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Frekvensstabil enkeltsuper med 8,7 MHz mellem
frekvens, beregnet til telefoni
Af OZ1QM, K. Ambjørn Nielsen. 1). 1. del.

Enkeltsuperen har i de senere år fået sit
come-back, takket være fremkomsten af kry
stalfiltre på høje frekvenser. Der er herved
skabt en ny modtagertype, som skulle kunne
blive en værdig afløser for de hidtil anvendte
typer med flere blandingstrin. En nærmere
begrundelse herfor kan findes bl. a. i OZ aug.
59 (OZ6NF).

Den ny modtagertypes overlegenhed ligger
i dens fremragende evne til at adskille meget
kraftige og meget svage stationer. Det er vel
sådan set den egenskab, de fleste af os har
mest brug for, således at vi kan få forbin
delse med den meget svage DX-station, som
ligger lige ved siden af den meget kraftige
(S9 + 40) lokale eller europæiske station.
For at opnå dette må man sætte ind på to
områder: Man må forsyne modtageren med
en fremragende selektivitet, og man må be
kæmpe krydsmodulation.
For at tage selektiviteten først: Enhver mod
tagertype kan gøres så selektiv, som man nu
ønsker det, f. eks ved at anvende krystalfiltre,
konverteringer
til
meget
lave
mellemfre
kvenser etc. Herved kan man, hvis man vil
sætte noget ind på det, opnå noget nær den
ideelle
mellemfrekvenskurve
til
netop
det
formål — fone eller CW — som man nu er
mest interesseret i.
Hidtil har man været henvist til at opnå
den store selektivitet på en lav frekvens,
hvorfor man for også at få en god spejlselek
tivitet og en god frekvensstabilitet måtte an
vende indtil tre konverteringer, således at
H Brattingsborgvej 35, Kastrup.

270

den fulde selektivitet først indførtes næsten
umiddelbart før detektorrøret. Målt med en
oscillograf og en målesender har en sådan
modtager
tilsyneladende
en
fremragende
evne til at adskille stationerne. Men det er
også kim tilsyneladende, for misteltenen er
ikke taget i ed. Misteltenen er krydsmodula
tionen.
Krydsmodulation opstår, når et eller flere
rør i modtageren overstyres af de kraftige
signaler,
som
selektiviteten
skulle
skære
væk.
Krydsmodulationen
betyder,
at
det
svage signal ikke kan læses, fordi det kraf
tige signal, som skulle ligge uden for mel
lemfrekvenskurven,
overstyrer
et
eller
flere
af de første rør i modtageren.
Det er indlysende, at jo flere rør, der ligger

før
de
selektivitetsgivende
komponenter,
desto større er faren for krydsmodulation.
Vil
man
bekæmpe
krydsmodulationen,
må
selektiviteten indføres så tidligt i modtageren
som muligt. Her bliver modtageren med kun
eet blandingstrin overlegen overfor modtage
ren med to eller tre blandingstrin. Meget
overlegen endda. Og her er det, at de ny høj
frekvenskrystalfiltre
kommer
ind
i
billedet.
Hvis man da kan være bekendt at kalde dem
nye mere. Disse filtre kan anbringes umid
delbart efter blandingsrøret, fordi de har en
meget lille dæmpning, og i kraft af, at de kan
fremstilles på frekvenser mellem 2 og 9 MHz,
kan man også få en fremragende spejlselek
tivitet. I en sådan modtager har signalerne
kun passeret to rør, før den fulde selektivitet
er indført, medens de i en tredobbeltsuper
har passeret mindst 5 rør.
Tilbage er så spørgsmålet om frekvenssta
biliteten i enkeltsuperen. Her bliver det van
skeligt
at
overgå
krystalkonverterprincippet.
Men sidst i denne artikel vil jeg forsøge på
at vise, hvorledes man kan løse dette pro
blem og opnå en tilfredsstillende frekvenssta
bilitet, 500 Hz fra helt kold til helt varm,
men det er indtil da en anden historie.

Den modtagertype, man således når frem
til, kommer altså til at se ud i princippet som
på fig. 1. De anvendte krystalfiltre ligger på
frekvenser mellem 2 og 9 MHz.
Imidlertid indebærer anvendelsen af disse
højfrekvenskrystalfiltre
nogle
problemer,
som lige skal behandles ganske kort inden
beskrivelsen
af
den
mellemfrekvensforstær
ker
med
tilhørende
HFog
blandingstrin,
som skulle være hovedemnet på disse sider.
I QST juli 59 og maj 60 har været beskre
vet modtagere, der var lavet som enkeltsupere,
hvis
eneste
selektivitetsbestemmende
komponent var et enkelt krystalfilter, bestå
ende af fire krystaller. Filtre af denne type
har været omtalt i OZ nov. 60 og jan. 61. Det
er min erfaring, at man får en dårlig mod
tager ud af at nøjes med at anvende et enkelt
filter. Den ene af de amerikanske forfattere
skriver da også, at han kunne have ønsket
sig to filtre. Eet filter dæmper i hvert fald de
uønskede signaler med kun ca. 60 db, og det
er alt for lidt. Et fornuftigt forhold får man
først, når man benytter sig af to filtre, så
man opnår en dæmpning af de uden for fil
teret liggende signaler med ca. 100 dB. Det
vil betyde, at et S9 + 40 dB signal reduceres
til ca. SI. Med andre ord vil man så nogen
lunde med sådan to filtre kunne modtage
den svageste station på kanalen umiddelbart
ved siden af den kraftigste, men man vil sta
dig kunne høre den kraftige under den svage.
Endvidere har alle krystalfiltre nogle „spuriøse“ frekvenser (spurious responses), som er
fordelt i forholdsvis nærhed af deres hoved
gennemgangsområde (pass-band), og på disse
spuriøse
frekvenser
er
dæmpningen
noget
mindre end i den kanal, der støder umiddel
bart op til filterets pass-band. Dette medfø
rer, at man vil kunne modtage en kraftig

Fig. 2

station forholdsvis svagt flere steder på mod
tageren. Nogle typiske eksempler på forde
lingen af disse spuriøse frekvenser er vist på
figurerne 2 og 3. Eks. er opdigtede, for så
vidt som at de ikke er baseret på målinger
med en oscillograf, men udelukkende på en
grov aflæsning på modtagerens S-meter, når
denne var forsynet med de pågældende filtre.
I fig. 2 vises fordelingen af et 4-krystalfilters pass-band og de nærmeste spuriøse fre
kvenser. Et sådant filter er normalt i kom
merciel udførelse ca. 3 kHz bredt 6 db nede
ad kurven og 9 kHz bredt 60 db nede. Den
største
dæmpning
i
filteret
udenfor
passband overstiger næppe 60—70 dB. På den
nærmeste spuriøse frekv., der kan ligge, f.
eks. 20 kHz uden for pass-band, er dæmp
ningen kun 30—40 dB. Det vil hurtigt indses,
at et sådant filter er ganske ubrugeligt til en
modtager, hvori man ikke har andre selekti
vitetsgivende komponenter.
For at kunne honorere kravet om at kunne
modtage den svage station umiddelbart ved
siden af den kraftigste, må man op på at an
vende to 4-krystal-filtre efter hinanden. Fig.
3 viser, hvad jeg mener, man kan opnå med
sådan to filtre. Jeg har kørt et par måneder
med sådan to filtre i modtågeren. Tegningen
er også her skønsmæssig, eftersom det er
uhyre vanskeligt at måle på den nederste del
af pass-band. Men det fremgår, at dæmpnin
gen igennem filteret udenfor pass-band nu er
omkring 100 dB, og at foden af pass-band er
ret
bred,
takket
være
holderkapaciteter
i
krystallerne
etc.
Endvidere
er
dæmpningen
på den nærmeste spuriøse frekv. kun ca. 70
dB. Selv med dette filter vil man altså med
sin diodedetektor kunne modtage et kraftigt
signal et par steder på skalaen, selvom for
holdet er væsentligt forbedret.
Det nytter ikke, at man lader sig nøje med

Fig. 3
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Fig. 4

at kunne anvende en
produktdetektor
som
en
løsning
på
dette
problem,
fordi
mange
signaler slet ikke eg
ner sig til at blive
modtaget med en så
dan. Vil man have det
fulde
udbytte af sin
diodetektor,
må
man
indse,
at
det
bliver
nødvendigt
at
indføre
et filter, så de spuri
øse frekv. bliver dæm
pet
mindst
100
dB,
samtidig med at man sænker foden af passband yderligere 50 dB. Det tredie filter vil
kunne understøtte flankestejlheden fra de to
første filtre og således give noget nær den
ideelle
mellemfrekvenskurve.
Endvidere
op
når man et par fordele mere, men de vil blive
omtalt senere.
Jeg håber, at disse betragtninger vil ret
færdiggøre
anvendelsen
af
tre
filtre
med
hver 4 krystaller. Vil man ikke tage skrid
tet fuldt ud, så kan man i stedet lave en dob
beltsuper,
hvori
man
blander
anden
gang
efter de otte krystaller. På dette tidspunkt
har man jo indført den fulde selektivitet,
hvorved
muligheden
for
krydsmodulation
er
meget stærkt reduceret. Den lave anden mel
lemfrekvens vil skære de spuriøse frekv. af,
så man får en modtager, der er næsten lige
så god som den med tre krystalfiltre. Flan
kerne på pass-band bliver ganske vist ikke
fuldt ud så stejle, men de bliver under alle
omstændigheder særdeles fine.
Alt dette være sagt på basis af, hvad jeg
har erfaret med filtre på omkring 9 MHz.
Jeg tror ikke, at forholdene er væsentligt
anderledes på andre frekvenser. I hvert fald
støder man på de spuriøse frekv. overalt,
hvor man taler om krystalfiltre. I QST for
okt. 60 står således indgående omtalt et fil
ter med seks krystaller, og på dettes nærme
ste
spuriøse
frekv.
var
dæmpningen
kun
52 db.
Interessen for højfrekvenskrystalfiltre er i
stærk stigning, og jeg vil tro, at der er man
ge, der planlægger modtagere med disse fil
tre i mellemfrekvensen. Jeg har med disse
linier villet vise, at man meget nemt kan
komme til at lave en modtager, der er væ
sentligt dårligere end de hidtil kendte typer,
takket være de spuriøse frekv. i filtrene.
Samtidig vil jeg vise, hvor lidt eller hvor
meget jeg mener, man bør ofre på en sådan
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modtager, hvis man skal have et godt resul
tat.
Jeg vil nu gå over til at beskrive, hvorledes
jeg mener, man kan løse de problemer, som
lige er skitseret. Modtageren er kun bereg
net til telefoni med særligt henblik på ESB,
men problemerne vil være de samme i en
CW-modtager.
Mellemfrekvensforstærkeren
er vist i blokdiagram på fig. 4.
Mellemfrekvensen er 8742 kHz, eller rette
re sagt ca. 1300 Hz på hver side af denne fre
kvens.
Begyndelsen
af
forstærkeren
er
et
krystalfilter med otte krystaller. I den fær
dige modtager kommer disse krystaller til at
følge umiddelbart efter blandingsrøret og er
altså så nær antennen, som det er praktisk
muligt. Herved er faren for krydsmodulation
reduceret
betydeligt,
således
at
man
med
dette filter forholdsvis effektivt er i stand til
at adskille den kraftigste og den svageste
station. Filteret er i stand til at skære bære
bølgen af en AM-station, så man kun hører
sidebåndet, der kommer til at lyde som en
ESB-station.
Under
anvendelse
af
produkt
detektoren kan man opnå fuld forståelighed
selv i den stilling, hvor man ikke længere
kan ane resten af bærebølgen. Men det lyder
naturligvis ikke så godt, og det er også kun
sagt for at give et indtryk af flankernes
stejlhed og af dæmpningen udenfor filteret.
Efter dette filter følger en katodefølger,
der sådan set hører med til filteret, idet den
tilpasser dette til første MF-rør. Der er ialt
to MF-trin, som begge er AVC-styret. Efter
sidste MF-trin følger endnu et krystalfilter,
denne gang med fire krystaller. Rent kryds
modulationsmæssigt var der intet vundet ved
at anbringe dette filter først i forstærkeren,
hvorimod man ved at anbringe det sidst kan
opnå et par fordele, hvoraf den væsentligste
sikkert er den, at filteret reducerer MF-forstærkerens
båndbredde
efter
første
filter.
Herved nedsættes suset fra forstærkeren væ

sentligt, først og fremmest når man bruger
BFO’en. Denne er nemlig meget vanskelig at
udelukke helt, men med dette sidste filter
dæmpes den yderligere 20 db, idet BFO’en
normalt anbringes 20 db nede ad flanken på
filtrenes
pass-band.
Dette
forbedrer
signal
støjforholdet i modtageren, så at man kan
nedsætte
HF-forstærkningen
yderligere,
hvorved
chancen
for
krydsmodulation
yder
ligere nedsættes.
Efter filteret går man ind i en omskifter,
der vælger mellem en diodedetektor til AM
og
en
produktdetektor
til
CW
og
ESB.
BFO’en er krystalstyret, men Q’et i krystallet
er forringet så meget, at man med en dreko
kan flytte BFO’en fra den ene side af passband til den anden. Derefter følger to trin
LF samt et udgangstrin, der kan give en mo
derat
højttalerstyrke.
AVC’en
er
den
så
kaldte Hang-AVC, der her styres af lavfre
kvensen. Den er indkoblet efter første LFtrin, således at AVC’en er uafhængig af vo
lumenkontrollen.
AVC’en
virker
foruden
på
de to MF-rør også med en del af spændingen
på HF-røret i den færdige modtager. Et sær
ligt rør styrer S-meteret ved at sammen
ligne spændingen over sidste MF-rørs kato

