men det kan vi vel 
få     hw?6PA.

3CF har svinget nøglen og på 20 m opnået CR7IZ, 
EP2AT, HC5CRC, CE, CX, PY4, KZ5TS, ZE4. 
Wl-Ø, VE1-3 og 8, JA1, 3, 6 0, VP9BO, EA, 
LA2NG/P, V'Q4, FB8AB, 601MT, 3A2BP samt 
HZ1AB.

Og på 15 m har han også kunnet finde noget, 
nemlig CR7IZ, PY5KK, ZC4CP, W, VS9AAC, 
VS1FW, VQ2WM, VQ3HZ, VQ5IB, de sidste tre var 
nye lande og blev lavet på Vz time, DX er nu på 
90/60, så vi håber, at du får gjort noget ved det i
ferien og så håber vi ligesom 3CF snart at se
nogle resultater fra SAC testen ! !

4JC har kørt fone på tyve meter, inp er 30 w, og 
antennen er en 2X20 meter og han har fået DJ4YX, 
DL4ASA, EA2CL, F2UT, F8XQ, OE1SJ, LX1FA 
samt W1JNZ.

5KG har på 20 meter ssb hentet KG6IJ (Iwo 
Jima), UH8DA, 9K3TL, JY2NZK. HH9DS, 
MP4QAO-4TAE, PK1SX, XE1DE-1CV, EL2G, 
QZØAA, og rosinen i pølseenden er VR6AC, der er 
i gang hver onsdag morgen 0500—0600 z på 14,125 
mc.

7JV har endnu ikke fået smidt det ene sidebånd 
væk, men har i stedet fået en ground plane sat op, 
og det har på tyve meter givet:

KL7DNT, CN8, PY2, YN1CI, KA5AS, HC1FG, 
HH9DS, HK2YO, JY2NZK, YV5, YS1MS-1IM-1MM, 
VE3BQQ/SU, CX, VP2AB, VP7BV-7BP, PZ1AX- 
1BP-1AP, 3A2BP-2AD samt en forfærdelig masse 
VE.
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7BQ kører også ssb på tyve meter og har fået 
VP7BP, VQ4DT. W2LMP/SP3, KG6I.J, HK2YO, 
YV5ALC, JY2NZK, og oven på denne omgang er 
senderen kørt helt træt.

Nogle Qsl-adresser er:
YN1CI, Box 568, Managua, Nicaragua.
HC1FG, Box 2799, Quito, Ecuador.
JY2NZK, Box 35, Geneve 15, Switzerland.
YV5ALC, Box 2034, Caracas, Venezuela.
YV5AGD, Box 5246, Caracas, Venezuela.
YV1EL, Box 1019, Maracaibo, Venezuela.
VE3BQQ/SU 56 Canadian, sig.sqdn., UNEF, Base 

Post Office, Beirut, Lebanon.
VP2AB, Box 229, Antigua, B.W.I.
YS1MM via RSGB.
YS1MS og 1IM via YS1MM.
3A2BP og 2AD via W4OPM.
VQ2WM via W2CTN.
601MT, Box 397, Magadiscio, Somali Rep. (tak til 

3CF og 7JV).
Det er alt for denne gang, men lad os høre fra 

Jer igen i næste måned, helst inden den 25. juli p.
g. a. ferien. Og så lige til sidst, er der nogle af de 
gæve jægere, der ved, hvor OZ7OMR’s VFX er 
henne???? Det er nemlig forbundet med visse van
skeligheder at lave dx alene med PA trinet!

73 og- god jagt!
OZ7BQ/Joe.

Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Sensationelt god« forhold under juni-testen, 
OZ2ES sandsynligvis sejrherre.

