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NR. 8 . AUGUST 1961 . 33. ÅRGANG

M ed dette nummer af OZ passerer vi side
antallet 268, og inden året slutter er vi oppe 
på 438 sider, hvorefter vi kan notere den 
største årgang af OZ, der nogensinde er ud
kommet.

Går man blot to år tilbage, ser man, at i 
året 1958 lå OZs samlede sideantal på 284 
sider, og der vil derfor blive en fremgang 
på 154 sider fra dengang og til årgangen nu, 
hvilket svarer til en udvidelse på 54 %.

Vender vi os til spørgsmålet, hvad denne 
udvidelse vil koste, ja, så taler tallene deres 
tydelige sprog, som ikke er til at tage fejl af. 
Årgangen 1958 til -59 kostede foreningen
39.800 kr., medens årgangen 1960 vil koste
60.800 kr. Det er en forøget udgift på 21.000 
kr., men hertil kommer stigninger på andre 
områder, idet EDR jo ikke alene har udgifter 
til bladet, men også må betale til mange andre 
funktioner. Alt i alt bliver det til mange 
penge, som vi må have ind igen gennem et 
forøget kontingent.

Som det fremgår af ovenstående, får med
lemmerne til gengæld for et forøget kontin
gent et betydeligt større OZ, men de får også 
et OZ, der kvalitetsmæssigt overgår, hvad 
der hidtil er præsteret. Vi husker jo alle, at 
der tidligere var megen kritik af bladet; det 
blev særlig hævdet, at traffic-stoffet domi
nerede bladet på bekostning af det tekniske 
stof. Sådan er det i hvert fald ikke mere. 
Ganske vist har traffic-stoffet sammen med 
foreningsmeddelelser og lignende stof sin 
ubeskårne plads i bladet, alene af den grund, 
at dette stof nu engang interesserer et stort 
antal medlemmer, men hele udvidelsen er 
sket til fordel for det tekniske stof. På denne 
måde har traffic og teknik fundet sin natur
lige balance, og vi hører kun tilfredshed over 
bladet fra alle sider.

Denne tilfredshed har kun glædet os og 
animeret os til at fortsætte.

Vi synes selv, at vi nu har bevist, at vi 
både har vilje og evne til at skabe et godt 
blad, og med medlemmernes støtte agter vi 
at fortsætte denne linie.

Lad det være sagt straks, at vi ikke beder 
om større medlemskontingent, fordi vi er 
ude i en økonomisk krisesituation, snarere 
tværtimod. Det forløbne regnskabsår gav 
store udgifter, men også voksende medlems
tilgang. Der har været en stigende interesse 
for foreningen, som vel også skyldes det 
bedre OZ, og vi har forøget vor formue og 
konsolideret os på mange måder. Hvad vi 
ønsker, er at få mulighed for at kunne fort
sætte med det udvidede OZ uden at tære på 
aktiverne. Der er mange opgaver, der kan 
løses i fremtiden med en sund økonomi som 
basis. Derfor skal vi ikke svække vor øko
nomi ved at give mere ud, end vi får ind. 
Spørgsmålet bliver da, om vi skal fortsætte 
på den gamle linie med et lille OZ, eller vi 
skal ofre de 5 kroner, der kræves for at ud
sende et større, et mere alsidigt OZ, et OZ 
med mest muligt teknisk stof både for begyn
deren og den mere erfarne amatør.

Dette spørgsmål synes jeg skal besvares 
met et: Selvfølgelig skal vi. I en tid, hvor alt 
stiger, vil det ikke overraske nogen, om vi 
måtte forhøje kontingentet, men når vi sam
tidig til gengæld søger at imødekomme alle 
de mange ønsker om et bedre og større OZ, 
så burde det ikke være svært at give os 
denne håndsrækning.

Jeg vil gerne appellere til alle vore med
lemmer, at de giver os, der redigerer bladet, 
og alle vore fortrinlige medarbejdere den op
muntring, at vi fortsat kan få lov at vise, 
hvad vi dur til, til gavn og glæde for EDR 
og OZs tre tusinde læsere.

OZ6PA, Poul Andersen.
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Lidt om de nye
SILICIUMENSRETTERE

Af OZ7AQ.

Krystaldioder er jo ikke noget nyt for ama
tørerne, det er jo snart mange år siden, de 
små germaniumdioder (OA81 etc.) kom frem, 
og vi bruger dem vel allesammen.

Der er derimod sikkert ikke ret mange 
amatører, der har forladt rør- og selenens- 
retterne til fordel for kraftensrettere af sili
cium, og det er der nok heller ikke noget at 
sige til. Man må jo også tænke på økonomien. 
Priserne er imidlertid godt på vej nedad, og 
den dag er ikke fjern, da det bliver fordelag
tigt at gøre udstrakt brug af siliciumdioder.

Der er nemlig mange fordele ved silicium
ensretterne. Spændingsfaldet over en celle 
ligger omkring 1 volt, og er ret konstant uan
set belastningen. Ganske vist er dette om
trent det samme som for en selencelle, men 
da siliciumcellen tåler over 10 gange så høj 
modspænding, skal der altså kun bruges en 
tiendedel så mange i serie, hvorfor en given 
ensretters spændingsfald kan blive op til de 
nævnte 10 gange mindre, når der bruges sili
ciumdioder.

Ved lavspændingsensrettere, hvor én selen
celle er nok, bortfalder denne fordel i det 
store og hele, og der bliver ikke større for
skel på de to typers virkningsgrad.

Til gengæld tåler siliciumdioden tempera
turer op til 150°, mens selen ikke må blive 
meget varmere end 70—80°. Ved disse anven
delser, hvor omgivelsestemperaturen er høj, 
betyder dette, at en selenensretter må over
dimensioneres rnege kraftigt og derfor bliver 
uforholdsmæssig stor og dyr — ofte mange 
gange dyrere end en siliciumensretter. Her 
kommer siliciumdiodens meget små dimensio
ner naturligvis også rigtigt til deres ret.

Normalt vil amatørerne ikke spekulere ret 
meget over, om en komponent har lidt læn
gere eller kortere levetid. Det gør jo sådan 
set heller ikke så meget, om man skal skifte 
et ensretterrør engang imellem, når det da 
ikke netop bliver aktuelt midt i en test eller 
lign. Der er nu imidlertid noget vist behage
ligt ved den tanke, at alle komponenterne i 
den nye ensretter til senderen har nogen
lunde samme holdbarhed — forudsat, at man 
har sikret rigtigt, men det er jo en anden 
historie! Transformatorer og olieblokke af 
god kvalitet har jo næsten ubegrænset hold
barhed, når de ikke overbelastes, og det sam
me gælder for siliciumensrettere.

Har man problemer med at få ensretter
rørene til at holde rimeligt længe i en eller 
anden opstilling, vil det i hvert fald være 
rimeligt at overveje at gå over til silicium. 
Selv om anskaffelsesprisen måske kan blive 
mange gange højere, skal der ikke regnes ret 
meget for at se, at det betaler sig i det lange 
løb.

Der er således grunde nok til at se lidt 
nærmere på, hvorledes man anvender sili
ciumensretterne i praksis, og hvilke særlige 
forhold der gør sig gældende for denne ens
rettertype.

Si-dioder er meget små, hvoraf følger, at 
temperaturen af de ædlere dele i dem stiger 
meget hurtigt, når de overbelastes, og over
skrides den maksimalt tilladte temperatur, 
ødelægges dioden. Rør- og selenensrettere tå
ler grov overbelastning i væsentlig længere 
tid, før der sker noget alvorligt, så her vil de 
sædvanlige sikringsmetoder være tilstrække
lige. Ved Si-ensretterne må vi være mere 
forsigtige med at vælge sikringssystemet rig
tigt, og især må vi passe på, at startstrøm
stødet — der oplader filterblokkene — ikke 
overskrider det tilladelige. Denne eengangs- 
spidsstrøm er som regel opgivet i databladet 
for typen, og skal altså overholdes — evt. ved 
at indskyde en begrænsermodstand i serie 
med dioden.

Den hyppigste årsag til at en Si-diode af
går ved døden og kortslutter, er imidlertid en 
anden.

Påtrykker man en halvlederdiode en spæn
ding i spærreretningen, vil der kun gå en 
yderst svag strøm, som iøvrigt ikke varierer 
ret meget med spændingen. Bliver modspæn
dingen imidlertid højere end den, dioden er 
beregnet til, vokser strømmen hurtigt til en 
anselig størrelse, og den i dioden afsatte ef
fekt bliver herved så stor, at dioden ødelæg
ges.

Det kan også være, at diodens spærrestrøm 
holder sig på en ufarlig værdi, men at der 
simpelthen sker et gennemslag i det ganske 
tynde spærrelag, på samme måde som enhver 
isolator ødelægges, når den elektriske felt
styrke bliver større end det, materialet kan 
tåle. Slutresultatet er i begge tilfælde det 
samme: dioden kortslutter.

Det gælder altså om for enhver pris at be
grænse den i hvert tilfælde forekommende
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modspænding til den i databladene anførte 
maksimalværdi. Den spærrespænding, dioden 
skal kunne tåle ved anvendelse i de sædvan
lige ensretterkoblinger, kan aflæses i tabel 1, 
der samtidig giver forholdet mellem trans
formatorens effektivspænding og den opnåe
lige jævnspænding.

Desværre er det ikke fuldt tilstrækkeligt at 
dimensionere efter tabel 1, hvis man vil være 
sikker. Det skyldes, at der ved tilslutning og 
afbrydelse af netspændingen samt under vis
se forhold opstår ganske kortvarige over
spændinger på indtil 2—3 gange. Selv spid
ser, der er så kortvarige, at de ikke kan ses 
på selv en god oscillograf, vil kunne øde
lægge dioderne. Måske dør de ikke lige med 
det samme, men de vil alligevel ødelægges 
efterhånden.

Tabel 1.

Vi må altså enten bruge dioder med 2—3 
gange højere tilladelig spærrespænding end 
iflg. tabel 1, eller vi må fjerne spidserne, in
den de når frem til dioderne. Da de høje 
spændingsspidser består af ret høje frekven
ser, lader dette sig ret let gøre med konden
satorer anbragt passende steder, se fig. 1, 
men for at være på den sikre side — nogle 
af overspændingerne kan indeholde lave fre
kvenser — er det bedst alligevel at regne 
med en sikkerhedsmargin på i hvert fald 
50 %.

Kondensatorens størrelse C (se fig 1) af
hænger naturligvis af mange forskellige for
hold, der kan variere stærkt fra den ene ens
retter til den anden; hvis man dimensionerer 
efter følgende formel, der stammer fra „In
formation Technique no. 10“ fra Compagnie 
Frangaise Thomson-Houston, skulle man 
være på den sikre side:

hvor C er kapaciteten i farad, VA er trans-

formatorens volt-ampere, F er netfrekvensen 
og V p er overspændingernes maksimale 
spidsværdi.

Bruger vi f. eks. en 50 VA transformator 
med 2X250 V sekundær, får vi en spidsværdi 
over hver sekundærhalvdel på 250 * sqr(2) = 
254 V, og regner vi nu med, at spidserne er 
2,5 gange så store, bliver Vp ca. 1000 V. Ind
sættes dette samt F = 50 Hz i formlen, finder 
vi en kapacitet på ca. 30 nF. Det er under
ordnet, om vi nu anbringer 30 nF over hver 
sekundærhalvdel som i fig. 1, eller konden
satorerne lægges over dioderne som i fig. 1 b. 
Man må blot gøre sig klart, at blokkene skal 
være induktionsfri, og at monteringen skal 
udføres som ved HF-kredsløb, for der er tale 
om frekvenser på flere MHz.

Seriekobling af dioder.
Bliver vi nu ved eksemplet fig. 1, hvor der 

anvendes dobbeltensretning med en transfor
mator på 2X250 V, får vi en maksimal mod
spænding over hver diode på ca. 700 V (se 
tabel 1). For at være på den sikre side, skal 
vi regne med en vis sikkerhedsmargin, der, 
når vi shunter dioderne med passende kon
densatorer, kan reduceres til ca. 50 %, og vi 
skal altså vælge en type diode, der kan tåle 
en modspænding på ca. 1000 V.

Nu ligger det desværre sådan, at prisen 
stiger kraftigt, når modspændingen skal være 
så høj, og det vil sædvanligvis være billigere 
at anvende to eller flere dioder med lavere 
tilladelig modspænding i serie end én til den 
fulde spænding.

Her løber vi nu ind i et nyt problem, som 
vi dog kender i forvejen fra serieforbindelse 
af filterblokke: hvis afledningsmodstandene 
ikke er ens, fordeler spændingen sig ikke 
med lige store dele over hver blok, og den, 
der får størst spænding, bliver måske over
belastet og slår igennem.
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Fig. 1.

Selv for siliciumdioder af samme type og 
fabrikat findes meget store forskelle, hvad 
spærremodstand angår. Fig. 2 viser strøm
spændingskarakteristikken i spærreretningen 
for fire dioder af samme type, og som alle 
overholder de garanterede data. Forbinder vi 
nu de fire dioder i serie, må de nødvendigvis



komme til at føre samme strøm. På fig. 2 er 
tegnet en vandret linie svarende til spærre
strømmen ved den højest forekommende 
modspænding i et praktisk tilfælde.

Fig. 2.

Vi ser, at mens diode nr. 1 næsten ingen 
spænding tager, og diode nr. 2 holder sig un
der den maksimalt tilladte værdi, så får nr. 3 
lidt mere og nr. 4 meget højere spænding end 
tilladeligt. Sandsynligvis vil der nu ske det, 
at diode nr. 4 slår igennem på grund af for 
stor feltstyrke i spærrelaget (som det også 
kan ske med en kondensator), og når nr. 4 
kortslutter, må de resterende 3 dioder dele 
den fulde spænding. Nu rykker vor spærre
strømslinie højere op i diagrammet., hvorved 
diode nr. 2 bliver kraftigst overbelastet og 
hurtigt bliver for varm og brænder af. Her
efter går det stærkt, først brænder n. 2 og 
derefter nr. 1 af, og vi ender med at have fire 
kortsluttede dioder.

Midlet til at undgå dette er det samme, 
som når vi skal serieforbinde filterkondensa
torer: hver diode shuntes med en modstand, 
der skal være væsentlig mindre end spærre
modstanden af den dårligste af dioderne. Alle 
modstande skal naturligvis være ens, og de 
skal kunne tåle den effekt, der afsættes i 
dem.

Ved almindelige netensrettere skulle oven
stående forholdsregler i det store og hele 
være tilstrækkeligt til at sikre forstyrrelses
fri drift, men anvendes en høj netfrekvens, 
eller er netspændingen ikke sinusformet men 
evt. firkantet, som tilfældet er ved transistor
omformere, er der et andet fænomen at tage 
hensyn til. Det er den såkaldte hole-storage 
effekt.

Når en halvlederdiode (og en transistor 
med for den sags skyld) har ført en kraftig 
strøm i lederetningen, og spændingen nu

pludselig vendes, varer det lidt, før spærre
evnen genvindes. Det skyldes, at de elektro
ner, der var på vej over spærrelaget, stadig 
befinder sig der, når spændingen vendes, og 
giver anledning til en kortvarig strøm, indtil 
de er fjernet.

Denne effekt er ikke lige udpræget i alle 
eksemplarer af samme diodetype, og det be
tyder, at den diode i en serieforbundet ræk
ke, der hurtigst genvinder spærreevnen, 
kommer til at tage hele modspændingen, 
hvorved der er sandsynlighed for, at den 
brænder af. Når den hurtigste diode genvin
der spærreevnen, sker der yderligere det, at 
spærrestømmen falder meget kraftigt, hvor
ved borttransporten af de oplagrede elektro
ner i de øvrige dioder sker meget langsom
mere. Den hurtigste diode skal altså klare 
hele modspændingen alene i et forlænget 
tidsrum, hvorved sandsynligheden for at den 
brænder af yderligere forøges!

I de tilfælde, hvor ovennævnte fænomen 
får betydning, må man parallelforbinde en 
passende kondensator over hver af dioderne, 
hvorved opnås, at alle dioder kan genvinde 
spærreevnen praktisk talt lige hurtigt. Her
udover bør nok regnes med en noget større 
sikkerhedsmargin for maksimal modspæn
ding end ellers.

Den praktiske udførelse.
Der findes vel den første halve snes fir

maer, der sælger siliciumdioder her i landet, 
så det skulle ikke være vanskeligt for ama
tørerne at fremskaffe nogle eksemplarer til 
at eksperimentere med.

#22 Ga (025) COPPES WIRE

Fig. 3.

Som et eksempel på, hvad der kan fås, kan 
vi f. eks. tage de i tabel 2 opførte typer af 
fabrikat International Rectifier, hvis udse
ende fremgår af fig. 3. De anførte data gæl
der for enkeltensretning, og der er ikke taget 
noget som helst hensyn til den nødvendige 
sikkerhedsmargin. Ved dobbeltensretning (og 
brokobling) kan der trækkes den dobbelte 
strøm. Den maksimalt tilladelige jævnstrøm 
er større ved modstandsbelastning end ved 
brug af ladeblok. Benyttes et filter med dros- 
selspoleindgang (swinging choke), gælder 
værdierne for modstandsbelastning.

Et andet eksempel er Philips BY 100, der er
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fremstillet til brug i fjernsynsmodtagerens 
anodespændingsensretter, der fødes direkte 
fra 220 V-nettet uden transformator. Udse
ende og dimensioner fremgår af fig. 4. Denne 
ensretter er beregnet til at monteres på en 
køleplade. Fig. 5 viser belastningskarakteri
stikken.

Fig. 4.

Selv om der ingen nettransformator findes, 
bør man alligevel sikre sig mod de farlige 
spændingsspidser ved at shunte indgangen 
af en sådan ensretterkobling med en induk
tionsfri kondensator på mindst 0,1 μF.

Siliciumensrettere vil sikkert snart for
trænge selenventilerne ved sådanne anven
delser, selv om de er dyrere i anskaffelse. 
Takket være det lille spændingsfald over dio
den kan man nemlig tillade sig at udføre 
brumfiltret med en modstand i stedet for en 
dyr drosselspole, hvorved der bliver økono
misk balance. Her er også noget for amatø
ren at spekulere over.

Dimensioneringseksempel.
Vi har en nettransformator på ca. 50 VA 

med en sekundærvikling på 2X250 V. Vi har

allerede fundet værdien af de kondensatorer, 
der skal forbindes over dioderne for at sikre 
mod spændingsspidser. Vi fandt også ud af, 
af dioderne skulle kunne tåle en modspæn
ding på ca. 1000 V. Vi vil anvende dioder af 
typen 2E4, og skal nu bestemme antallet af 
serieforbundne dioder i hver gren samt 
shuntmodstandene.

Vælger vi to dioder i hver gren, får vi i 
realiteten ingen sikkerhedsmargin, da mod
spændingen — uden hensyn til spidserne -— 
godt kan komme op på de 800 V, vi har til 
rådighed, når transformatoren kører i tom
gang med lidt overspænding på nettet.

Med tre dioder i hver gren får vi en god 
sikkerhedsmargin. Vi lægger 50 nF 600 V 
arbejdsspænding over hvert sæt dioder; kon
densatorer over hver enkelt diode er ikke 
nødvendige.

Ved dimensionering af shuntmodstandene 
er det rimeligt at gå ud fra de i tabel 2 op
givne 0,5 mA for den maksimale spærre- 
strøm. For at sikre ligelig fordeling af spæn
dingerne skal strømmen i modstandene være 
omkring 10 gange større, altså 5 mA. Denne 
strøm forekommer, når diodespændingen er 
700/3 = 234 V, og modstandsværdien må der
for blive 47 kohm.

Den effektive vekselspænding over de tre 
serieforbundne modstande i en gren bliver 
250 X sqr (2) V, hvilket giver ca. 120 V over 
hver modstand, der således skal kunne tåle 
1202/47000 = 0,3 watt, hvilket godt kan kla
res af en 1/2-watt modstand, selvom det er at 
foretrække at bruge en 1-watts. Når, som 
her, en dyr komponents liv afhænger af en

Fig. 5.
Belastningskarakteri
stik for Philips 
BY 100.

Herunder:
Den optagne veksel
strøm fra nettet som 
funktion af belast
ningen, BY 100.

Spændingsfald over 
dioden ved forskel
lige værdier af 
jævnstrømmen.

Herunder: Spærre
strøm for BY 100 som 
funktion af den på
trykte modspænding.
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væsentligt. Spejlfrekvensdæmpningen skal 
være 54—70 dB, men MF’en er jo også sik
kert ret høj. Spoledata er — som sædvanlig 
— ikke opgivet, men det skulle ikke forhin
dre nogen i at gå i gang med en sådan opstil
ling — højpasfiltret kan jo iøvrigt udelades. 
Transistorerne er af fabrikatet Philco, og 
forhandles her i landet af International Rec- 
tifier A/S København, men der er sikkert 
intet i vejen for at anvende Philips OC 171 
eller de nye AF 102. *

Her er et diagram for de VHF-amatø- 
rer, der arbejder med transistorer. Den
ne TV-tuner, der bygges af Lares, Mi
lano, på licens fra Standard Coil i USA, 
dækker kanal 2—12 i TV-båndene I og 
II. Forstærkningen opgives til 20—31dB 
og støjtallet til 7-—8 dB. Den maksimale 
frekvensdrift er 200 kHz — ikke særlig 
imponerende for en 2-meter modtager, 
men det skulle jo nok kunne forbedres

billig, bør den billige vælges så god og sikker 
som muligt!

Til slut må man lige sikre sig, at der er 
tilstrækkelig modstand i serie med dioderne. 
For 2E4 anbefales 22 ohm pr. diode, altså 66 
ohm for tre dioder i serie. Hvis en mod
standsmåling giver dette eller mere for den 
halve sekundær,jer alt godt. Ellers måles pri
mærens modstand, omregnes til sekundæren

efter formlen R = (vsec / vprim)2*Rprim og læg
ges til sekundærmodstanden. Hvis resultatet 
stadig ligger under 66 ohm, må resten frem
skaffes med en ekstra seriemodstand.

Man kan nu 
forresten godt 
slippe heldigt 
fra at dimen
sionere væ
sentligt fræk
kere end efter 
de her skitserede retningslinier. En ens
retter som den omtalte blev bygget for et 
årstid siden her, men med kun to dioder i 
hver gren og uden udligningsmodstande over 
dioderne. Den holder endnu, men det kan jo 
godt være, at den er brændt af, når dette OZ 
udkommer! *

Tabel 2.
DIODETYPE

5E4 2E4

Kapacitiv Ohmsk Kapacitiv Ohmsk

Maksimal modspænding, volt 400 400 400 400

Maksimal effektiv transformator 
spænding, volt 140 280 140 280

Maksimal ensrettet jævnstrøm, mA 
(ved 70° C omgivelsestemp.) 350 ’500 200 300

Maksimal startstrøm, mA 
(højst i 0,1 sekund) 5000 5000 2000 2000

Maksimal spærrestrøm ved 100° C, mA 
(middelværdi over 10 sekunder) 0,5 0,5 0,5 0,5

Maksimalt spændingsfald ved 500 mA, 
volt 1,3 1,3 — —

ved 200 mA, volt — — 1,3 1.3

Mindste seriemodstand, ohm 4,7 — 10 —

Anbefalet seriemodstand, ohm 7,5 — 22 —
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En 2-meter sender
Af OZ9H, Helge Sibborn. 1)

Ved konstruktion af denne sender skulle 
der opfyldes følgende krav:

1. Frihed for TVI.
2. Anodemodulation.
3. Hæderligt output.
4. Krystalstyring.
For at undgå TVI er krystalosc. lagt på 9 

MHz, og alle trin er doblertrin, derved opstår 
ingen frekvens noget sted i senderen, der 
rammer kanal 2—4—6. Jeg har min 6-el. 
beam direkte siddende på toppen af en mast, 
172 m over antennen for kanal 4, og under 
denne ligeledes med 172 m afstand antenne 
for kanal 2, og kan ingen ændring se på bille
det, endskønt det indkommende signal for TV 
ikke er særligt kraftigt her i Holbæk, idet af
standen er 50 km for kanal 4 og 150 km for 
kanal 2.