demodstand med en fast spænding. Der er
rigelig forstærkning i to trin MF, idet man
tydeligt i højttaleren vil kunne høre suset fra
første MF-rør.
Det elektriske diagram af MF-forstærkeren
er vist på fig. 5. Krystalfiltrene vil blive be
skrevet om lidt. Katodefølgeren *) efter første
filter er et EC92, men et hvilket som helst
andet vil kunne bruges. Grunden til, at jeg
har foretrukket at anvende en katodefølger
til krystalfilteret i stedet for at gå direkte
ind på første MF-rørs giterkreds via en trim
mer, er den, at man ikke kan tillade sig at
ødsle med „effekten" på dette sted i modta
geren, hvis man vil bevare et godt signal
støjforhold.
Betingelsen
for,
at
dæmpningen
i filtrene er lav, er, at der finder en hæder
lig impedanstilpasning sted til de tilstødende
rør. Det af OZ7NU i OZ januar 61 viste arragement kan derfor ikke bruges på et så
tidligt tidspunkt i modtageren som her.
Samtlige anodekredse i forst. er viklet på
6119A med 28 vindinger jævnt fordelt. Trim
merne er på ca. 40 pF. Disse kredse er na*) Dette er vist en svipser. Det viste trin er koblet
som jordet gitter-forstærker.
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turligvis meget brede i afstemningen, men
da de alligevel ikke kan få indflydelse på se
lektiviteten, er dette kun en fordel. Hvert af
de tre rør før produktdetektoren er adskilt
fra de andre ved hjælp af en stor skærm tværs
over
rørfatningen.
Den
manuelle
MF-regulering foretages med et 15 kOhm potmeter
indskudt i katoden på det første 6BA6. En
gennemgribende
afkobling
af
glødetråde,
AVC-line og anodeledninger, er nødvendig.
Efter sidste krystalfilter går man via en
omskifter
O1A
til
enten
en
diodedetektor
eller en produktdetektor. Dioden er ½ ECC82
og produktdetektoren 3/2 ECC82. Der findes
mange andre typer produktdetektorer, hvor
af enkelte endog kan give 50 ganges for
stærkning. Den her anvendte giver en for
stærkning på omkring 0,5. En sådan 50 gange
forstærkende produktdetektor er vist i QST
maj 60. Imidlertid kommer man næppe uden
om at skulle bruge to rør, idet man jo også
skal have en diodedetektor. Og bruger man
en produktdetektor, der giver 50 ganges for
stærkning, så kan man ganske vist spare et
trin LF-forst. til denne, men så må man til
gengæld bruge det til at forstærke efter dio
dedetektoren, hvis man vil opnå samme føl
somhed, og så er man, så vidt jeg kan se, lige
vidt.
I de her viste detektorer opnår man meget
nær den samme følsomhed med de to detek
torer. Forvrængningen er meget lille, og man
kan let skifte rørene ud, uden at det går ud
over virkningen. En ulempe ved den viste
produktdetektor er, at den ikke kan behand
le så store indgangsspændinger, som visse
andre typer, men det er ikke noget problem
af betydning, når man blot indstiller sin AVC
til at nedregulere alle signaler, indtil de pas
ser til detektoren. Omskifteren O1B er sam
menkoblet med O1A.
I
det
første
LF-trin
er
forstærkningen
holdt nede ved hjælp af en katodemodstand
på 4 kOhm og en spændingsdeler i gitteret.
Efter dette trin går man direkte til AVC-forstærkeren, som ses i nederste højre hjørne af
diagrammet. Denne forst. indledes med et
potmeter, P4, således at man kan regulere
forst. i AVC’en. Dette potmeter indstilles på
en sådan måde, at produktdetektoren ikke
overstyres af selv det kraftigste signal. I
praksis vil man helt kunne undvære dette
potmeter, idet man er interesseret i den fla
dest
mulige
AVC-karakteristik.
Om
HangAVC’ens virkemåde er der skrevet andet
steds, f. eks. i „Single Sideband for the Radio
Amateur", sidste udgave, eller i den danske
håndbogs sidste udgave.
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Omskifteren 02A slår AVC’en til og fra,
mens man ved hjælp af omskifteren 02B kan
vælge
mellem
tre
forskellige
afladningsha
stigheder
for
AVC-spændingerne,
idet
man
indkobler
forskellige
modstande
over
blok
ken C11. Den mindste modstand og dermed
den største decay-hastighed er egnet til sta
tioner med arctic flutter, mens den lang
somme er den, man anvender mest i praksis.
Ideen med at indføre den midterste hastig
hed er den, at den skulle bruges, når man
under opsøgelse af stationer kørte hen over
båndet og således modtog kraftige og svage
stationer mellem hverandre. Hver gang, man
således var kørt hen over en kraftig station,
ville modtageren med langsom decay være
død i et par sekunder, så man kunne risikere
at dreje forbi en svag station, inden følsom
heden var genvundet. I den midterste decaystilling ville denne døde tid blive mindre.
Når først stationen er fundet, er den meget
langsomme hastighed at foretrække. Det er
uhyre nemt at arrangere de forskellige decay-hastigheder, så der er ingen grund til at
undvære dette arrangement, selv om det i
praksis viser sig, at man næsten altid benyt
ter den langsomste hastighed.
AVC’en er ikke særlig anvendelig til mod
tagelse af kraftige stationer med bærebølge,
med
mindre
man
benytter
produktdetekto
ren og
anbringer stationens bærebølge ca.
20 db nede ad filtrenes flanker. Gør man
ikke det, vil børebølgen, når modulationen
ophører, blive trukket op i styrke, hvorved
der sker en kraftig blokering, næste gang
modulationen
begynder.
Imidlertid
kan
man
blot dæmpe en sådan station i HF-forstærkeren, hvorved denne ulempe ophører. Til gen
gæld opnår man så ikke den fulde AVCvirkning.
De fleste amatørstationer er ikke kraftige
nok, til at dette uheldige fænomen optræder
på dem. Og radiofonistationer vil man altid
kunne
modtage
med
produktdetektoren
som
ESB-signaler, fordi de almindeligvis er ret
frekvensstabile.
Efter første LF-trin, og efter at AVC’en er
grenet
fra,
følger
volumenkontrollen
med
potmeter et P5. Derefter endnu et LF-trin
inden udgangstrinet, der er et EL95, som kan
trække en højttaler med moderat styrke eller
et par hovedtelefoner. Udgangstrinet er svagt
modkoblet med en uafkoblet katodemodstand
på 160 Ohm.
Når jeg bruger højttaler, har jeg en spe
ciel
højttalerforstærker
koblet
efter
mod
tagerens udgang og med egen ensretter, så

Fig 6

ledes at der ingen
på de foregående trin.

tilbagevirkning

optræder

Anodespændingen
til
AVC-forst.
er
kraf
tigt afkoblet med en modstand på 1000 Ohm
og en ellyt på 25 ,uF. Gør man ikke det, siver
de kantede spændinger, der opstår ved ens
retningen i dioderne, ind i de første LF-trin,
og det lyder absolut ubehageligt.
Der er ikke anvendt støjbegrænser i mod
tageren. Grunden hertil er, at jeg bor på en
ret støjfri QTH. Vil man lave støjbegræns
ning i lavfrekvensen, indføres den bedst mel
lem 1. og 2. LF-trin. I QST juni 60 står be
skrevet en HF-støjbegrænser, som efter be
skrivelsen
skulle
rumme
fordele
fremfor
LF-begrænseren. Bor man et sted, hvor der
er mange gnister el. lign., er det uomgænge
ligt nødvendigt men en støj begrænser, fordi
AVC’en påvirkes af disse kortvarige impul
ser.
Den
til
produktdetektoren
hørende
beat
oscillator er krystalstyret med et 8741,7 kHz
krystal; et af dem, der ligger højt. Man kan
derved ved hjælp af drekoen C12 flytte os
cillatoren så meget nedad i frekvens, at man
kan modtage begge sidebånd. Hvis man tager
et
fornuftigt
hensyn
til
varmepåvirkningen
af spolen L12, der består af ca. 50 vindinger
på en 15 mm spoleform og spacet 15 mm, vil
man opnå en meget fin frekvensstabilitet, der
ikke står meget tilbage for den rent krystalstyrede.
Der er en fordel ved at anvende en varia
bel beat, nemlig den, at man kan tilpasse
placeringen af sin beat til de forskellige sta
tioner, man vil modtage. Der er jo i praksis
ikke nogen rigtig ensartethed i f. eks. ESBstationernes
frekvensspektrum.
Endvidere
kan man opnå at få bas med på musik, hvis
man
vil
høre
det
med
produktdetektoren,
medens en sådan indstilling af beaten ikke
vil give den bedste modtagning af ESB-signaler.
Er man specielt interesseret i ESB, kan
man ved at placere sine oscillatorer i HFtrinet rigtigt i forhold til de forskellige bånd
opnå at få de pågældende ESB-signaler til at
falde
f. eks. udelukkende det
højfrekvente
sidebånd
i
MF-forstærkeren,
hvorved
man
helt kan undgå beaten fra det ene sidebånd
til det andet. Et af dækkene på detektorom
skifteren, O1C, kobler beaten ind sammen
med produktdetektoren. Man har ikke noget
at bruge beaten til, når diodedetektoren er
indkoblet.
af

står egentlig af to seriekoblede 4-krystalfiltre. Et „nærdiagram" er vist på fig 6.
Fra
blandingsrørets
anodekreds
går
man
via en blok på 25 pF ind i filteret. Krystal
lerne mrk. Y1 er beliggende på 8740,0 kHz,
og Y2 på 8741,7 kHz. Selvinduktionerne L1
og L3 er bifilart viklede spoler, som er viklet
inden i nogle små ferritrør af typen Philips
5606297/4E.
Fremstillingen
af
disse
spoler
har tidligere været omtalt i OZ (januar 61),
men for en ordens skyld skal det kort gen
tages. Til hver spole bruges tre af de små
ferritrør. Ved hjælp af en synål syer man
2X50 cm tynd silkeomvundet kobbertråd ind
i de tre rør, idet man kan sy begge viklinger
på een gang. Man får herved lavet en spole,
der ser ud som på fig. 7,
Kaldes begyndelsen og slutningen af den
ene vikling for 1 og 3 og af den anden vik
ling for 2 og 4, fremgår det af tegningen,
hvorledes
de
fire
trådender
forbindes.
Til
slut kan man smelte noget parafin ind i
rørene, så at trådene ikke slides i stykker
mod de hårde ferritrør. Krystallerne er an
bragt to og to i oktalfatninger (til f. eks.
CCH35), og spolerne anbringes bedst mellem
de to fatninger, som hvert af 4-krystalfiltrene kommer til at bestå af. Med trimmerne Cl
og C3 kan disse spoler bringes i resonans på
filterfrekvensen.
Spolen L2 består af 28 vindinger jævnt for
delt på 6119 A. Alle de anvendte trimmere
kan være på ca. 40 pF. En skærm er anbragt
under chassiset mellem de to gange fire kry
staller. Udgangen fører over i katodefølgeren
EC92.
Det sidste filter i MF-forstærkeren består
af fire krystaller på de samme to frekvenser

Fig 7.

Krystalfiltrene
er
fremstillet
af
krystaller
typen FT 243. Det første krystalfilter be
275

som i det første filter. Spolen L8 er nøjagtig
magen til L1 og L3. Det er således kun kob
lingsmåden til de før- og efterliggende trin,
der er anderledes. Spolerne L7 og L9 består
af 28 vindinger på 6119 A. De to linke er på
4 vindinger om de kolde ender af de to sving
ningskredse. Filteret er vist på fig. 8.

Fig. 8

Hvad angår krystallerne, så skal afstan
den mellem Y1 og Y2 være 1400—1700 Hz.
For stor en afstand vil gøre det vanskeligt at
få filtrene flade, og for lille afstand vil give
et for smalt filter. Et filter omkring 2000 Hz
bredt er ganske godt til ESB, men det er
ubrugeligt
med
en
diodedetektor.
Omkring
2500—2700 Hz er passende til begge dele.
Musik lyder ganske godt med et sådant filter,
og man kan høre, når folk siger S og T.
Et udvalg af 20 krystaller på hver frekvens
vil have en rimelig chance for at give 2X6
krystaller, der liggpr så tæt på hverandre, at
de kan bruges. Helst skulle man have kry
staller, der ligger i nulstød med hverandre,
men en afvigelse på op til 50 Hz kan tolere
res.
De krystaller, jeg har anvendt, ligger alle
så tæt i frekvens, at man ikke kan høre no
gen stødtone imellem dem. Har man ikke et
tilstrækkeligt stort udvalg, kan man jo ætse
krystallerne på plads, således som OZ6NF
har beskrevet det. Det lyder ikke til at være
vanskeligt. Metoden står beskrevet bl. a. i
OZ oktober 60.
Trimning.
Den
nøjagtige
trimning
af
MF-forstærke
ren udføres nemmest, når man har et HFog blandertrin foran, idet de færreste måle
sendere er nøjagtige nok til, at de kan bruges
direkte. Man anbringer nu blot målesende
rens umodulerede bærebølge på eet af de
bånd, som kan modtages, hvorefter man med
modtagerens
hovedskala
kan
køre
denne
bærebølge
henover
MF-forstærkerens
passband. Derimod kan man forinden med måle
senderen have lagt den mellem filtrene lig
gende bredbåndsforstærker på plads på fil
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terfrekvensen. Resten af trimningen går blot
ud på at få MF-forstærkerens følsomhed til
at være lige stor over ca. 2500 Hz. Det kræ
ver en del tålmodighed, men det er egentlig
ikke så svært.
Nu er det naturligvis ikke så let at give
en detaljeret beskrivelse af, hvorledes man
bærer sig ad, men jeg kan prøve at forklare,
hvorledes jeg mener, at de forskellige kom
ponenter influerer på pass-band. Metoden vil
i nogen grad afhænge af, hvilke hjælpemid
ler, man har til rådighed.
Et af de hjælpemidler, der er nærmest ved
hånden, er modtagerens S-meter. Ved hjælp
heraf er det muligt at gennemføre trimnin
gen, således at man udmærket kan undvære
en oscillograf. Man skal blot huske, når man
bruger S-meteret, at det er meget sammen
trængt foroven og meget spredt forneden på
skalaen. Man får derfor den største trim
ningsnøjagtighed
ved
at
tilføre
modtagerens
antenneindgang et signal, som for neddrejet
HF giver et udslag på ca. 10 (fuldt udslag er
100). Ganske få dB ændring i signalstyrken
vil her få S-meteret til at ændre sig til f. eks.
5 eller 15, hvorfor man har gode muligheder
for at trimme filteret fladt. Den hurtigste
decay anvendes.
Det vil være klogt først at trimme det før
ste 8-krystalfilter fladt, idet man blot imens
tager krystallerne ud af det sidste filter og
forbinder dets to linke direkte. I produkt
detektoren opnår man en stødtone ved mod
tagning af målesenderens umodulerede bære
bølge, og denne stødtone vil variere mellem
0 og ca. 3500 Hz. I begyndelsen vil man sik
kert få en følsomhedskurve, der er størst i
den lavfrekvente ende af pass-band. Ved nu
at
indstille
modtagerens
hovedskala
til at
modtage
målesenderen
i
den
højfrekvente
ende af pass-band, kan man ved at dreje Cl
og C3 få hævet pass-band op til at være lige
højt i begge ender og dermed sandsynligvis
pænt fladt, idet ferritkredsene nu er i reso
nans. Samtidig må man sørge for, at kred
sen L2C2 er i resonans. Jeg har prøvet at
undvære denne kreds, men det medfører en
utilstrækkelig dæmpning af de spuriøse.
Når det første filter er trimmet fladt, så
godt dette er muligt, hvilket så vidt jeg kan
se vil sige, at S-meteret svinger f. eks. mel
lem 5 og 10 gennem hele pass-band, så kan
man sætte krystallerne i sidste filter og trim
me det, således at man opnår at få pass-band
for hele forstærkeren til at være så fladt som
muligt. Man kan ikke undgå en smule ripple,
men det kan blive helt betydningsløst. Man
kan tolerere op til 6 dB ripple, men skal helst

være nede omkring 3 dB. Og i hvert fald skal
man søge at undgå, at der bliver udprægede
spidser i pass-band. Dette vil medføre for
vrængning, fordi det vil overstyre produkt
detektoren, idet AVC’en ikke når at reagere
for de spidser. Derimod gør det ikke noget,
om der er jævne stigninger eller bakker og
dale. Men det, man stræber efter, er at få
pass-band flad.
Man kan komme dette ideal nærmest ved
at trimme på C7 og C9, efter at ferritkredsen
L8C8 er bragt i resonans. Dette resonans
punkt findes igen ved at betragte den høj
frekvente ende af pass-band og dreje på C8,
til man får størst følsomhed her. Derefter
kan man med C7 og C9 opnå alle mulige kur
ver. Der skal nogen tålmodighed til at opnå
en flad kurve.
På fig. 9 ses en ikke særlig ønskværdig
kurve, fordi den har spidser i begge ender,
som vil overstyre produktdetektoren.
På fig. 10 ses en kurve med nogenlunde
samme ripple som i fig. 9, men den er for
vrængningsfri
i
produktdetektoren,
fordi
ripple er jævnet ud over en større del af
kurven.