Denne gang gik drømmen om ekstremt gode for
hold under en test i opfyldelse. Båndet var fuldt af 
signaler fra det meste af Nordeuropa, og signal
styrkerne var meget store. Det var næsten — men 
heldigvis dog ikke helt — som på 80 meter. Conds 
synes at have strakt sig som et bredt bælte fra 
Frankrig over Belgien, Holland og Nordtyskland 
over Fyn og Sjælland og derfra op i Sverige, altså 
uden om Midt- og Nordjylland (selv om forholdene 
også der var langt over normalen). Hvad resulta
terne angår, giver vi med det samme ordet til 
OZ7BR:

— Det er endnu for tidligt at give de endelige 
resultater fra testen, da rettelsesarbejdet er meget 
stort på grund af de gode conds.

Der deltog — eller i hvert fald rapporteredes — 
så vidt det kan ses ved den foreløbige gennem
gang af testloggene 

59 OZ stns
14 SM stns, deraf 4 SM6 

Ialt 73 stns fra SM og OZ — ingen nordmænd!
Endvidere figurerer der i loggene 

56 calls fra DJ, DL, og DM 
18 calls fra PA 
9 calls fra ON 
1 call fra F

Ialt 84 stationer, af hvilke DL6QS har sendt en 
log med 33 QSO’er med OZ/SM, som ville have 
givet ham 275.000 points, hvis han havde kunnet 
deltage som aktiv.

Der har ikke været tid til at gennemgå eller 
medtage logs, som ankom senere end mandag den 
25. juni, og kun følgende liste vil være til raadig- 
hed i dag, onsdag den 28. juni, baseret paa de kræ
vede points, hvoraf dog givetvis en hel del vil blive 
mistet på grund af fejl.

Call
Krævede
points
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OZ2ES 3.954.180 X X 118 64 91/4
SM7BZX 2.361.912 X X 102 28 9 ½

SM7AED 2.265.180 (x) X 95 30 10 1/4
OZ2AF 1.437.167 X X 91 25 11
OZ7HJ 812.196 ? X 77 14 9
SM7BAE 682.752 X X X 52 16 7 1/4
OZ9AC 661.440 X X X 64 18 8
OZ9OR 631.488 (x) X 78 5 8 1/4
OZ8ME 515.850 X X 70 8 8  1/4
OZ3NH 443.300 X X 55 4 9½

Det fremgår af denne oversigt, at:
1) det er „ude-stationerne“, som løber af med 

sejren,
2) at alle de nævnte fortjener at hædres for en 

rent operationsmæssig stor indsats (8—11 timer) — 
de er ikke kommet sovende til resultatet!

3) at alle de nævnte fuldt udnyttede første pe
riodes 4 timer,

4) at alle kørte videre straks i 2. periode og la
vede mange QSO’er. Almindeligvis synes kræfterne 
eller mulighederne at være slut kl. 3:15,

5) at næsten alle tog et hvil fra ca. 3:15 til kl. 
ca. 8—9.

Meningerne om testreglerne (tiderne) er ikke 
udtrykt særlig kraftigt. Kun 4 (fire) har sagt 
noget. Deraf 2, som udtrykker tilfredshed, og 2, som 
udtrykker utilfredshed. Blandt de sidste er SM7AED, 
som klager over, at han på denne måde ikke kunne 
nå at worke alle de mange DX stns!

Deltagelsen på 70 cm var ringe, men det bemær
kes, at Aarhus var med — OZ2EDR og OZ9WP.

Et glædeligt stort antal logs er udført rigtigt og 
paa de rigtige logblade. Dette vil lette gennem
gangen meget, men endnu er der lige fra postkort 
til overdimensionerede folio-ark imellem. Specielt 
synes OZ5’erne at have en svaghed for unormale 
papirformater!

Der er også denne gang et par logs, som må 
betragtes som checklogs, idet der mangler angivelse 
af modpartens QTH — og endog points! Endvidere 
har et par stykker overladt det til testkomitéen at 
udregne deres points. Det skal man selv! — men 
vi lader nåde gå for ret — d e n n e  g a n g .

Endelig har et par af deltagerne misforstået 
pointsberegningen og taget hver periode for sig. 
Også dette vil vi korrigere, men det må pointeres, 
at loggene formelt s k a l  være korrekte, og at ar
bejdet for testkomitéen er stort nok i forvejen.