Modulationen er løst med de efterhånden 
klassiske 2 X EL 84 i push-pull og er til
strækkelig til PA-røret QQE 3/12, der arbej
der med 24 watt input. Senderen er beregnet 
til indbygning i en reol og er bygget på 2 
chassier med fælles forplade for senere på- 
bygning af modtager, hvorved anlægget bli
ver samlet og får karakter af en radiotele
fon, idet sende-modtageomskiftningen foregår 
med fjederen i den tilhørende mikrotelefon.

På forpladen er kun udført afstemning for 
PA-kreds, omskifter for 2 krystaller og styr
kekontrol for modula
tion samt netafbryder.
2 kontrollamper mar
kerer henholdsvis sen
de og modtage.

Diagrammet: Som
ose. og dobler er benyt
tet ECF 80, triodedelen 
arbejder med krystal
let i gitteret, anoden er 
afstemt til krystalfre
kvensen 9 MHz. Signa
let overføres kapacitivt 
til gitteret på pentode- 
delen, der dobler til 18 
MHz og er afstemt her
til i anoden, herfra 
overføres kapacitivt til 
næste rør, dobbelttri- 
oden ECC 82, der igen 
dobler til 36 MHz i før
ste halvdel, og igen ka
pacitiv overføring til 
7 Kalundborgvej 7,
Holbæk.

anden halvdel, der afstemmes til 72 MHz i 
anoden. Fra denne kreds overføres ligeledes 
kapacitivt til driverrøret EL 83, der dobler 
til 144 MHz. Denne kreds er serieafstemt i 
modsætning til de foregående kredse, der alle 
er afstemt med parallelkapacitet. Røret EL 83 
er et ganske fortrinligt rør på disse frekven
ser og giver meget kraftig styring til PA- 
røret.
Overføringen til PA-røret sker med en link 
på 1 vinding stukket ind i anodespolen på EL 
83 nærmest kondensatoren og i gitterspolen 
på PA-røret ligeledes med 1 vinding stukket 
ind på midten. Linken er almindelig snoet 
monteringstråd. Linkkoblingen giver den for
del at PA-røret kan placeres symmetrisk i 
forhold til anodeafstemningskondensatoren, 
der skal kunne afstemmes fra forsiden. Der er 
ikke anvendt stabilisering, men kobling mel
lem anode og gitterkreds er undgået ved at 
montere gitterspolen under chassiet umiddel
bart på gitterbenene og føre anodespolen, der 
er en hårnål, igennem chassiset umiddelbart 
ud for anodebenene.

Når man bygger en sender til dette bånd, er 
der visse regler, man må følge for at få et 
godt resultat. Nu er det så heldigt, at de fleste 
rør er fremstillet således, at ledningsføringen 
bliver meget kort, hvis rørsoklerne vendes 
rigtigt. Ligeledes skal alle stelforbindelser
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være korte og føres direkte til chassis, hvilket 
er gjort ved at montere dobbelte loddeflige 
under alle fastspændingsskruer for rørsokler 
og andre komponenter, hvor det er nødven
digt. Det skal dog bemærkes, at den lodde
øsken, der stelforbinder glødetrådens ene side, 
ikke bør benyttes til andre stelforbindelser.

Overholdes disse regler, der yderligere gi
ver en smuk og kompakt montering, nøje, er

der ingen vanskeligheder med stabiliteten. 
Glødespændingskredsen er opdelt i 2 dele, 1 
til senderen og 1 til modulatoren og forsynes 
fra en 12,6-volt vikling med midtpunkt, der 
stelforbindes; derved undgås for store strøm
me og spændingstab.

Som relæer til antenne og anodespænding 
er anvendt Standard Electric minirelæer, der 
har 2 kontaktsæt; kun det ene anvendes i an-

Senderens 
HF-kredsløb. 
Trimmerne  
T1—T5 er 
Prahns 
LMTD 15. 
Drossels po
lerne frem
stilles ved 
opvikling af 
½m emaille- 
tråd på 1 
Mohm½W  
modstand.

Modulator og 
strømforsyning. 
TRI sp modula
tionstransfor
mer, OZ8AZ. 
TR2 = nettrans
former, Pr. 220 
V, sek.l 300 V1 
175 mA, sek. 2 
2X6,3 V/3A, sek. 
3 18 V/0,5 A,
OZ6AB. TR3 = 
mikrotransfor
mer, 1:50,  
OZ5AB. Relæ I 
og II = Stan
dard Electric 
minirelæ m. 12  
V spole. De to 
glødeviklinger 
benyttes hhv. 
til sender og 
modulator.
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Begyndersiden
Erik ankommer med friske kræfter efter 

sommerferien til Old-Timers shack for at 
snakke radio, dennegang nærmere betegnet 
modtager.

— God dag igen Erik, har du haft en god ferie?
— Det kan du tro, og nu er jeg mægtig opsat 

på at tage fat på at bygge den modtager, vi har 
snakket om!

— Ja, men lad mig så høre, hvordan du har 
forestillet dig, den skal være.

— Jeg havde tænkt mig en 1-V-l, eller rettere 
en 1-V-O, for LF-forstærkeren har jeg jo allerede. 
Jeg er godt klar over, at en detektormodtager uden 
HF-trin ikke er noget som helst værd som sta
tionsmodtager, for frekvensen vil jo køre frem og 
tilbage, når antennen bevæger sig i blæsevejr, og 
der er jo også det, at den svingende detektor 
stråler effekt ud, som kan forstyrre andre — f. 
eks. dig!

— Det var smukt af dig at tænke på mig! Da 
jeg begyndte som senderamatør, var en O-V-l en 
meget fin modtager, men det skal indrømmes, at 
tiderne er andre i dag. Dengang var der god plads 
på amatørbåndene, så detektormodtageren kunne 
sagtens skille stationerne. Man havde også bedre 
tid til at lede efter modparten i en QSO, når det

blev hans tur til at sende, og der var som regel 
ingen kraftige naboamatører til at blokere modtage
ren. Nu tror jeg ikke, man vil blive tilfreds med ret- 
modtageren som stationsmodtager.

— Det skulle da ellers hjælpe med et HF-trin, 
og iøvrigt ser man da masser af diagrammer over 
detektormodtagere i de populære radioblade — der 
er nu bare ikke ret meget af den slags i OZ!

— Det må du tale med teknisk redaktør om! Ja, 
selvfølgelig hjælper HF-trinet lidt — når man ellers 
kan få det stabilt! Vi kan da også udmærket lave 
en detektormodtager til at starte med, det er jo det 
klassiske øvelsesobjekt for begyndere. Jeg er bare 
bange for, at du meget hurtigt bliver utilfreds med 
den. Men det kan jo godt være, at jeg er for kritisk!

— Jeg kan forstå, at det, du vil have mig til, er 
at bygge en super! Det har jeg sådan set også mest 
lyst til, men så skal jeg jo til at lave spolecentral, 
for en af de dyre, fabriksfremstillede bliver der 
ikke råd til, og hvordan jeg nogensinde skal få 
den til at virke — endsige få den trimmet korrekt 
— det tør jeg slet ikke tænke på!

— Nå, der slap det ud! Ja, vikling af spoler har 
altid været et ømt punkt for radioamatøren! Der 
er nu iøvrigt ingen, der siger, at du absolut skal 
lave en kæmpemæssig spolecentral for at få noget 
at lytte på, og selve trimningen skal du ikke være 
bange for; jeg kan love dig, at den modtager, du 
kommer til at bygge, kan du trimme i løbet af fem

En 2-meter sender
tennerelæet til 70 Ω feeder, men ved 300 Ω- 
feeder skal begge sæt bruges. Det andet relæ

skifter anodespændingen fra sender til mod
tager med det ene kontaktsæt, og det andet 
benyttes til kontrollamperne. Antennerelæet 
er anbragt på en bøjle ved PA-spolen, og an
tennelinken, der ligeledes er en hårnål, er 
loddet direkte til relæet. På bøjlen er lige
ledes anbragt coaxialstik for antennetilslut
ning og trimmer for linken.

Senderen har nu været i drift i 3 mdr. og 
er altid køreklar uden efterjusteringer og gi
ver altid pæne rapporter (S 8—9 fra Køben
havn, afstand ca. 50 km). *

Stykliste:
Tr 1-5 Prahn LTM 15.
Tr 6 Prahn LTMB 15.
PA-kond. Prahn FLTD 2X15.
Alle afkoblingskond. 5 nF type K 6000.
Alle modstande uden angivelse er ½w.
2 stk. relæer type A nr. 2520, 12 V.
5 stk. støttebukke miniature TSM-701, 5-pol.
1 stk. omskifter, ker., Torotor, 3X3 still.
1 stk. potentiometer 0,25 Mohm.
2 stk. spoleforme nr. 5910, type 5013. 
Modulationstrahsformer, 5AB eller 8AZ. 
Nettransformer, 5AB.
L1 35 vdg. på form 5013 med jernkerne.
L2 24 vdg. på form 5013 uden jernkerne.
L3 12 vdg., 13 mm diameter. 
L4 6 vdg., 10 mm diameter.
L5 6 vdg., 10 mm diameter.
L6 3 vdg., 10 mm diameter.
L7 Hårnål, 100 mm lang, spacing 35 mm.

Spoledata er omtrentlige, der skal eksperimente
res med de endelige værdier.
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minutter uden at bruge andre måleinstrumenter 
end øret — og til nød et gitterdykmeter.

— Det er såmænd meget sjovt at. trille spoler, 
og på de små trolitulforme med riller kommer de 
altid til at se så nydelige ud — de virker bare 
aldrig!

— Du glemmer vist, at der også skal bruges spo
ler i detektormodtageren, og at den også skal 
trimmes, i hvert fald når der er HF-trin!

— Der er nu alligevel meget ved supere, som jeg 
er lidt bange for. Mellemfrekvensforstærkeren bli
ver vist let ustabil, og er der ikke noget om, at 
man skal passe meget på uønskede „koblingssløjfer“, 
eller hvad det nu hedder?

— Uønskede koblinger skal man altid tage sig i 
agt for, men dem er der nu mest fare for i et HF- 
trin som det, du vil have i din 1-V-O. Jeg vil give 
dig ret i, at MF-forstærkere har en vis tendens til 
at blive ustabile, men vi skal slet ikke have nogen 
MF-forstærker i den modtager!

— Hvordan kan det så blive til en super, når der 
ingen MF er?

— Hovhov, jeg sagde ikke, at der ingen MF skal 
være, men at vi sparer MF-forstærkeren. Lad mig 
hellere lige tegne et blokskema af den modtager, 
jeg havde tænkt at foreslå, så kan vi meget bedre 
tale om tingene.

Her skal du se, antennen går til en afstemnings
kreds, som igen går til styregitteret på et blandings
rør. Så har vi en Oscillator, som naturligvis også 
skal have en afstemningskreds. Så ved du fra hånd
bogen, at vi i blandingsrørets anodekreds får to nye 
frekvenser, en, der er lig med summen af signal- 
og- oscillatorfrekvensen, og en, der er lig med diffe
rencen. Hvis vi vil modtage på 3,5 MHz, og mel
lemfrekvensen er 450 kHz, skal oscillatoren altså 
ligge på enten 3,95 eller på 3,05 MHz.

— Hvorfor plejer man i grunden altid at lægge 
oscillatoren på den højeste frekvens? Det gør den 
i alle de konstruktioner, jeg har set. Er det, fordi 
man så får større forstærkning?

— Nej, forstærkningen i blandingsrøret er den 
samme, uanset hvilken af de to frekvenser, man 
vælger. Man er nødt til at lægge oscillatoren øverst 
på mellembølgebåndet for at få tilstrækkelig stort 
frekvensområde. MB-området dækker ca. 550—1600 
kHz, og hvis oscillatoren lægges lavest i frekvens, 
skal den afstemmes mellem 100 og 1150 kHz — et 
alt for stort frekvensområde. Kondensatoren skulle 
have en kapacitetsvariation på over 100:1, og det 
kan slet ikke realiseres. Det går derimod fint, når 
oscillatoren ligger højere end signalet, og så får 
den som regel lov til at blive der for de øvrige 
områders vedkommende, selvom der måske ikke er 
nogen særlige grunde, der taler derfor. I en kort
bølgemodtager bør oscillatoren snarere lægges lavest, 
da den så lettere kan laves frekvensstabil.

— Hvad skal der så være, når vi ingen MF-for- 
stærker skal have?

— Nu skal du få lov til at få din regenerative 
detektor, Erik! I blandingsrørets anode sætter vi en 
fast afstemt kreds, som er løst koblet til detektor

kredsen. Fra detektorrøret går vi ud til din LF- 
forstærker, og så er der ikke mere i den modtager!

— Jeg kan nu ikke umiddelbart se, hvad fordel 
der skulle være ved at have et blandingstrin foran 
detektoren fremfor et HF-rør! Det er da bare mere 
indviklet!

— Ja, er det nu i grunden det? Rørantallet er det 
samme, og antallet af drejekondensatorer er det 
også. Vi skal bruge to fast afstemte kredse ekstra, 
men dem får vi skam også noget for, om jeg så må 
sige, og der bliver ingen vanskeligheder med at få 
noget trin stabilt. Blandingstrinet har jo forskellig 
frekvens i gitter- og anodesiden, så det kan dårligt 
undgå at blive bomstabilt!

— Men giver blandingsrøret overhovedet nogen 
forstærkning? Så vidt jeg husker, ligger blandings
stejlheden for et ECH81 på ca. 0,7, og det er jo 
mindre end een!

— Et rørs spændingsforstærkning kan skam godt 
være større end 1, selvom stejlheden er så lille, 
for forstærkningen er nemlig — som du burde 
huske — lig med stejlheden gange anodemodstan
den, der jo kan være meget stor.

— Ja, men der er jo ingen modstand, men en af
stemningskreds!

— På resonansfrekvensen optræder en afstem
ningskreds ganske som en modstand, hvis størrelse 
er lig med kredsens godhedsfaktor Q ganget med 
afstemningskondensatorens reaktans (eller spolens 
reaktans, der jo er lige så stor). Vi kan lave os en 
tabel, der viser, hvilken forstærkning vi får på 
forskellige frekvenser. Vi forudsætter, at rørets 
anodekreds hele tiden afstemmes med 100 pF, og at 
vi har et Q på 100. Først finder vi kondensatorens 
reaktans, den kan du sikkert regne ud?

— Den er 1 divideret med 6,28 gange frekvensen 
gange kapaciteten.

— Ja, og når vi så ganger med Q, får vi den 
ækvivalente modstand. Til sidst ganger vi med 
rørets stejlhed, og har så forstærkningen. Du ser, 
at forstærkningen ikke er ens på de forskellige fre
kvenser!

Freq MHz Xc ohm R kohm Forstærkning
Bl.-rør HF-rør

Se; - 0.7 mA/V S—4 inA/V
0,45 3500 350 245 —
1,60 1000 100 70 —
3,5 460 46 — 184
7,0 230 23 — 92

14,0 115 11,5 — 46

— Det er nu forbavsende, at der er så stor for
skel. Vil der virkelig altid være det?

— Når man laver et HF-tx-in, prøver man selv
følgelig på at holde forstærkningen nogenlunde lige 
stor på de forskellige bånd, men det kræver nu 
ikke så helt lidt, og samtidig har man jo problemet 
med at holde trinet stabilt.

— Nu begynder jeg at se, hvor du vil hen! Blan
dingstrinet giver samme forstærkning på alle bånd!

— Ja, og som du ser af tabellen, får vi med en 
MF på 450 kHz en noget større forstærkning, selvom 
blandingsstejlheden er en del mindre end stejlhe
den af det HF-rør, vi her har regnet med. Yder
ligere får vi detektoren på en fast frekvens, hvilket 
giver samme selektivitet og følsomhed på alle bånd, 
og så har vi jo i vor lille super en ekstra MF-kreds, 
som nok er værd at tage med.

— Det lyder jo mægtig godt, men er der da slet 
ingen ulemper ved den løsning?
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En fjernstyret antenneomskifter
Her er et billede af mit sidste antennerelæ, som 

jeg ikke mener at have set magen til før, og som 
derfor måske kunne være af interesse for OZs 
læsere.

Da jeg bor i en ejendom, hvor antennen skal an
bringes på loftet, og da jeg gerne vil arbejde med 
flere antenner, men kun med een nedføring, fik 
jeg den ide at anvende et telefonvælgerrelæ af ret 
robust type. Det sælges for tiden i England for ca, 
kr. 22,-, se „Wireless World“s annoncer.

Som det ses af fotografiet, er relæet anbragt midt 
i en skærmet metalkasse, i hvis venstre side signa
let indføres over et 70 ohms koaksialkabel. Relæet 
(vælgeren) har 3 dæk, hvoraf de to bruges til at 
skifte mellem antennerne, der fødes med 70 ohms 
twin-lead. Foreløbig er der kun fire antenner i 
brug.

I relæets 11. stilling, som også er udgangsstil
ling, tilsluttes en kunstantenne på 75 ohm, fremstil
let af 10 stk. 2-watts modstande på 750 ohm, der 
parallelforbindes ved at lodde dem på to runde 
skiver, klippet ud af en pulverkaffedåse.

I denne stilling tunes senderen op, og en stand
bølgemåler på sendersiden viser, at relæet i hvert 
fald på 14 MHz ikke giver anledning til stående 
bølger.

På venstre side af kassen findes også styreled
ningerne, Der er anvendt alm. lysnetledning og -stik, 
således at denne ledning bekvemt kan bruges, når 
der skal tages loddejern eller gitterdykmeter i brug 
på loftet.

Den ene leder fører impulserne, der skal til for 
at få relæet til at gå frem. Returstrømmen går via 
koax-kablets kappe, der er jordet. Den anden leder 
bruges til indikation af, når relæet står i udgangs
stillingen, d. v. s. ved kunstantennen.

Det skulle næppe være nødvendigt at komme 
nærmere ind på, hvorledes styringen af relæet er 
udformet. Det mest ideelle ville naturligvis være 
at bruge en telefondrejeskive, som jeg dog ikke 
råder over.

Jeg arbejder med ca. 100 watts input, som kon
takterne synes at kunne klare, men jeg må natur
ligvis reducere inputtet, når kunstantennen bruges, 
for ikke at brænde modstandene af.

OZ4JV, J. Vangstrup, Ringtoften 29, Skovlunde.

Begyndersiden
— Selvfølgelig er der det, Erik! For det første er 

der spejlselektiviteten, der jo ikke bliver så god 
med den lave MF, det problem har vi naturligvis 
slet ikke ved retmodtageren. For det andet støjer 
et blandingstrin mere end et HF-trin, men det tror 
jeg nu ikke bliver noget problem ved denne lille 
modtager,

— Så kan jeg tilføje en til: der er to kredse på 
forskellig  frekvens, der skal følges ad, og der er 
noget med paddingkondensatorer og trimning!

— Det bliver ikke noget problem, for vi laver 
simpelthen separat afstemning af forkredsen og 
oscillatorkredsen, så dine frygtelige forudanelser 
vil ganske blive gjort til skamme. Jeg har jo også 
lovet dig, at trimningen bliver meget simpel!

— Ja, så tror jeg alligevel nok, jeg tør binde an 
med en super, når den er så simpel!

— Det var da godt, så kan vi tegne diagram og 
planlægge modtageren i detaljer næste gang, du 
kommer.

(Fortsættes).

TIPS
Billigt FD-trin efter G3JAM,

Dette FD- eller triplertrin er let at arbejde med, 
og der sker ikke noget med røret, selv om styrin
gen fra det forrige trin falder ud, medens der er 
HT på røret — det er „låset“ med blok og modstand!

Vy 73 de OZ5U, Peter.
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Nærværende konstruktion er bygget for at 
have en lille station til 80 m, der kan anven
des blandt andet til sommerferier og som 
lokalsender. Hele historien er fortrinsvis byg
get op af dele fra gamle BCL-spiller og bli
ver derfor relativ billig, selvom der også er
anvendt moderne rør.

Senderen er beregnet til et bærebølgein
put på 6 til 8 watt, så strømforsyningen 
skulle ikke volde me
get besvær, idet en 
nettrafo, der kan af
give fra 280 til 300 V 
ved 175 mA, kan be
nyttes. Endvidere er 
det meget beskedent, 
hvad der kræves af 
måleapparater. Med 
et universalinstru
ment samt et gitter- 
dykmeter kan hele 
opstillingen justeres, 
så hvis nogen, der er 
ny i faget, skulle føle 
trang til at efterbyg- 
ge sender/modtage- 
ren, vil det være for
holdsvis nemt. 

For at gøre statio
nen let (magelig) at 
betjene, er der ind
ført talestyring, lige
som der ved CW er 
fuld break-in, og 
endvidere er der 
medhør, så meget 
mere kan der vel 
ikke forlanges, for at 
en AM-CW-sender 
skal være moderne.

Som AM-modula- 
tion er anvendt ano- 
de-skg. modulation,

Apparatet set forfra.
Kontrollerne er, begyndende med nederste række 
fra venstre: styrke, medhør, TF, BFO tune, mike, 
mod. styrke og styrke medhør. 2. række: skala. 3. 
række: BFO afbr., CW-fone, relæ til talestyring, 
i. række: tune, styring PA. 5. række: VFO, antenne- 
afstemning og PA. De to øverste klemskruer er til 
antennen. Øverst til højre en kontrollampe for 6,3  
V (ikke vist på diagrammet). Stik til nøgle er på 

bagsiden af modtagerchassiset.
som sikkert må siges
at være den modulationsart, der er lettest at 
få til at virke tilfredsstillende. Antennerelæ 
anvendes ikke, men i stedet bruges en yderst 
simpel T/R-switch.

Modtageren.
Første rør i modtageren er et ECH 81, der 

kører som oscillator og blander. Spolerne i 
forkredsen er viklet på en Prahn spoleform

Sender-modtager til 80 m
Af OZ7XM, Kristian Pedersen.1)

5014 og afstemmes med jernkerne. LI har 6 
vdg., og L2 har 41 vdg. fordelt over 4 kamre. 
LI er viklet i det nederste kammer, og når 
man starter viklingen nedefra, bliver stel
punktet for LI og L2 altså eet kammer oppe. 
Begge spoler vikles samme vej. Drejekonden- 
satoren, der anvendes, er fra en gammel 
BCL-spille, og kapaciteten er cå. 450 pF.

Denne kapacitet er 
alt for stor, idet mod
tageren kun skal 
kunne dække 80 m- 
båndet godt og vel, 
så derfor er der ind
sat en seriekondensa
tor, således at dette 
kan opnås. Med de 
angivne kapacitets
værdier kommer det 
til at passe.