Når filtrene er trimmet, kan man under
søge følsomheden på de spuriøse frekvenser.
Man skal her bruge ca. 100 mV moduleret
bærebølge fra målesenderen. Ved at flytte de
forskellige
krystaller
af
samme
frekvens
rundt på de forskellige pladser i filtrene fin
der man ud af, at man ved visse kombinatio
ner opnår en bedre dæmpning af de spuriøse
end ved andre. Der er nogle pladser, der synes
vigtigere end andre. Så vidt jeg kan se, gæl
der dette særlig de sidste højfrekvente plad
ser i hvert 4-krystalfilter. Der er altså lidt
at hente her, men det har nok kun teoretisk
interesse, idet det må anses for udelukket
med nogen antenne (når bortses fra amatøren
på den anden side gaden) at få signaler ind,
som vil kunne høres som „spuriøse signaler'1.
Dette var imidlertid ikke absolut udelukket
med kun 8 krystaller i modtageren. Om kry

stallerne
er
krydset,
rent
frekvensmæssigt,
sådan som man har set i nogle beskrivelser,
synes ganske underordnet. Det bliver blot et
spørgsmål om trimning.

Fig11.

En kurve over det pass-band, jeg har op
nået, er vist på fig. 11. Der er optegnet to
kurver. Den stiplede er pass-band fra Hammarlunds HQ 170, optegnet efter fabrikens
egen brochure. Den er medtaget her som en
sammenligningsmulighed. HQ 170 opnår sin
selektivitet på 60 kHz ved hjælp af afstemte
kredse. HQ 170 har variabel selektivitet, og
den viste kurve er for 3 kHz-stillingen. Den
fuldt optrukne kurve er pass-band for den
her beskrevne modtager. I virkeligheden er
den viste kurve modtagerens pass-band til
og
med
højttalerudgangen.
Målingerne
er
vanskelige at gennemføre, men jeg har fået
assistance af en fagmand, og der er benyttet
rørvoltmeter,
oscillograf,
tonegenerator
og
målesender.
Princippet
i
den
anvendte
opstilling er:
Rørvoltmeteret
kobles
til
modtagerens
højt
talerudgang via en Hi-Fi-forst. AVC slås fra.
Med målesenderen anbringes en umoduleret
bærebølge over antenneindgangen, og ved at
køre modtagerens hovedskala hen over denne
bærebølge, opnår man med beaten forskel
lige
stødtoner,
efterhånden
som
pass-band
passeres. Disse stødtoner sammenlignes med
tonegeneratoren, der er forsynet med en ka
libreret
skala.
Oscillografen
kontrollerer,
at
modtagerens
output
er
forvrængningsfrit,
ligesom den anvendes til at sammenligne bea
tens toner med tonegeneratorens.
Da rørvoltmeteret er kalibreret bl. a. i dB,
kan man umiddelbart med et passende sig
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nal over antenneindgangen finde den øverste
del af kurven, måle dens ripple og bånd
bredde ved 0 og 6 dB-punkterne. Ripple lig
ger mellem 3 og 4 dB, hvilket må anses for
betydningsløst, idet 3 dB er den mindste æn
dring i et toneleje, som man vil kunne be
mærke. Afstanden mellem 0 dB-punkterne er
2300 Hz, og mellem 6 dB-punkterne 2550 Hz.
Flankerne er ikke lige stejle, men der er ikke
konstateret trin på dem.
De nederste punkter af kurven er fundet
på fig. måde og udfra fig. tankegang: For
udsættes modtagerens følsomhed at være 1
mikrovolt, hvilket sikkert er lavt regnet, så
er afstanden mellem suset fra HF-røret og et
50.000 mikrovolt signal ca. 110 dB. Det er et
skøn, hvorom man i hvert fald kan sige, at
afstanden ikke er mindre, snarere en del
større.
Rørvoltmeterets
følsomhed
indrettes
således, at det giver et udslag på f. eks. 10
dB for suset fra modtageren.
Når man nu drejer modtagerens hoved
skala hen til 50 mV signalet, standser man
ved det punkt, hvor rørvoltmeterets udslag
er steget 2 dB over udslaget for støjen alene.
Der er i k k e
antenne på modtageren. Her
sammenlignes
stødtonen
med
tonegenerato
ren, og det samme gøres på den anden side
af kurven. På denne måde finder man bånd
bredden 2 dB over modtagerens egenstøj til
4400 Hz. Hvad angår de spuriøse, så er de
skønsmæssigt dæmpet 100 dB eller mere.
Inden målingerne var modtageren trimmet
op alene efter S-meteret, og det er ikke an
det, end hvad enhver kan gøre.
Jeg kan sådan set godt forstå, hvis mange
umiddelbart vil vige tilbage for at gå i gang
med at fremstille en modtager, hvortil behø
ves så mange krystaller. Dertil skal kun
siges,
at
vanskelighederne
ikke
er
særlig
store, hvis man følger en eller anden op
skrift på filtrene, og at udgifterne til kry
stallerne er af samme størrelsesorden som
de udgifter, man må forvente til et passende
antal MF-trafos, der pr. stk koster ca. 11 kr.
F. eks. bruger man i de fleste modtagere med
447 kHz MF ca. 4 MF-trafos for at opnå en
passende selektivitet, der vel at mærke jo
slet ikke kan måle sig med krystalfiltrenes.
Disse 4 trafos vil altså komme til at koste
44 kr. Skal man bruge krystalfiltre som her
beskrevet, skal man anskaffe 40 krystaller,
hvis man ikke vil ætse dem selv. Da krystal
lerne kan købes i Tyskland og indføres told
frit for kr. 3,50 pr. stk., bliver udgiften her
til 140 kr. Slår man sig sammen med en lige
sindet, vil begge kunne få 2X6 krystaller,
som vil kunne anvendes i en modtager af
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Foto-transistor med DC-forstærker.
Som de fleste ved, er transistoren lysfølsom, hvil
ket viser sig ved, at kollektorstrømmen stiger kraf
tigt, når emitteren og til dels også kollektoren ud
sættes for lys. Dette er udnyttet i fotocellerelæet,
som er vist på diagrammet. Som fototransistor er
anvendt en OC71, hvor lakken er fjernet. Basis an
vendes ikke. En lyspåvirkning vil sende en strøm
ind i basis på OC75, så snart emitterspændingen i
OC71 er høj nok til at modvirke den positive for
spænding. Impulsen forstærkes til slut op i OC72,
der trækker et relæ. Kondensatoren, der shunter
relæet, tjener til at fjerne den generende ripple,
der
opstår,
dersom
opstillingen
påvirkes
af
lys
frembragt af vekselstrøm!

Batteriet, der leverer forspændingen på 1,5 V,
afgiver praktisk taget ingen strøm, så man kan f.
eks. anvende Hellesens nr. 18. Potentiometeret på
20k
regulerer
følsomheden
og
anvendes
samtidig
som afbryder, idet forstærkeren jo er blokeret, når
armen drejes hen på + 1,5 V. Der anvendes tråd
viklet potentiometer af hensyn til stabiliteten. Re
læet, der er anvendt i modellen, trækker for 30 mA
ved 6 V, men følsomheden vil naturligvis blive
større, hvis der bruges et bedre relæ.
Forstærkeren er så følsom, at den nemt reagerer
for almindeligt dagslys. I mørke kan den aktiveres
med en 60 W lampe i en afstand af ca. fire meter,
men med en stor stavlygte (der jo samler lyset), er
afstanden omkring det dobbelte heraf.
Hele opstillingen er monteret på en nocaitplade,
og transistorerne er anbragt i en klemrække, hvil
ket er ideelt til eksperimentopstillinger.
OZ3XW, Per Wesley Hansen,
Carl Baggers Alle 3, Fruens Bøge.

denne art. Af resten vil man kunne finde
brugbare kombinationer til et par ESB-sendere o. 1. Udgiften er hermed holdt nede på
70 kr. pr. modtager eller en merudgift på
26 kr. Det må siges at være en meget beske
den merudgift i betragtning af de meget store
fordele, man opnår.
(fortsættes)

80 meter ESR-transceiver
Af OZ1B P , Bernhardt Pedersen 1).
I QST for april 1961 findes beskrivelse og
diagram af en 80-m transceiver, der rent
umiddelbart så tiltalende ud. Et par dage
efter havde jeg fået fremstillet chassis og var
i fuld gang med opbygningen. Jeg har dog
ikke slavisk fulgt diagrammet, men har dels
tillempet det danske forhold, dels har jeg
ændret noget i senderen, idet det ved prøven
viste sig muligt at få VFO’ens signal kraftigt
ud i antennen, hvorfor jeg indførte et bånd
filter til 3,6-—3,8 MHz.
Af samtaler på 80 meter synes det at frem
gå, at der er en stigende interesse for ESB,
og da ikke mindst efter at fjernsynet er kom
met. Der er imidlertid flere sider ved samme
sag, idet det ikke alene drejer sig om at lave
en ESB sender, men i lige så høj grad en ef
fektiv modtager, da man jo uden denne ikke
er i stand til at kunne modtage ESB.
I den korte tid, jeg har afprøvet transceiveren, har jeg fået adskillige rapporter, der
mer eller mindre afslører, at det står dårligt
til med modtageren hos en lang række ama
tører. At flere af disse ikke er forsynet med
beat, fordi man jo nu engang er holdt op med
at køre CW, er en sag for sig, men man kom
mer også ud for amatører, der rapporterer
ustabilt FM-signal, ikke-tilsigtet splatter m.
v., samtidig med at de
erklærer, at de ikke
har
nogen
beat
på
modtageren.

mig en aften under meget dårlige forhold at
bryde ind i en lokal østtysk ESB-ring og få
rapport: 5—9. Spidseffekten er 30—35 watt.
Som det fremgår af teksten indeholder ap~
paratet både en modtager og en sender. Fæl
les for sender og modtager arbejder: VFO,
MF-forstærker, X-tal filter samt X-tal oscil
lator, der i modtageren optræder som kry
stalstyret beat. Et relæ med 4 skiftekontakter
sørger for omskiftning fra sending til mod
tagning.
1. Modtager.
Som HF-rør har jeg anvendt 6BA6 (EF931
med en særskilt afstemt forkreds. Afstem
ningskondensatoren er en Prahn 30 pF lufttrimmer, ført frem til forpladen. Spolen kan
købes færdig, men iøvrigt kan man selv vikle
en. Man gør klogt i at have lav indgangsim
pedans, hvis man ønsker at benytte sig af
fordelen ved at anvende samme antenne til
sender som til modtager, forudsat at man an
vender en antenne med 50—70 Ohm fødekabel. Jeg har vedføjet et.diagram til en TRswitch, som uden videre kan anvendes i for
bindelse med denne transceiver.
1)

Bornholmsgade 66, Aalborg.

Hvis
man
fremover
vil gøre sig håb om at
køre i radio- og fjern
synstid, må man vist
alvorligt
overveje,
om
ikke ESB er en løs
ning, og ikke som en
amatør, jeg havde for
bindelse med, og som
heller ikke havde beat,
deltagende
sagde
til
mig: På genhør, når
du engang får AM.
Lad mig straks sige,
at min antenne ikke
er særlig fremragende:
indendørs i den lave
ste del af Aalborg, al
ligevel er det lykkedes
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VFO’en skal bestryge et område, der ligger på signalfrekvensen -f- mellemfrekvensen, for
at vi kan være sikker på at få det rigtige sidebånd frem på 80 m. I det foreliggende til
fælde altså 3,150 kHz til 3,350 kHz, hvis mellemfrekvensen er 450 kHz.

rrrrr
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Stykliste:
R1 =
150 kOhm ½ W.
R2 =
120 kOhm ½ W.
R3 =
47 kOhm ½ W.
R4 = 2700 Ohm 1 W.
R5 =
22 kOhm 1 W.
R6 = 1000 Ohm trådv. pot.m.
R7 =
68 Ohm ½ W.
R8 =
33 kOhm 1 W.
R9 = 1000 Ohm ½ W.
R10 =
820 kOhm ½ W.
R11 — 100 kOhm ½ W.
R12 =
100 kOhm ½ W.
R13 =
22 kOhm ½ W.
R14 =
500 kOhm Kv II pot.m
R15 = 2200 Ohm ½ W.
R16 =
100 kOhm 1 W.
R17 =
510 kOhm ½ W.
R.18 = 330 Ohm ½ W.
R19 =
1 MOhm ½ W.
R20 = 2200 Ohm ½ W.
R21 =
220 kOhm ½ W.
R22 =
10 kOhm ½ W.
R23 =
500 kOhm Kv II pot.m.
R24 = 1000 Ohm ½ W.
R25 = 1000 Ohm ½ W.
R26 =
68 Ohm ½ W.
R27 =
5 kOhm trådv. pot.m.
R28 =
27 kOhm 3 W.
R29 =
33 kOhm ½ W.
R30 =
100 kOhm ½ W.
R31 =
47 kOhm W.
R32 =
150 Ohm ½ W.
R33 =
22 kOhm 1 W.
R34 = 1000 Ohm 1 W.
R35 =
47 kOhm 1 W.
R36 =
220 kOhm ½ W.
R37 = 2700 Ohm Vs W.
R38 =
39 kOhm 1 W.
R39 = 2700 Ohm ½ W.
R40 =
22 kOhm 1 W.
R41 =
220 Ohm ½ W.
R42 =
47 kOhm ½ W.
R43 = 1000 Ohm 1 W.
R44 =
150 Ohm 1 W.
R45 =
5 kOhm trådv. pot.m.
R46 =
22 kOhm 1 W.
R47 =
1 kOmh 1 W.
R48 =
5 kOhm ½ W.