Såvidt OZ7BR’s oversigt over testens resultater 
og de indsendte logs. Vi kan vist alle skrive under 
på, at det er et meget stort arbejde at kontrollere 
et så omfattende logmateriale, så vi bør alle gøre 
hver sit til at gøre dette arbejde så let som muligt 
for 7BR.
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— Som bekendt har 2-meter klubben ikke noget 
at gøre med EDR’s årlige skandinaviske VHF-dag 
i august. Den arrangeres, som det fremgår af nav
net, af EDR og bedømmes udelukkende af EDR. 
Men 7BR’s ovenstående beskrivelse af — og kom
mentarer til — fejlene i de for juni testen ind
sendte logs kunne akkurat lige så godt gælde de 
logs, vi om kun godt en måned skal indsende efter 
august-testen — blot med det ene forbehold, at der 
her gælder et andet pointsberegningssystem.

Det sjællandske Mobile Rally den 11. juni
havde tilslutning af OZ2UD/OZ5FS, OZ5MK (fra 

OZ3DS station), OZ8OS samt en antal yls. For
holdene var fine, og der opnåedes fra Mørkemose
bjerg ved Holbæk (OZ8OS) og Kløveshøj ved Tissø 
(OZ5MK) forbindelser over hele Sjælland samt 
store dele af Jylland. Største distance var vist nok 
repræsenteret af forbindelsen 4KO/5MK — ca. 150 
km — omend det dog må siges, at den på stn 3DS 
anvendte antenne var en transportabel 5-elementer 
— ikke den iøvrigt udmærkede halo på vognens 
tag. Efter indsats i marken samledes deltagerne til 
kaffebord på restauranten i Herthadalen ved Lejre 
og fik her tilslutning af endnu et antal amatører, 
der „hjemmefra" havde deltaget i aktiviteten. Des
uden ankom OZ9R, der rent tilfældigt kom forbi 
på hovedvejen og der så de af 2UD opsatte afviser
skilte, der med store bogstaver forkyndte, hvor det 
var, det foregik. 9R deltog livligt i diskussionen af 
strømforsyningssiden af mobiltekniken, og den mu
lighed forekom ikke udelukket, at vi inden for en 
overskuelig fremtid hører nærmere herom.

Der var enighed om at gentage eksperimentet 
med en mobil Field Day, og at en søndag sidst i 
september vil være en egnet dato.

2-meter klubbens møde den 28. juni
formede sig som en forelæggelse af de foreløbige 

testresultater. Da formandens manuskript hertil er 
gengivet ovenfor, skal vi her kun komme ind på 
den derefter følgende drøftelse.

Der fremførtes ét argument m o d de nuværende 
regler for juni-testen: det var meget svært at gøre 
det begribeligt for udlændingene, at testens anden 
periode var placeret i umiddelbar fortsættelse af 
den første.

OZ5MK oplæste et brev fra PA314 (VHF-mana- 
ger for den hollandske forening VRZA), hvoraf det 
fremgik, at PAOLX og PAOBN var hollandske top
scorere i juni-testen med henholdsvis 3 og 2 skan
dinaviske QSO, efterfulgt af PA0FHB. der wkd 
SM7AED og hørte følgende: OZ2IS, OZ2ES, OZ7HJ, 
OZ2AF, OZ5AB, SM7BE, SM7BZX og SM7BS. In
teressant var det, at PAOBN forudsagde, at OZ2ES 
ville blive testens vinder!

— Fra OZ2PF forelå der en usædvanlig nyhed: 
Torotor vil i løbet af kort tid kunne sælge en 2 
meter converter til en pris af 60 kr. brutto — incl. 
rør. Det drejer sig om en ombygget FM-tuner be- 
stykket med 1 stk. ECC 85, hvoraf den ene halvdel 
er HF-forstærker,og den anden halvdel arbejder som 
selvsvingende blandingsrør. Nærmere herom på vort 
møde i september, muligvis allerede i august.