Som det fremgår 
af diagrammet, er 
der anbragt en glim
lampe tværs over 
kredsen. Denne glim
lampe tjener til at 
nedsætte kredsens Q, 
når senderen startes. 
Når modtageren kø
rer alene, er glim
lampen slukket, men 
når senderen sættes i 
gang, tænder lampen, 
og herved forringes 
kredsens godhed, hvil
ket bevirker, at ingen 
dele tager skade. 
Glimlampen skal væ
re en type uden se
riemodstand, f. eks. 
Philips Zl. — Oscil
latoren er af den 
velkendte type, som 

er let til at få til at svinge. Prahn’s kam
merform 5014 med jernkerne er også benyt
tet her. L3 har 15 vdg., og L4 har 33 vdg. 
Der startes også her nedefra med beviklin
gen, idet L3 vikles først i eet kammer og der
næst L4 fordelt over 4 kamre. Stelpunktet 
kommer altså også her til at ligge, hvor L3 
og L4 mødes. Begge spoler vikles samme vej,
1) Nyelandsvej 7, 2. tv., Kbhvn. F.
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og der anvendes 0,2 mm emailleret kobber
tråd. Drejekondensatoren er anden sektion 
af indgangskredsens afstemningskondensator, 
og derfor må der også her indsættes en serie
kondensator for at nedsætte kapaciteten. I 
hele ose.-kredsløbet anbefales det at bruge 
gode kondensatorer, fordi der så kan laves 
en uhyre frekvensstabil oscillator. I kon
struktionen er anvendt både keramiske og 
trolitulblokke. Trolitulblokkene (små røde) er 
af en type, som blev meget anvendt i BCL- 
spiller, og udmærker sig ved at være ret 
temperaturstabile. Det anbefales ligeledes at 
anvende gode trimmere i afstemningskred
sene, f. eks. Philips rørtrimmere.

Mellemfrekvensen er 447 kHz. MF-dåserne 
stammer fra en ophugget BCL-spille, så 
sådanne skulle være lette at få fat på, 
hvis det ønskés. Det vil måske bemærkes, at 
katodemodstanden i, EBF 80 er større end 
den, der står opgivet i et rørkatalog. Dette 
vil sikkert være nødvendigt i de fleste kon
struktioner, hvor man har samme frekvens 
i gitter og anode, hvis selvsving skal undgås. 
Forstærkningsreduktionen, der fremkommer 
herved, er uden betydning, fordi man sagtens 
kan høre de stationef, som man kan række 
med senderen.

Forstærkningsregulering foretages med et 
potentiometer, der er anbragt i katoderne på 
ECH 81 og EBlr 80. Blandingsrøret og MF- 
røret får under sending tilført en negativ 
blokeringsspænding, og med P2 kan spæn
dingen varieres, således at der bliver mulig
hed for passende medhør, hvilket er en stor 
fordel.

Signalensretteren er en infinite-impedance 
detektor. Den Væsentlige fordel ved denne 
detektortype er, at den ikke belaster MF- 
kredsene, man skal jo tænke på, at med de 
få MF-kredse, der er anvendt her, gælder det

Når spolestørrelsen er fundet, må man så 
finde kapacitetsværdien efter den samme for
mel, dog skal der byttes om på på C og L 
samtidig med, at f nu er beatfrekvensen. 
Bemærk, at det er den samlede C over kred
sen, man finder. Kondensatoren skal jo deles 
op for at få tilbagekobling, derfor forbinder 
man to eller flere i serie. Outputtet kan til
føres infinite-impedance detektorens gitter 
over en lille kondensator, hvis det er nødven
digt for styrkens skyld. Beat-osc. kan afbry
des under fonemodtagning (dog ikke under 
ESB-modtagning).

Senderen.
VFO’en er på det nærmeste en Colpitts- 

oscillator, og et EF 91 bruges som ose.-rør. 
Spolen er viklét med 40 vdg. 0,5 mm emaille- 
ret kobbertråd. Spoleformen er af svær, glat 
pertinax, hvis diameter er 36 mm og viklings
længden den samme. Man må vikle spolen 
med stor omhu, og det kan anbefales at op
varme tråden, før viklingen påbegyndes. Når

241

om at få så stor selektivitet ud af dem som 
muligt.

Fra detektoren sendes det ensrettede signal 
til den anden triodehalvdel, der virker som 
LF- og udgangsforstærker. Hovedtelefon til
sluttes over en kondensator på 5000 pF, som 
pasende kan være en sikkerhedskondensator 
med høj arbejdsspænding. Den ene halvdel 
af endnu en dobbelttriode virker som beat
oscillator. Spolen hertil er simpelthen fra en 
gammel MF-transformator, hvor kondensa
toren er pillet ud og erstattet med nogle 
andre. Spolestørrelsen af en MF-trafo kan 
man finde når man kender C og MF, ved 
hjælp af følgende formel:



Senderen

spolen er færdigviklet, limes tråden fast. Som 
lim kan enten bruges „Araldit“, eller — hvis 
man synes denne er for dyr — nogle gamle 
trolitulspoleforme opløst i stenkulsnafta.

Drejekondensatoren har en maximumska- 
pacitet på 80 pF, og minimumskapaciteten er 
20 pF.Trimmeren er en Philips rørtrimmer 3- 
30 pF. Kapaciteten på 700 pF og 200 pF er 
glimmerkondensatorer parallelforbundet med 
en lille keramisk kondensator. Nu har det 
ingen interesse at opgive de eksakte kapaci
tetsværdier, men brug f. eks. til de 700 pF 500 
pF glimmer plus 200 pF keramisk og til de 
200 pF 150 pF glimmer plus 50 pF keramisk. 
Det betaler sig at eksperimentere lidt med 
kondensatorerne, intet er nemlig mere irrite
rende en d frekvensdrift.

Oscillatoren svinger temmelig svagt. Gitter
strømmen er ca. 100 μA, og denne gitterstrøm 
er konstant over hele det område, ose. dæk
ker, hvilket er en fordel. I konstruktionen er 
båndspredningen uhyre stor, idet det går fra 
1750 kHz til 1900 kHz på en 180 graders 
skala. Gitteraflederen er delt op, og over de 
10 k tilføres ose. en negativ blokeringsspæn- 
ding, således at ose. ikke svinger i lytteperio- 
defne. Da et senere trin i senderen også nøg
les, opnås en chirp- og klikfri nøgling.

Osc.-signalet udtages over en modstand på 
10 k og sendes videre til et bufferrør (EF 91), 
som kører i klasse A. Fra bufferrøret sendes 
signalet til et 6AQ5, der virker som fordob
ler, og anodekredsen kan afstemmes til 80 rå
båndet. PA-trinets gitterkreds og fordoble
rens anodekreds er altså den samme.

PA-røret er en 6AQ5, og dette må ubetin
get neutrodynstabiliseres, da det ellers går i 
selvsving. Når senderen kun skal køre på et 
bånd, er stabilisering yderst let at foretage. 
Stabiliseringskondensatoren er fremstillet af 
en MEC-trimmer, hvor de 2/3 af den ene plade

er bortklippet. I serie med trimmeren sidder 
en kondensator på 1000 pF, der skal forhin
dre kortslutning af anodespændingen, hvis 
der skulle ske overslag i trimmeren under 
indstilling af denne. Seriekondensatoren kan 
passende have en arbejdsspænding på 1000 V. 
Gitterspolen er viklet på en Prahn kammer
form 5014, og vindingstallet er 33 vdg. 0,2 
mm emailleret kobertråd med udtaget 15 vdg. 
fra den nederste ende på diagrammet. Dreje
kondensatoren har en maximumskapacitet på 
150 pF, bemærk at denne skal være isoleret 
fra stel. Drosselspolen til gitteret på PA-røret 
er viklet på form 5014. Alle kamrene er fyldt 
med 0,2 mm emailleret kobbertråd.

PA-røret får tilført en negativ gitterfor- 
spænding på 30 V fra et „Atomax" batteri. 
Drosselspolen i PA-rørets anodekreds er også 
en spole fra en gammel 447 kHz MF-trafo. 
Overføringskondensatoren er en 5000 pF 
glimmerkondensator (DKF-type) med en 
arbejdsspænding på 1000 V. PA-spolen har 21 
vdg. 1 mm emailleret kobbertråd, og link
spolen har 5 vdg. ligeledes emailleret kobber
tråd. Linkspolen er koblet til PA-spolens 
kolde ende. Spoleformen er lavet af pertinax- 
rør med en diameter på 30 mm, og viklings
længden er 36 mm, og herved bliver selvin
duktionen ca. 10 μH. På spoleformen er fast
spændt 4 loddeflige, hvortil spoleenderne lod
des.

Drejekondensatoren har en kapacitet på ca. 
250 pF, og er en surplus type, vistnok ameri
kansk. Det kan anbefales at anvende denne 
type, da den er solid og tilmed billig. Kon
densatoren har en rotorkontakt, så den skulle 
være let at kende.

Fra PA-spolen linkkobles til midtpunktet 
af antenneafstemningsspolen med 5 vdg. 
Denne har 44 vdg. 0,5 mm emailleret kobber
tråd, og ved hveranden vinding er der lavet
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et øje på tråden, således at man kan tappe 
feederen ind på spolen. Midtpunktet er lagt 
til stel. Til den ene side af spolen linkkobles 
LI løst. Diameter på spoleformen er 32 mm og 
viklingslængden er 62 mm. Et passende antal 
loddeflige er fastspændt til spoleformen, 
hvortil trådenderne loddes. Drejekondensato- 
ren (isoleret fra stel) er en BCL-type på 2 X 
450 pF, hvor den ene sektion benyttes.

Afstemningsleddet er beregnet til en 2 X 
20 m zepp-antenne. Nu er det ikke alle, der 
har mulighed for at få en sådan antenne an
bragt, og derfor må det anbefales at se efter 
i håndbogen, hvis en anden antennetype an
vendes. Det må dog tilrådes at anvende en 
balanceret type, fordi ubalancerede let kan 
fremkalde forstyrrelser i nabolaget, og det 
skal helst undgås, hvis man ikke vil høre fra 
P & T.

Modulatoren.
Første rør i modulatoren er en ½ ECC 81, 

og mikrofonindgangen er beregnet til en kry
stalmikrofon. Fra anoden kobles videre til 
gitteret af næste rør (EF 91) via et potentio
meter, der virker som volumenkontrol. Over
føringskondensatoren et på 1000 pF, og denne 
i forbindelse med gitteraflederen giver nogen 
afskæring af de lave frekvenser. Fra anoden 
af EF 91 kobles videre til udgangsrørets git
ter. Overføringskondensatoren er her på 500 
pF.

Udgangstrafoen er et kapitel for sig. Den, 
der anvendes i konstruktionen, er hjemme
viklet med hånd og magt på en gammel push
pull kerne, der også stammer fra en BCL- 
spille. Man må altså jagte lidt for at finde 
sådan en gammel trafo og så ellers gå i gang 
med opgaven, som er et tålmodighedsarbejde, 
men det bliver jo billigt på denne måde, og 
svært er det ikke. Modulationstrafoer er dyre 
at købe. Nå, men kernen i konstruktionen har

et tværsnit på ca. 6 cm2. Tværsnittet måles 
ved at måle benet i midten, se iøvrigt skitse. 
Hvis det ér en push-pull kerne man får fat 
i, må man lave en luftspalte på ca. 0,1 mm, 
når jernkernen samles igen, fordi push-pull 
kerner sjældent har luftspalte i forvejen. 
Hvis der bruges en kerne med et tværsnit på 
ca. 6 cm2, kan vindingstallene være: anode
vikling modulator = 1860 vdg. emailleret
kobbertråd, anodevikling PA = 1600 vdg.
emailleret kobertråd og skærmgittervikling 
PA = 1600 vdg. 0,2 emailleret kobbertråd. 
Sørg under viklingen helé' tiden for, at tråden 
kommer til at ligge stramt og jævnt og isoler 
mellem enten hvert lag, eller, hvis pladsen 
på spoleformen er kneben, hvert andet. Isoler 
dog godt mellem de tre forskellige viklinger.

Når viklingen er fær
dig, samles jernkernen 
og spændes omhygge
ligt sammen. Derefter 
måles med et ohmme
ter isolationen mellem 
de tre viklinger ind
byrdes og mellem de 
tre viklinger og stel. 

Det er også klogt at måle trafoen for gennem
gang, inden jernkernen samles.

Som det tidligere er nævnt, benyttes der 
talestyring, hvilket vil sige, at senderen star
ter, når der tales til mikrofonen. Selve en
heden er meget enkel, idet der af rør kun 
bruges en dobbelttriode. Selve enheden er 
meget enkel, idet der af rør kun bruges en 
dobbelttriode. LF-spændingen fra anoden 
ensrettes af dioden, og der fremkommer en 
negativ spænding på gitteret af den anden 
halvdel af dobbelttrioden.

I anoden er et relæ anbragt, som under 
modtagning gennemløbes af så stor en strøm, 
at relæet står trukket. Når der tales til mi
krofonen, bliver gitteret imidlertid mere 
negativt, og dermed falder strømmen i relæ-
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spolen og relækontakterne afbrydes. Ved at 
ændre kondensatoren og/eller modstanden, 
der er forbundet til gitteret, kan tiltræk
ningstiden for relæet ændres. I konstruktio
nen er ingen kondensator anvendt, monte
ringskapaciteterne er åbenbart nok, men det 
vil altid være noget af en smagssag, hvor lang 
reaktionstiden skal være. Et potentiometer er 
indsat i katoden og bruges til justering.

I serie med relæspolen sidder en relækon
takt, der normalt er lukket. Denne kontakt 
hører til det relæ, der anvendes ved CW. 
CW-relæet får trækkestrøm fra et batteri, når 
morsenøglen nedtrykkes, og herved brydes 
strømmen til relæspolen i anoden, og senderen 
starter. Ved CW lægges gitteret på relærøret 
til stel gennem en kontakt, hvilket bevirker, 
at relæet reagerer omgående. Samtidig med 
at gitteret lægges til stel, afbrydes anode
spændingen til modulatoren. Relæet, der er 
forbundet til anoden, skal have et sæt skifte
takter, og et sæt kontakter, der, når relæet 
er strømløst, er sluttede. Endvidere skal 
relæet kunne trække for en strøm på ca. 5 
mA. CW-relæet skal have et sæt kontakter, 
der, når dette relæ er strømløst, er lukkede. 
Trækkestrømmen for CW-relæet er ret un
derordnet, der bruges jo her batteri.

Strømforsyning.
Denne er ikke indbygget i sender/modta- 

geren, men på et chassis for sig. Trafoen skal 
kunne afgive ca.-;175 mA ved 280 til 300 V 
samt 6,3 V 4 amp. og 4 V 2,5 amp. Der er 
anbragt sikringer i både primær- og sekun
dærside, som er en klog foranstaltning. Det 
er jo sådan, at når strømforsyningen er for 
sig selv, kan den bruges til flere forskellige 
ting, bl. a. eksperimenter, og her kan en kort
slutning snart indtræde.

Ensretterrøret er AZ 4, og elektrolytten er 
på 2 X 48 ,«F med en arbejdsspænding på 450 
V. Filterspolen en en Lübcke D4. Negativ git
terf orspænding til blokering af VFO’en og

Strømforsyningens diagram.

Sender-modtageren set bagfra.

neddæmpning af modtageren fremskaffes 
over en spændingsdeler, hvor spændingen 
tages ud og ensrettes i en lille ventil. Som 
ventil er her brugt en „Sirutor". Denne slags 
var meget almindelig lige efter krigen, så der 
er sikkert en del, der stadig har dem liggende. 
Hvis ikke, kan enhver anden ventil, som kan 
bære en halv snes mA ved 100 V, anvendes. 
Som gitterforspænding til PA-røret er an
vendt et batteri på 30 V, men man kan selv
følgelig også lave en lille ensretter hertil.

Justering.
Før der sættes spænding på opstillingen, 

gennemgås montagen, og man påser, at denne 
er som angivet i diagrammerne. Når dette er 
gjort, sættes glødespænding på, medens ano
despændingen er afbrudt, og man måler på 
rørfatningerne, om de 6,3 V er, hvor de skal 
være. Dernæst tilsluttes anodespændingen, og 
man ser efter, om der kommer røg nogen ste
der fra, gør der ikke det, måler man på de 
forskellige steder, hvor plusspænding skal 
forefindes. Det skal bemærkes, at måler man 
efter de store seriemodstande, vil spændin
gerne ligge noget højere end normalt, forud
sat at det er et nogenlunde habilt instrument, 
der bruges. Endvidere konstateres, om der er 
negativ forspænding til PA-røret.

Når alle disse målinger er tilendebragt, 
isættes rørene (AZ 4 isat hele tiden), og man 
begynder at kigge på modtageren. Først lod
des triodegitteraflederen fra katoden på blan
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dingsrøret, og der indskydes et instrument 
mellem katode og gitterafleder. Her skal nu 
gå en strøm på ca. 200 μA, og det er så kon
stateret, at ose. svinger passende. Nu kan en 
antenne foreløbig tilsluttes til L1, og en eller 
anden kraftig station opsøges, og man trim- 
mer MF’en til størst styrke i hovedtelefo
nerne. Med et gitterdykmeter lægges oscilla
toren på plads, Ose.-frekvensen ligger over 
signalfrekvensen, og i konstruktionen går sig
nalfrekvensen fra 3450 kHz til 4500 kHz. På 
grund af drejekondensatorens frekvensgang 
bliver skalaen sammentrængt i den høje en
de, men dette betyder altså ikke noget,da det 
ligger udenfor amatørbåndet. Hvis et gitter
dykmeter ikke haves, kan man tildels lægge 
ose. rigtig ved at lytte til amatørstationerne 
på båndet, men det er dog mest formålstjen
ligt med et GDM, så det anbefales i givet fald 
at bygge et.

Forkredsen trimmes til størst styrke med 
trimmeren i den høje ende af amatørbåndet 
og med jernkernen i den lave. Herefter prø
ves om BFO’en svinger, og det gøres på sam
me måde som med modtagerosc. Tilstræb og
så her en gitterstrøm på omkring 200 μA.

VFO’en afprøves nu, om den svinger, ved 
at indskyde et instrument mellem modstan
dene på 100 k og 10 k. Kontakten „Tune" på
virkes, og gitterstrømmen skal være ca. 100 
μA over hele variationsområdet. Denne kon
takt er indsat for at kunne tune i nulstød 
uden at sende noget ud, der kan virke gene
rende for andre stationer.

For at næste rør virkelig skal fungere som 
buffer, må der ingen strøm gå i dette rørs 
gitterafleder, ligesom anodestrømmen ikke 
må ændre sig, hvadenten ose. svinger eller ej. 
Opdages det, at der går gitterstrøm, eller at 
anodestrømmen ændrer sig, prøv da at redu
cere overføringskondensatorens kapacitet. Nu 
fattes GDM atter, og på doberens anodekreds 
måles, om der kan opnås resonans over hele 
amatørbåndet. Kontroller, at det virkelig er 
en fordobling af ose.-frekvensen og ikke en 
tripling.

Dernæst måles PA-kredsen med GDM. 
Neutrodynstabiliseringen indstilles ved at af
bryde anode- og skærmgitterspændingerne 
til PA. Derpå tilkobles GDM, hvortil anode- 
spændingen også er afbrudt. Der tilføres nu 
styring til røret, og PA-kredsen drejes i reso
nans. Der vil nu komme et udslag på GDM, 
hvis PA-trinet er ustabilt, og der drejes så på 
stabiliseringskondensatoren, indtil der intet 
udslag er mere. Dette prøves nogle gange, og 
når alt er i orden, tilsluttes anode og skærm

gitterspændingerne igen. PA-trinet skulle nu 
gerne stadig være stabilt.

Et PA-trin, der ikke er helt stabilt, vil 
mange gange give en dårlig tone på arbejds- 
frekvensén og ligeledes lave QRM og BCI. 
Indstilling af neutrodynstabilisering er ind
gående behandlet i håndbogen.

Indstillingen af linken til antenneafstem
ningsleddet må man forsøge sig lidt med, men 
start med at lægge den helt op til PA-spolens 
kolde ende. Over antennebøsningerne forbin
des en kulmodstand på 300 ohm 2 watt, der 
fungerer som kunstantenne under afprøvning 
af senderen.

Det nederste chassis fra bunden.

VFO’en indstilles nu på en frekvens i CW- 
båndet, og morsenøglen nedtrykkes. Dobleren 
indstilles, så anodestrømmen i PA-røret stiger, 
og nu drejes PA-kredsen hurtigt til resonans 
(dyk). Hvis alt dette er foregået uden mærk
værdigheder af nogen art, kan kunstanten
nen fjernes, og den rigtige antenne tilsluttes. 
Senderen nøgles atter, og med antennedre- 
koen tilpasses koblingen til feederen. Til
stræb at anodestrømmen i PA-røret er ca. 30 
mA. Inputtet kan sagtens gøres noget større 
til CW, men da 30 mA er passende ved fone, 
kan man ligeså godt bruge det samme ved 
CW, og om man kører med 5 eller 10 watt, 
er resultatmæssigt revnende ligegyldigt.

Indstillingen af modulatoren er simpel, idet 
den helst skulle køre rigtigt med det samme. 
Chancen for overmodulation er lille, fordi ud
gangsrøret ikke kan afgive mere end lige nok 
til at udmodulere PA-røret, når dette trækker 
ca. 30 mA. I alle gitrene er indsat parasitstop
pere, så selvsving skulle ikke forekomme her. 
Hvis man er uheldig og får HF i modu
latoren, kan man afkoble katodemodstandene
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med blokke på 100 pF. Elektrolytkondensato
rer afkobler ikke effektivt for HF.

Talestyringsrelæet indstilles ved at dreje 2 
M-potetentiometeret helt ned, og med poten
tiometret på 1 k indstilles der således, at 
relæet trækker effektivt.

Mekanisk udformning.
Forpladen er fremstillet af 420 X 320 X 2 

mm aluminium, og chassiserne er 1,5 mm. 
På tegningerne er kun overfladerne af chas
siserne vist, men modtager chassiset er 70 mm 
højt, og senderchassiset er ind mod forpladen 
70 mm højt, og på de tre andre sider er buk
ket en 20 mm kant. Modtagerchassiset spæn
des fast til forpladen nederst, og senderchas-

Herover: Senderchassiset.

Herunder: Modtager- og modulator chassis.

siset øverst, så afstanden mellem overfla
derne bliver 210 mm. Kanten på 20 mm på 
senderchassiset har denne højde for at lette 
montagen og målingerne.

Mellem de to chassiser bagtil er sat støtte
stænger, og chassiserne er spændt fast til for

pladen med trekantede 
aluminiumsplader, hvil
ket giver en god meka
nisk stabilitet, som ube
tinget må tilstræbes. 
Tegningerne af overfla
derne må kun tages som 
retningsgivende, da der, 
som tidligere nævnt, i 
vid udstrækning er 
brugt en hel masse grej 
fra ophuggede BCL- 
spiller, men det anbefa
les at anbringe kompo
nenterne i den viste 
rækkefølge, da det giver 
en hensigtsmæssig mon
tering.

Modtagerskalaen er et 
skalahjul, hvorpå er li
met karton, og frekven
serne er skrevet med 
tusch herpå. I forpladen 
er skåret et 30 mm hul, 
hvor igennem frekven
sen kan aflæses. Mod 
kanten af skalahjulet 
ligger en gummiprop på 
en aksel an, og når aks
len drejes, drejer skala
en via gummiproppen 
med, og man får på 
denne måde en billig 
skala. Skalaen til VFO’- 
en er i konstruktionen 
et surplus udvekslings
led, men der vil ikke 
være noget i vejen for 
at lave det på samme 
måde som modtagerska
laen.
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Af OZ7BF, Adelhardt.

Omvikling af udgangstrafo.
De fleste amatører har gamle højttalertra- 

fos liggende, måske mere eller mindre de
fekte. Mange af disse trafos holder en impe
dans, som ikke umiddelbart er anvendelig til 
nye rørtyper.

Har man brug for en trafo, så køber man 
en ny, de er ikke så dyre; men hvorfor ikke 
omvikle den gamle trafo, selv om det tids
mæssigt ikke kan betale sig? — Man kan ofte 
få et bedre resultat ved at omvikle den gam
le, end ved at købe en ny, som regel under
dimensioneret trafo.