R49 =
100 Ohm ½ W.
R50 = 100 Ohm 1 W.
Cl
= 470 pF keram.
C2
=
27 pF keram.
C3
=
47 pF keram.
C4
= 0-40 pF keram. trimmer
C5, C6 = 1000 pF keram.
C7 = 0-40 pF keram. trimmer.
C8, C9, C10 = 10 nF disc. keram.
Cll =
150 pF keram.
C12, C13 = 220 pF keram.
C14 =
0,1 μF papir.
C15 =
5 nF papir.
C15 =
25 μF ellyt.
C17 =
5 nF.
C18 =
25 μF ellyt.
C19 =
5 nF papir.
C20 =
25 μF ellyt
C22 =
8 μF ellyt.
C21 =
5 nF papir
C23 =
25 μF ellyt.
C24, C25 = 1000 pF keram.
C26 = se tekst.
C26a= se tekst.
C27, C28 = 47 pF.
C29 =
30 pF trimmer.
C30, C31, C33, C34, C33a = 10 nF disc
C32 =
100 pF keram.
C35 =
25 pF glimmer.
C36 =
150 pF keram.
C37, C38 =10 nF disc. keram.
C39 =
25 pF styroflex.
C45 =
25 pF styroflex.
C40 =
22 pF glimmer.
C41 =
300 pF helst Mica.
C42 = keram. trimmer, ca. 40 pF.
C43 = variabel dreko, ca. 50—60 pF.
C44, C46, C49, C50, C53 = 10 nF disc.
C48 =
470 pF keram.
C51 =
100 pF glimmer.
C52 =
300 pF keram.
C54 = 1000 pF glimmer.
C55 =
200 pF dreko.
C56 = 1350 pF glimmer.
C57 =
60 pF dreko.
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Rør:
V1 = ECC82.
V2 = EF93
V3 = ECC83.
V4 = EL95.
V5 = ECC83.
V6 = EF93
V7 = 6BE6
V8 = ECC82.
V9 = ECH81.
V10 = EL83.
V11 = 6146.

(6BA6).

(6BA6).
(EK90).

X-tals:
Y1 = samme kanal (FT241A).
Y2 = 1 kanal under.
DR1 = 2,5 m,H.
DR2 = 2,5 mH.
DR3 = 6 vind. 0,8 mm omkr. 100 Ohm 1 W modst.
DR4 = 2,5 mH.
3 stk. MF trafos Prahn type D TRF1—3.
Desuden 1 stk. Siemens minirelæ, 4 skifte-kontakter.
TR = 0—5 pF trimmer.
CR1, CR2 =OA79.
1 stk. udgangstrafo Perless universal TRF5.
1 stk. udgangstrafo Reofon 20,000/3,2 Ohm (3,2 Ohm
erstattet af en vikling til 500 Ohm, se tekst).

keram.

keram.

Sml. fotoet af
transceiveren med
styklisten.

Anodekredsen
i
HF-røret
er
bredbåndsaf
stemt, idet spolen afstemmes med rørkapaci
teterne. Spolen er viklet på en Prahn 7kammerform med 180 vindinger fordelt i 5
rum. Den afstemmes med jernkernen til mak
simum midt i båndet.
Blanderen er en 6BE6 (EK90). I anodekred
sen er en HF-drossel, og der kobles kapacitivt
til X-talfiltret.

VFOen er en ECC82, hvoraf den ene halv
del arbejder som oscillator, medens den anden
del arbejder som katodefølger. Hvilken oscil
latortype, man anvender, kan vel være under
ordnet, men effektiviteten af transceiveren af
hænger af, hvorledes man bygger oscillatoren.
Som parallelkondensator har jeg anvendt en
temperaturkompenseret
historie
fra
en
tysk
beat-oscillator,
og
jeg
har
tilsyneladende
været heldig. løvrigt er vel en luftkondensa
tor at foretrække (hvis man har plads) eller
en mica (sølv på glimmer). Spolen er viklet
stramt på en keramisk form, og vindingerne
er bagefter fæstnet med „Araldit“. Signalet
føres via katodefølgeren til såvel modtage
rens blander som til senderens blander.
MF-forstærkeren
er
opbygget
omkring
en
6BA6 (EF93). Jeg har anvendt Prahns type
D-trafos, idet disse indeholder parallelkapa
citeter på 300 pF. Der viste sig stabilitets
vanskeligheder ved anvendelsen af type B,
der har større Q (mindre parallelkapaciteter
100 pF). Der er ingen AVC, og af hensyn til
X-talfiltret kører MF-røret med fulde data.
Detektoren
er
en
infinite-impedance-detektor, den ene halvdel af et ECC83, den anden
halvdel anvendes til LF-forstærker. Til git
teret af detektorrøret tilføres et beat-signal
fra X-taloscillatoren via en coaxkabel. Styr
ken af beat-signalet kan indstilles med trim
meren C 4. I min model har jeg ved hjælp af
en særlig jack-stikdåse indrettet det således,
at jeg, når stikproppen er trukket helt ud,
kan afbryde anodespændingen til X-taloscil
latoren, således at man kan lytte til alminde
lige AM-signaler. Når man imidlertid også
skal benytte senderen, må jacken trykkes helt
ind, hvorved X-taloscillatoren startes, og re
læspændingen står i forbindelse med nøglen
via Jack-stikket.
Udgangsrøret er en EL95 med en Peerless
universaludgangstrafo i udgangen.
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Når senderen virker, afbrydes anodespæn
dingen til både HF- og blanderrør i modtage
ren tillige med detektor, LF- og udgangsrør.
Samtidig
kortsluttes
detektorens
gitter
til
stel. Det er meget vigtigt, at relæet placeres
så tæt op ad detektoren som muligt (brum
fare).
2. Sender.
X-taloscillatoren arbejder med første halv
del af en ECC82, medens anden halvdel arbej
der som push-pull fasevender. Derefter følger
en diodemodulator, bestående af 2 stk. OA79
med et balancepot.meter tværs over. Den sid
ste rest af bærebølgen fjernes med en trim
me r C7.
Mikrofonforstærkeren
består
af
et
enkelt
stk. ECC83 med en Reofon trafo (af mindste
model) i udgangen, primær 20,000 Ohm, se
kundæren er fjernet og erstattet med en vik
ling på 500 Ohm, udregnet efter de gængse
principper. LF-spændingen tilføres TRF1, en
Prahn type D, som vi må ændre lidt på af
hensyn
til
impedanstilpasningen.
Vi
åbner
forsigtigt trafoen og løsner med en lodde
kolbe den ene 300 pF blok på primærsiden
(C26 = 300 pF). Den serieforbindes med spo
len, og i serie med kredsen anbringes C25 på
1000 pF. Da dette ændrer en del på kredsens
resonansfrekvens, og da dette næppe kan ret
tes helt op med jernkernen alene, bliver det
sikkert nødvendigt at bringe en blok, C26 a
på omkring 50—70 pF.
Over sekundærspolen lægges et shuntkry
stal på samme frekvens som oscillator X-tallet, og da der ligeledes er anbragt et shunt
krystal over næste MF-trafo, er det ikke mu
ligt at få et signal på krystalfrekvensen igen
nem MF-forstærkeren, og det er naturligvis
ej heller meningen. Vi skal kun have side
båndet
igennem,
ligesom
beat-signalet
skal
føres udenom til detektoren.
Når det forstærkede MF-signal har passeret
MF-forstærkeren,
blandes
det
med
VFO-signalet i en ECH81, trioden anvendes ikke. Det
te rør viste sig bedre egnet end 6BE6. I ano
dekredsen på ECH81 har jeg anbragt et bånd
filter, opbygget i en gammel, amerikansk MFtrafo, hvor der fandtes keramiske trimmere.
Jeg skal henvise interesserede til håndbogens
afsnit om båndfiltre, der er bl. a. anvendt så
danne i en senderkonstruktion.
Bufferrøret er en EL83, der ligesom ud
gangsrøret 6146 er neutrodynstabiliseret, hver
med sin lille trimmer, ført fra anoden på det
respektive rør til bunden af gitterets afstem
ningskreds. Denne er afkoblet med en lille
kapacitet, mellem 300 og 470 pF. Det er ab-

3. Ensretteren.

solut

nødvendigt

sådan
lers

at

foretage

neutralisationsproces,
kommer

der

falske

en

Denne er ret simpel, jeg har
selv rullet trafoen, der skal kunne
levere 400 volt, ca. 100 mA, med
udtag til 250 volt, ca. 150 mA, des
uden 6,3 volt 5 amp. til glødestrøm og 5 volt 3 amp. til ensret
terrøret
GZ34,
samt
relæspæn
ding, her 24 volt, ca. 100 mA. Til
negativ
forspænding
til
PA-røret
udtages
en
passende
spænding
over en spændingsdeler, som ensrettes og filtreres, og som kan re
guleres
med
et
trådviklet
pot.meter.

el
bære

bølger med ud, og det skulle jo
gerne

være

ESB

uden

bære

bølge!
Gitterkredsen
stemt,
ført

og

frem

i

6146

drekoens
til

er

af

håndtag

forpladen.

er

Anode

kredsen er et pi-filter med fast
udgangskapacitet,

udregnet

til

båndmidte. Man sparer en dre
ko

og

en

masse

ningen.

et

ekstra
besvær

Den

håndtag
med

eneste

samt

afstem

afstemning,

der foretages, sker med C55 på
250 pF (leverandør OZ3U).
Opbygning.
Transceiveren
er
opbygget
på
et
aluminiumchassis
med
en forplade paa 33 gange 22 cm.
Dybden er 23 cm, så hele her
ligheden fylder ikke meget. Det
har da også været tanken, at
senderen
skulle
have
været
mobil, men det må vi jo ikke
anvende herhjemme uden sær
lig tilladelse, men hvad med at
tage den med i sommerhuset?
Der er, som det fremgår af
fotografierne,
i
udstrakt
grad
anvendt
afskærmninger,
såle
des at de forskellige signaler —
og dette gælder specielt X-taloscillatorens
—
ikke
slipper
igennem
på
forkerte
steder.
Også
VFO-en
er
indkapslet
ligesom
PA-trinet.
løvrigt
frembyder
selve
opbygningen
ikke specielle problemer.
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Der bliver nu nok ikke meget dyk at se, for
det meste af strømmen gennem mA-meteret
går gennem 10-Ohms modstanden, der sik
kert er ligeglad med, om der er resonans eller
ikke. Men opstillingen ser jo dejligt enkel ud.

Hvis der skulle være nogen, der har lyst
til at prøve at lave et tunneldiode-dykmeter,
er her et diagram. Potentiometret på 1 kOhm
skal indstilles, så dioden svinger bedst muligt.

ESB -transceiver
Hvis man vil have tilført bærebølge, må
man føre balancepot.metret R6 ud til forpla
den, men ved modtagning må man stille til
minimum bærebølge, ellers slipper ose.signa
let ind i MF-forstærkeren den forkerte vej-

Forplade og skala.
Den i teksten omtalte
messingplade laves

Skaladrev.
Skaladrevet er fremstillet af en gammel
LK-knap, hvor den inderste bakelitring er
fjernet, ligeledes er konsollerne, der bærer
denne ring, bortsavet.
Den inderste messingtromle er fastloddet i
en 1 mm messingplade, som vist på skitsen.
På den -yderste messingtromle er fastloddet
en viser fremstillet af en løvsavsklinge. Mes
singpladen er fastskruet med 4 stk. 1/8“ bolte
med 10 mm afstandsstykker. Imellem mes
singpladen og forpladen bevæger viseren sig.
I forpladen er udsavet et langt halvcirkulært
hul, således at man udefra kan følge viseren.
Drekoen er fastskruet på en 2 mm al-plade,
og ved hjælp af et kardanled er drekoen for284

efter tegningen
til højre.

bundet med LK-drevet. Al-pladen og mes
singpladen er spændt sammen med 4 stk. 1/8“
bolte med passende afstandsstykker. Det vil
være klogt inden samlingen, at man borer
hullerne hertil i såvel messingpladen som al
pladen samtidig med, at man centererer hul
lerne til drekoen i al-pladen, som hullet til
LK-messingklokken
i
messingpladen.
Så
er
man sikker på, at drevet kommer til at gå let
efter samlingen.
Skal vi sige på genhør på 80-meter?

Modulator til B-licensen
Af Claus Lyder Nielsen, OZ1CN, Porsevej, Holstebro.
Denne konstruktion er især beregnet for
den
vordende
senderamatør,
som
ønsker
straks at bygge en modulator, der ikke alene
opfylder
begynderkrav,
men
er
universalt
anvendelig. Endelig var det måske noget for
dem, der ikke vil ofre, eller har power til,
en anodemodulator, men alligevel gerne vil
have noget ud af sendereffekten.

vibrationer. Endelig kan et EF 40 erstatte EF
86, men det er ikke så følsomt. Fra forfor
stærkeren føres signalet over på den dobbelt virkende tonekontrol. Denne kontrol har den
fordel, at man ikke ved at afskære diskanten
dæmper forstærkeren, som det normalt er til
fældet, idet man samtidig fremhæver bassen,
og man kan derfor regulere tonen, uden at
ændre modulationsgraden. Herfra går vi ind
på gitteret af en triode gennem den traditio
nelle parasitmodstand.
Katodemodstanden
kan
shuntes
med
en
kondensator,
det
vil
normalt ikke være på
krævet, men ved nogle
typer
krystalmikrofo
ner er tonen temmelig
skarp, så det vil sik
kert ikke skade med
lidt bas-forstærkning.