2-meter klubbens næste møde 
finder sted onsdag den 23. august kl. 20,00 i 

lokalet paa Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118, 
(indgang i gavlen).

Bemærk: Intet møde i juli.

I.A.R.XJ. region I VHF contest
er fastsat til 2. og 3. september. Nærmere vil frem
komme senere. Vi vil gerne i år slå kraftigt til lyd 
for denne test, da vi hidtil her i landet stort set 
har forsømt den — at dette vist nok i et vist om
fang skyldes, at den ikke er blevet publiceret, er 
en sag for sig.

Testen arrangeres i år af Sverige, hvorfor der er 
god grund til at håbe, at der også i Skandinavien 
bliver aktivitet — hidtil har det hovedsagelig været 
centraleuropæiske stationer, der har figureret i 
resultatlisterne. Og øvelsen har vi jo — oven på 
den netop overståede EDR-test.

Programmet for det midtjydske VHF-stævne den 
29. og 30. juli bliver saaledes:

I lighed med tidligere år samles vi på restaurant 
„Skovbakken" ved havnen kl. 13,00, hvor vi drik
ker kaffe. Derefter sejler vi til Himmelbjerget. Her 
kan medbragt mad spises, men der er som bekendt 
restaurant dér ogsaa. Alle interesserede er vel
komne.

For de deltagere, der langvejs fra ankommer til 
Silkeborg allerede lørdag, vil der lørdag aften blive 
arrangeret en hyggelig sammenkomst. Disse bedes 
kontakte én af følgende amatører: 3NH, 4KO, 5BK, 
7WA. Tilmeldelse til en af disse er nødvendig af 
hensyn til fremskaffelse af egnet lokale, reservering 
af bord(e) eller hvad der nu bliver tale om. De 
nævnte 4 amatører paatager sig ogsaa gerne at 
hjælpe med at skaffe hotelværelse. Men der skal 
helst rettes henvendelse omgaaende.

Mogens Kunst, OZ5MK.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Afd. holder ved vintersæsonens begyndelse møde 
hveranden mandag i afdelingens egne lokaler, Fre- 
derikssundsvej nr. 123 i kælderen, nedgang til ven
stre for Cafeteriet.

Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.

Kasserer: OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvardsvej 9,
2. sal, Kbhvn. F. Tlf. GOdthåb 1902 vega. Post-giro 
59755.

Siden sidst:
Vi holder sommerferie, det vil sige, der er nogle 

stykker, der i denne tid har mere end halvtravlt, 
og det er de folk, der er i fuld gang med at indrette 
afdelingens nye lokaler. Det er et stort arbejde, der 
her gøres, og vi håber, det skal lykkes for os at 
få dem færdige til den nye sæson, selv om strejkerne 
i april måned forsinkede arbejdet en del.

Fortsat god sommerferie!
Vy 73 de 9BA.

Efterårets rævejagter:
Natjagt 9/9 61 
Dagjagt 24/9 61 
Natjagt 7/10 61 
Natjagt 21/10 61 
Dagjagt 5/11 61 
Dagjagt 19/11 61
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lørdag den 19. og søndag den 20. angust 1961.
Vi indbyder herved alle rævej ægere til den 

årlige dyst med mange line præmier både til 
jæger og medhjælper, hvor der i år er udsat 
to flotte pokaler samt erindringsbægere.

Starten vil også denne gang gå fra Sorøs 
nye afdelingslokaler, som venligst er stillet 
til rådighed for os, og der er fin plads til 
at slå telte op, og der er også adgang til gas 
og vand.

Efter natj agten om lørdagen vil der blive 
sørget for masser af øl, pølser og kaffe.

Der bliver 3 ræve både på natjagten og 
dagjagten. Rævene må opsøges i vilkårlig 
rækkefølge.

Pointsberegningen: Noteret tid hos sidste 
ræv i hver jagt.

Kort: A 3624 Glumsø 1 : 40.000.
Sendetid: 1 minut, frekvens 1825 kHz (kry

stal) .