Beregningen af trafoens omtrentlige impe
dans, omsætningsforhold og antal vindinger 
er ganske let og kan med simpel regning fore
tages af enhver.

Trafoen har jo to viklinger, primær, den 
med tyndest og mest tråd, og sekundær, den 
med tykkest og mindst tråd.

Vi ved, at hvis der lægges en vekselspæn
ding over den ene vikling, så vil vi få en 
spænding over den anden, og dennes størrel
se er afhængig af den tilførte spænding og af 
trafoens såkaldte omsætningsforhold. Tages 
der en strøm ud fra den ene vikling, så vil 
den anden vikling også optage en strøm, 
hvis værdi er afhængig af omsætningsforhol
det, og ud fra dette vil nu også modstands
værdierne „omsættes" i trafoen. Modstanden 
forandres med kvadratet af omsætningsfor
holdet, og det vil sige med omsætningsfor
holdet ganget med sig selv. .

Før vi nu går til en omvikling af en sådan 
trafo til en anden impedans, så må man un
dersøge — eller på anden måde få oplyst — 
hvor stor impedans i ohm viklingen til sving
spolen holder.

Det er også vigtigt ved demonteringen nøje 
at lægge mærke til den måde, hvorpå jernet 
er samlet, således at man sørger for, at dette 
kommer til at ligge nøjagtigt som det var, før 
trafoen skiltes ad.

Ved tonefreq-trafo, drosselspoler o. 1. an
vendes der ofte, når der skal flyde DC. igen
nem trafoen, en luftspalte i den magnetiske 
kraftlinievej; det er gjort for at holde en mere

Sender/modtageren har nu været prøve
kørt i en månedstid og har vist sig at svare til 
det, den skal bruges til. Med en rigtig an
tenne skulle den let kunne dække Danmark 
og nærmeste udland med fone. Da antenne

forholdene her på QTH’en er ganske horrible 
for 80 m’s vedkommende, bliver her fortrins
vis kørt CW, fordi det rækker jo betydelig 
længere, men en hel del fone-QSO’ere er 
selvfølgelig også ført. &

Stykliste
Modstande.
100 k 8 stk.
51 k 5 stk.

1 M 4 stk.
10 k 5 stk.

620 k 2 stk.
39 k 2 stk.
30 k 2 stk.

150 ohm 1 stk.

470 ohm 1 stk.
24 k 1 stk.

150 k 1 stk.
2 k 3 stk.
1 k 2 stk.

200 k 1 stk.
5,1 M 2 stk.

250 Ohm 2 stk.
20 k 1 stk.

Pot.metre
10 k lin.

100 k 
2 M „

1 k „ 
j0,5 M log.

Kondensatorer.
0,1μF 

100 pF 
50 pF

0,5 p.F 1 stk.
1 stk. 1 nF 2 stk.
1 stk. 500 pF 2 stk.
1 stk. 75 pF 1 stk.
1 stk. 5 nF 9 stk.
1 stk. 10 nF 1 stk.

Elektrolytkondensatorer.
25 pF 6 V 4 stk.

7 stk. 25 pF 25 V 1 stk.
7 stk. 8 pF 320 V 2 stk.
1 stk. 2X48 μF 45:0V 1 stk.

Drejekondensatorer. Drosselspole Lübcke 6AQ5 3 stk.
BCL-type 2 stk. D 4 125 ohm 200 mA 1 stk. AZ 4 1 stk.
150 pF 1 stk. Sikringeholdere TS 1030 2 stk. ECH 81 1 stk.
40 pF BFO 1 stk. Sikringer 1A og 200 mA EBF 80 1 stk.
80 pF f. eks. 1RKN65 1 stk. Instrument 75 mA 1 stk. ECC 81 3 stk.

250 pF PA 1 stk. Trafo modulator se tekst Klemskruer TS 5232 2 stk.
Plus kondensatorer til af- Nettrafo se tekst Telefonbøsn. TS 8344 4 stk.
stemningskredse Relæer se tekst Knapper TS 8726 9 stk.
Glimlampe Z 1 1 stk. Skalaer se tekst MF 447 kHz 3 stk.
Coax. fatning mikrofon 1 stk. HFDR se tekst Omskifter TS 8826 1 stk.
P-fatning 1 stk. Ventil se tekst Afbryder TS 8405 1 stk.
Novalfatninger 5 stk. Chassiser se tekst Afbryder TS 8649 1 stk.
Miniaturefatninger 6 stk. EF 91 3 stk. O A 85 1 stk.
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konstant selvinduktion. Derimod skal der 
ikke i udgangstrafo til push-pull opstillinger 
være luftspalte, idet anodestrømmen jo her 
tilføres gennem midtpunktet på primærsiden, 
således at begge viklingshalvdele gennem
løbes af lige stor strøm, så der derfor ikke kan 
finde nogen formagnetisering af jernkernen 
sted.

Har vi nu fået skilt trafoen ad, så tæller vi, 
hvor mange vindinger der er på sekundæren 
(den tykke). —Vi må tage et eksempel til 
hjælp for at se, hvad der yderligere skal ske.

Vi har en gammel trafo på 4 watt, som i 
primæren holder 10.000 ohm i impedans, og 
den ønsker vi nu omviklet til f.eks. 3500 ohm. 
Svingspoleimpedansen er på trafoen 5 ohm, 
og vi har her talt, at den består af 100 vindin
ger 0,7 mm lakisoleret tråd.

Først udregnes modstandsforholdet i tra
foen, idet vi dividerer svingspoleimpedansen 
op i den impedans, vi ønskede, altså: 3500 : 5 
= 700. Vi fik tallet 700, og dette tal må nu 
fremgå af trafoens omsætningsforhold gan
get med sig selv, f. eks. 10 1 10 = 100, 20 • 20 
= 400, 27 • 27 = 729. Vi bliver ved med at 
gange to ens tal med hinanden, til vi når op 
til et tal, som passer, eller vil passe omtrent, 
og i tilfældet her blev det 27 • 27 = 729. Om
sætningsforholdet er altså 27.

Hvor mange vindinger skal der nu lægges 
på primærviklingen for at få de ønskede 3500 
ohm (sekundær til svingspolen bliver ved 
med at holde sine 100 vindinger)? Nu ganger 
vi omsætningsforholdet med svingspolens an
tal vindinger, og det bliver 100 • 27 = 2700. 
Vi skal altså lægge 2700 vindinger på trafoen 
fof at få den ønskede nye impedans.

Måske kan den gamle tråd anvendes, ellers 
vikler vi noget nyt på af samme tykkelse, og 
til sidst lægger vi de 100 vindinger til se
kundæren.

Man må huske på ved påvikling af ny tråd, 
især når det drejer sig om tynde tråddimen
sioner, at begynde og slutte med en noget 
tykkere tråd, da en direkte udføring af den 
tynde tråd ellers meget let kan give anled
ning til brud på tråden på det sted, hvor den 
er ført ud af trafoen.

Man må også passe på ved påvikling af trå
den at den ved spoleformens sider ikke dum
per ned til lavere liggende viklingslag, det 
kan nemlig godt føre til kortslutning på grund 
af spændingsforskel mellem de to viklinger.

Hvis tråden skulle knække, så renser man 
den med fint smergellærred og lodder den 
sammen, idet der som loddemiddel kun må 
benyttes en opløsning af harpiks i sprit. Brug

ikke loddefedt, da syren fra dette kan ætse 
den tynde tråd.

Man må også sørge for en god isolation 
mellem de to viklinger, der er som regel et 
papirlag eller olielærred mellem de to vik
linger, når man skiller trafoen ad, og dette 
anvender man igen.

Til slut samler man jernet omkring spole
formen, og trafoen prøves om den er hel i 
viklingerne. Prøver man med et ohmmeter, 
så skal trådmodstanden helst være mellem 
150 og 200 ohm.

Nu kan der jo godt være nogen, der kunne 
tænke sig at forsyne trafoen med udtag på 
sekundærsiden, så der kan tilsluttes højtta
lere af forskellig svingspoleimpedans. Det vil 
dog føre for vidt at komme nærmere ind på 
dette her. Det er således, at sluttes en højt
taler til et udtag, der svarer til en modstand, 
der er lavere end højttalerens, da vil den ef
fektive modstand i primærsiden blive større, 
end det måske er tilladeligt, idet trafoens 
omsætningsforhold er større, end det skal 
være, og det modsatte vil også være tilfældet, 
hvis højttaleren tilsluttes et udtag, der svarer 
til en større modstand end svingspoleimpe
dansen.

Tynde modkoblinger kan også lægges på 
trafoen efter samme beregningsmåde, såfremt 
der er plads på spoleformen.

T I P S
QRP-TX/RX med Mullard OC51.

Efter „Wireless World" . . . for 160 meter, men 
kan jo ogsaa laves til 80 m!

L1 = 7 vdg., L2 = 32 vdg. 1,5 mm kobbertråd, 
viklediameter 38 mm og længde 64 mm (!). Det hele 
monteres på en lille isolationsplade med 4 gummi
ben under. L2 skal være lidt større i diameter end 
La, så den kan glide hen over denne og variere 
antennekoblingen. Trimmeren på 100 pF er lidt 
kritisk i indstillingen med hensyn til bedste out
put og tonen. TX-en kan høres op til 50 km!

Vy 73 de OZ5U, Peter.
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To balancerede modulatorer af interesse
Af Bent Larsen, OX3BL.

De i det følgende beskrevne balancerede 
modulatorer har en meget væsentlig fordel 
frem for de mere kendte typer, nemlig at in
gen af dem kræver push-pull input.

Modulatoren i fig. 1 benytter to trioder, 
men der skulle intet være i vejen for at be
nytte en hvilken som helst dobbelttriode. Og
så dobbelttrioder med fælles katode (ECC 91 
m. fl.) kan anvendes, da katoderne alligevel 
skal parallelforbindes. Komponentværdierne 
forbliver uændrede.

katodemodstand R4. V1 og V2 arbejder line
ært ved korrekt indstilling af styringen (in
gen gitterstrøm) og gitterforspænding (her 
katodemodstanden R4). Da V3 får en sådan 
gitterforspænding, at den ikke arbejder line
ært, vil den virke som blander for de signa
ler, der tilføres via katoden, idet gitret tæn
kes lagt til stel med R3. V3’s gitterforspæn
ding består af spændingsfaldet over R5 i serie 
med spændingsfaldet over R4. Med V3’s gitter 
lagt til stel vil begge sidebånd samt bærebøl
gen fremkomme over den afstemte kreds LC 
Da spændingen på Vl’s gitter og V3’s katode 
er i fase, vil en positiv spænding på Vl’s git
ter også give en positiv spænding på V3’s 
katode, hvilket har samme indflydelse på V3’s 
anodestrøm som en negativ spænding på dets 
gitter. Tænker man sig nu, at en spænding af 
passende størrelse fra Vl’s gitter tilføres git
ret i V3, bliver den resulterende spænding

Fig. 1.
C1 = 10 nF, C2 = 470 pF, C3 = 100 pF, C4 = 0,1 μF, 

RI — 1 Mohm, R2 = 20 kohm, R3, R4 = 39 kohm,  
R5 = 5 kohm, V1, V2 se tekst.

I den viste form er modulatoren beregnet 
til udbalancering af bærebølgen i en ESB- 
exciter, idet bærebølgen tilføres katoderne i 
parallel, og lavfrekvensen det ene gitter, me
dens det andet er stelforbundet. Modulatoren 
kan også bruges som balanceret blander til 
blanding af to HF-spændinger; den frekvens, 
der ønskes udbalanceret, skal tilføres kato
derne, og den anden gitret. I dette tilfælde 
bør Cl erstattes med 100 pF og C2 udelades. 
Afkoblingen på 0,1 μF udskiftes med 1 nF. Da 
bærebølgen tilføres i parallel og output tages 
over en push-pullkreds vil der ikke være no
get output, sålænge systemet er i balance. Til
føres det ene rørs gitter nu en impuls, er det 
sket med balancen, og man får DSB-output. 
Det er ikke svært at se, at blandingen foregår 
over den fælles katodemodstand.

I fig. 2 ses Crosby-modulatoren, opkaldt ef
ter dens opfinder Murray Crosby, W2CYS. 
Denne modulator nyder stor popularitet i sta
terne, og ikke uden grund, der skal nemlig 
ikke bruges push-pullkredse i det hele taget. 
Forvrængningen er bemærkelsesværdig lille, 
mindre end ½ % ved korrekt udstyring. Tri- 
oderne V1 og V2 virker som katodefølgere, 
der udstyrer blanderen V3 via den fælles

Fig. 2.
C1 = 10 nF, C2 = 100 pF, C3 = 25 pF trimmer,  
C4 = C5 = 1 nF, R1 = 100 kohm, R2 = R6  = 470 
ohm, R3 — 10 kohm potm., R4 = 1 kohm, R5 = 

2,7 kohm, V1, V2, V3, se tekst.

over LC 0 volt, idet V3’s gitterspænding da 
vil udbalancere dets katodespænding, og føl
gelig har vi fået bærebølgen udbalanceret. 
Bærebølgen udbalanceres ved korrekt indstil
ling af R3. Som følge af VI og V3’s indven
dige kapaciteter vil en smule af bærebølgen 
optræde i outputkredsen LC. For at modvirke 
dette er der indført en neutraliseringskon
densator C3. Blokkene C4 og C5 tjener til af
kobling af bærebølgefrekvensen. LC kan er
stattes med en HF-drossel eller en 47 kohms 
modstand. I sidste tilfælde vil, foruden side
båndene, også lavfrekvenskomponenten op
træde over belastningsmodstanden, hvilket 
dog næppe har nogen interesse til amatørfor-

(fortsættes næste side).
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ET PRØVE STATIV
af OZ6BP.

Det hænder, at man rydder op i sit hobby
rum, og det hænder også, at man bliver over
rasket over det, man finder under sådan en 
oprydning. Således gik det da også mig, da 
jeg foretog en grundig oprydning i den „mød
ding", der havde dannet sig under arbejds
bordet. Overraskelsen bestod i, at jeg fandt 
et stort antal aluminiumschassis’er med en 
masse huller, og det var klart, at noget præ
sentabelt stykke amatørarbejde kunne der 
ikke blive ud af den bunke skrot.

Da jeg så prøvede at gøre op, hvor mange 
m2 aluminium, der i tidens løb er blevet skå
ret til og kort tid efter kasseret, fordi det kun 
blev til en forsøgsopstilling, så var det, jeg 
lavede følgende enkle forsøgsstativ, som gør 
det muligt at lave en forsøgsopstilling af net
op den fidus, som man er overbeyist om vil 
revolutionere hele elektrotekniken (hi)!

Selve chassis’et laves af 1,5 mm aluminium 
og så stort, at det fylder hele pladsen mellem 
vinkeljernene med de to lange huller; den ene 
slids måler 21X150 mm, og heri kan anbrin
ges et antal noval- og rimlockfatninger; den

anden slids måler 16X150 mm og passer til 
miniaturefatninger. Med hensyn til yderligere 
fiduser på chassisplader i form af mærkelige 
huller o. lign. kommer den enkelte amatørs 
behov selvfølgelig i første række, og fig. 3 
tjener kun til orientering. Hele stativet (dog 
uden chassis!) sprøjtes med f. eks. grå ham
merlak, og man får et hjælpeværktøj, der

Stativet laves af: 1 stk. fladjern, der måler 
570X30X5 mm; 2"Stk. vinkeljern: 180X20X 
20X3 mm, 2 stk. vinkeljern 190X10X10X2 
mm + diverse skruer og møtrikker. Flad
jernet bukkes som vist i fig. 1 og forsynes 
med de angivne huller. Herefter påspændes 
de to store stykker vinkeljern, der tjener til 
fodstykker for stativet (fig. 2). Fodstykkerne 
pålimes nu filt for at beskytte bordet. Der er 
med vilje anvendt så svære materialer for at 
gøre stativet så stift og tungt som muligt.

Fig. 2 viser også anbringelsen af de små 
vinkeljern. Disse vinkeljern forsynes med e.n 
række huller, for at man kan opspænde næ
sten alle chassisplader i stativet.

dels er pænt at se på og dels er til gavn for 
den eksperimenterende amatør. Navnlig for 
de amatører, som foretrækker at bygge deres 
grej efter „strip“-metoden, er dette stativ 
uundværligt.

To balancerede modulatorer . . .
mål. Bærebølgen lader sig let „genindføre" 
simpelthen ved at lægge V3’s gitter til stel 
med R3, en fordel ved afstemning af sende
ren, og en nødvendighed, hvis senderen også 
skal benyttes til AM og CW. Bærebølgens am
plitude kan også varieres med R3.

Som rør kan anbefales EC90 og / eller 
ECC82. Anvendes to stk. ECC82, vil den 
overskydende triodedel kunne bruges som

LF-forstærker eller bærebølgeoscillator.
Begge de viste modulatorer vil selvfølelig 

også kunne bruges i en DSB-exciter, hvor 
man fremstiller DSB på et lavt niveau og 
derefter forstærker op i lineære trin, fuld
stændigt som i en normal ESB-exciter af fil
tertypen, Uden brug af oscillograf skulle en 
bærebølgeundertrykkelse på 35—40 dB let 
kunne opnås.
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Nr. 212. Tilføjelse. Flere læsere har elsk
værdigt sendt mig data på 5812. Røret skal 
iøvrigt være indentisk med 2E30 og data for 
klasse C opgives således:

Glødespænding 6 volt.
Glødespænding 0,62 amp.
Anodespænding 300 volt.
Anodestrøm 55 mA.
Skærmgitterspænding 200 volt.
Skærmgitterstrøm 3,2 mA.
Styregitterspænding - 45 volt.
Styregitterstrøm 0,75 mA.
Styreeffekt 1,5 watt.
Maximalt input 18 watt.
Maximalt anodetab 10 watt.
Max. frekvens 160 MHz.
Indre modstand 55 kohm.
Stejlhed 4,1 mA/volt.
Forstærkningsfaktor 5,5.

Rørkapaciteterne er følgende:
Indgang 9 pF.
Anode-gitter 1, 0,2 pF.
Udgang 7,4 pF.

Sokkelforbindelserne (7 polet miniature) er 
følgende:

1. Styregitter.
2. Fanggitter.
3 og 4 glødetråd, direkte opvarmet.
5. Anode.
6. Skærmgitter.
7. Glødetrådens midtpunkt.

På spørgerens og egne vegne takker jeg ind
senderne for de modtagne oplysninger og går 
så over til de nye spørgsmål.

Nr. 220. Dette spørgsmål fremsendes i hå
bet om løsning på et problem i forbindelse 
med min nye RX type HB 6012, som du 
selv har konstrueret. Den er kopieret nøj
agtig efter beskrivelsen, dog har trimnin
gen været lidt mangelfuld på grund af man
gel på rigtigt målegrej, men en ting virker 
ikke helt ok, det er den manuelle HF-regule- 
ring, for når der bliver skruet næsten helt op 
for denne, fremkommer der kraftig „motor- 
boating“ på alle bånd dog allerværst på 14 
MHz.

Det er meget generende, især når x-tal fil
teret er inde med den smalleste båndbredde, 
for så må der skrues godt op for HF-forstærk- 
ningen. Det er værst med „motor-boatingen“, 
når AVC’en er på, både med og uden „hang“ 
virkning. Der sker ikke nogen forbedring, når

der skrues ned for LF, eller når antennen 
tages ud af RX-en. Nu er spørgsmålet, hvad 
er der i vejen og hvad skal der laves?

Jeg håber, du ud fra det skrevne kan finde 
miseren.

Svar. Ja. det er nu ikke helt let, men jeg 
har haft flere HB 6012’ere til justering og 
trimning, og til alt held (hvis man kan sige 
det) havde een af disse en skavank, der min
der noget om det, du skriver. Modtageren var 
iøvrigt monteret korrekt efter diagrammet, 
og jeg brugte en masse tid på at finde ud af, 
hvorfor den blev ustabil. Til slut viste det sig, 
at når komponenterne blev placeret som i 
originalkonstruktionen, og et par rulleblokke 
i AVC-kæden blev udskiftet med de specifi
cerede keramiske, var modtageren stabil i alle 
stillinger af AVC-omskifteren, med eller uden 
x-talfilter og på alle bånd.

Jeg kan kun råde dig til at gå placeringen 
af komponenterne og disses kvalitet grundigt 
efter. Konferer med fotografiet af montagen 
under bunden, og kontroller specielt, at af
koblingerne har den kortest mulige returvej 
til det ønskede punkt, hvilket er meget vigtigt 
for stabiliteten. Det er desværre umuligt for 
mig at sige nøjagtigt, hvor fejlen ligger, men 
jeg håber, det her skrevne kan hjælpe dig til 
at finde det ømme punkt.

Nr. 221. Jeg er i besiddelse af en Geloso 
VFO type 4/104, hvis nøglekredsløb jeg har 
ombygget ifølge dit diagram i OZ, og som vir
ker til min fulde tilfredshed, men nu vil jeg 
gerne i VFO’en indbygge en fasemodulator. 
Hvorledes lader det sig lettest gøre, og kan 
jeg eventuelt anvende et ECC81, som jeg har 
liggende, til dette formål?

Svar. Der er næppe noget i vejen for at for
syne VFO’en med en fasemodulator, men der 
er næppe plads til at indbygge den på det ori
ginale chassis.

Jeg vil foreslå dig, på et lille ekstra 
chassis, anbragt klods på VFO’en, at montere 
et fasemodulatortrin, bygget efter princippet i 
van Roberts fasemodulator. En beskrivelse 
heraf kan du finde i en artikel af mig i OZ 54 
nr. 6 side 126. I diagrammet tages PM-signa- 
let ud fra anoden i fasemodulatoren, men for
søg med eksisterende VFO’er har vist, at man 
som foreslået i artiklen blot behøver at for
binde fasemodulatorrøret (triodehalvdelen af 
V1) til oscillatorens anode, for at kunne tage 
et fasemoduleret signal ud fra denne. Da dette 
jo ikke kræver indgreb i VFO’en, vil jeg fore
slå dig at prøve denne metode. Hvis du ikke 
kan få fat i det omtalte nummer af OZ,kan jeg 
eventuelt hjælpe dig med et lystryk af artik
len. Modulationsforstærkeren til denne kon
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struktion er beskrevet i brevkassen nr. 130 
1959 nr. 11 side 244. Kun de første rør benyt
tes til fasemodulatoren, men du kan jo også 
prøve at klare dig med din ECC81 som modu
lationsforstærker og hertil benytte den forre
ste ende af fig. 217 i juni OZ. I fasemodula- 
tortrinet kan næsten enhver triode benyttes 
med godt resultat. Opstillingen er meget ukri
tisk og let at få til at køre.

Nr. 222. Jeg har bygget en exciter efter-3Y’s 
i håndbogen, dog med flere ændringer. Ud
gangstrinet er det samme, men med 807 i ste
det for 6146. Exiteren er endnu ikke prøve
kørt, men hvordan kan et sådant trin være 
stabilt uden neutralisering, det e» da ofte 
fremhævet, at ligeyldigt hvor god afskærm
ningen end er skal der kompenseres for rørets 
indre kapacitet.

Hvilket rør vil du anbefale, 807 — 6146 — 
12P35?

Er det rigtigt, som 3Y skriver i håndbogen 
side 423, at den eneste virkeligt anvendelige 
HF-drossel er National R-175-A. Hvor kan 
man købe en sådan, og hvad er prisen. Kan 
man selv fremstille den (tegning?)?