Beskrivelsen
er
søgt
gjort
så
letfattelig
som muligt. Den modulationsmetode, hvorpå
hovedvægten er lagt, er hentet fra 2JT’s ar
tikel i OZ nr. 4, april 1960, side 107—8, over
sat fra DL-QTC, aug.
1959.
Konstruktionen byg
ger på følgende krav:
Fuld
modulation
af
indtil 50 W med høj
virkningsgrad.
Nem og hurtig
betjene.
Klipperen.
DX-modulation,
d.
Klipperen med efter
v. s. klipning, og en vis
følgende
lavpasfilter
tonebegrænsning.
er taget efter et ame
Rigelig
forstærk
rikansk diagram,
men
ning.
Fig. 1.
Modulatoren
er
det
Eksempel på den her beskrevne modulator. Knap der er ingen, der siger,
resultat, som er blevet perne: Fra venstre øverst: indg. 1, indg. 2, tone, at man ikke kan bruge
modulationsgrad.
andre former for klip
nået efter en
masse
Nederst: net. 1, indg. 1, indg. 2, klipning, o. 1.
pere, se for eksempel
ærgrelser, den er grun klipperomskifter,
udg.-vælger,
tonegenerator
afb.,
håndbogen
eller
OZ
digt
gennemprøvet
og net. 2. Bemærk afskærmningen.
dec. 1959.
har givet gode resul
Udgangstrinet:
tater, f. eks. denne: „5 und 4, Ich habe deiner
modulation ganz ufb, aber keine tråger“. Det
Ved hjælp af omskifteren Ol kan klipperen
var en torsdag aften kl. 9 på 80 m over 1000
udelades.
km med 5 W input.
Fra lavpasfilteret, eller fra C8, føres signa
let over P5 og R15 ind på gitteret af V4 =
Mikrofon-forstærkeren.
V2 ECC83. Her fører vi også signalet fra tone
generatoren ind. Signalet tages over spænModulatoren har to mikrofonindgange, del
dingsdeleren R23—R24, hvoraf R23 =
10
er
tilnærmelsesvis
uafhængige
af
hinanden,
Mohm. R24 må man muligvis forsøge sig med,
idet man kan skrue helt op for den ene ind
gang og så helt kortslutte den, uden at det
da den er afhængig af outputtet fra genera
kan mærkes nævneværdigt på den anden.
toren, og hvorvidt denne svinger korrekt. En
Begge indgange er beregnet til krystalmikro
passende værdi kan veksle mellem ca. 75 k—
fon.
0,2 Mohm. C14 bestemmer styringen til næste
Som forrør er valgt det støjsvage EF 86.
rør, V4. Svinger generatoren for stærkt, kan
Røret har en meget lav egenstøj, og er ret
C14 reduceres, det kan i så fald blive nødven
følsomt, ca. 2 mA/V. Det skal dog bemærkes,
digt at shunte den med en modstand, f. eks.
at røret har en lille tilbøjelighed til mikrofo5 Mohm.
ni, en udbredt svaghed blandt rør af den fa
Fra C4 går vi ind på udstødningsrørets g1.
milie. Vil man undgå dette, kan man vælge
På diagrammet forbindes de to punkter mær
EF37A, det kan f. eks. blive aktuelt, hvor
modulatoren kommer ud for rystelser eller
ket x.
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Stykliste:
R1 = 0,5 Mohm
R2 = 0,5 Mohm
R3 = 0,3 Mohm
R4 = 50 kohm
R5 = 0,8 Mohm
R6 — 500 kohm

½ W.
½ W.
½
W.
1 W.
½ W.
½ W.

R7 =
1,0 Mohm ½ W.
R8 =
15 kohm —
R9 =
1,0 kohm —
R10 = 100 kohm 1 W.
R11 = 0,47 Mohm ½ W
R12 =
47 kohm 1 W.

V6 har tre arbejdsstillinger:
1. Almindelig højttalerudgang eller skærmgittermodulation
med
høj
virkningsgrad.
Her henvises til OZ april 1960.
2. Indsætning af f. eks. anodemodulationstrafo til modulation af mindre sendere.
3.
Bærebølgestyrende
skærmgittermodulation, se OZ dec. 1959, Diverse udtag er
ført ud i chassisets bagkant, i isolerede
telefonbøsninger;
Udgangstrafoen
behø
ver ikke at være den her anviste, den er
faktisk lige på grænsen til at være for
lille, det skal blot være en trafo, der kan
levere de fornødne watt, og med de rig
tige impedanser. Det gælder både for V6
og PA’s g2, som skal stemme temmelig
nøje.
Strømforsyningerne
er
ganske
ordinære.
Man behøver ikke to strømforsyninger, men
ønsker man det helt fine, så kan det stærkt
anbefales.
Udgangsstrømforsyningen
skal
jo
også levere strøm til PA, men der er jo også
andre fordele herved.
Opbygning.
Forstærkeren kan, som vist på fig. 1, byg
ges på et chassis med målene 3 5 X 1 5 X 8 cm,
bukket af 2 mm aluminium.
Forstærker,
udgang
og
strømforsiyninger
bør afskærmes fra hinanden, f. eks som vist
i fig. 1.
Man må iagttage, at der ikke kommer til at
stå nogen transformator for tæt op ad ind
gangsrøret, selv om der er skærm imellem,
da det kan forårsage brum. Det kan muligvis
være
nødvendigt
at
anbringe
transformato
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R13 =
R14 =
R15 =
R16 =
R17 =
R18 =

56 kohm
1,5 kohm
15 kohm
0,1 Mohm
1,0 kohm
0,1 Mohm

½ W.
1 W.
½ W.
1 W.
1 W.
1 W.

R19 =
R20 =
R21 =
R22 =
R23 =
R24 =

500 ohm
0,3 Mohm
0,7 Mohm
0,7 Mohm
10 Mohm
se tekst

1 W.
½ W.
—
—
__
—

ren på et stykke gummi. Modstande og blokke
monteres kompakt omkring de dertil hørende
fatninger. Glødeledninger — 6,3 V — afskær
mes, og transformatorernes glødevikling stel
forbindes på midten med en solid ledning.
Afprøvningen:
Har man bygget modtageren, og den tid er
kommet, hvor den skal afprøves, bør man
først
lige
gennemgå
glødekredsløbet.
Radio
rør er jo ret dyre. Dernæst følger plus’en, mål
eventuelt med et ohmmeter, om der skulle
være overgang til stel, det kan ske via en klat
loddetin eller flex, der har forskubbet sig, og
det var jo ærgerligt, hvis — nå ja, resten
kender du vel.
Sæt en højttaler i bøsningerne, det er
strengt nødvendigt, da der ellers kan ske
slemme ting med udgangstrafoen og med rø
ret, hvis der ikke er nogen belastning på.
Tænd for strømforsyning 2, sæt omskifte
ren i høj ttaler stilling, slå tonegeneratoren fra
og skru fuldt op for P5.
Når alle tre rør er varme, skulle vi gerne
høre en svag susen og intet andet, i den højt
taler, som vi selvfølgelig har sat til, husk det
endelig. *)
Det er muligt, at apparatet hviner og er
ustabilt, prøv i så fald at ændre lidt ved mon
tagen, eventuelt afskærm gitterledningerne.
Tænd så for strømf. 1, så skulle V2ECC83,
EF86 samt klipperen rødme.
*)

Hvorfor vil
kobling,
så
overflødige?

amatørerne dog ikke anvende
sådanne
forholdsregler
kan

mod
blive
TR.

G? RU

Fig. 3.

R25 =
0,5 Mohm —
R26 =
10 ohm 1 W.
R27 = 200 ohm 1 W.
R28 = 1,5 kohm ½W.
R29 = 3,5 kohm½W.
R30 = 200 ohm
R31 =
0,25 Mohm 1 W.
Cl
= 100 pF keramisk
C2
= 100 pF keramisk
C3
=8
el.lyt.
C4
= 0,5 μF OA. olie.
(TJ).
C5
= 2 nF
— —
C6
= 50 nF
— —
C7
= 200 pF
OA. olie.
(TJ).
C8
= 0,01 μF
— —

C9 = 0,01 μF OA. olie
(TJ).
C10 =
2nF
— —
C11=
1nF
— —
C12 =
100 pF
— —
C13 =
100 pF
— —
C14 =0,01 μF
C15 = 50 μF Katodelyt
C16 = 0,5 μF OA. olie
(TJ).
C17 = C18 = 100 pF ker.
Cl.l = 25 μF
C1.2 = 25 μF Cl.l og Cl.:
Type eap.
(TJ).

Cl.3 = 32 μF
Cl.4 = 32 μF
C 3 = 8 μF
PI = 2 Mohm.
P2 = 2 Mohm
P3 = 0,5 Mohm
P4 = 2 Mohm
P5 = 0,5 Mohm
TI = NT 4063 Reofon.
T2 = NT 5191 Reofon.
T3 = Bantamette univej
Peerless f. eks.
Dl = D 2011 Reofon.
D2 = D 2011 Reofon.

VI = EF86.
V2 = ½ECC83.
V3 = 6J6 = ECC91.
V4 =½ECC83
V5 = EF91.
V6 = EL84.
V7 = EZ80.
B = Ventil SR250 B 75.
Al = 2-pol. vippeafbr.
A2 = 2-pol. vippeafbr.
01 = 1-pol. vippeomsk.
02 = 1-pol. vip.
SW1 = 3X3 stil. 012.
MEC.
G = glimlampe, Z3.
S finsikring, 0,1 A.

Fig. 1.

Af OZ5NU, Niels Mortensen,
Fig. 2.

Eliestykket 27, København SV.
Ved brug af plug-in multistik, evt. hjemmelavede
multistik, mellem modtager (sender) og dennes
strømforsyning, må man tage i betragtning, at de
berøringsmulige
poler
alle
vender
ind
imod
strømforsyningen (ensretteren) som i fig. 1, og ikke
som i fig. 2 vender væk fra strømforsyningen, så
ledes at der opstår fare ved berøring af polerne.
Gamle rørsokler, f. eks. oktal og europæiske, er
glimrende egnet som multistik.
Men det gælder med multistik som med testled
ninger — udvis forsigtighed og omtanke. Monter
stikket rigtigt og gem eventuelle testledninger væk,
således at børn ikke kan få fat i dem.
Jord såvidt muligt hellere en evt. ensretter end
at jorde det apparat, den skal føde (dette er jo
jordet i forvejen igennem minus-ledningen) — og
jord med en god og solid ledning — allerhelst til
et koldtvandsrør, og gener dig ikke for at kontrol
lere jordledningens effektivitet en gang imellem.
Rust og korrosion>kan gøre forbindelse dårlig, og
så..........

TIPS
Isolationskit.
En isolerende kit, der tåler glødetemperatur, kan
fremstilles ved at udrøre talkumpudder i sejtfly
dende vandglas. Det hærder i løbet af nogle timer,
men skal det blive helt hårdt, kræves opvarmning.
Kittet lader sig ikke opbevare, så rør ikke mere
sammen, end der skal bruges. Vandglas alene kan
derimod holde sig i månedsvis i en godt tilproppet
flaske.
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Begynder siden
Erik og Old-Timer mødes
Eriks første amatørmodtager.

for

at

planlægge

— God aften, Erik, ja, så skulle vi se at få strik
ket et godt diagram sammen til dig.
— Kan du lave sådan et lige ud af hovedet?
— Åh ja, Erik, det er let nok at tegne et strøm
skema, men det morderlig svært at lave det, så der
er 100 “/o garanti for, at alting virker. Der vil altid
være et eller andet, som skal ændres lidt, når man
får strøm på.
— Jeg troede ellers, at du kunne regne det hele
igennem på forhånd, så det passede!
— Det troede jeg også engang, at man kunne, men
erfaringen viser noget andet. Når man selv skal lave
et eller andet kredsløb, må man være forberedt på,
at der skal eksperimenteres en del, før resultatet
er tip-top. Hvis du vil lave noget, der virker med
det samme, så køb et kit og sæt det rigtigt sammen.
Og så er der ikke engang 100 % garanti!
— Det er vist ikke noget for rigtige amatører,
og så er det vist ret dyrt.
— Den slags „rigtige" amatører, du tænker på, er
nok dem, der ikke vil bruge andres erfaringer, men
absolut selv vil begynde med Adam og Eva hver
gang. Jeg kan ikke se, at der er noget „forkert" ved
at købe et kit eller at kopiere en konstruktion i OZ,
hvis man gerne vil have et apparat, som kan virke.
— Men det er da mere tilfredsstillende at lave det
hele selv?
— Det er der jo alligevel ingen, der gør! Du ville
da ikke drømme om at lave en drejekondensator
eller en omskifter, for slet ikke at tale om et rør!
De fleste køber da også transformatorerne færdige,
og hvad med den spolecentral, vi snakkede om
sidst? Principielt er der kun tale om en gradsfor
skel — og så naturligvis om, hvad det koster.
Der er jo også alt surplus-materiellet,
som
den
„rigtige"
amatør
jo
godt
kan tillade sig at købe.
Men det skyldes måske,
at surplus-grej næsten al
drig er direkte anvende
ligt til amatørformål, men
skal
ændres
mere
eller
mindre først. Men så er
det jo relativt billigt.
— Men hvorfor har du
så ikke anbefalet mig at
købe
en
surplus-modta
ger? Så kunne jeg jo have
begyndt så meget hurti
gere på senderen — den
kunne jo forresten også have været surplus?
— Fordi jeg trods alt mener, at du lærer betydelig
mere radioteknik ved at bygge nogle simple ting
selv, og du har jo som begynder meget at lære!
— Når jeg får licensen, skulle jeg jo også gerne
bruge den til noget, men jeg kan godt se, at det vil
tage et godt stykke tid, hvis jeg skal bygge alt mit
grej selv.
— Her rører du faktisk ved et problem. Det er
naturligvis for de fleste begrænset, hvor megen tid
man kan afse til sin hobby, og hvis man selv vil
konstruere en god station helt fra bunden, bliver
det let sådan, at man aldrig kommer så vidt som
til at bruge stationen! Andre køber det hele fær
digt og bruger al deres tid til kommunikation. Jeg
synes, at begge kategorier er for ensidige. Eksperi
mentatoren, fordi han aldrig opdager, hvordan hans
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apparater virker ved praktisk brug, og operatøren,
fordi han mister kontakten med den tekniske side
og derfor ikke formår at forbedre sit grej i takt
med tidens krav. Derfor synes jeg, at den „rigtige"
amatør er ham, der har tid til begge dele. Om han
så har købt modtageren og „kun" selv har bygget
senderen, gør ham ikke mindre „rigtig" i mine øjne.
— Det, der har givet mig lyst til at blive kort
bølgeamatør, er vistnok netop den kombination af
teknik og kontakt med amatører i andre lande.
—- Ja, glem ikke at holde den rigtige balance mel
lem disse to sider af sagen, og husk, at nok er tekniken forudsætningen, men at tekniken kun kan
gøres perfekt, hvis det operatørmæssige beherskes.
Men nu har vi vist filosoferet nok, lad os kigge på
din modtager. Nu ridser jeg lige et diagram op, så
vi kan se, hvad vi skal bruge. Som blandingsrør
vil jeg foreslå en ECF 80; det er et dobbeltrør med
en triode og en pentode i samme glaskolbe. Trioden
virker som oscillator, og vi bruger skærmgitteret i
pentoden til at blande på. Vi kan jo gøre lidt ekstra
ud af oscillatoren og koble den som colpitts; så bli
ver spolen L” noget lettere at lave, da der ingen
koblingsvikling skal være. Kredsen L3-C7 i blan
dingsrørets
anode
afstemmes
til
mellemfrekvensen
og kobles løst til detektorspolen L4. Detektorrøret
forbinder vi også som en colpitts-oscillator, men vi
vælger kondensatorerne sådan, at oscillatoren kun
lige netop kan svinge, når potentiometret Et dre
jes ca. halvt op. Drejes R; lidt tilbage, skal detek
torrøret gå ud af sving, og det er her, vi modtager
fonestationerne — altså dem, der stadig bruger am
plitudemodulation,
AM.
CWog
ESB-stationerne
tager vi med svingende detektor.
Det ensrettede — detekterede — signal findes på
detektorrørets gitter og i forstærket form på ano
den, hvorfra vi kan føre det til den LF- forstærker,
du jo allerede har bygget, og hvorfra vi tager såvel
anode- som glødespændingerne.
+B