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.

Sendetider: 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.
Startgebyr: Kr. 10,00 pr. hold for begge 

jagter.
Indmeldelse bedes venligst ske hos OZ4AO, 
tlf.: Godthåb 1902 v saa hurtigt som muligt.

Rævene har ,.frit slag“, så kør forsigtigt 
og træd varsomt.

AABENRAA
Afdelingsarbejdet hviler lidt her i sommervar

men, hvad man ikke kan sige om rævejagterne: 
men i det stille forberedes og planlægges vinte
rens arbejde i afdelingen. Det er meningen, at der 
skal bygges måleinstrumenter i stor stil, så enhver 
amatør har det til arbejdet fornødne målegrej, uden 
det evindelige låneri. når vinteren er omme. In
strumenter bliver først gennemgået teoretisk, der
efter i praksis. Når alle deltagerne har fået deres 
instrumenter færdigmonteret og afprøvet, afslutter 
vi vinterens arbejde med undervisning i nogle af 
de utallige måder, hvorpå man kan og bør bruge 
dem.

Rævejagtsmæssig forløber det hele som planlagt, 
der er en stærk kamp om de første pladser; men 
der er ingen af jægerne, der „giver ved dørene".

Der er sket et par ændringer i rævejagtsreglerne, 
disse er følgende:

Idet det har vist sig, at sendetiden er for kort 
ved udlægning af 2 ræve, er denne blevet forlænget 
til kl. 22,00, i stedet for som hidtil kl. 21,30. Points
beregningen er hermed også ændret, så der køres 
med 150 points ved 2 ræve og 90 points ved 1 ræv. 
Præmieringen er også ændret derhen, at de to 
bedst placerede jægere med observatør får præmier. 
Husk fra og med den 10. juli er sendetiden kun 
1 minut ! ! !

Så er der kun tilbage at sige på gensyn ved 
møderne den 27. juli og 10. august samt hver 
rævemandag.

Vy 73 de OZ5WK.

Man bør reservere dagene den 2. og 3. sept. 
til deltagelse i

Danmarksmesterskabet i 
rævejagt

der foregår på Fyn.
Nærmere i aug. OZ.

OZ3XA.

ESBJERG
Formand: Svend B. Hansen, OZ6SB, Højtoftevej 8, 

Esbjerg.
Vi holder sommerferie, men bestyrelsen er så 

småt begyndt at planlægge den nye sæsons program, 
så hvis du har specielle ønsker med hensyn til klub- 
aftenerne og de emner, vi behandler på dem, så lad 
os høre fra dig, og vi vil alvorligt overveje dine 
forslag. Vy 73 de OZ6BG.

HOLBÆK
Vi holder sommerferie og mødes igen den 24. 

august på sædvanligt sted og tid.
God sommerferie — og på gensyn!

Vy 73 OZ7HC.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, Sø

ren Chr. Hansen, Kragsvej 49, tlf. 2 15 67. Kasserer: 
OZ4GS, Svend Sigersted Sørensen, Borgmesterbak
ken 58, tlf. 218 34. Sekretær: OZ9ER, Erling Niel
sen, Strandpromenaden 38.

Vi holder nu sommerferie, men klubhuset er åbent 
hver torsdag aften.

Vy 73 OZ9ER.

ODENSE
Formand: OZ6RL, Ulf Krarup, Carl Baggers Allé 

35, Fr. Bøge.
Lørdag den 17. juni samledes 18 hold fra så at 

sige hele landet på Brobyværk Kro for at deltage 
i Store Fyenske Rævejagt 1961. Brobyværk stadion 
blev omdannet til campingplads, det var helt fest
ligt at se. I krostuen havde 3XA taget plads for at 
udfærdige startkort.

Efter at de 2 natræve og 2 dagræve var nedlagt, 
samledes jægere og ræve til fællesspisning på Bro
byværk Kro. 3XA bød velkommen og foretog præ
mieuddelingen.