Svar. Det er rigtigt, at et retforstærkertrin, 
der benytter et mindre velafskærmet rør, skal 
neutrodynstabiliseres, men hvis røret er kraf
tigt belastet, kan stabiliseringen undertiden 
spares, og det må så vel være tilfældet i 3Y's 
konstruktion. Af de anførte typer vil jeg fore
trække 12P35, som er det bedst skærmede 
rør, og som er anvendt som retforstærker 
uden stabilisering i flere kommercielle sen
dere, ganske vist dog også med stabilisering i 
andre tilfælde.

Det er vistnok lidt for meget sagt, at den 
omtalte drossel, er den eneste, der kan benyt
tes, der burde vel nok have stået, at det var 
lettest at bruge den, da den er fabrikeret spe
cielt til formålet. Hidtil har den kun kunnet 
købes i Sverige, men det er jo muligt, at den 
nu også kan fås her i landet. Prisen kender 
jeg ikke. Jeg skal forsøge at bringe den øn
skede tegning og viklingsdata i næste num
mer.

Nr. 223. Jeg har planlagt at bygge en 
ground-plane antenne til 21 MHz, og beder i 
den anledning om svar på følgende:

1) Passer en længde på 3,40 m til radiator 
og hver af radialerne?

2) PA-trinet er belastet med 2 stk. 6146 i 
parallel og udgangskredsen er udført som n- 
led. Kan jeg dertil tilslutte 50 ohm coax som 
feeder foruden tilpasningsled? Hvilken type 
coax? Jeg skal bruge 30 m, så helst ikke for 
dyr. Gør det for resten noget at feederen bli
ver så lang? Giver det nævneværdige tab?

3) For at holde på radialerne, som jeg vil 
bøje nedad for at forhøje impedansen, har 
jeg tænkt mig at benytte nylonline, som fast
bindes i toppen af radiatoren og derfra til 
hvert af yderpunkterne på radialerne. Giver 
det tab?

4) Hele GP’en skal skrues fast til en tyk, 
kort aluminiumsstang, der skal spændes til 
nogle jerntrin på en skorsten. På denne måde 
bliver radialerne jo jordforbundne. Men da 
radialerne jo er kunstig jord, kan jeg ikke 
rigtig få det til at stemme. Hw?

For monteringens skyld vil jeg bruge 4 
radialer. Det er vel også det bedste? Hvad gi
ver højest impedans: 3 eller 4 radialer?

5) Er det rigtigt, at man kan forbinde 2 
længder 72 ohm coax i parallel og derved få 
een længde ca. 36 ohm kabel ud af det? 
Kunne jeg eventuelt bruge det som feeder?

Svar. 1). Den korrekte længde af radiator 
og radialer afhænger foruden af frekvensen 
også af de benyttede rørs diameter. Emnet 
har været behandlet i OZ 1955 nr. 9 side 172
o. fig. samt i 1960 nr. 5 side 124 o. fig. Til 
den sidstnævnte henvises iøvrigt til brevkas
sens nr. 172 1960 og tilføjelse i september side 
238.

28. Ja, coax feederen kan tilsluttes direkte 
til π-leddets udgang forudsat, at udgangsim
pedansen er af samme størrelse som kablets 
impedans. For ikke at få for meget af den 
kostbare HF-effekt forvandlet til varme i 
feederen, betaler det sig altid at anvende den 
bedst mulige type coax, selv om der er tale 
om en ret lav frekvens. Hvor store tabene i 
de forskellige typer er, findes som regel op
givet i katalogerne, men husk at disse opgi
velser kun gælder, når SWR = 1 og at de sti
ger stærkt med stigende SWR. Endvidere sti
ger tabene proportionalt med kablets længde, 
så det gør altså noget at feederen bliver lang, 
men man kan naturligvis altid diskutere, 
hvorvidt et tab på f. eks. 3 dB betyder noget 
eller ej, personligt mener jeg ja.

3) Nej.
4) Det betyder ikke noget for antennens 

funktion, at den mast, der bærer den, er for
bundet til jord både direkte og gennem skær
men i coaxen. Radialerne er jo „kolde“ inde i 
samlingspunktet.

5) Ja, det er rigtigt nok, men da du jo i så 
fald skal købe den dobbeltte længde kabel, og 
yderligere have ulejligheden med at binde 
dem sammen vil jeg foreslå, at du holder dig 
til den bedste kvalitet 50 ohm du kan få, og 
tilpasser den omhyggeligt ved hjælp af en 
standbølgemåler, f. eks. en mickey-match som 
omtalt i svarene angående 2 m beamer. *
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Generalforsamling i Odense 1961.
Ordinær generalforsamling afholdes i Odense søndag d. 17. september 1961 

kl. 13,00 i Industripalæet, Albanitorv 3 (store sal).

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Resultatet af urafstemningen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af to revisorer og en suppleant.
8. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen tilstedes KUN mod forevisning af gyldig 
kontingentkvittering for 1961/62.

Medlemmerne opfordres til at indsende den rigtigt udfyldte stemmeseddel 
i god tid og inden 1. september 1961. Alt for mange stemmesedler må erklæres 
ugyldige på grund af fejlagtig udfyldning og for sen indsendelse.

HUSK DERFOR AT LÆGGE STEMMESEDLEN I POSTKASSEN SENEST
DEN 31. AUGUST. ,

Bestyrelsen.

DANMARKSMESTERSKABET I RÆVEJAGT 1961
Jagten afholdes lørdag den 2. og søndag den

3. september 1961.
Alle rævejægere, der er medlem af EDR, 

kan deltage.
Der udlægges 2X3 ræve, der kan opsøges 

i den for jægeren mest gunstige rækkefølge.

REGLER

Frekvens: 1825 kHz — call: OZ7RÆV.
Kort: Atlasblad 1 : 40.000 nr. A. 3612

Assens N.
Jægerne stiller ved startstedet GRIBSVAD 

KRO (ved hovedvej 1 mellem Odense og 
Middelfart) senest kl. 19,30 lørdag den 2. sep
tember.

Jægerne skal inden starten løse startkort 
(2X3) 10,00 kr.

Holdet må højest bestå af 3 mand, der kun 
må medbringe ét komplet pejlesæt. Samar
bejde mellem holdene under enhver form er 
forbudt og medfører diskvalifikation. Hol
dene er forpligtet til at tage al mulig hensyn 
til privat ejendom og afgrøder. Ved ankomst 
til ræven skal udvises diskretion, og rævens 
anvisninger nøje følges, rævehulen må under 
ingen omstændigheder beskadiges af jægerne.

Rævene befinder sig ikke i hus, afspærret 
område eller byer. Jagten foregår på delta
gernes eget ansvar.

Sendetider:
Ræv 1 Ræv 2 Ræv 3 Ræv 1 Ræv 2 Ræv 3
21,00 21,01 21,02 09,00 09,01 09,02
21,30 21,31 21,32 09,30 09,31 09,32
21,45 21,46 21,47 09,45 09,46 09,47
derefter hvert kvarter med sidste udsendelse 
henholdsvis 01,02 og 13,02.

Tilmelding til ræv før 21,33 og 09,33 er ugyl
dig. Jagterne slutter henholdsvis kl. 01,15 
og 13,15.

Pointberegning:
Noteret tid ved sidste ræv i hver jagt.
Af hensyn til udfærdigelse af de mange 

startkort beder vi om omgående tilmelding 
til: OZ3XA, A. Hjort, Karen Brahesvej 11 B, 
Odense, tlf. (09) 12 23 77 — (9,00—17,30). Efter 
jagten, søndag, mødes vi igen på GRIBSVAD 
KRO til præmieuddeling og spisning.

PS. Der kan reserveres et begrænset antal 
værelser på kroen, ligesom der er gode 
campingforhold lige i nærheden af kroen.

På gensyn. OZ3XA

253



EDR’s årsregnskab (1. juli 1960 til 30. juni 1961)
Budget Regnskab Budget

Indtægter: 60/61 60/61 61/62

Kontingent ........................................................ 58.000,— 70.891,07 78.000,—
Annoncer i OZ .................................................. 5.500,— 9.276,90 8.000,—
Annoncer i håndbogen ..................................... 800,— 875,—
Annoncer i V. T. S............................................. 1.037,50
Annoncer i QTH-listen ..................................... 862,50
Renter ................................................................ 1.200,— 2.169,06 1.500,—
Salg af håndbøger ............................................. 19.500,— 5.980,— 15.000,—
Salg af V. T. S................................................... 4.313,16 8.000,—
Salg af ældre OZ .............................................. 294,70
Salg af emblemer .............................................. 115,50
Salg af QTH-lister ............................................ 90,50
Diverse .............................................................. 500,— 123,20 200,—

(alt ...................................................................... 85.500 — 96.029,09 110.700,—

Udgifter: Budget Regnskab Budget

oz- 60/61 60/61 61/62

Trykning ....................................................... ........  34.000,— 38.721,61 45.000,—
Klicheer ......................................................... ........  4.000,— 6.114,51 8.000,—
Forsendelse ................................................... ........  3.600,— 4.028,79 4.200,—
Hovedredaktion ............................................ ........  1.500,— 1.351,20 1.500,—
Teknisk redaktion ......................................... ........  1.400,— 1.265,20 1.400,—
Teknisk stab .................................................. ........  7.000,— 8.771,15 10.000,—
Tegninger ...................................................... ........  300 — 542,— 600,—

51.800,— 60.794,46 70.700,—

Sekretæren .................................................... ........  900,— 900,— 900,—
Traffic-manåger ............................................ ........  600,— 600,— 600,—
Kassereren .................................................... ........  3.300,— 3.600,— 4.500,—
QSL-ekspeditør ............................................. ........  1.200,— 1.200,— 1.200,—
QSL-centralen .............................................. ........  1.300,— 1.251,55 1.300,—
Porto og telefon ............................................ ........  3.600,— 4.355,12 4.100,—
Foredrag ........................................................ .....  1.000,— 946,10 1.000,—
Emblemer ..................................................... ........  500,— 1.028,— 1.000,—
Region I Bureau ............................................ ........  1.200,— 2.400,—

13.600,— 13.880,77 17.000,—

Møder m. m.:
Generalforsamling ........................................
Hovedbestyrelsen .........................................
Revision ........................................................
Rejser ............................................................

5.400,—
1.306,95
2.344,40

305,70
842,10

6.000,—

5.400,— 4.799,15 6.000,—

Tryksager m. m.
Adresseplader .................................................
Duplikering .....................................................
Papir ................................................................
Giroblanketter .................................................
Tryksager ........................................................
Konvolutter .....................................................
Stemmesedler .................................................
DR-certifikater ................................................
Medlems-certifikater ......................................
Div. kontorartikler ..........................................

3.200,—
378,57 
227,40 

15,75 
284,— 

1.023,48 
403,— 
363,78 

95,— 
195,— 
360,95

3.500,—

3.200,— 3.346,93 3.500,—
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Håndbogen.
Krystaller til konstruktion 
Forfatterhonorar (rest)
Ekspedition .....................................
Fyns Tidende å conto __________

QTH-Iiste.

Budget
60/61

Regnskab
60/61

90,—
2.580,—

150,—
10.000,—

Budget
61/62

12.820,—

3.150,—

„Vejen til sendetilladelsen".
Tegninger ................................................................ 18,—
Redaktion ................................................................ 400,—
Forfatterhonorar ...................................................... 40,—
Annoncer ............................................................................................................................  302,10

760,10

Traffic-department.
Testpræmier ......................................................................................................................  225,34
Porto, telefon, kontorart..................................................................................................... 378,46

603,80

Diverse ........................ ;.......................................................  1 1.500,— 283,50 1.000,—

Ialt _______________________________________________   75.500,—______ 100.438,71_______98.200,—

Underskud ......................................................................................................................  4.409,62

BALANCE
Beholdning d. 30. juni 1960. Beholdning d. 30. juni 1961.
Giro ......................................................................................  1.184,86 Giro .................................................................................   -4- 131,01
Bank ................................................................................   63.099,89
Kontant ................................................................................   939,20
Indtægt 1960/61 ...............................................................  96.029,09

161.253,04

STATUS PR.
Aktiver:
Girobeholdning ........................................................... .. -4- 131,01
Bankbeholdning ............................................................     60.848,14
Kontantbeholdning  ..............................................................    97,20
Udestående for annoncer OZ.......................... 1.715,—
Udestående for, annoncér V....T....S...............  575,—
Udestående for annoncer Q. T. H............... 150,—
Tilgode for håndbøger  ..................................................  55.000,—
Tilgode for V. T. S.  ..........................................................  6.208,75
Lager for V. T. S .............................................................. 18.753,—
Lager af emblemer.......................................................... 290,—
Inventar ...................................... . . . L . . . ...............i...  2.073,—

145.579,08

Kassererens bemærkninger:
1. Udover kontingentbeløbet 70.891,17 kr. ér op

krævet og fordelt 6.059,00 kr. til afdelingerne.
2. Antal medlemmer pr. 30. juni 1961: 2558 (30/6 

1960: 2362).
HORSENS, den 30. juni 1961.

Emil Frederiksen, OZ3FM.

Bank .................................................................................  60.848,14
Kontant .................................................................................... 97,20
Udgift 1960/61................................................................ 100,438,71

161.253,04

30. JUNI 1961
Passiver:
Skyld for håndbøger ......................................................  30.000,—
Skyld for V. T. S............................................................... 18.639,10
Forudbetalt kontingent ................................................... 45.000,—
Aktiver overstiger passiver med....................................... 51.939,98

145.579,08

Revisionens bemærkninger:
Undertegnede revisorer har d. 16—17 juli 1961 gen

nemgået regnskabet og intet fundet at bemærke.
Kasse, bank og girobeholdningerne er kontrol

lerede og fundet til stede, ligesom herværende akti
ver er i god og brugbar stand.

HORSENS, d. 17. juli 1961.
H, Lykke Jensen, Th. Mortensen,

OZ5Y. OZ3TM.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA

E n  k a l i b r e r e t  s k a l a  

t i l  O Z 1 B P ‘ s  O s c i l l o g r a f

Det glæder mig meget at se den nydelige lille 
oscillograf, som OZ1BP bragte os i sidste måned 
under „månedens konstruktion". For den, der vil se, 
hvad der f. eks. kommer ud af modulatoren eller

Hi-Fi forstærkeren, er en god oscillo
graf i sandhed instrumentet, der vil 
afsløre alle skavankerne. IBP, må det 
være mig tilladt at fantasere lidt vi
dere på din konstruktion, ikke på det 
elektroniske, men på en lille måletek
nisk finesse? Jeg har tit set amatører 
arbejdemedhjemmebyggede oscillogra- 
fer med mere eller mindre udviskede 
blækklatter eller streger anbragt direkte 
på røret som måleinddeling. Det er synd 
for en god oscillograf, hvor man har 
anvendt mange timers arbejde og man
ge penge på at få et så fuldkomment 
apparat som muligt, så at undlade at 
udstyre den med en nøjagtig skala. 
Hvad ville man sige til at få udleveret 
et universalmeter med en masse dej
lige måleområder, men uden nogen 
form for kalibrering? Næ, lad os give 
oscillografen en fin kalibreret skala, 
og lad os så bruge den ikke alene som 
et måleinstrument til kvalitative må
linger, men i lige så høj grad til kvan
titative målinger.

Det mest naturlige vil være at lave en metrisk 
skala, idet fabrikkerne opgiver pladeafbøjninger i 
volt/cm. Der skal både være en X-skala og en Y- 
skala kombineret i et kvadratnet med hele centi
metre som hovedinddeling med en underinddeling 
på halve centimetre og eventuelt en milimeterind- 
deling på X og Y akserne.

Skalaen består af følgende dele: En 2 mm plexi
glasplade med indridsede skalainddelinger, en grøn
1—2 mm plexiglasplade, to 6,3 volts skalalamper 
samt en dækplade med blændering, som nedsætter 
generende sidelys. Pladerne er monteret på oscil
lografen i følgende række: Inderst og direkte på 
røret anbringes den grønne plade (1), dernæst kom
mer den farveløse plexiglasplade (2) med den ind
ridsede skala ind mod røret og yderst anbringes 
dækpladen med blænderingen (3). Hvad er nu me
ningen med alle disse plader samt skalalamperne? 
Jo, meningen er, at vi skal frembringe en skala 
med „indre" belysning, som vil fremtræde skarpt 
på en mørk, baggrund. Gennem såvel den grønne 
plade som skalapladen er der i de fire hjørner 
boret huller 10 mm i diam. Igennem de to nederste 
huller lader man nu kolben af en skalalampe (6) 
stikke ind. Herved vil den matte overflade i det 
udborede hul give sig til at lyse, og dette lys vil 
transmitteres til andre matte partier i plexiglasset. 
Har man således indridset en skala i plexiglasset, 
vil denne optræde lysende. Bedst ses denne natur
ligvis på en hel mørk baggrund, og da de fleste 
katodestrålerør jo er næsten hvide, hvorimod strå
len optræder grøn, vælger man at anbringe en 
mørkegrøn plexiglasplade foran røret. Denne plade 
vil næsten ikke dæmpe strålen, men vil få den ikke 
oplyste del af røret til at optræde helt mørkegrøn. 
Gennemboringerne i den grønne plade males sorte

256



for at hindre spredning af lys. Kan man ikke frem
skaffe en grøn plexiglasplade, kan et stykke grønt 
cellofan anvendes, dog bør man da bagved dette 
anbringe en farveløs plexiglasplade, således at cel
lofanen ligger spændt ind imellem denne og skala
pladen. Her må man igen huske at male gennem
boringerne sorte i bagpladen.

Som ovenfor omtalt stikker der kun skalalamper 
gennem de to nederste (B) huller i pladerne, i ska
lapladen giver dette spredning af hvidt lys, idet 
hullerne jo her ikke males. Hvis man nu i de 
øverste huller (A) maler den matte overflade med 
en klar rød lak og dernæst drejer skalapladen 
180°, således at lamperne lyser i de rødlakerede 
huller, vil skalaen optræde rød på den grønne bag
grund. Dette giver en overordentlig let aflæselig 
skala, og man kan nu efter behag vælge mellem 
rød eller hvid skala. Gennem dækpladen og plexi
glaspladerne bores et par huller til monteringen på 
oscillografen. Den nemmeste måde at montere pla
derne på er at bore to gevindhuller i oscillografens 
forplade og dernæst bagfra at indskrue to skruer (4) 
således at disse stikker et stykke ud på forpladen. 
Man kan da hænge alle pladerne på forfra og skrue 
dem fast med et par pænt rulleterede fingerskruer 
(5). Der kræves naturligvis, at alle huller er nøj
agtig opmærkede og boret i forhold til ska’aen, 
således at den lille finesse med vendingen af ska
laen foregår uden forrykning af denne i lorhold 
til røret.

Om selve skalaen er det allerede sagt, at denne 
bør være en metrisk skala. Går man som IBP ud 
fra et 7 cm rør, kan man' lave en kvadratinddeling 
på 4X6 cm med hele og halve centimetre. Y aksen 
kan forlænges 1 cm ud over hver side af kvadrat
nettet, og denne og Y aksen kan yderligere mili- 
meterinddeles. Indridsningen kræver omhu og 
akkuratesse men er slet ikke noget uoverkomme
ligt job. Gør lidt ud af ridsegrejet. Brug ikke YL’s 
stoppenål eller køkkenkniv. Man kan lave sig nogle 
udmærkede ridseknive af en gammel nedstryger- 
klinge, som man i spidsen sliber ned til 3—4 tiende
dele mm til de grove streger og en noget tyndere 
til de fine streger. Plexiglasset er så billigt i for
hold til de dele, der sidder i oscillografen, at det 
betaler sig at øve sig lidt først på en plade. Selve 
opmærkningen og optegningen kan foregå med en 
fin nål, og hvis man ikke trykker for hårdt, gør 
det ingen ting, selvom man skulle begå en lille 
fejl her og der. Den endelige indridsning behøver 
ikke at være mere end 1—2 tiendedele dyb. Spåner 
gnides væk med en finger, og pladen renses ende
ligt med et stykke skind fugtet i tetraklorkulstof.

Som skalalamper anvendes en type med gløde
tråden placeret så langt ude i spidsen som muligt, 
eller bedre en mat pære.

Endnu et lille raffinement er det at anbringe en 
såkaldt „dimmer“, nemlig et trådviklet potentio
meter, i serie med lamperne, således at skalabelys
ningen kan justeres. 6PA.

Svar til forskellige spørgere
Da jeg i sin tid blev opfordret til at skrive lidt i 

OZ om værkstedsteknik, var jeg naturligvis spændt 
på, om dette stof nu havde interesse for amatø
rerne Det har derfor glædet mig at modtage de 
mange breve med forslag til emner, man synes bør 
belyses under denne rubrik 

Jeg beder derfor, ligesom tekn. red. har gjort det, 
om nogen tålmodighed, dels fordi pladsen jo er me

get begrænset, og dels fordi det i virkeligheden ikke 
er nogen nem opgave at yde den fornødne bistand, 
når jeg skal tage hensyn til, at amatørerne jo i 
reglen ikke disponerer over meget værktøj.

Lad os nu tage et eksempel som følgende, hvor en 
amatør fra sydhavsøerne skriver:

Dernæst vil jeg sige dig tak for din rubrik i 
OZ værkstedsteknik, hvor jeg har hentet flere gode 
tips. Eksperimentstativet har jeg bygget og alle
rede haft megen fornøjelse af. Kunne det ikke lade 
sig gøre med små midler at konstruere et apparat 
til at trille trafoer med, det tror jeg, der er behov 
for hos mange amatører — det skulle i hvert fald 
glæde mig meget, om du kunne fremkomme med 
et sådant i OZ“.

Jeg takker for brevet, og jeg skal se, hvad jeg 
kan gøre ved sagen udfra synspunktet — de små 
midler —.

Jeg har flere forslag af lignende art liggende, for 
eks. har en læser bedt mig om en opstilling, hvor
på han kan bukke sine chassiser. Han kan ikke få 
det pænt nok i skruestikken.

Begge ovenstående eksempler er to af listen og 
begge er vanskelige at give anvisning på, når man 
ikke har maskiner og værktøj. Jeg skal imidlertid 
fremkomme med forslag, men hav lidt tålmodighed.

Dernæst vil jeg gerne sige tak til „stud. theol." 
De beder mig glemme, at De ikke er medlem af 
EDR, formedelst det er småt med kontanterne". 
Det skal ikke skille os ad, jeg er kun glad for Deres 
interesse, og det er da godt, der ikke er langt fra 
Regensen til Kultorvet. De beder mig fremkomme 
med et skaladrev, der er fikst, nøjagtigt og billigt. 
Jeg skal hertil sige, at jeg^-har et sådant under kon
struktion, og det skal komme snarest. Til de læsere 
der har bedt mig redegøre for „trykte kredsløb" 
kun dette, at næste nummer af OZ omhandler dette 
emne. 6PA.

 S I L E N T  K E Y
Det var med sorg, at vi torsdag aften d. 6. juli 

modtog meddelelsen om, at Sigvald, OZ8SJ, var 
afgået ved døden på centralsygehuset i Slagelse.

Vel var vi alle vidende om, at hans helbred i flere 
år ikke havde været særlig godt, men ingen af os 
havde dog ventet, at vi allerede skulle sige farvel 
til ham og i hvert fald ikke så pludseligt, som til
fældet var. Men vi forstår til fulde, at savnet og 
sorgen må være mange gange større for Anna, som 
nu har mistet en kær mand og ven. Med rørende 
tålmodighed har hun gennem årene, hvor sygdom 
har hærget, båret sin del af besværet, og hun er 
nu ene tilbage, men kan leve videre i forvisningen 
om, at hun i hvert fald har gjort, hvad der var 
menneskeligt muligt for at være ham til hjælp og 
støtte.