LF ud

— Hvilken rørtype vil du anbefale som detektor?
— Vi kan lige så godt tage et ECF 80 til, hvis du
da ikke har en eller anden HF-pentode liggende.
Triodedelen har vi ganske vist ikke brug for her,
men en skønne dag slagter du jo alligevel denne
modtager, og så får du måske brug for begge rør
systemer i den næste. Hvis du ikke havde haft din
LF-forstærker, kunne vi have brugt trioden som
forstærker til at trække en hovedtelefon i stedet.
— Du har ikke tegnet nogen omskifter; mener du,
at modtageren kun skal dække eet bånd? Jeg ville
ellers gerne have den til 80, 40 og 20 meter.
— Kan du ikke nøjes med 80 og 40 meter i første
omgang, for så kan vi nemlig godt klare den uden
spoleskift. Nu skal du se; forkredsen L1-C1 kan vi
sagtens lave, så den kan dække fra 3,5 MHz til godt
7 MHz i eet område; det spiller ingen rolle, for den

En tran sistoreret frekvens
standard
Af OZ7BQ.

Et af de instrumenter, der bør, men des
værre ikke, findes på enhver amatørstation
er en nøjagtig frekvensstandard. Jeg skal der
for i det følgende prøve at vise, hvorledes en
simpel
og
yderst
effektiv
frekvensstandard
kan laves, den beskrevne model kan benyttes
på alle de amindelig benyttede amatørbånd,
også to meter. Grundet mangel på modtager
grej er jeg afskåret fra at prøve den på endnu
højere frekvenser.
Markeren består af en oscillator, der svin
ger på 100 kHz. Ved indstillingen er basisforspændingen valgt således, at der i kollektoren
er et forvrænget signal, altså et 100 kHz sig
nal, der indeholder et stort antal harmoniske.
For yderligere at få kraftige harmoniske er
der i outputledningen indskudt en diode. Den
i
opstillingen
benyttede
transistor
er
en
OC 44, men en OC 45 og også nogle OC 71 vil
kunne anvendes uden videre. Lignende typer

af andre fabrikater kan naturligvis også be
nyttes med samme resultat
I denne opstilling svinger krystallet mellem
kollektor og basis, og en passende tilbagekob
ling er tilvejebragt med den kapacitive deler
over krystallet. Trimmeren i serie med kry-

Dr er angi
vet til 0,1
Hy, den skal
være på
10 mH.

stallet skal kompensere for eventuelle uøn
skede parallelkapaciteter, således at krystal
let kan bringes til at svinge nøjagtig på 100
(Fortsættes næste side).

Begyndersiden . .
er jo ikke frekvensbestemmende. Hvis vi nu vælger
mellemfrekvensen rigtigt, kan vi nøjes med ét om
råde for oscillatoren, idet vi danner MFen ved at
trække
oscillatorfrekvensen
fra
signalfrekvensen
på 40 m og signalfrekvensen fra oscillatorfrekven
sen på 80 m. Sådan:
40 m: MF — F3jg -f-

Fosc

80 m: MF — Focs -t-

Fsig.

Med en MF på 1700 kHz skal oscillatoren dække 3500
+ 1700
= 5200 til 3800 + 1700 =
5500 kHz,og når vi
tager den anden mulighed, får
vi dækket
området
5200 + 1700 = 6900 til 5500 + 1700 = 7200 kHz.
Båndskift foregår udelukkende ved drejning af Ci!
— Det er jo snedigt, men det er da en løjerlig
mellemfrekvens!
— Åh, vi triller selv spolerne, så vi har frit valg.
løvrigt kan vi vælge MFen et eller andet sted mel
lem 1650 og 1750 kHz. Når vi så lader 80 m-båndet
fra 3,5 til 3,8 MHz fylde hele skalaen, får vi også de
sølle 100 kHz, vi har på 40 m., med. 1750 kHz og der
over skal vi dog helst undgå, for lægger vi MFen så
højt, vil den svingende detektors 2. harmoniske
falde inde i 80 m-båndet, og det er ikke så godt.
— Kan vi ikke bruge en fabriksfremstillet MFtrånsformator?
•— Nå, nu har du ikke noget imod det fabriksfrem
stillede! — Jo, det kan vi godt, men vi skal nok
helst kunne indstille koblingen mellem de to kredse,
den skal nok være temmelig løs, så jeg tror, vi står
os ved at lave noget selv.
— Hvorfor er der en variabel kondensator i serie
med antennen. Plejer man ikke at bruge induktiv
kobling, så man kan få tilpasning og få transfor
meret antennespændingen op?
— Jo, det er det normale, men så kan vi kun få
tilpasning på det ene af båndene, hvis vi ellers er

så heldige, at antennen har en passende impedans.
Med kondensatoren får du lidt mere „håndarbejde",
men så kan du også tilpasse indgangskredsen til en
vilkårlig antenne, inden for visse grænser naturlig
vis. Det har betydning at få så meget signal fra an
tennen ind i modtageren som overhovedet muligt,
for der er jo ikke så megen forstærkning at give
væk af. Ci g kan så iøvrigt også bruges som en
slags HF-volumenkontrol, der er rar at have, når
du skal lytte på en af de lokale amatører.
— Men hvordan kan man få impedanstilpasning
og oven i købet optransformering på den måde?
Rent umiddelbart skulle man tro, at sådan en lille
kondensator i serie ville svække signalet!

— Det er nu heller ikke altid let at se, hvad der
gemmer sig i sådan et kredsløb! Se nu på denne
skitse, hvor vi for simpelheds skyld antager, at
antenneimpedansen er en ohmsk modstand, R1. Af
stemningskredsens tabsmodstand, som. vi skal have
tilpasning til, er R2 på skitsen. Tilpasningen får vi
med L-leddetCa - La, hvor komponentværdierne blot
skal vælges rigtigt.
— Men hvor har du fået spolen La fra, den er der
jo ikke i virkeligheden!
—- Den „stjæler" vi fra afstemningsspolen, idet
La og Lb på skitsen her parallelforbundet netop gi
ver L1 på strømskemaet af modtageren. Det mærkes
ved, at C1 skal drejes lidt ud for at holde kredsen
i resonans, når antennen hægtes på.
(fortsættes).
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Nr. 224. Har et problem med antennetilpas
ningen til modtageren. Efter at have ændret
mit antennesystem til udelukkende at be
nytte lavimpedans feedere, nemlig 52 og 75
ohm, har jeg en mistanke om, at jeg ikke får
det ud af modtageren som jeg skulle, på
grund af forkert tilpasning.
Spolecentralen
er
„Torotor“
(den
store),
monteret i en „Gørler“ spolerevolver. Anten
nespolerne har jeg af en eller anden årsag i
sin tid flyttet ned på spolernes kolde ende,
men med samme tråd og vindingstal.
Nu vil jeg gerne vide, hvad egentlig „Torotor“ har beregnet antenneimpedansen til, hvis
de i det hele taget har noget mål!
Og desuden vil jeg gerne have opgivet, hvad
du vil anse for passende vindingstal for mid
delimpedans 60 ohm, samt den mest hensigts
mæssige placering på formen i forhold til den
afstemte vikling. (Tråd 0,1 cul).
— En „Mosley“ 3 bånds vertikal G. P.
antenne fødet med 52 ohm coax „opfører" sig
mærkeligt. Med et gitterdykmeter måles et
kraftigt dyk på 15, 23 og 32 MHz, men ingen
dyk i båndene. Prøvede at ændre coax-længden, men dette gav selvsagt ingen ændring.
Jeg har beregnet afvigelsen til at være ca.
60—65 cm manglende længde i nederste ende
af selve antennen, så skulle hele sagen være i
orden. Det bemærkes, at jeg har foretaget di-

verse forsøg med ændrede længder af radialerne og disses antal, uden at ændre oven
nævnte resonanspunkter.
Er det virkelig tilfældet, at en fabriksfrem
stillet antenne kan falde så meget ved siden
af?
Det er jo ret omstændeligt efter opsætnin
gen på et hustag at foretage denne forlæn
gelse, så har du eventuelt en formodning om,
at andet skulle være årsagen, da er jeg tak
nemlig for et tip.
Svar. Da du ikke har opgivet type nr. på
spolecentralen, nødsages jeg til at gætte på,
hvilken det er, og da du skriver, at du har
flyttet antenne-viklingerne ned til den „kol
de" ende af afstemningsviklingen, gætter jeg
på, at det drejer sig om en central af typen
3001.
Denne er med lavimpedanset indgang, men
„Torotor" kan ikke opgive noget om størrel
sen. Noget lignende gælder iøvrigt om type
6201, der opgives at have højimpedanset ind
gang, uden at dennes størrelse specificeres.
Det er desværre umuligt at opgive det nøj agtige vindingstal til de ønskede 60 ohms im
pedans,
da
også
koblingsgraden
spiller
en
rolle for den endelige størrelse. Jeg må i ste
det forklare, hvorledes du kan konstatere, om
impedansen er for stor eller for lille til kablet.
Lav et enkelt rc-led med to lige store konden
satorer i ind- og udgang, og en spole der pas
ser til frekvensen, når begge kondensatorer
står ca. halvt inddrejet. Indskyd dette led
mellem feederen og modtageren, og find ved
aflytning af et stabilt signal ud af, hvilke stil
linger af kondensatorerne, der giver størst
signalstyrke.

En transistoriseret frekvensstandard
kHz. Kredsen i kollektoren er afstemt nede i
nærheden af 100 kHz og sørger for, at oscilla
toren ikke skal gå i sving på en eller anden
helt gal frekvens. En opstilling, hvor kredsen
manglede, svingede meget ustabilt flere ste
der i kortbølgeområdet og kunne for resten
ikke svinge på den ønskede frekvens.
Det benyttede krystal hedder 100 kc/s, /No,
1, Cat. No. ZA.19736, hvis der er nogen, der
så bliver klogere, og det er købt i en af de
engelske surplus-forretninger og koster ca. en
snes kr.
Indtrimningen af oscillatoren er ganske en
kel. Efter at man har sikret sig, at monterin
gen er rigtigt udført, sætter man spænding
på, der skal gå ca. 0,5 mA, og på en modtager
lytter man så, om man kan finde en harmo
nisk. Oscillatoren går ud af sving, når man
rører ved basis, og samtidig falder kollektor290

strømmen en lille smule. Når oscillatoren er
gået ud af sving, kan der godt gå et lille
sekund efter at man har sluppet basen, inden
oscillatoren igen begynder at svinge, hvad der
skyldes, at den energi, der er til rådighed til
at få krystallet til at svinge, er ganske lille.
Når man er nået så langt, opsøger man en af
markerstationerne på 5 —- 10 eller 15 MHz
eller evt. Droitwich på 200 kHz og justerer
trimmeren, indtil man er i nulstød. Når det er
sket er alt i orden, og alt lades for fremtiden
urørt; man kan evt. kontrollere frekvensen en
gang om måneden, hvis det skulle vise sig at
være nødvendigt.
Det skal måske lige til slut bemærkes, at
der aldrig slukkes for oscillatoren. Med dens
ringe forbrug vil batteriet så at sige ikke
mærke, at der tages lidt strøm, og så kan det
da ikke betale sig at sætte en afbryder i.

Mangler du spænding old man?
— det gjorde jeg også; jeg har en trafo, der
giver 2 X 2 8 0 V 125 mA, og jeg har et P35.
Enhver, der har en smule kendskab til P35,
ved også, at 280 V er i underkanten. Nu er
der sikkert mange, der tænker, at jeg vil lave
enkeltensretning, så jeg får 560 V ud af trafoen. Ulempen er bare, at strømmen bliver
den halve af, hvad der står opgivet på trafoen, og at filterets effektivitet sættes betyde
ligt ned.
Jeg har en gammel universalensretter, der
giver 220 V eff. 200 mA; den sætter jeg i serie
med trafoen, som har sin egen ensretter. +
sættes til -P, og resultatet er 500 V 125 mA.
NB! Den spændingsførende skal altid være i
forbindelse (gennem ensretterrøret) med uni
versalensretterens +ledning, da sender- eller
modulator-chassiet
ellers
bliver
berøringsfar
ligt. Så kan stellet jordes, og P35 køre.
73 es bcnu RST 599 de OZ5JL, Bent,

RETTELSE
til månedens konstruktion i augustnummeret,
OZ7XMs sender-modtager til 80 m.
I modtagerens ECH 81 skal Gt og G3 for
bindes
sammen.
Ellytten
i
strømforsyningen
skal polvendes, og efter modstanden på 51
kohm skal tilføjes F.
Kontakten „tune" er lukket i normalstil
lingen.
Tag hellere OZ for august frem med det
samme og ret diagrammet, så er det gjort.