Natjagten blev vundet af OZ8AJ med 100 points. 
Dagjagten vandtes af OZ1AW med 62 points.

I sammenlagt blev følgende placering:
1. OZ5WK 208, 2. OZ3SH 218, 3. OZ8AJ 220, 4. Chr. 

Frederiksen, Herning, 226, 5. OZ1AW 242, 6. S og 
P 248, OZ7HC 248, 7. Harry Andersen, Svendborg, 
253, 8. P og T 256, 9. OZ9SW 259, 10. H. P. Hansen, 
Kolding, 263. 11. OZ3MI 264, 12. OZ2UC 271, 
OZ1HL 271, 13. Jens Rossen, Aabenraa, 289.

De øvrige var så beskedne kun at nedlægge en 
enkelt ræv. Til slut erindrede 3XA om danmarks
mesterskabet, der afholdes lørdag den 2. og søndag 
den 3. september. Vy 73 de 3SH.
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NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3, 

lokale: Samme sted.
Den 17. august kl. 20 afholdes den årlige general

forsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger regnskabet.
4. Valg af formand.
5. Valg af kasserer.
6. Valg af sekretær.
7. Eventuelt.
Så har vi den fornøjelse at kunne invitere med

lemmerne på en fisketur, tilrettelagt af 60P, han 
har sørget for en kutter at sejle i. Vi tager afsted 
søndag d. 16. juli kl. 4,00 og kommer hjem samme 
dag kl. ca. 12,00. Husk at tage madkurv og fiske
grejer med. Så kan vi kun håbe, at der bliver god 
tilslutning og at det bliver godt vejr.

Og lad os så møde 100 procent til generalforsam
lingen d. 17. august kl. 20.

SORØ
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 

18. juli kl. 20 i afdelingens lokaler. Dagsorden iflg. 
vedtægterne.

Forøvrigt holder vi åbent hus hver tirsdag aften 
hele sommeren igennem, og vi håber, at såvel vore 
medlemmer som andre radioamatører, hvis vej fal
der forbi, vil benytte sig af lejligheden og aflægge 
os et besøg. Vy 73 OZ4NO.

RANDERS
Byggeaftenerne er blevet indstillet på grund af 

manglende tilslutning. Vi går i gang til efteråret.
Formanden, 3BR, er flyttet. Den nye adresse er: 

Lodsejervej 15.
Bestyrelsen ønsker alle en god ferie!

Vy 73 de 4NH.

VIBORG
Tirsdag den 20. juni havde vi besøg fra Herning 

af OZ5HF og OZ9SW, som fortalte os en del om 
rævejagt og gav tips vedrørende rævemodtagere 
og -sendere. De havde medbragt en del grej, som 
blev studeret omhyggeligt. Vi siger tak for en 
interessant aften.

Afdelingen har i øjeblikket 32 medlemmer, men 
der er stadig flere i Viborg og omegn, som ikke 
er tilknyttet afdelingen, og vi ser gerne så mange 
som muligt. Er der flere, der vil være med, så skriv 
til formanden, OZ5LD i Viborg, eller til OZ3FM i 
Horsens.

Vi ses igen tirsdag den 18. juli på Ålkjærs Kon
ditori. Vy 73 OZ3JE.

VEJLE
Afdelingen havde den 17. og 18. juni en vellykket 

weekend-tur til „Hylkedam" på Fyn med festligt 
samvær, og hvor vi hyggede os i de dejlige omgivel
ser og tog nogle raske traveture i skoven. VI over
nattede i spejderhytten og var alle enige om at gen
tage en lignende tur, når lejlighed gives.