Det var jo hovedsagelig på 2 meter, at vi hørte 
8SJ, og for alle hans amatørvenner vil det sikkert 
også føles underligt, at de ikke længere skal høre 
hans dybe stemme og saglige viden. Det var jo 
først, da sygdommen satte ind, at han fattede inter
esse for radio, og jeg ved, at netop arbejdet hermed 
var ham til stor trøst og opmuntring, da han ikke 
længere var i stand til at udføre sværere legem
ligt arbejde.

Vi vil bevare mindet om en god ven og kamme
rat og sender Anna vore bedste tanker samtidig 
med, at vi i ærbødighed udtaler et „Æret være 
hans minde". OZ4NO.
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OZ, 19. årg., nr. 6. Et hjertesuk. Når man lytter 
på 40 og 60 meter båndet morgen, middag og 
aften, forbavses man over, hvor få OZ Hamser 
der er aktive på dette bånd, og man giver sig til 
at spekulere over, hvad alle de nye og gamle 
Hamser bestiller! De man hører, er mest de sam
me hver gang! Derimod er vore kammerater SM 
og LA meget mei-e »i luften« end vi. Og man 
forstår ikke grunden til denne sløje aktivitet fra 
OZ amatørernes side. Nu, hvor næsten alle 
B.C.L.-lyttere bruger supere, kan det da ikke 
være den forhenværende BCL-»skræk«, der gør 
sig gældende, og man kan jo kurere  selv en 
meget sløj BCL-»hylekasse« O-V-2 ved at sætte 
en almindelig Prahns HF drossel i antennen, så 
kan en TX med ea. 15 watt input ikke forstyrre 
ved CW, når man blot bruger et godt nøglefilter! 
Der er OZ-Hamser, som jeg aldrig har hørt på 
båndene i de godt 10 år, jeg har lyttet, og aldrig 
hørt dem blive kaldt op, så hvis dette hjertesuk 
kunne gøre sit til, at der blev lidt mere livligt 
med CW på båndene, så ville jeg være glad der
for. Det er efter min mening kedeligt,  at 40 mtr. 
båndet nu også skal ødelægges med fone.

7,3 fra OZ5U.
OZ, 1.9. årg., nr. 7. Haj, haj . . .!  Hvorfor bruger 

så mange telefoniamatører dog denne fjollede 
tilkendegivelse af en stilfærdig trækken på 
smilebåndet, når man netop ved anvendelse af

telefoni har den mulighed for at give sproget 
en nuancering, som man ikke har ved CW?

Forkortelsen »hi« er lavet til brug ved CW- 
arbejde og er mange gange til nytte, ikke mindst, 
når man ønsker at lægge lidt elskværdighed ind 
i en rapportering, som man skønner ikke vil 
glæde modparten, men sagt i mikrofonen lyder 
det ærligt talt nærmest idiotisk, hi!

OZ7T.

OZ, 19. årg., nr. 8. .. . det er bemærkelsesvær
digt, at netop i de trange år steg EDRs medlems
tal ganske betydeligt, og der kan på 20-års dagen 
noteres en tilgang, man ikke havde drømt om. 
Man ser det måske tydeligst på OZs oplag, der 
for blot fem år siden var på elleve hundrede, på 
jubilæumsdagen i 1947 er på femogtyve hundrede 
eksemplarer! A. C.

Dortmund-treffen 1961

Ved OZ9FM, Frede Nielsen, Struer.

Det bliver, såfremt der skulle fortælles udførligt, 
stadig vanskeligere på forholdsvis lidt plads at be
rette om DARCs amatørstævne, der som bekendt 
afholdes hvert andet år, da arrangementerne bliver 
stadig mere imponerende for hver gang; dog ville 
det af den grund være forkert slet ikke at omtale 
det, så meget mere, som det er vore nærmeste 
naboer og absolut ikke længere væk, end der nok 
kunne være mødt nok så mange fra OZ, ikke 
mindst da stævnet denne gang afvikledes i pinse
ferien.

(fortsættes næste side).

DET

muntre
HJØRNE

☆

Vil hun klare 
pynten?
(temmelig frit 

efter Michael Ancher)

*

Vil den stolte skude 
OZ klare skæret „de 
fem kronereller skal 
meget af den værdi
fulde tekniske last ka
stes over bord?
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Tilrettelæggelsen var i år lagt i hænderne på 
Dortmund-afdelingen, og at denne klarede para
grafferne til fuldkommenhed, var vist alle gæsterne 
enige om; stævnet afholdtes som nævnt i pinsen, 
nærmere i dagene 19.—22. maj med den officielle 
åbning fastsat til d. 21.

Allerede d. 19. mødte flere hundrede amatører, 
og for de, som ankom med bane, var der allerede 
i form af flag, vimpler, skilte m. v. sørget for vel
komsthilsener på hovedbanegården, hvor der også 
var en 2-meter station, som stod i stadig forbin
delse med stævneledelsen, der befandt sig i restau
rant „Flora" i den anden ende af byen.

Samme aften var der almindelig „komsammen" 
i den store Reinoldi-restaurant midt i byen, hvor 
gamle venner hilste hinanden med et glas øl eller 
tre, og foruden var der naturligvis lejlighed til 
dans. Om lørdagen voksede skaren af amatører så 
kolossalt, at den samme restaurant knap nok kunne 
huse dem; for denne aftens arrangement stod de 
licenserede YLs, der i et lokale havde arrangeret 
en nydelig udstilling af YL-arbejder, fotos, diplo
mer m. v. Der er nu 116 licenserede YLs i Tysk
land, og denne aften blev YL nr. 100 — DJ5ZD — 
Irene fra Iserlohn — hyldet med taler, blomster 
samt en dejlig KB-modtager til alle bånd med ind
bygget pladespiller. Irene var ikke selv på noget 
tidspunkt klar over, at hun ville blive den heldige, 
hvorfor det var en stor overraskelse for hende, 
da YL-ernes formand — XYL, DJ3TP — Ella (popu
lært gennem flere år kaldt Tante Poula) — kaldte 
hende op for at modtage hyldesten af DARCs præ
sident OM Rapcke, DL1WA.

01, musik, dans og øl som aftenen før.
Når det foran er sagt, at stævneledelsen befandt 

sig i restaurant „Flora", skal det ikke forstås såle
des, at her sad den bare og isolerede og hyggede 
sig, nej, her var netop hele stævnets hjerte: Ledelse, 
indkvarteringsbureau, udstilling, stævnestationen 
m. m. m.

Stationen DLØKT var anbragt i kælderetagen, 
men ville man spare trinene derned, kunne man 
gerne det og alligevel følge med i, hvad der foregik 
der, da der var TV-transmission til lokalerne oven
over; alt for gæsterne. Restauranten er i øvrigt 
meget god og var meget søgt af amatørerne som 
spisested.

Pinsedag startede med den officielle åbning af 
stævnet i Westfalenhalle, beliggende kun et par 
hundrede meter fra „Flaro"; her indledtes med et 
par musiknumre efterfulgt af taler af DARCs præ
sident OM Rapcke, DL1WA, OM Schultheiss — 
DL1QK, kendt som forfatter til flere kortbølge
håndbøger, Dortmunds overborgmester samt over- 
postdirektør Schmidt som stedfortræder for post
ministeren; en særlig velkomst rettedes til de 
udenlandske amatører, og disse fik alle en DARC- 
vimpel samt af overpostdirektøren en tysk licens — 
alle begyndende med DJ0. Licensen var dog kun 
gyldig i stævnedagene, så der blev vist ikke brug- 
for den nogen steder.

Som sædvanlig var højdepunktet hamfesten, der 
afholdtes i Goldsaal med tilstødende lokaler i West
falenhalle. Til stede var formentlig op mod — må
ske over 3000 amatører med XYL og YL, og der 
indledtes med et strålende kabaretprogram, der vel 
varede et par timer. Herefter kom, hvad der vel 
skulle være en overraskelse, men som flere vist 
alligevel havde ventet — DJ6RF på scenen. Til op
lysning for danske amatører skal fortælles, at 6RF 
— frk Renée Francke er sangerinde og synger for

grammofonselskabet Jupiter i München, hvor hun 
selv bor; Renée, der er en meget tiltalende YL, 
sang et par sange for os og var vist iøvrigt ellers 
den mest optagne dame til ballet hele aftenen — 
og natten.

For en fuldstændigheds skyld bør også lige næv
nes, at der naturligvis som sædvanligt ved disse 
stævner var arrangeret rævejagter m. v., ligesom 
en række møder inden for de forskellige interesse
sfærer afvikledes, såsom DR-amatørerne, DX-fol- 
kene m. fl. Præmien til rævejagtsmesteren — en 
opstigning søndag eftermiddag pr. ballon — måtte 
på grund af vejret aflyses. I stedet for blev han 
kørt til lufthavnen og fik en rundtur over byen.

Til slut skal nævnes, at der i år var gæster fra 
England, Belgien, Holland, Frankrig, Svejts, Ita
lien, Østrig, Polen, USA, Argentina, Ætiopien, In
dien. Haiti, Finland og fra Danmark alene under
tegnede. Det er for lidt herfra, håber at se flere 
OZer næste gang — om to år, formentlig i Holsten.

Vy 73, OZ9FM,

*

Tekniske kurser i Storkøbenhavn.
Under forudsætning af, at det fornødne an

tal deltagere indmelder sig, oprettes der også 
i år under Københavns kommunes aftenskole 
kursus i radioteknik.

1. Begynderhold, hold nr. 521, hvorpå der 
undervises til den mundtlige prøve, tirsdag 
og torsdag aften a 2—2½ time.

2. Fortsætterhold, hold nr. 522, er specielt 
for deltagere, der har gennemgået begynder
undervisningen. Undervisningen lægger spe
cielt an på den skriftlige prøve og suppleres 
med praktiske forsøg, også med medbragt 
grej. Mandag og onsdag a 2½ time.

Begge kursus afholdes på Bispebjerg skole 
i perioden 1. oktober til 31. marts.

Indtegningen kan ske på enhver af de sæd
vanlige indskrivningsskoler den 5., 6. og 7. 
september, se opslag på plakatsøjlerne eller 
dagbladsannoncerne omkring 1. september. 
Undervisningen er gratis bortset fra indmel
delsesgebyr på 10 kr. Friplads kan opnås.

På blanketten anføres i rubriken om ønsket 
lærer: K. Staack-Petersen.

Kursus er normalt kun åbne for deltagere 
med adresse i Københavns kommune. Inter- 
eserede udenfor denne bedes indhente nær
mere oplysninger pr. telefon 78 06 67 senest
6. september.

Under F. O. F. i Herlev oprettes ligeledes 
kursus som i fjor. Dette er åbent for alle 
uden hensyn til adresse og afholdes fredage 
kl. 19,00—21,50. Undervisningen bliver anlagt 
på praktisk udførelse af forskellige konstruk
tioner efter elevernes ønske, suppleret med 
nogen teori.

Holdet starter antagelig fredag den 22.—9., 
og indmeldelse kan ske til telefon 94 47 96 ell, 
78 06 67 i dagene 30.—8. til 2,-9. Undervis
ningen er ligeledes her gratis bortset fra 
indtegningsgebyret på 10 kr.

73 de OZ2KF.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department) 

Hertil sendes al korrespondance  
vedrørende Traffic Department

The Scandinavian Activity Contest 1961.

Vi har modtaget reglerne for årets skandinaviske 
aktivitets-contest og bringer dem nedenstående, 
idet vi forlods tilføjer en kraftig appel til flest 
mulige OZ-amatører om at deltage i testen.

Regler for skandinaver:

I. Contest-perioder: CW Sept. 16 15,00 GMT til
Sept. 17 18,00 GMT

Fone Sept. 23 15,00 GMT til
Sept. 24 18,00 GMT

2. Contest opkald: Skandinaviske stationer anven
der CQ-test eller CQ-contest.

3. Bånd: 3,5 - 7 - 14 - 21 og 28 Mc.

4. Formål: Ikke-skandinaver skal forsøge at kon
takte flest mulige skandinaver. Skandinaviske 
stationer giver multiplirs i overensstemmelse 
med DXCC’s landsliste.

5. Konkurrence-klasser: a) enkelt operatør, b) mul- 
ti-operatører. Klubstation betragtes som multi- 
operatør-station under denne contest, selv om 
den kun er betjent af én operatør.

6. Kode-numre: Koderne består af et 6-cifret tal 
for cw og et 5-cifret/for fone: RS(T) + nr. — 
Numrene skal begynde med 001.

7. Points: Der gives 3 points for hver komplet 
qso med en ikke europæisk station og 2 points 
for en komplet qso med en europæisk.

8. Multiplikatorer: Slut-multiplikatoren er sum
men af lande kontaktet på hvert bånd efter 
DXCC’s landsliste — udenfor Skandinavien. — 
LA/P, OY og OX betragtes som hørende til Skan
dinavien under denne contest.

9. Slut-sum. Summen af multiplikatorer ganget 
med summen af qso-points giver slutresultatet.

10. Certifikater: De to højest-placerede stationer i 
hvert deltagende land i hver af de anførte kon

kurrence-klasser for både cw og fone modtager 
SAC-diplomet. Afhængigt af deltagerantallet fra 
hvert land vil arrangørerne overveje udstedel
sen af eventuelt flere diplomer.

II. Contest-logs: Der skal føres log for hvert bånd 
separat, og et blad med samlet opstilling for alle

E. .D. R. er med i Forum,

hvor den store radio- og fjernsynsudstilling foregår
i tiden 1. til 10. sept.

Belært af dårlige erfaringer fra tidligere år, har 
EDR ingen sendestation i gang på udstillingen, men 
den søger ved en smuk stand at påkalde publikums 
opmærksomhed.

Vi glæder os til at hilse på de mange EDR-folk.
6PA.

bånd. Konkurrence-klassen skal anføres på log
gen. Der indsendes separate logs for henholds
vis cw og fone. Logs skal indsendes med sidste 
poststemplingsdato: 20. okt. 1961 og adresseres 
til

NRRL, Traffic-Department 
Box 898,
Oslo — Norge.

12. Contest-komitéens afgørelse er endelig og defi
nitiv. Ret til ændring i disse regler forbeholdes. 
Enhver deltager må huske at bekræfte sine for
bindelser med qsl-kort.

NRRL. Traffic Department 
Ragnar Otterstadt, LA5HE.

Den 2. asiatiske DX Contest.
Fra lørdag d. 26. aug. 1961 kl. 10,00 GMT til søndag 

d. 27. aug. 1961 kl. 16,00 GMT afholdes den 2. asiati
ske DX-Contest med Japan Amateur Radio League 
som arrangør.

Opkaldet er: CQ AA, og den foregår på båndene: 
3,5 - 7 - 14 - '21 og 28 Mc, og der benyttes kun cw. 

Der er to klasser:
a) Enkelt bånd — enkelt operatør.
b) Multi bånd — enkelt operatør.

Der er ingen begrænsning for antal af sendere 
og modtagere, der benyttes under testen, og der 
må anvendes maksimum input i h. t. deltagerens 
licens. Der udveksles følgende koder:

a) for OM stationer.
Der udveksles en 5-cifret kode bestående 
af RST + deltagerens alder.

b) for YL stationer:
Der udveksles en 5-cifret kode bestående 
af RST + 00.

Der gives points på følgende måde 
for ikke-asiatiske stationer:
1 point for hver kontakt med en asiatisk 
station samt en multiplikator på 1 for hvert 
kontaktet asiatisk land. Lande efter DXCC 
listen.

Resultatet udregnes således:
a) Resultatet for enkelt bånds deltagelse er 

summen af qso-points multipliceret med 
antallet af lande på det pågældende bånd.

b) Resultatet for multi-bands er summen af 
qso-points på alle bånd, multipliceret med 
summen af antal lande på alle bånd.

Der gives diplomer for:
a) Enkelt bånd: den bedst placerede operatør 

i hvert deltagende land.
b) Multi-bands: de 3 bedst placerede operatø

rer i hvert deltagende land.
Desuden vil der blive skænket en pokal til den 

højest scorende operatør på multi bands i hvert 
kontinent.

Loggene, der for multi-bands skal være ledsaget 
af et oversigtsskema, skal være poststemplet senest 
d. 30. sept. 1961' og adresser’es til

J. A. R. L. Att: Contest Committee.
P. O. Box 377, Tokyo Central, Japan.

Contest komitéens afgørelse er endelig.

Danske placeringer
i den første asiatiske contest 1960 blev følgende:

OZ9N M 176 points.
OZ7OF M 28 points.
OZ3CF 14 144 points.
OZ7BQ 14 21 points.
OZ8KB 14 18 points.
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Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedrørende amatør-radiosendetilladelser:

Nye tilladelser:
C OZ1JD, J. Andersen, Høvænget 2, Viby Jylland.

C OZ1GI, 6774, G. Jeppesen, Heltborg pr. Hurup, 
Thy.

C OZ1ME, 8036, H. P. E Madsen, Faarup pr. Rød
kærsbro.

C O.Z1MS, 8031, K. E. Simonsen, Jernbanegade 14, 
Rødkærsbro.

C OZ1VK, 8013, V. Kristensen, Tjørnealle 9, Sla
gelse.

B OZ2LN, 7695, A. L. Jensen, Ebbelnæs Skole pr. 
Stege.

B OZ3CN, 7283,, J. C. N Thomsen, „Marienlund", 
Kirkegade, Ikast.

C OZ3GK, 8032, H. G. Knudsen, Bjerrevej 6, Rød
kærsbro.

C OZ3GN, 8041, G. K. Schjødt, Søndergade 7, Rød
kærsbro.

C OZ3ON, 8042, C. O. Wissing-Hauerslev, Nytorv 
3, Viborg.

C OZ3RM, 7547, B. H. Munkesø, Søborg Hovedgade 
119, 4. tv., Søborg.

C OZ3RV, R, Viby, Klank pr. Galten.
C O.Z3VO, 7522, H. E. Olsen, Tystrup pr. Fugle

bjerg.
C OZ4DJ, H. Jakobsen, Danmarksgade 17, Frede

rikshavn.
C OZ4LI, 7778, D. D. Olsen, Brandholms Alle 13 C,
1. th., Vanløse.

C OZ5DJ, 7890, S. Jensen, Hjørnet, Solhøjvej pr. 
Hedehusene.

C OZ5NL, 7745, H. Larsen, Hvidovregade 6, st. tv., 
Hvidovre.

B OZ5QP, K. Werner, Kystvej 26, Hornbæk.
B OZ5RU, 7635, J. Rubin, Myrtoften 33, Gentofte.

C OZ6AF, 7840, A. O. Hansen, Sdr. Boulevard 38D, 
Odense.

C OZ6FJ, 7617, O. F. Jensen, Askely, Tyvelse pr. 
Vrangstrup.

C OZ6IR, 8035, A. Isager, Rødkærsbro.
B OZ6HV, 7984, P. E. Holm, Drosselvej 27, Brem- 

dal pr. Struer.
B OZ6LD, 6008, N. O. Krause, „Egehus", Skovvæn

gets Alle, Farum.
C OZ7EC, 7377, E. Christiansen, Færgegaardsvej 

64, Vordingborg.
C OZ7LJ, 7514, J. R. Hansen, Holsteinborgvej 18, 2., 

Vanløse.
C OZ7OG, 7852, O. J. Godsk, Laven.

C OZ8CE, 8037 C. B. Nissen, Odgaardsvej 15, Skive.
C O.Z8RE, 7362, E. Illum, Skalbjergvej 40, Odense.

B OZ9FH, E. F. Hansen, Frankrigshusene 11, st., 
København S. (Genudstedelse).

B OZ9FL, 7440, F. Laursen, Norup.
C OZ9ST, 3918, W. S. Nielsen, Kridthøjvænget 74,
3. th., Højbjerg.
C OZ9TS, 7513, T. Sørensen, Lindved pr. Hjallese.

Inddragelse:

B OX3NK, N. O. Krause, Sletten, Julianehaab.

Ændring fra kategori B til kategori A.
A OZ2AF, K. Grønbech, Bogholder Alle 24, st. th., 

Vanløse.
A OZ3BV, B. V. Tersbøl, Jernbanegade 25, Vam

drup.
A OZ3EC, E. R. Christensen, Anemonevej 4, Hel

singør.

A OZ3PL, P. G. Larsen, Grynmøllen 4, Hjallese.
A OZ3SN, S. Nielsen, Holstedvej 11, Bolbro.
A OZ4PS, P. L. Sørensen, Vedbendvej 15, Odense. 
A OZ6RL, U. J. Krarup, Carl Baggers Alle 35, 

Fruens Bøge.
A OZ8LD, O. Larsen, Middelfartvej 154, Bolbro.
A OZ8NO, P. Nielsen, Abigaelsvej 34, 1., Odense. 
A OZ9WF, G. K. Frederiksen, Jernbanegade 3, 6.. 

Middelfart.

Ændring fra kategori C til kategori B.
B OZ1FL, H. C. U. Jørholt, Hegnsvej 83, Nærum. 
B OZ1QL, S. Kullmann, Bredevej 19, Virum.
B OZ2UD, E. R. T. Olesen, Lejre Maskinfabrik, 

Lejre.
B OZ3SD, S. F. D. Lausen, Brøndbyøster Torv 77,

5., Hvidovre.
B OZ4JO, J. B Nielsen, Tranekærsvej 6, Randers. 
B OZ6JS, J. H. Svendsen, c/o Hallenberg, Lyngby

vej 61, København Ø.
B OZ6KL, J. Keller-Larsen, Axelhøj 38, Vanløse.
B OZ6ST, S. E. Steffensen, Askimvej 12, Virum.
B OZ7HI, H. Larsen, Ramsing.
B OZ7II, J. V. Hermansen, Kollerødvej 7, Allerød. 
B OZ7OR, H. O. Hansen, Lærkevej 46, Roskilde.
B OZ7PP, P. Petersen, Raklev pr. Kalundborg.
B OZ7TO, T. Orland, Virumvej 69 A, Virum.
B OZ8HD, H. F. Dalin, Stærevej 8, 3., København 

NV.
B OZ8KN, K. Nielsen, Raadmand Billesvej 145, 

København, Brønshøj.
B OZ8US, I. Ussing, Torsvang 101, Lyngby.



Resultaterne fra SAC 1960.
Fra SSA har vi nu modtaget resultatlisten fra 

SAC-contesten 1960, der gav følgende indbyrdes 
placering mellem de nordiske lande:

Nr. 1. SRAL 1 436 045 points
Nr. 2. SSA 1 148 517 points
Nr. 3. NRRL 284 914 points
Nr. 4. EDR 138 209 points

For de enkelte danske stationer blev resultaterne 
følgende:

CW enkelt operatør *)
Nr. 1. OZ9N 269 623 60 37380 points.
Nr. 2. OZ7OF 160 371 41 15211 points.
Nr. 3. OZ4H 129 319 38 12122 points.
Nr. 4. OZ5S 131 273 34 9282 points.
Nr. 5. OZ7BZ 189 447 20 8940 points.
Nr. 6. OZ3CF 121 262 33 8646 points.
Nr. 7. OZ6HS 132 323 24 7752 points.
Nr. 8. OZ7BW 77 164 31 5084 points.
Nr. 9. OZ2NU 101 208 23 4784 points.
Nr. 10. OZ7GN 61 126 30 3780 points.
Nr.ll. OZ3LF 80 172 18 3096 points.
Nr. 12. OZ8EA 54 113 26 2938 points.
Nr. 13. OZ5WJ 44 91 17 1547 points.
Nr. 14. OZ7B'Q 31 71 12 852 points.
Nr. 15. OZ8QW 9 18 3 54 points.

*) Tallene efter kaldesignalet angiver i rækkefølge: 
Antal QSO’s — Antal QSO-points — Multipliktor 
— Slutsum.