Teknisk brevkasse . .
Hvis nu kondensatoren ved udgangen til
modtageren skal være drejet længere ind, end
kondensatoren ved indgangen, er viklingstal
let for lille, (impedansen for lav) og omvendt
hvis
indgangskondensatoren
skal
have
den
største kapacitet. Derefter kan du så overveje,
om du vil ændre spolerne, eller bibeholde bi
leddet fremover. For en ordens skyld skal jeg
dog tilføje, at den formindskede signalstyrke
naturligvis også kan skyldes forkert tilpas
ning mellem kablet og antennen, men jeg går
ud fra, at denne side af sagen er i orden.
Angående dit andet spørgsmål må jeg først
bemærke, at jeg ikke har haft lejlighed til at
prøve den omtalte antenne, og derfor ikke tør
udtale mig om, hvor godt den passer til bån
dene. Hvad dine måleresultater angår, går jeg
ud fra, at du har kontrolleret frekvenserne
ved aflytning på en modtager samtidig med
målingerne. Koblingen til måleobjektet plejer
nemlig at trække GDM’s frekvens noget ned,
selvom det som regel, hvis koblingen er ret
løs, normalt kun er 25—50 kHz på 14 MHz,
naturligvis afhængig af det benyttede GDM.
Antennens
placering
under
målingen
har
også betydning for resultatet, men hvis den er
placeret 2—3 m over jorden og nogenlunde
frit,
skulle
resonansfrekvenserne
ikke
falde
ret langt fra de, der fås ved den endelige pla
cering. Jeg vil foreslå dig, at forelægge leve
randøren
dine
måleresultater
og
forespørge,
om der eventuelt kan være noget galt i anten

nens mål. Fører dette ikke til noget resultat,
ville jeg i dit sted, selv om det er kompliceret
og muligvis betyder „om igen“, sætte anten
nen op som den er, og derefter måle resonnansfrekvenserne ved den endelig placering.
Falder disse så som tidligere målt må du
naturligvis i gang med at forlænge den nederste ende som beregnet, men det ville vel være
mere ærgerligt, hvis du først forlængede, og
derefter måtte til at forkorte bagefter.
I juni nummeret er et par fejl ikke blevet
rettet efter korrekturen, det sker derfor her.
I nr. 215 6. linie fra neden skal stå LF-regulering. I nr. 216 skal stå „balun“, ikke „byalun“, og formlen for længden skal lyde 1/2 X
V.

På given foranledning har TR bedt mig
erindre om, at spørgsmål til Teknisk Brev
kasse ikke skal sendes til TR, selv om det er
teknisk stof, men direkte til mig, -adresse:
Risbjerggaards alle 63, Hvidovre.
Endvidere skal jeg gentage, at svar kun gi
ves i brevkassen og kun når medlemsnummer
plus eventuelt call eller DR-nummer opgives
i spørgsmålet. Svarene fremkommer så hur
tigt som muligt, og hvis et spørgsmål ikke fin
des egnet til besvarelse, vil dette blive med
delt spørgeren direkte. Hvis et ventet svar
ikke findes, betyder dette altså ikke, at det
ikke vil fremkomme, men blot, at det af en
eller anden grund har måttet udskydes til et
fig. nummer.
73 de OZ2KP.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA

Trykte kredsløb

Hertil kommer andre metoder, der dog er af
mindre betydning. Det er for eks. muligt udeluk
kende ved hjælp af skærende stanseværktøj at ud
skære et helt system af metaltråde af en tynd plade,
men denne metode er så kostbar, at den ikke skal
behandles her. Den vigtigste metode bliver udætsning af metalfolie på ikke ledende underlag, men
det er ikke uden interesse at betragte den kera
miske
metode,
hvis
produkter
amatørerne
ofte
møder under særlige fabriksnavne.

Trykte kredsløb eller trykt ledningsføring er ikke
for amatørerne noget ukendt begreb. Det skal dog
siges, at det hovedsagelig kun er af navn, man ken
der denne form for radiokonstruktioner, idet tekniken ikke til dato har egnet sig for amatørernes
mere
personligt
prægede
konstruktionsarbejde.
Princippet må jo også siges at være beregnet for
masseproduktion og for at borteliminere de fejl
tagelser, der så ofte fremkommer ved menneske
lig forglemmelse eller uopmærksomhed.

Et eksempel på trykt kredsløb fremstillet og sat i
fabrikation af OZ3TM i Kibæk, der er af fore
gangsmændene
herhjemme
på
dette
område.
Bemærk de store og små spoler. Det er indlysende,
at disse spoler er mekanisk stabile.

X den aller sidste tid syntes interessen for trykt
ledningsføring at vokse blandt amatørerne, og man
ser jo også nu annoncerne reklamere med specielle
konstruktioner udført som færdige, trykte kredsløb
lige til at indsætte i konstruktionerne. Det er sik
kert heller ikke umuligt, at den tid nærmer sig,
hvor konstruktioner i OZ af særlig interesserede
amatører vil kunne mangfoldiggøres til brug for
en større kreds. Med den lyst til at sætte sig ind
i metoder og problemer som særlig kendetegner
radioamatøren,
vil
det
sikkert
være
ønskværdigt,
om man kort behandler problemet.
Ved trykt kredsløb forstås en på et bærende og
isolerende
underlag
fremstillet
ledningsføring,
der
er påført ad mekanisk, kemisk eller grafisk vej, og
at samme ledningsføring kan reproduceres atter og
atter. Heraf udtrykket trykt. Som almindelige me
toder må angives:
1.
Påføring af ledende lakker eller sølvfarver,
som ved hjælp af påfølgende indbrænding gøres
ledende og fasthængende. Denne metode anvendes
til
keramiske
komponenter
2 Udætsning af et ledningsmønster i en tynd me
talfolie, der er påcacheret et isolerende bærestof,
i regelen et bakelitlignende pressestof.
Det samlede pressestof plus metalhinden kaldes
et laminat og forefindes i handelen.
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I
VHF
tekniken,
hvor
temperaturkompenserede
svingningskredse benyttes meget, og hvor det er
uhyre
vigtigt,
at
kredsløb
og
svingningselementer
ligger mekanisk stabile, trykkes fladspoler, konden
satorbelægninger og ledninger på et keramisk un
derlag, for eks. Calit. Når jeg siger trykkes, mener
jeg ikke, at tingene lægges i en bogtrykmaskine,
men
at
særlige
tryktekniske
metoder
anvendes,
silketryk for eks., hvad jeg skal komme ind på
senere.
Ledningsmassen, der påføres, består af en sølv
pasta med 55 oo/o sølvindhold plus en let, flygtig
olie (som ved porcelænsmaling) samt nogle har
piksarter,
hvilke
særlig
anvendes
for
plastificeringens skyld.
Når stofferne er påført, sættes de trykte elemen
ter i ovn og indbrændes ved 850 grader. Det nu
fastbrændte og rene sølv, har i almindelighed en
tykkelse på 10 til 35 my (35/1000 mm), og det sidder
nu så fast på sit underlag, at afrivningskraften
må sættes fra 100 til 400 kg pr. cm2.
Det
fastbrændte
sølv
kan
yderligere
forstærkes
ved tinlodning i dyppebad.
Som det fremgår af det forrige, er det påtrykte
ledningsnet meget tyndt, hvorfor man for at und
gå for megen modstand gør sølvledningerne meget
brede, fra 2 til 5 mm er det almindeligste, men
ofte går man meget højere op.
Den keramiske teknik er i stærk udvikling. I for
bindelse
med
silketryk
og
dyppelodning
udvikles
keramiske elementer til indbygning i UHF tek
niken, hvor man møder dem i fjernsyn og astro
nautisk apparatur, En nyudvikling er anvendelse i
vertikale chassiskonstruktioner, der giver god rum
udnyttelse.

plads til komponenterne, og at der laves runde led
ningsafslutninger,
som
kan
udbores.
Udboringen
giver plads til stifter og nitter og betyder at selve
ledningsføringen fra selve komponenterne kan føres
igennem til pladens modsatte side. I det følgende
er angivet eksempler, læg f. eks. mærke til det an
givne feltstyrkemeter.

Forskellige typer på trykt ledningsføring udført
på Calit.
Ætsemetoden.
Som omtalt er den mest almindelige metode for
fabrikation
af
trykte
kredsløb
laminatætsemetoden.
Udgangspunktet er en tynd, udvalset kobberplade
fremstillet af elektrolytkobber. Tykkelsen af denne
folie er almindeligvis 0,35 mm. Man behøver natur
ligvis ikke netop at bruge kobber, der fremstilles
også folie i rensølv, messing og aluminium samt
modstandslegeringer
og
magnetiske
legeringer.
Her
skal vi kun omtale kobberfoliet.
For at kunne fremstille et brugbart laminat, må
vi
foruden
underlaget,
fenolharpiksimprægneret
papir, have et egnet klæbemiddel. Underlaget, klæ
bemidlet og kobberfolien lægges i en etagepresse
og
hærdningsog
klæbeprocessen
foregår
under
tilføring af varme.
Laminat af denne sammensætning findes på mar
kedet under forskellige fabriksnavne. Uden at ville
reklamere for noget bes.temt firma, kan jeg oplyse,
at firmaet Friis Mikkelsen fører et laminat, der
hedder Kobber Isolit. Tykkelsen af materialet er
1,5 mm. Formatet 1X1 meter, prisen er kr. 39,00
pr. kilo og en m2 vejer 2,25 kilo.
Når vi er kommet så vidt, at vi har bestemt os
for et forsøg med trykt kredsløb, kan vi gå over
til den nødvendige tegning. Her som nogensinde
gælder det om, at alt er godt tilrettelagt og gen
nemtænkt. Diagrammet studeres grundigt og led
ningsføringen skitses op. Man bemærker sig de
specielle
forudsætninger
for
tekniken,
nemlig
at
ledningerne ikke må krydse hverandre, at der gives

Eksempel på transformatorvikling ved hjælp af
trykt kredsløb, man bemærker underlaget, der kan
sammenfoldes.
For den, der ikke lige interesserer sig for trykt
ledningsføring, kan det alligevel have interesse at
studere denne og følgende illustrationer, der kan
tjene som udtryk for en vel gennemtænkt lednings
føring, som jo ikke netop behøver at være trykt,
men som kan trækkes på gammeldags maner.
Indledningen til denne artikel viser det trykte
kredsløb under forberedelse på tegnebrædtet. Man
bemærker sig, at tegningen er udført i overnaturlig
størrelse, 4 gange for eks. er passende, og man må
som følge deraf tage hensyn til ledningsføringens
bredde. Når den færdige ledningsføring skal ligge
i en bredde fra 2 til 4 mm, vil det sige, man skal
optegne den i størrelse 8 til 16 mm, hvad man vil
være tilbøjelig til at overse. Man må stadig be

Et
simpelt
feltstyrkemeter
ud
ført som trykt kredsløb. Kond.
Cl—50 f. padding. C2—001 f. volt
mika. Spoler LI, 11 vindinger
nr. 16 emaille på ½ tomme i
diameter (c. 27 Mc) eller L2, 5
vindinger nr. 22 på 1/4 tomme
diameter c. 50 Mc. Diode IN34IN54: IN64. Meter 0—1 mA.
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mærke, at tegningen skal reproduceres ned, og at
den som følge heraf skal stå fuldstændig sort på
hvidt
papir.
Alle
blyantstreger
skal
viskes
ud,
så kun det med sort tusch optrukne og umalede
skal stå tilbage.
Når tegningen er udført, fotograferes den ned til
naturlig størrelse, og det fremkomne negativ bliver
så vor basis for den videre fremstilling..
Fotograferingen
skal
foretages
med
reproduk
tionsfilm, almindelig plade- eller filmsmateriale er

ikke videre velegnet. Må jeg i denne forbindelse
gøre opmærksom på de såkaldte Lith-film, som er
kommet frem i de sidste år. Medens sværtnings
graden, den såkaldte gamma, ligger på 2,5 til 3,
ligger gamma for Lith filmene helt oppe på 10,
hvad der betyder en kolossal dækning i det sorte
sølvlag. Disse film kræver dog en speciel frem
kalder, nemlig paraformaldehydfremkalderen.
(fortsættes)

DET

muntre
HJØRNE

☆

Du huske sidste
QSO?
Du huske,
du invitere mig?

*
OZ, 19. årg., nr. 8. Tips. Ønsker man et
kalibreringspunkt i 80 m båndet, kan man
anvende
Herstedvesters
3.
harmoniske
(3X
1176 = 3528 kHz). Denne frembringes ved
hjælp af en svingende detektor, der bringes
til nulstød med Herstedvesters frekvens. Af
hensyn til BCL bør man dog ikke anvende
for meget antenne.
OZ2SV.
OZ, 19. årg., nr. 10. Tips. OZ7T meddeler i
relation til tips i august OZ, at Herstedvesters
3.
harmoniske kan frembringes ved hjælp af
et
almindeligt
krystalapparat,
indstillet
på
Herstedvester.
TR.
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OZ, 24. årg., nr. 9. En prins vil se sin radio
pige. Prins Talal Aziz af Saudi-Arabien, næst
ældste søn af kong Ibn Saud, er i aftes an
kommet i flyvemaskine til Sardinien. Prin
sen, der er ivrig radioamatør, har foretaget
den 6.400 km lange rejse udelukkende for at
hilse på en sardinisk pige, som han har stået
i radioforbindelse med. Prins Talal Aziz er
27 år gammel, og hans radioveninde, frøken
Maria Marras fra Cagliari, er 24. I over et
år har de udvekslet budskaber hver midnat.
Maria vil ikke udtale sig nærmere om sin
konversation med prinsen. Vi talte om alting
og ingenting, erklærer hun, men det er vel
nok sødt af ham at komme hele den lange
vej for at hilse på mig.
(Inf. 2 0 / s 52.).
OZ.
Festnummer,
aug.,
1952.
„Annonce".
—
ovenstående
smukke
transportable
(bil
følger ikke med) sender uden instrumenter —
men incl. kulkasse (Jydsk telefon) -— et fund
for den erfarne amatør. — Den uerfarne kan
tømme kassen for indhold og bruge denne til
iskasse. Rumfang: 15 kolde pilsnere.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Nye tilladelser:
C OZ1GG, 7704, H. Giebel, Sklbbrogade 32, Åbenrå.
B OZ4MX, 7726, M. Bj ørlig, Søager 23, Gentofte.
C OZ8JV, 7634, J. C. Rossen, Nygade 33, Åbenrå.
C OZ8PF, 7839, E. Nielsen, Bjarkesvej 9, Helsingør.
C OZ8PQ, 7927, P. B. Jensen, Poppelvej 4, Snek
kersten.
B OX3HK, K. Hansen, Daneborg (tidligere OZ3HK)
B OX3PD, P. O. Dantoft, Aputiteq (tidligere
OZ5PD).
B OX3RW, 6406, N. E. Wdrburg, Narssarssuaq (tid
ligere OZ7RW).
Inddragelse:
B OZ8SJ, S. C. Jensen, Sønderskovvej 13, Frede
riksberg, Sorø.'
B OZ3HK, K. Hansen, Birkevej 14, Ålestrup. (Nu
OX3HK).
B OZ5PD, P. O. Dantoft, Skolegade 6, Odder. (Nu
OX3PD).
B OZ7RW, N. E. Warburg, Lindegårdsvej 36, 1.,
Charlottenlund. (Nu OX3RV).
Ændring fra kategori B til kategori A.
A OZ8PB, P. V. Balling, Vald. Sejrs Vej 23, Hol
bæk.
A OZ9MC, C. B. Møller, Skovbakken 2, Skive.