Vy de 73 OZ3FG.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. juli 1961:
Medl.- DR- 

nr. nr.
7936 - 1200 - Henning P. Thomsen, Hvørupvej 16 a, 

Lindholm, Nr. Sundby.
7990 - 1201 1 Mads Jørgensen, H. Drachmannsgade 

12, Sønderborg.
7966 - 1202 - Henning Andersen, Østergade 5, Vin- 

derup.
7747 - 1203 - Jens Peter Dreyer, Dagelykkevej 11, 

Humlebæk.
8008 - 1204 - Knud Larsen, Fanøgade 3, Kbhvn. Ø.
7530 - 1205 - Leif Olsen, Sverigesgade 16, Nykøb. F.
7852 - 1206 - O. Godsk, Søvej, Langaa.
8018 - 1207 - J. H. Rabe, Sandbygaardsvej 11,

Brønshøj.
7622 - 1208 - Henning Søndergaard, Hvam pr. Kjel- 

lerup J.
7692 - 1209 - Leif Lundberg Andersen, Knivholtvej 

4, København F.
8077 - 1210 - Michael Due, Torpevangen 15, Humle

bæk.
8080 - 1211 - Arne Jensen, Dybbølgade 20, Vojens.

8066 Finn Rasmussen, Knotten, Sejs, Silkebor.
8067 Andreas Brun Hansen, „Hedelund", Esbjerg.
8068 Mogens Hejn Jensen, Nørregade 5, Ålborg. 
8089 Martin Bertelsen, Birgersvej 2, Værløse.
8070 Poul Meyer Jensen, Hjortøgade 14, Ålborg.
8071 Peder Jensen, Skelhøjvej 15, Lyngby.
8072 Anders Sørensen, Vesteralle 8, Randers.
8073 FK Bent Schatter, FLD 503, Segen, Årsballe, 

Rønne.
8074 Birger Skytte, Havrebakken 23, Århus.
8075 Mogens Sildorff, Askøgade 8, 2. th., Køben

havn Ø.
8076 Svend Olaf Madsen, Oksenbøl, Vestervig.
8077 Michael Due, Torpenvangen 15, Humlebæk.
8078 Kai Birk, Holbækvej 32, Jyderup.
8079 John Lund, Urtehaven 86, 2., Valby.
8080 Arne Jensen, Dybbølgade 20, Vojens.
8081 N. Kr. Kristiansen, Edithvej 11, Glostrup.
8082 Erik W. Andersen, Landlystvej 47, Silkeborg.
8083 Per Benny Nielsen, Spodsbjerg.
8084 Robert Tolstrup, Valdemarsgade 27, 2., Alborg.
8085 Jan Christensen, GI. Kalkbrænderivej 29, mezz, 

København Ø.
8086 Svend Ove Pedersen, Håbetsalle 23 B, 4., 

Brønshøj.
8087 Verner Pihi, Hovedgaden 15, Stenlille.
8088 Ole Laursen, Kirkebækvej 39, Viborg.
8089 John N. P. Nellevang, Gl. Kirkevej 118, Tårn

by, Kastrup.

Atter medlem.
1462 OZ6OW, Peter T. Kragelund, Vestergade 14, 

Herning.
3131 OZ7HT, H. Thomsen, M. Bechsalle 6, 1. th., 

Hvidovre.
4888 OZ4FN, Erik Nielsen, Lille Madsesgade 23, 

Rønne.
5676 Frej Holm, Niels Bohrsvej 6, Herning.
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QTH-RUBRIKKEN