Fone enkelt operatør
Nr. 1. OZ4WR 116 280 30 8400 points.
Nr. 2. OZ3LI 62 132 24 3168 points.
Nr. 3. OZ3KE 45  96 22 2112 points.
Nr. 4. OZ1PR 32 64 19 1216 points.
Nr. 5. OZ7DX 21 42 13 546 points.
Nr. 6. OZ7JV 14 28 ‘ 6 168 points.

Check-logs fra OZ5JT og OY7ML.
Desuden deltog

OX3UD 34 87 13 1131 points,
som eneste OX-station.

The USA-Counties Award.
Et nyt stort certificat — i slægt med de bedste, 

vi kender indenfor amatør-radio — her set dagens 
lys med „CQ-Magazine“ som udsteder. Det giver 
et nyt mål for de aktive amatører at stræbe frem 
til, giver ny spændende timer ved sender og mod
tager. Det drejer sig om intet mindre end at arbej
de frem mod opnåelsen af forbindelse med samt
lige 3078 forskellige amerikanske grevskaber i samt
lige 50 US stater. Men undervejs hertil er der for
skellige resultater, der giver specielle diplomer 
efter nedenstående skala:

Klasse Krævede antal Krævede an
grevskaber stater

USA—500 500 vilkårligt
USA—1000 1000 25
USA—1500 1500 45
USA—2000 2000 50
USA—2500 2500 50
USA—3000 3000 50

Hertil kommer så USA-3078-CA for alle grev
skaber, og den, der opnår dette diplom, modtager 
endvidere en æres-plaquette.

Diplomerne kan opnås for forbindelser på ét bånd 
eller på flere og for cw eller fone alene eller blan
det.

Til identificering af grevskaber — såfremt disse 
ikke står påtrykt qsl-kortet, anbefales det at an
skaffe sig „The Directory of Post Offices" (P. O. D. 
Publication nr. 26), som kan fås fra:

Superintedent of Documents,
U. S. Government Printing Office, 
Washington 25, D. C. — USA 

til en pris af 2,25 dollars.
For portable eller mobile stationer skal post

stemplet identificere grevskabet, med mindre infor
mationer angivet på qsl-kortet giver anden positiv 
Identification. I tilfælde af tvivl om lokalisation 
skal mobile stationer opgive den nærmeste større 
by.

I tilfælde af, at den øjeblikkelige qth er i byer, 
parker, reservater ikke beliggende i noget officielt 
grevskab, må ansøgeren kræve et af de tilstødende 
grevskaber som kredit.

For at holde regnskab med alle forbindelser og 
qsl-kort til dette specielle diplom, har „CQ“ frem
stillet en speciel resultat-bog, som også skal benyt
tes til ansøgningen. Denne bog indeholder skemaer 
for ansøgnings-formål, et kort over USA-grevska- 
berne og specielle kort for hver af de 50 stater 
med grænserne for deres grevskaber o. s. v.

En sådan bog skal benyttes ved ansøgningen ved 
enhver af klasserne indenfor dette diplom. Man kan 
således i intet tilfælde henvise til opnåelsen af 
diplomet for en lavere klasse 

Disse rekordbøger kan fås direkte fra 
CQ Magazine 
300 West 43rd Street,
New York 36, USA. 

til en pris af 1,25 dollar. Det anbefales at anskafte 
sig to eksemplarer — et til brug for eventuel an
søgning og et til personligt brug.

I tilfælde af ansøgning sendes den korrekt ud
fyldte rekord-bog samt de officielle ansøgnings
skemaer samt en diplomafgift på 1 dollar eller 10 
internationale svarkuponer samt de til ansøgningen 
svarende qsl-kort til EDRs Traffic Department, der 
er autoriseret til at kontrollere kortene.

For egen regning vil vi gerne tilføje, at oven
nævnte „rekord-bog“ med de deri værende kort 
over de forskellige stater vil være til hjælp for 
enhver diplom-jæger, ikke blot for opnåelsen af 
dette diplom, men også for opnåelsen af mange af 
de diplomer, der er udstedt af amatør-klubberne 
rundt omkring i de forskellige stater.

OK boys, her er virkeligt et job at tage fat på.

Deltagelse i tester m. m.
  Fra en af vore ivrige, nye amatører har Tr. Dept. 

modtaget et brev med opfordring til at bringe en 
artikel i „OZ“, der omhandler tester, log for tester
o. lign., så de nye amatører også kan være med i 
disse begivenheder.

Således foranlediget skal Tr. Dept. til næste „OZ“ 
komme med nogle retningslinier, der forhåbentlig 
må virke ansporende, således at det danske delta
gertal — ikke mindst i de nordiske tester — påny 
må vise en stigende tendens.

Atter aktiv.
Vince (PJ2ME) er gradvis på vej tilbage til sin 

gamle aktive indsats på amatørbåndene efter kata
strofen sidste år, der ramte øen og ødelagde hele 
hans udstyr. Han findes nu hver søndag kl. 16.00 
GMT på 21,100 kc.

Ontario DX Association
har publiceret en meddelelse, hvori de bl. a. skri
ver:

„Før 10. marts 1960 var det almindelig praksis, at 
DX-operatører, der arbejdede med 20 m SSB, tune
de frekvensområdet mellem 14,300—14.350 kc.

En omhyggelig tuning af disse 50 kc i dag vil give 
et fuldstændigt andet billede.
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En solid masse af S 9 + + signaler fra nord-ame
rikanske stationer vil blive hørt.

Resultatet er, at ingen — indbefattet W/K statio
nerne — er lykkelige over situationen, som den 
er i dag. Her i Canada har de DX-minded SSB- 
operatører energisk forsøgt at gøre DX-operatø- 
rerne rundt om i verden forståeligt, at frekvensen 
for VE’s og DX er under 14,2 Mc — eller nærmere 
frekvensbåndet mellem 14.100 og 14.100 kc/s, (eller 
14.125, hvis aktiviteten ikke varierer over 40 kc/s).

Indtil fornylig har vi været „wee voices crying 
out in the wilderness", men gennem de sidste uger 
har adskillige DX-stationer favoriseret den „lave 
ende“ med deres nærværelse, bl. a. VR6AC, ZD1ES, 
ZD3P, HA9OZ, LZ1WD, VP2AB, VK3AHO, ZL3IA, 
GI3KVQ, ZL1ATQ og mange andre.

Den fornylig stiftede Ontario DX Association er 
for alvor gået ind for at støtte og foranledige ver
densomspændende anvendelse af dette frekvens
bånd for regulære internationale SSB-kontakter“.

— og hvad ARRL siger.
Når vi har bragt ovenstående, må vi nødvendig

vis også bringe nedenstående udsnit af leder-artik
len i juli-nummeret af QST:

„Ledelsen for ARRL har nu opfordret alle U. S. 
og U. S. besiddelsers amatører til frivilligt at und
gå transmission mellem 14.335 og 14.350 kc, hvilket 
afsætter et område inden for hvilket ssb,-amatører 
oversøs kan arbejde uden interferens fra W/K 
stationer.

Dette program er opstillet i Deres interesse. Det 
kan kun gøres effektivt ved fuldt samarbejde fra 
de aktive sideband-operatører uden for de Forene
de Stater. Det vil naturligvis tage nogen tid at få 
nyheden om denne plan publiceret til alle amatø
rer, der anvender 14 mc. Lederen i juli, QST er det 
første trin i denne retning".
Gabon.

Det er meddelt, at to stationer er aktive fra Ga
bon på 21 Mc/s med AM.
Grand Turks Island
er også i æteren med VP5GT med 14 mc/s CW, og 
endvidere arbejder George med SSB i den „lave 
ende" af 14 Mc.
Kure Island.

Jim, KH6EDY, har været aktiv både på ssb og 
cw. Bedste tid for ssb-contacts er i de tidlige 
morgentimer omkring 06,00 GMT, eventuelt via 
VE7ZM. Jim arbejder normalt omkring 14,340 kc, 
men han kigger også efter europæere i den „lave 
ende" af 14 Mc.
Pacific DXpedition.

Fra 9. august og indtil 4. sept. vil ZL3GX, Wynn, 
foretage et trip til forskellige øer i Pacific indbe
fattet VR4, FK8 og YJ1. Vi har ikke andre detaljer, 
men følgende frekvenser vil blive benyttet:

SSB: 14306 - 14348 - 21406 og 21448.
CW: 14040 - 21040.

British Samoa.
Det er rapporteret, at ZM6AB er aktiv på 14 

mc/s cw, og at han er kontaktet i W-land omkring
06,00 GMT.
14 Mc AM.

VK9AM er aktiv på Nauru Island på AM lige 
under det amerikanske fone bånd 14 mc, og det 
samme gælder for VR4CB fra Salamons Islands. 
Somalia.

For de, der er interesseret i forbindelse med 
Somalia, kan det meddeles, at 601LB og 601MT er 
aktive på 14 mc/c CW, medens 601DRS repræsente
rer ssb.

Den årlige IARU Reg. I. VHF-Contest.

Det er i år SSA, der står som arrangør af den 
årlige IARU Reg. I. VHF-Contest, som vil finde 
sted fra d. 2. sept. 1961 kl. 18.00 GMT til d. 3. sept. 
1961 kl. 12.00 GMT.

Con testens regler er følgende:
1. Contesten er åben for alle licenserede amatører 

indenfor Reg. I. Logs fra Multi-operatør-statio- 
ner vil blive accepterede, for så vidt kun eet 
kaldesignal bliver benyttet.

2. Contest afdelinger:
Contesten vil omfatte følgende afdelinger:
(I) Faste stationer 144 Mc/s.
(II) Portable/mobile stationer 144 Mc/s.
(III) Faste stationer 420 Mc/s.
(IV) Portable/mobile stationer 420 Mc/s.
(V) Faste stationer 1250 Mc/s.
(VI) Portable/mobile stationer 1250 Mc/s. 
Portable/mobile stationer skal arbejde fra samme 
lokalitet under hele testen.
Faste stationer skal opgive deres nøjagtige QTH, 
men hvis de arbejder fra QTH opgivet i call- 
book, er dette ikke nødvendigt. Portable/mobile 
stationer skal opgive deres QTH i afstand og ret
ning fra nærmeste by,. eller-. ved hjælp af QRA 
Locato.
Alle deltagere må være licenserede, og licens
bestemmelserne skal strengt overholdes.

3. Antal af QSOs.
- Enhver station må kun kontaktes én gang på 

hvert bånd, hvad enten det er faste, portable eller 
mobile. Såfremt en station skulle blive kontaktet 
igen på det samme bånd, vil kun en af forbin
delserne komme til at tælle i konkurrencen, men 
den skal føres i loggen og mærkes tydeligt som 
duplikat.

4. Forbindelserne må gennemføres på Al, A3, A3a 
eller F3.

5. Kode-grupper.
Kode-grupper udveksles i hver QSO, og de skal 
bestå af RS eller RST efterfulgt af et serie-nr. 
begyndende med 001 for den første kontakt og 
derefter stigende med 1 for hver efterfølgende 
QSO.
QTH skal opgives som anført under § 2.

6. Points.
1 point gives for hver kilometer i afstand til den 
kontaktede station. Slutsummen skal anføres i det 
øverste højre hjørne på det første blad i loggen.

7. Logs.
Logs skal udføres som i det efterfølgende viste 
eksempel. Den sendes i 2 eksemplarer senest d. 17. 
sept. 1961 (poststemplet er afgørende) til EDRs 
Trafflc Department. Senere indgåede logs vil ikke 
blive medregnet i contesten.

8. Diskvalifikation.
Deltagere, som overtræder de gældende regler, 
vil blive diskvalificerede. Mindre fejl vil med
føre tab af points. Fejl i kaldesignaler eller i ko- 
degrupper vil blive bedømt efter følgende skala: 
1 fejl 25 %, 2 fejl 50 °/o og 3 fejl 100 °/o reduktion 
af de krævede points for de pågældende 2 sta
tioner 1 den pågældende QSO.
En krævet forbindelse vil blive annulleret a) for 
en fuldstændig forkert QTH og b) for en tidsfejl 
på mere end 10 minutter.

9. Diplomer.
Vinderen af hver sektion vil modtage et diplom.

OZ2NU.
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DX-mandstesten 1960 er nu afsluttet.
OZ2KD har nu afsluttet udregningerne for DX- 

mandstesten i 1960 efter de senest indgåede QSL- 
kort, og resultatlisten findes nedenstående.

Hermed har vi foreløbig sluttet denne serie af 
konkurrencer, som har været interessant, så længe 
den har stået på.

Men der skal fornyelse til, og vi vil forsøge fra 
nytår at starte en ny form for konkurrence, uden 
at vi dog i dag har bestemt os for nogen speciel. 
I de kommende par måneder er vi derfor lydhøre 
over for eventuelle forslag fra vore medlemmer.

Atter i år gik sejren til Odense ved OZ6RL, som 
erstattede OZ4RT på førstepladsen.

Vi gratulerer EDRs DX-mester 1960 samt de øv
rige vindere til resultaterne.

Slutresultatet af DX-mandstesten 1960. 
Opgørelse pr. 1. august 1961.

3,5 7 14 21 28 Bonus Ialt
OZ6RL 17 36 72 73 29 61 288
OZ2NU 19 45 84 43 34 50 275
OZ7SN 12 16 60 66 43 22 219
OZ5KG 147 2 149
OZ7GN 10 23 46 24 5 6 114
OZ8HC 7 19 33 18 17 94
OX3DL 5 49 25 7 86
OZ4FF 8 11 34 9 6 14 82
OZ7OF 4 14 20 13 9 4 64
OX3UD 54 2 56

Vindere af de enkelte bånd.

Vinder af 3,5 mc/s OZ2NU 19 points.
Vinder af 7 mc/s OZ2NU 45 points.
Vinder af 14 mc/s OZ5KG 147 points.
Vinder af 21 mc/s OZ6RL 73 points.
Vinder af 28 mc/s OZ7SN 43 points.

Til slut skal der lyde en tak til OZ2KD, der gen
nem de tre år har haft arbejdet med at kontrollere 
de indgåede kort og udregne de dertil hørende 
points. OZ2NU.

Agurketiden, der sidste år var den bedste dx tid, 
syntes i år langtfra at skulle kunne byde på, hvad 
man måtte ønske. Vi nærmer os hastigt solplet- 
minimumet, og der er al udsigt til, at også 15 meter 
inden årets udgang vil blive så dårligt, at man må 
opgive at køre regelmæssig dx deroppe. Det vil 
nok være en stor fordel allerede nu, hvis det ikke 
allerede er sket, at få ordnet antennerne til 40 og 
80 meter, for det er her nede, vi i den kommende 
vinter skal kunne lave de fine dx forbindelser. 20 
meter holder sig stadig meget pænt, men der er 
dog stadig længere og længere mellem de store 
åbninger, men der skulle her fortsat kunne laves 
en masse, ikke mindst fordi der altid er stationer 
i gang på dette bånd.

Det forlyder, at PY7LJ på Fernando Noronha skal 
blive på øen endnu et års tid. Han er aktiv på 20 
meter.

På St. Helena er ZD7SE aktiv på 20 meter cw 
omkring 21z, ZD7SA er også dernede, men. han er 
mindre aktiv.

5U7AC i Niger Republic er igang næsten hver 
aften på 14085 kc, hvor han kalder cq eller på 025. 
5U7AH er også aktiv herfra, men han er mest på 15 
meter.

Der går stadig mange rygter om aktivitet i Alba
nien, sidst forlyder det, at ZA1KFF og 1KFA skulle 
være aktive på 20 meter cw om morgenen, samt at 
1KFJ skulle være i færd med at lave SSB grej. Der 
har også været tale om, at nogle østtyskere ville 
tage derned på en dx-peditlon.

MP4MAH har nu forladt Muscat-Oman området 
og er taget tilbage til VU2TA, der er foreløbig ingen 
fast aktivitet fra dette område.

Damao og Diu, der tilsammen med Goa udgør de 
portugisiske enklaver i Indien, er nu blevet aner
kendt som selvstændige lande til DXCC efter 1. okt. 
61, prefix er CR8 for alle tre områder.

PK1SX, der tidligere kørte som K3HVN/PK, er 
derimod ikke i øjeblikket god til DXCC, når han 
bruger PK prefix, fordi den Indonesiske Republik 
ikke i almindelighed tillader amatørtrafik med 
udenlandske amatører. Der er imidlertid en lille 
chance for, at han kan blive godkendt, ligesom 
OD5CT kunne, da han kørte de „forbudte lande“ 
ude i Bagindien.

ZL3DX vil mellem den 9. aug. og 4. sept. rejse 
lidt rundt på Stillehavet, han agter at køre fra 
Soloman Is. VR4, Caledonia FK8, New Hebrides YJ1, 
hans frekvenser vil være SSB: 14306 - 14348 - 21406. 
CW: 14040 - 21040.

Stationen på Kure Is, er KH6EDY, og de er 
aktive på 20 meter SSB omkring 06—07z, frekven
sen er ca. 14340 kc. Hvis du skulle være heldig at 
få QSO, så glem ikke at skrive operatørens navn 
på QSL kortet.

VR4CB på Soloman Is. er igang med AM i den 
lave ende af 20 meter omkring 07z, hans QSL skal 
sendes til W7PHO.

Skulle du være så heldig at komme forbi Ber- 
muda, så koster det £3 at få lov til at føje /VP9 
til dit call.

UA1KED, der er på Franz Josef Land, vil rejse 
hjem i udgangen af august måned, og han vil så 
begynde at sende QSL kort.

3CF har holdt ferie det meste af måneden, men 
har alligevel tid til at lave to nye lande, nemlig 
ZS6BCA på 20 m og 5N2LKZ på 15 m.

5DX har været lidt mere aktiv og har på 20 m fået 
SM5BUG/9Q5, 5N2LKZ, VS1FZ, VS6EP, VP7NQ, 
CE1AD, HH2CB, HK1QQ, PY7LJ, TF5TP, CT3AY, 
SVØWT Creta, 5A3CA; efter hele denne stribe er 
han nået op på 102 workede til DXCC.

7KV har både fået tid til at lave dx og holde 
ferie, han foreslår, at vi går over til at anføre tider 
på de forskellige QSOer, så man har noget at gå 
frem efter, hvis man vil jagte en speciel station. 
På 20 m er der opnået: KP4AWF 05, HS1R 17, 
LA8YB/P 22 (Jan Mayen), UA0KID 07 (Bering 
63 N. 179 0.), UH8DA 19, UA0AZ 07 (Dickson Is.) 
UH8BI 19, JA0WW/MM 22 (arabiske hav) LX3FA 
18, DM2XLO/XZ2 18, HV1CN 19, XRA 22, (han lå 
ud for Argentina). HK1QQ 05. HI8DGC 06, PZ1AQ 
22, KR6KS 19, KZ5LC 21, ZP5OG 22, KV4CE 21, 
5R8AB 18, K2BBY/KL7 05, YV4BE 23, KV4AA 21, 
5R8 er et nyt prefix for Madagaskar. Da prefixet 
XQA-XRZ tilhører Chile, kunne det tyde på, at 
XR2 er det samme som CE - - -/MM.
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7JV og 7BQ har benyttet den forløbne måned til 
at bygge nye sendere, så der er ikke noget spæn
dende fra denne kant denne gang.

QSL-adresser:
5R8AB, box 587, Tananarive, Malagasy Republique, 

Africa.
PZ1AQ, Paranam, Surinam.
HI8DGC, Apart. 152, San Cristobal, Dominican 

Republic. el via ISWL, London.
HS1R, via 5021.
SVØWT, via ISWL.
W 1, G 1 De Grenier, W1GKK 109, Gallup st., 

North Adams, Mass.
W 2, North Jersey DX ASS POBOX 666, Hillside, 

N. J.
W 3, Jesse Bieberman, W3KT, POBOX 400, Bala- 

Cynwyd, Pa.
W 4, T. M. Moss, W4HYW, Box 644, Municipal 

airport branch, Atlanta, Ga.
W 5, B. A. Beard, W5ADZ, PO Box 25172, 

Houston 5, Texas.
W 6, San Diego DX Club, box 16006. San Diego 

16, Calif.
W 7, Salem Amateur Radio Club. PO box 61, 

Salem, Oregon.
W 8, W. E Musgrave, W8NGW, 1245 E187th. st., 

Cleveland 10, Ohio.
W 9, J. F. Oberg, W9DSO, 2601, Gordon Drive 

Flossmoor, 111.
W 0, A. A. Smith, WØDMA, 38 East Maine St., 

Caledonia, Minn.
Det var alt for denne gang, vel mødt i næste 

måned.

73 og god jagt!
OZ7BQ/Joe.

Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Resultatliste for 2 meter klubbens VHF Field Day 
17.—18. juni 1961.

1 OZ2ES 3.839.700 23 OZ9KK 77.736
2 SM7AED 2.195.172 24 OZ2EDR 67.725
3 SM7BZX 2.114.700 25 OZ3HV 65.150
4 OZ2AF 1.307.871 26 OZ5MT 50.520
5 OZ7HJ 770.850 27 OZ6FL 47.264
6 OZ5AB 740.015 28 OZ7G 45.720
7 SM7BAE 676.832 29 OZ7AI 45.672
8 OZ9AC 625.890 30 OZ6PB 30.912
9 OZ9OR 567.805 31 OZ4LI 29.550

10 OZ8ME 515.830 32 OZ5HO 26.999
11 OZ3NH 427.360 33 OZ6KE 25.480
12 OZ8BO 328.944 34 OZ2PU 24.129
13 OZ8SOR 282.240 35 OZ6CB 13.377
14 OZ4EDR 275.243 36 OZ1EP 13.100
15 SM7BE 234.000 37 OZ8UX 12.250
16 OZ4KO 192.744 38 SM6PU 12.240
17 OZ6RI 163.275 39 OZ7NR/P 8.280
18 OZ7R 109.600 40 SM7ASN 7.800
19 OZ7TW 98.430 41 OZ9HN 1.080
20 SM7ZN 83.800 42 OZ1NN 488
21 OZ5BK 81.243 43 OZ5XY 105
22 OZ5J 80.757 44 OZ3XW 50

Checklogs er modtaget fra følgende:
OZ2QE, OZ3JN, OZ4D, OZ4EK, OZ4PP, OZ5MK, 

OZ7BR, OZ7NH, OZ8HK, SM7FQ, PA0JEP, 
PA0LX, PA0MCK, PA0NAM, PA0RLS, PA0LVP, 
DL6QS.

En del af de danske logs er betragtede som check
logs, fordi de har manglet angivelse af modparter
nes QTH’er eller kilometerangivelse.

Logs manglede fra 14 OZ calls og 8 SM ealls. 
SM7BAE havde QSO med DL9AR (405 km) på 

70 cm — 57 begge veje.
DJ5UK (Dortmund, 470 km) var RS 58 hos OZ2ES 

trods lille input — DJ5UK kørte med 2 Watt på et 
ECC 81 PA-trin.

En oversigt over deltagelsen ser således ud:
OZ SM D PA ON F ialt 

Testlogs 37 7 — — — — 44
Checklogs                  9  1  1    6 — — 17
Manglende logs                   14 8 — — — — 17
Udenlandske stns m.
mere end 1 QSO                  31 5 4 — 40
Udenlandske stns m.
1 QSO — — 24 6 4 1 35

Ialt 60 16 56 17 8 1 158 calls

Aktiviteten har ikke været overvældende stor 
i juli; vi har jo ikke allesammen mulighed for at 
tage en VHF-station med os, når vi rejser på 
ferie.

At vi burde have det, er en hel anden ting. Har 
man eget køretøj, ligger det da nær at bygge en 
2-meter station ind i vognen og sætte en Halo på 
taget. Og en „lommebåret" VHF-station, ganske vist 
kun med et output af størrelsesordenen 10 til 100 
Milliwatt, men alligevel særdeles anvendelig fra en 
bakketop, lader sig som bekendt bygge, nu da vi
1 OC 171 og AF 102 har transistorer, der kan 
arbejde på 2 meter.

Der er ingen, der siger, at vi er forpligtet til at 
bygge hele herligheden, sender og modtager med 
batteri, ind i en elegant lakeret 50-styks cigaret
æske, som OZ1PL i sin tid demonstrerede det for
2-meter klubben. Mindre — eller rettere sagt større 
— kan også gøre det. Modtageren kan f. eks. være 
superregenerativ, for den sags skyld uden HF-trin. 
De erfaringer, der i det sidste års tid er gjort af 
OZ1LC og andre, har vist, at en superregenerativ 
transistordetektor er mere følsom end en rørdetek
tor, selv om det også her gælder, at et HF-trin 
foran gør underværker.

Forskellige københavnske amatører sysler for 
tiden med en senderopstilling med ialt 5 transisto
rer: Ose. på 24 Mc, tripler til 72 Mc, dobler til 144 
Mc, alle med OC 171, efterfulgt af et PA-trin med
2 stk. parallelforbundne AF 102, der ved 12 volt 
kan præstere et output mellem 100 og 150 Milliwatt. 
Der moduleres med en OC 72. Senderen skal sam
menbygges med en modtager af supertypen, dette 
af hensyn til fornøden selektivitet og modtagelse 
af CW; men de nærmere retningslinier for mod
tageren er endnu ikke fastlagt. Senderen er deri
mod foreløbig bygget i 2 eksemplarer, der begge 
har præsenteret sig pænt på båndet. — Nærmere 
herom i et senere nummer.

Københavnerne er naturligvis ikke de eneste, der 
har eksperimenteret med transistorer. OZ4KO 

(Ikast) har bygget, hvad der vel nok er den enkle
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ste transistoriserede VHF-sender, der kan tænkes, 
nemlig en selvsvinger på 72 Mc plus en dobler. 
Begge transistorer er OC 171. Modulationen er FM, 
således som i sin tid angivet af OZ6OH. 4KO har 
med denne lille sender og et input på ca. 40 Milli- 
watt bl. a. haft 'QSO med OZ3NH. Det er en afstand 
på 45 km, og selv om 4KO brugte sin store antenne, 
er det dog en antagelig præstation.

Måske vi også burde se at gøre alvor at af lave 
frekvensdetektorer til vore modtagere?

72 Mc VFO i 2-meter senderen?
4KO har nu vist os, at det kan gøres — ideen 

stammer vist nok fra 6OH. Og med det lave effekt
niveau, hvormed en transistor arbejder, skulle man 
jo mene, at netop transistorerne er vejen frem, 
hvor det gælder VFO til 2-meter senderen.

Men det kan også gøres med rør. Det australske 
tidsskrift „Amateur Radio" for maj 1961 bragte en 
konstruktionsartikel „A 72 Mc VFO for 144 Mc 
Drive“, omhandlende en pushpull oscillator med 
ECC 81, der anvender en Lecherkreds af 2,5 mm
0 kobbertråd, og som ellers er helt ordinær, dog 
med den lille undtagelse, at rørernes katoder, der 
er forbundet sammen, ikke går direkte til stel, 
men gennem en uafkoblet modstand på 1 k. Denne 
frembringer negativ tilbagekobling, hvorved der 
opnås en højere grad af stabilitet end normalt. 
Output tages ud via en sløjfe, ligeledes af tyk kob
bertråd, og føres via et koaksialkabel til en totrins 
kl. A forstærker med EF 80, EF 91, EF 50 eller 
lignende rør og derfra ind på doblertrinet. Fre
kvensen ligger fast 10 minutter efter kold start, og 
tonen er i hvert fald T 8.

5MK har prøvet at bygge sådan en oscillator og 
har lige haft tid til at prøve den i luften. Der er 
ingen tvivl om, at den kan bruges. Konstruktions
artiklen holder absolut, hvad den lover. Men det 
skal samtidig siges, at der stilles meget store krav 
til mekanisk stabilitet. Således må koaksialkablet 
mellem oscillator og kl. A forstærker ligge absolut 
fast. Og den kraftige oversvingning, der trods ind
kapsling af oscillatoren høres i modtageren (oscil
latoren må naturligvis køre hele tiden), frembyder 
et ret vanskeligt problem.

FM frembringes ved anodemodulation af oscilla
toren. Modulatorrøret er en 6C4, og foran ligger 
der en forstærker med klipper og filter efter bed
ste mønstre, hvilket giver FM mulighed for at kon
kurrere på næsten lige fod med AM ved mod
tagelse på en almindelig diodedetektor.

VFO’en vil nu blive prøvet nærmere i praksis, 
og skulle der være interesse for en beskrivelse i 
OZ, vil en sådan fremkomme.

HG5KBP
er en station i Budapest, der siden 6. juli har været
1 gang på frekvensen 144.27 Mc med Al og A3 og 
et Input på 300 watt. Modtageren er forsynet med 
et indgangstrin med E 88 CC. Der arbejdes daglig 
fra 03,00 til 08,00 DNT samt fra 19,00 til 24,00 DNT. 
Stationen drives specielt med det formål at under
søge troposfæriske forhold, aurora m. m. Adressen 
er HG 5KBP, Budapest, 4. P. O. B. 185.

Fra Holland
berettes det, at PA0SU den 2. juli gik glip af alle 
tiders 'QSO. Hans 2-meter signaler hørtes med 
S8—S9 af OE9IM, men alle østrigerens forsøg på at 
råbe hollænderen op var forgæves. Ligeså gik det 
med ON4CZ, ON4TQ og PA0SS, som OE9IM hørte 
ved samme lejlighed.

2-meter klubbens næste møde
er fastsat til onsdag den 23. august kl. 20,00 i 

mødelokalet på Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 
118 (indgang i gavlen). Vi drøfter testens forløb.

Det årlige midtjyske VHF-stævne
fik endnu større tilslutning end noget tidligere 
år. 75 amatører fra nær og fjern — deriblandt 
SM7BAE og SM7BE — var med søndag den 30. juli 
i Silkeborg og på Himmelbjerget. Ligesom i fjor 
havde flere deltagere medbragt transportabelt og 
mobilt grej.

Under kaffebordet på restaurant „Skovbakken" 
i Silkeborg fortalte SM7BE interessant og levende 
om arbejdet på 70 cm; først gav han os en historisk 
oversigt omfattende de resultater, der i tidens løb 
er opnået på dette bånd, og derefter fortalte han 
om den modtagertype, der efterhånden er blevet 
„standardiseret" på 70 cm, nemlig en krystalstyret 
converter foran en god 2-meter modtager. Der ar
bejdes efter europæisk aftale kun på en 2 Mc bred 
del af 70 cm båndet, når det drejer sig om DX 
arbejde, nemlig 432—434 Mc.

Derefter fulgte — i smukt og tørt vejr — sejl
turen til Himmelbjerget, hvor dagen sluttede med 
spisning og kammeratligt samvær.

Jeg minder om Region I testen den 2. og 3. sep
tember fra kl. 18,00 lørdag til kl. 18,00 søndag.

Mogens Kunst, OZ5MK.

Københavns-afdellngens nye lokaler.
Når vintersæsonen tager sin begyndelse, indledes 

en helt ny epoke i afdelingens historie. Afdelingen 
tager sine e g n e  lokaler i besiddelse. Der vil da 
blive møder hver mandag, dog således, at hver 
anden mandag er helliget foredrag, og de andre 
mandage mødes vi til almindelig klubaften.

Det skal blive rart igen at mødes til en hyggelig 
sludder, til en billig kop kaffe af eget bryg og til 
en øl uden „slæv“. Et af lokalerne er indrettet som 
køkken med dejligt stålbord med vask, skabe og 
hylder til servise.

Alle materialer er fremskaffet fra tidligere punkt 
1 og tilpasset efter formålet, således at udgifterne 
er holdt nede på et minimum. Vi har også været 
heldige med vore indkøb af nyt materiale, der er 
anskaffet til laveste nettopriser.

Primus motor i hele foretagendet har været 4AO, 
afdelingens sparsommelige kasserer. Han har brugt 
det meste af sin ferie for at gøre alt hyggeligt og 
praktisk til glæde for os amatører, når vi nu efter 
ferien begynder at komme til møderne i afdelingen. 
Hvor har den mand alle de færdigheder fra? Han 
sætter borde og reoler op, finertræet og masonitten 
anbringes med smag de rigtige steder, det elektriske 
udstyr placeres hensigtsmæssigt, alle de 1000 ting 
gennemtænkes med hensyn til fremtiden, jo, 4AO 
kommer ikke sovende til de smukke resultater.

Det skal også siges, at mange har givet en hånd 
med. 7PF har forestået tømrerarbejdet og gjort det 
godt, og 7LM har været aktiv både ved indretnin
gen og malerarbejdet, han har efterladt spor, der 
kan ses. Men det har også været en glæde at se 
så mange unge give et nap med, når de kom forbi 
for at se, hvordan det gik. 9BA har haft travlt med 
skrivemaskinen, der skal ansøges om diverse til
ladelser og tilskud til den fremtidige undervisning, 
og der skal fremskaffes morsemaskiner og andre
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mystiske instrumenter. Det skal heller ikke glem
mes, at 9HS og 2XT har vist sig særdeles flittige i 
brugen af hammer og skruetrækker, ligesom vi har 
haft glæde af 81, som med virkelig smag og fag
kundskab hjælper os med tilpasning af de rigtige 
farver og med de bygningsmæssigt gode ideer. Han 
har også haft den stadige kontakt med vor ædle 
giver, som vedblivende ønsker at være anonym.

Men hvad med vor formand 5RO, har han slet 
ikke været med?

Jo, nu og da, når tiden tillod det, men der har 
jo i sommer været meget arbejde i hovedbestyrel
sen. Sammen med 6PA er der lagt op til vor del
tagelse i den store radioudstilling i Forum, og den 
kommende generalforsamling og hovedbestyrelses
valg har lagt beslag på 5RO, foruden hans arbejde 
som formand for afdelingen, hvor forhandlinger om 
morsekursus og lærere og mange andre ting kan 
tage en stor del af fritiden.

Det må vist alt i alt siges, at alle i afdelingens 
bestyrelse og flere medlemmer har haft et travlt 
forår og en virksom sommer, for at afdelingens 
medlemmer i den kommende tid kan få glæde af 
deres hobby og tilbringe mange hyggelige timer i 
selskab med gode kammerater.

Når man, som jeg, har fulgt arbejdet med inter
esse, føler man trang til at påpege den store ind
sats, der her gøres, og vi bør alle slutte op om 
bestyrelsen ved at besøge EDRs københavnske afde
ling, når den nu starter sin ny sæson i egne lokaler 
Frederikssundsvej 123 i kælderen. Det er jo nemt at 
komme dertil, der er bus og sporvogn lige til 
døren ( 5 - 7  - 8 - 38, og de røde busser til Hare
skovvej). Kan det være bedre?

Vy 73 de Vagn Frandsen, medl. nr. 3476.

FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVN

Afdelingen holder møde hver mandag i afdelin
gens egne lokaler Frederikssundsvej nr. 123 i kæl
deren, nedgang til venstre for cafeteriet.

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

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

Nye medlemmer eller gæster kan på møderne 
henvende sig til OZ7LM, der også modtager og ud
deler QSL-kort til medlemmerne. Husk at med
dele 7LM om I vil have kort igennem afdelingen.

Programmet:
Som du måske har bemærket, vil vi fra den nye 

sæsons begyndelse afholde møde hver mandag aften 
mod tidligere kun hveranden mandag. Vi vil som 
hidtil afholde foredrag, demonstrationer og lig
nende den ene mandag, og den anden mandag skal 
så være klubaften, hvor nye og gamle medlemmer 
kan mødes og få sig en hyggelig sludder. Den ordi
nære møderække kan dog først påbegyndes om
kring midten af september. Men allerede mandag 
den 21. august vil vi gerne se nogle medlemmer til

„strikkeaften11. Vi har en del el-arbejde, der gerne 
skulle være færdig til vintersæsonens begyndelse. 
(Hver bedes selv medbringe håndværktøj, bide
tang m. v.)

Morsekursus:
Allerede nu er det på tide, at de, der påtænker 

at deltage i afdelingens morsekursus, henvender 
sig til formanden OZ5RO på tlf. Ordrup 7425. Pri
sen for kursus er foreløbig fastsat til kr. 25,- — 
(giro 59755).

Vy 73 de 9BA.

Rævejagt.
Af hensyn til de større arrangementer, såsom 

st. sjællandske rævejagt og Danmarksmesterska- 
bet, begynder vi først de ordinære jagter.

Lørdag d. 8. september har vi natrævejagt med 
start fra parkeringspladsen overfor Fiskebæk Hotel 
kl. 20,30.

Efter jagten samles vi i afdelingslokalet under 
punkt 1, Frederikssundsvej 123, hvor der bliver 
kaffe, øl og pølser.

Søndag d. 24. september er der dagrævejagt også 
med start fra Fiskebæk Hotel kl. 8,30.

Husk frekvensen på rævesenderen altid er kry
stalstyret på 1825 kc., og til alle ordinære ræve
jagter bruger vi kort A 2828 Hillerød, mål 1:40000.

God jagt og 73 fra rævejægerne.

STORE SJÆLLANDSKE RÆVEJAGT
lørdag den 19. og søndag den 20. august 1961.

Vi indbyder herved alle rævej ægere til den 
årlige dyst med mange fine 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 slag11, så kør forsigtigt 
og træd varsomt.
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AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastingsvej 46, Su. 

2991.
Møde hver torsdag kl. 19,00, Strandlodsvej 17. 

Siden sidst:
Så gik den sommerferie, og vi skal til at forberede 

stoffet til de kommende mødeaftener. Studiekred
sen fortsætter som sædvanlig fra kl. 19 til 20 hver 
torsdag aften. Det har ligget lidt tungt med at 
træffe foredragsholdere hjemme på grund af ferie, 
men vi håber, at vi til næste OZ kan møde med et 
righoldigt program med gode foredrag og eksperi
mentale aftener. Og har medlemmerne nogle sær
lige ønsker med hensyn til stof til program, er be
styrelsen lydhør. I august må vi nøjes med klub- 
aftener, men det er muligt, vi ind imellem kan få 
fat i et emne til udfyldelse af klubaftenen. Husk 
at studiekredsen begynder kl. 19, så der kan blive 
plads til eventuelt resten af aftenen.

17/8 klubaften, 28/8 klubaften, 31/8 klubaften, 
7/9 OZ6WL om radar, 14/9 klubaften.

Vy 73 de OZ2XU.

AABENRAA
I år har vi ikke mærket så meget til sommer

feriefravær ved møderne, men mon ikke det har 
en del med vejret at gøre, hi?

Ved de sidste møder har vi planlagt et ordentligt 
fremstød for at oplyse byens og omegnens beboere 
om, at der eksisterer en lokalafdeling af EDR i 
Aabenraa, hvad der tilsyneladende er en masse, 
der ikke ved. Vi havde tænkt os omkring 1. oktober 
at annoncere i dagbladene og samtidig afholde en 
udstilling med demonstration af vores grej, så de 
forskellige kan få et lille indblik i, hvor alsidigt 
og interessant det er at have radio som hobby. Vi 
håber, at alle medlemmer vil stille deres grej til 
rådighed, samt deltage ved udstillingen som vej
ledere for publikum. Nærmere angående det nøj
agtige tidspunkt for afholdelsen af udstillingen fås 
ved møderne. Der er livlig byggeaktivitet med 2- 
meter grej, efterhånden er der ingen supergenera- 
tive modtagere mere, nu er det „højfølsomme su- 
pere“ det gælder. Den ene overgår den anden, Gud 
ved, hvad det ender med!

På gensyn ved møderne den 24. august og 14. sep
tember. Husk! den 14. september starter vi igen på 
Ungdomshjemmet!

Vy 73 OZ5WK.

ESBJERG
Mødested: Det gamle soldaterhjem på Hjerting- 

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

Esbjerg.

Vintersæsonen nærmer sig, og der er lagt op til 
en afvekslende og interessant vinter. Kursus for 
opnåelse af teknisk prøve afholdes igen i vinter i 
samarbejde med AOF. Morsekursus afholdes af 
afdelingen selv efter nye, interessante retnings
linier.

Hver anden uge bliver der byggeaften, hvor vi 
i første omgang vil bygge en modtager, som selv 
begyndere kan være med til. Og selve klubafte- 
nerne fortsætter som sædvanlig hveranden onsdag 
med foredrag og demonstrationer.

Nærmere program følger i september OZ.
Vy 73 de OZ6BG.

LOLLAND-FALSTER
Vi holder sommerferie og møder igen den 27. sep

tember i Maribo hos 3VH.
Vy 73 7NA.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, Søren 

Chr. Hansen, Kragsvej 49, tlf. 2 15 67. Kasserer: 
OZ4GS, Svend S. Sørensen, Borgmesterbakken 58, 
tlf. 2 18 34. Sekretær: OZ9ER, Erling Nielsen,
Strandpromenaden 38.

Torsdag den 24. august afholdes ordinær general
forsamling i klubhuset kl. 20,00.

Dagsorden ifølge lovene.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 

torsdag den 18. august.
Torsdag den 31. august kl. 20,15: AUKTION.

Vy 73 OZ9ER.

NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3. 

Lokale: Samme sted.
Torsdag den 17. august afholdes den årlige gene

ralforsamling her i afdelingen.
Når nu vi begynder efter ferien med generalfor

samling vil medlemmerne se, at det ikke er os alle
sammen, der har holdt ferie, for vores klublokale 
er blevet malet og hvidtet, så det er en fryd for 
øjet.

Så begynder vi altså med frisk mod d. 17. august 
med generalforsamling kl. 20 . Vel mødt!

OZ-DR 1155.

8090 Peter Søderberg, Beatevej 24, 1., Valby.
8091 Rudy Jensen, Parkallé 38, Brøndbyøster, 

Hvidovre.
8092 OZ1BE, Bent Jensen, vær. 828, Nørreallé 75, 

København Ø
8093 Bent Slavensky, Krik, Vestervig.
8094 Knud Minke, Kirkebakken 3, Aabenraa.
8095 Niels Frølich, Roskildevej 8, Taastrup.
8096 OZ9OP, Ole Plett, Kløvervej 47, Roskilde.
8097 J. Chr. Højmark, Odensevej 8, Bogense.
8098 E. Lægsgaard Christensen, Bredgade 37, Bred.
8099 Flemming Rasmussen, Enghavevej 8, Odense.
8100 Hans Sørensen, Lodsvej 40, Hvidovre.
8101 Gert Østerberg, Vedbendvej 26, Hellerup.
8102 Ole J. Jensen, Rynkeby Kohave, Ringe.
8103 Egon Madsen, Vestergade 18, Vestervig.
8104 Benny Haastrup, Baneløkken 6, 1., Herlev.
8105 Ingvar Frederiksen, Set. Knudsgade 42, 

Ringsted.
8106 Henning Poulsen, Hald Ege, Viborg.
8107 Jørgen Hyldal, Hougaardsvej 21, Kristrup, 

Randers.
8108 Bent Holmsted, Snogegaardsvej 8 B, Gentofte.
8109 Knud Jørgensen, Egilsgade 41, 4., Kbh. S.
8110 Ove Jørgensen, Sundvej 17, Horsens.
8111 G3FHL, Geoff Bagley, Endale, 34 Wharfage, 

Iron-Bridge, Shropshire, England.
8112 Mogens Vesterløkke Johansen, Marstrandsvej 

24, Odense.
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QTH-RUBRIKKEN

876 OZ3EA, H .P. Petersen, Jupitervej 3, Vanløse, 
ex København F.

974 OZ9R, Henrik Nielsen, Finsensvej 80, Køben
havn F., ex Virum.

1875 OZ6R, J. Gravenhorst, Fulden, Beder, 
ex Risskov.

2201 OZ5AW, A. Wagenblast, Solvangsvej 5, 
Brønderslev, ex Aarhus.

2763 OZ5SD, Søren Dam, Slagelsegade 20, 3., 
København 0., ex Odense.

4764 I. P. Fahnøe, Duevænget 15, Dragør, 
ex København K.

5254 J. Heine Jensen, Storegade, Egernsund, 
ex Brønshøj.

5409 OZ4FL, F. S. Diemer, Parkvej, Guldborg, 
ex Aabenraa.

5424 OZ1GL, Sv. Gøtzsche Larsen, Højbugaard 
fabrik, Holeby, ex Odense.

5492 OZ9JJ, J. E. Jakobsen, Olaf Rudsvej 42, Høj
bjerg, ex Tistrup.

5973 OZ4RA, H. Rasmussen, c/o Rønne, Aarsballe, 
Rønne, ex Nakskov.

5996 OZ3NJ, Svend Jensen, Fr. Bajersgade 18, st., 
tv., Horsens, lokal.

6008 OZ6LD, Ole Krause, „Egehus“, Farum, 
ex Grønland.

6241 Gunner Jacobsen, Struervej 183, Holstebro, 
ex Aarhus.

6338 OZ6MM, L. Steenberg Larsen, Midskov, 
Mesinge, ex København K.

6615 OZ8PK, P. Krejberg Jensen, Sdr. Strandvej 
38 A, Helsingør, lokal.

6639 Jørn Bo Jensen, „Vesterly“, Østervraa, 
ex København K.

6733 OZ1EE, Ebbe Henriksen, Rygaards Allé 2, 
Hellerup, ex soldat.

6771 OZ5FZ, Flemming Christiansen, Danmarks
havn, Grønland, ex Kastrup.
6902 Søren Buch, Holbergsvej 89, Kolding, lokal.

7081 P. B. Petersen, Maagevej 1, Aalborg, 
ex Hjørring.

7103 OZ2BE, Ove Buntzen Larsen, Skovvej, Slags
lunde skov, Slangerup, ex Brønshøj.

7255 OZ6RC, C. Aa. Christiansen, Sorøvej 15, 
Fuglebjerg, ex Hyllinge.

7348 E. F. Johannesen, Skolegade 1, Holstebro, 
ex Nørresundby.

7440 OZ9FL, MH Frede Laursen, V-II FSN, 
Aalborg, Nørresundby, ex Norup.

7485 J. K. A. Hansen, Henrik Rantzausvej 27, 
Kolding, lokal.

7519 OZ8KB, 503401, Børgesen, RDO/I STGR, 
kasernen, Høvelte, lokal.

7636 J. Ove Nielsen, M/S FRANKRIG, Rederiet 
Dansk-Fransk, Frederiksgade 17, København 
K., ex Svendborg.

7703 Erling Frederiksen, Herningvej 28, Holstebro, 
lokal.

7807 OZ3VG, Anni Hansen, Henrik Rantzausvej 27, 
Kolding, lokal.

7890 OZ5DJ, Svend Jensen, Solhøjvej 30, Thors
lunde, Hedehusene, ex Taastrup.

7963 A. Krogh Jørgensen, Højlandsvej 11, Glostrup, 
ex Sakskøbing.

O Z

Tidsskrift for kortbølgeamatører 
udgivet af landsforeningen 

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

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

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, tlf. 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof). 
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S,, tlf. Amager 3684 v.

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, 
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.
OZ2KP, K. Staaek-Petersen, Risbjerggaardsallé 63, 
Hvidovre, tlf. 78 06 67,
OZ7EU, Poul Størner, Hultbergsallé 8, Søborg, tlf. 
98 05 41.
OZ2MX, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø

bing F., tlf. 85 31 44.
OZ5GB, B. Bruun, Kattehalevej 7, Birkerød, tlf.
81 36 06.
OZ6RL, TJ. 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. august 1961.

Trykt 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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