304 OZ7HM, H. Mikkelsen, Gemmasalle 28, Tårn
by, Kastrup, lokal.

1367 OZ7FM, A. Abel Bøgevangs Tværvej 1, Hor
sens, lokal.

1729 OZ2KV, Knud Willemoes, „Sandhill", Fanø 
Bad, Nordby, Fanø, ex Esbjerg.

2850 OZ2V, Verner Jensen, Skovmarken, Jordløse. 
ex Værløse.

2927 OZ3BR, Emil Bruun, Lodsejervej 15, Randers, 
lokal.

3384 OZ7ZZ, E. Zachariassen, Kingosvej 23, 1., Taa- 
strup, ex Glostrup.

3603 OZ8NO, Poul Nielsen, Abigaelsvej 26, 2., 
Odense, lokal.

3654 OZ1WJ, Hans Jørgensen, Stubbevang 62, 1., 
Hillerød, lokal.

3729 OX8KW, Kai Thomsen, Frederikshåb, Grøn
land, ex Julianehaab.

3918 OZ9ST, Walther S. Nielsen, Kridthøj vænget 
74, 3., Højbjerg, ex Aarhus.

4115 OZ9LK, Laur. Knudsen, Vestas, Lem, ex 
Aabenraa.

4628 OZ8FK, Jørgen Jensen, Hobrovej 16, Støvring, 
ex Fredericia.

4839 OZ2VL, Villy Lauritsen, Skovbakken Gjesing, 
Esbjerg, lokal.

5142 OZ3CP, Carlo Pedersen, Sandbjergvej 7, 1., 
Glostrup, lokal.

5375 OZ3BK, Knud Bagger, Bakkevej 6, Ebeltoft, 
ex Hammel.

5571 OZ4EP, Erik Pedersen, Tranbjerg J., ex Aaby- 
høj.

5733 OZ4PW, OZ5RG, Preben Wolder, Syrenvej 9, 
Nordborg, ex 'Långesø.

5866 Gunnar Christiansen, Bagartorpsringen 4, 
Solna, Sverige, ex København NV.

6188 OZ6BL, Bent Bagger, Rektorparken 18, 6. th., 
København SV, lokal.

6606 OZ1OA O. Åby Jensen, Nørgaard 10, Gim
sing, Struer, lokal.

6655 OZ5JO, Regnar Johansen, Darumvej 8, Bram- 
minge, lokal.

6872 OZ8KK, Kurt Lauritzen, Granholmene 13, 
Holte, ex Virum.

6885 Sv. L. Jørgensen, Veddinge Bakker, Faare- 
vejle, ex Grønland.

6941 OZ5OO, Knud Agergaard, Godsbanegade 11 st. 
th., København V, lokal.

7113 OZ7OO FKE 490856 Olesen, Hold 61/131, KL 
R6, FLKS, Jonstruplejren, Ballerup, ex Ran
ders.

7152 Ole Olesen, Hune, Blokhus, ex Struer.
7194 OZ6SA, Sv. Aa. Petersen, Maltagade 3 B, 3. 

th., København S., ex Vanløse.
7235 H. K. Lauritsen, Stenbækvej 22, Brabrand, ex 

Aarhus.
7423 OZ5BA, Jens Hjort, Abildhøj 3, Gimsing, Stru

er, lokal.
7482 OZ5MP, Per Morgenstjerne, Christiansgave 25, 

Korsør, ex Herning.
7541 Henry Møller, Ny vej, Lavensby, Nordborg, 

lokal.
7603 Carlo Risager, Vesterbrogade 130, st. tv., Kø

benhavn V, lokal.
7642 OZ7NM, Kirsten Nyberg, c/o Poulsen, Ca

thrine Boothsvej 59, Hvidovre, ex Birkerød.

7846 Carl M. Andersen, Torvet 5, Horsens, ex Ran
ders.

7873 Uffe Brøndum, Stubbesø, Ebeltoft, ex Risskov.
7896 Kristian Søholm, Nørrebro 84, Nykøbing Mors, 

ex Rønde.
7938 SG Knudsen, P. S. K. T., kasernen, Roskilde, 

ex Høvelte.

OZ

Tidsskrift for kortbølgeamatører 
udgivet af landsforeningen 

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

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

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

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, 
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63, 
Hvidovre, tlf. 78 06 67,
OZ7EU, Poul Størner, Hultbergsallé 8, Søborg, tlf. 
98 05 41.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø

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

81 36 06.

OZ6RL, U. J. Krarup, Carl Baggers Allé 35, Fruens 
Bøge.
OZ6AE, A. Erikstrup, Silkeborgvej 120, 3. th., Aarhus. 
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67. 
OZ2KH, Kr. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4. 
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111.

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

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

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

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

Eftertryk af OZs Indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Afleveret til postvæsenet den 14. juli 1961.

Trykt 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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