Ændring fra kategori C til kategori B.
B OZ1OL, J. Olsen, Brandholms Alle 13 C, 1., Van
løse.
B OZ2IH, J. T. Herss, Stengårdsvænge 160, Lyngby.
B OZ3DS, K. B. Horn, Buddinge Hovedgade 334,
Søborg.
B OZ3JR, E. B. Jensen, Frisengårdsvej 90 A, Ny
borg.
B OZ3KW, F. Eisenhardt, Vangs Alle 8, Ålborg.
B OZ4FH, H. Fomsgård, Grønholme pr. Hvidbjerg.
B OZ5JO, R. C. F. Johansen, Darumvej 8, Bramminge.
B OZ5RB, H. Bonnesen, Birkebakken 25, Bistrup
pr. Birkerød.
B OZ6LW, B. A. Elm Larsen, Skrænten 59 4.,
Esbjerg.
B OZ6VB, V. Brandrup, Stenløsevej 83 B, Brøns
høj.
B OZ7JW, J.-W. Nielsen, Strandboulevarden 79, 1.
th., København Ø.
B OZ8FA, F. C. Adelvard, Skånegade 3, 2. th.,
København S.
B OZ9JP, J. K. Pedersen, Østerbrogade 110, Kø
benhavn Ø.

Bag nøgle og mikrofon
Af OZ2NU
For de fleste ældre amatører er stationsarbejdet
af den ene eller anden art efterhånden blevet en
vanesag,
noget
der
rent
umiddelbart
ikke
ofres
mange tanker på; noget, der er blevet rutine. Vi
skal ikke her komme ind på, om en sådan tingenes
tilstand er den ideelle, men kun håbe på, at hen
synet til sig selv og andre, altid må være manden
bag nøgle og mikrofon bevidst.
For de yngre amatører stiller sagen sig i alminde
lighed anderledes, væsentligst på grund af mang
lende rutine, men også på grund af den blandt
yngre amatører altid herskende „frygt" for at gå
i qso’erne med de såkaldte „dygtigere og fermere"
regnes for at være fermere end vedkommende selv.
En misforstået beskedenhed og måske parret med
nævnte „frygt" — frygten for at gøre sig selv til
grin.
Dette er en hemning, som den yngre amatør
tjener sig bedst ved at frigøre sig for så hurtigt
som muligt.
For det første er det af afgørende betydning for
egen udvikling, at man frit og frejdigt kaster sig ud
i qso’erne med de såkaldte „dygtigere og fermere"
amatører, det er nemlig den bedste måde til selv at
få rytmen og arbejdsgangen ind i sig, og for det
andet er det en afgørende fejl at tro, at modparten
vil have een til bedste. Kendetegnet for den „dyg
tige og ferme" amatør er netop det, at han til en
hver tid og under enhver form forstår at tilpasse
sig modparten i qso’en.
Disse
betragtninger
er
affødt
af
nogle
opfor
dringer fra yngre amatører om at bringe en artikel
om
den
kommunikationsmæssige
side
af
amatørarbej det.
I sig selv er dette jo et omfattende begreb, og det er
stærkt afhængigt af den enkeltes personlige inter
esser på dette felt.
Vi skal derfor indskrænke os til at behandle en
kelte områder indenfor denne del af amatørarbejdet
og vil holde os til de, der specielt har været frem
hævet
i
de
pågældende
henvendelser
til
Traffic
Department.

Etlille tips . .

CW-monitor.
Denne monitor består af en LF-oscillator, hvis
kollektorspænding
hidrører
fra
ensretning
af
en
lille del af senderens HF-effekt, efterfulgt af en
LF-forstærker.
Oscillatoren
svinger
naturligvis
kun,
når senderen nøgles. De angivne transistortyper er
så afgjort ikke de eneste, der kan anvendes. En
monitor af denne type har den fordel, at der fås
medhør, selv om sender og modtager ikke ligger på
samme frekvens, men til gengæld fås heller ingen
kontrol med tonekvaliteten af det udsendte signal.
Vu 73 de OZ5U, Peter.

Om selve stationsbetjeningen er der i årenes løb
skrevet mange og udmærkede artikler i „OZ", enten
af danske skribenter eller i form af oversættelser
fra udenlandske amatørtidsskrifter. For yngre ama
tører vil det måske være vanskeligt at finde frem
— eller måske rettere tilbage — til disse artikler.
Men i „Kortbølgeamatørens Håndbog 1960", der for
mentlig er tilgængelig i de fleste afdelinger samt i
de
fleste
kommunebiblioteker
landet
over,
findes
der et kapitel, der på fyldestgørende måde behand
ler dette emne. Det er skrevet af en amatør, der
frem for nogen anden har kunnet stå som et for
billede for alle andre med hensyn til en elegant
anvendelse af sin station og vedrørende en nobel
og dygtig optræden på amatørbåndene. Læs det på
gældende kapitel og lad teorierne deri være grund
laget for jeres fremtidige virke. Selve det tekniske
udstyr på stationen vil vi ikke beskæftige os med,
idet vi går ud fra, at den interesserede amatør har
udbygget sin station efter behov og midler. Lad
derfor ikke mængden og formen for de forskellige
tekniske hjælpemidler, der står omtalt i samme ar
tikel i håndbogen, virke afskrækkende. Men tid
efter anden vil man opdage nødvendigheden af at
have disse hjælpemidler ved hånden, og man vil der
igennem blive animeret til ind imellem at erstatte
nøgle og mikrofon med loddebolt og skruetrækker
eller andet nødvendigt værktøj. En vekselvirkning,
der tenderer til det ideelle.
Deltagelse i tester.
Det, der skal sættes ind på, er at tilvende sig den
nødvendige rutine bag nøgle og mikrofon. Den kan
naturligvis fås gennem den daglige qso med Per og
Jens, der måske kun bor en halv snes kilometer
borte. Men det er en langsommelig vej og fører
aldrig til DXCC, som vel nok for de fleste amatø
rer — ældre som yngre — står som et af de mål,
man gerne vil nå.
Der er kun een effektiv måde at nå dette mål på
indenfor en rimelig tid, og det er gennem deltagelse
i de store internationale tester, såsom ARRLs DXContest, „CQ“s „World-Wide Dx-Contest“ eller den
tyske „WAE-contest“.
Men til at begynde med vil det være formåls
tjenligt at træne sig op på de nordiske tester, bl. a.
vore egne „OZ-CCA" contesten eller juletesten samt
NRAU-testen
og
den
senest
tilkomne:
„Seandinavian Activity Contest", som netop for dette års ved
kommende finder sted i week-enden d. 16. og 17.
september. — Reglerne for denne test findes iøvrigt
i aug. nr. af „OZ“, side 260.
Lad os derfor kigge lidt på dem og se, hvad der
skal gøres.
Testens formål er det, at amatører fra Skandina
vien skal forsøge at kontakte de flest mulige sta
tioner
udenfor
Skandinavien.
Forbindelserne
kan
ske på alle de almindelige amatørbånd fra 80 til 10
m. I disse to bestemmelser ligger, at testen har bud
til den lille og den store station, idet de nære euro
pæiske kontakter, der kan opnås på 80 og 40 m, har
lige så stor betydning som forbindelserne med de
fjernere stationer på dx-båndene. Samtidig har de
betydning, idet de giver points til OZ i den ind
byrdes kamp mellem de skandinaviske lande.
Når man har opnået kontakt med en station, gø
res indledningen ganske kort, og skal særligt kon
centrere sig om at give kodenummeret, der i denne
test består af et 6-cifret tal for cw og et 5-cifret tal
for fone: RS(T) plus qso-nummer, hvor man i den
første qso begynder med tallet 001 og derefter 002,
003 o. s. v.
(Fortsættes i næste nr.)

295

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Trajiic Department
Projektet OSCAR.
Projektet
OSCAR
—
Orbital
Satellite
Carrying
Amateur Radio — er en kraftig anstrengelse fra
U. S. amatørernes side paa at bringe en serie af
eksperimentale kommunikations-satelliter i en bane
omkring
jorden
til
verdensomspændende
amatør
brug.
Projektet er ikke militært og ikke kommercielt
i opbygning og udførelse. Det er skitseret og støttet
af A. R. R. L.
Forhandlingerne er i gang med U. S. regerings
myndigheder for at integrere OSCAR-enheden i en
eller flere af de regulære serier af rum-legemer.
Man håber, det må blive sat i gang inden ud
gangen af 1961.
Oscar-enheden vil bestå af en 145 mc/s beacon
transmitter på 0,1 watt, automatisk nøglende ordet
„HI“.
VHF-amatører rundt om i verden vil blive op
fordret til at lytte efter dette signal. ,/QST“ inde
holder løbende artikler om de forskellige faser i
OSCAR-projektet. ARRL håber, at meddelelser om
dette program vil blive spredt mellem amatører
overalt på jorden, så at så mange opsnappede da
ta som muligt vil blive tilgængelige og, som et
resultat, at amatørbevægelsen påny må komme til
at bidrage til den videnskabelige udvikling.
Skønt yderligere eksperimenter vil afhænge af suc
ces’en med de første forsøg, er der planer fremme
om en „repeater satellite", sandsynligvis også i 144—
146
Mc
internationale
amatørbånd,
hvilken
kan
blive benyttet af amatørerne til en større udvidelse

af det normale område for kommunikationer
til at lære om rum-kommunikations fænomenerne.
(I. A. R. TJ.s „Calendar" nr. 62).

og

E. M. i rævejagt.
Det blev jo desværre ikke til dansk deltagelse
i de første europæiske mesterskaber i rævejagt,
der med SSA som arrangører fandt sted i begyn
delsen af august ved Stockholm.
Hvorledes dette store arrangement iøvrigt er for
løbet, har vi endnu ikke noget referat af, men det
er lykkedes os at komme i besiddelse af et korrek
turaftryk af resultatlisten, og den tillader vi os at
bringe her.
2 meter:
1. UA3AHA
2. UA3AEF
3. UA3TZ

3 ræve
3 ræve
3 ræve

1.14.00
1.42.00
1,42,30

6 ræve
5 ræve
5 ræve
4 ræve

2.56.00
4,17,30
3.26.00
3.38.00

4 ræve
4 ræve
4 ræve
4 ræve
4 ræve
4 ræve
4 ræve
4 ræve
4 ræve
4 ræve
4 ræve
4 ræve
4 ræve
4 ræve
4 ræve

1.10.30
1.11.30
1.13.00
1.13.00
1.13.30
1.14.30
1.16.30
1.17.00
1.23.00
1.32.30
1.35.00
1.35.30
1.35.30
1.36.00
1.36.30

Hold:
1. UA
2. YU
3. OK
4. SP
80 meter:
1. G. Svensson
2. Ake Jonsson
3. SM5BF
4. SM5BII
5. UA3TZ
6. SM50W
7. L. Lindquist
8. SM5AKF
9. SM5YD
10. HB9QA
11. SM5AVF
12. SM5BZR
13. H.Øst.
14. UA3AEF
15. SM5IQ
Hold:

Prøver for radioamatører
Til underretning meddeles, at der vil blive
afholdt prøver for radioamatører i november
måned d. å.
Sidste frist for tilmelding til disse prøver
er den 25. oktober d. å. for anøgere øst for
Storebælt og den 20. oktober d. å. for ansøge
re fra den øvrige del af landet.
Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet
„Ansøgning om sendetilladelse1' i udfyldt og
underskrevet stand; ansøgere, der har været
indstillet til en tidligere prøve, må indsende
fornyet anmodning på et brevkort.
Tilmeldinger, der indkommer efter oven

1. SM
2. UA
3. YU
4. LA
5. HB
6. OK
En svensk trup skal efter
ket være på genvisit i Rusland.

8 ræve
2,22,00
8 ræve
2,49,00
8 ræve
3,28,30
8 ræve
4,20,00
7 ræve
3,56,00
6 ræve
2,41,00
forlydende for øjeblik

Russisk Call-book.
Polar Bears Radio Club (Ømskølsviks Radioklub),
der betragtes som en af de mest aktive radioklub
ber i Sverig med lidt over 300 medlemmer og egen
klubstation SL3ZO har ladet fremstille en russisk
Call-book med lidt over 1000 calls fra alle de sjæld
ne distrikter. Prisen er 20 IRCs, og den kan rekvi
reres hos Sven Elfving, Solgaardsgatan 15, Ørnskjølsvik, Sverig.
OZ5SQ blev bedste OZ-station med 325 points i
RSGB’s
21/28
mc/s
telefoni-contest
1960,
medens
OZ7DX opnåede 110 points.

nævnte datoer, vil blive henført til de næst
YL-nyt.

følgende prøver.
E. B.
Børge Nielsen/V. O. Bendtsen.
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Fra
OZIMR-Margaret
har
jeg
fået
YL-nyt.
K6TQO-Clare sender 73 til OZ4H, OZ7UU og

nedenstånde

OX3KW. Clare vil gerne have qso med OY-land og
specielt med OY7ML, og er qrv på 14 mc/s cw. Hen
des OM-K6TQN-Bob vil også gerne kontakte Mar
tin, men med SSB på 14 mc/s.
K6ENL-Aleta sender 73 til OY7ML og familie og
håber på bedre conds mellem K6 og OY-land.
Af andre YL — der er aktive på båndene — kan
nævnes:
JA1YL-Kuni, som er aktiv på 14 mc/s cw næsten
hver dag fra kl. 19,00 til 22,00 GMT.
CTIYE-Hilda,
som
hovedsagelig
kører
SSB
på
14,21 og 28 mc/s.
GM3NYG-Joan, der imidlertid er QRT p. t. på
grund af en udbrændt trafo, men håber snart at
være i luften igen.
Vy 73 til alle OZ-amatører fra ovennævnte YL-s
og fra
OZ1MR-Margaret.
DX-Snippers.
Kamaran Isl. vil komme i luften for første gang
gennem en VS9-amatør, der vil benytte kaldesignalet
VS9KAC.
G3NRD vil vende tilbage til Ascension Island som
ZD8JP.
AC4AX fortæller, at AC4AO er en pirat, og at der
for tiden ikke er nogen legitim AC4-traffic.
W2ESQ forbereder stadig sit trip til FP8, hvor han
agter at være i gang i de sidste tre uger af septem
ber som FP8AS. Han vil være aktiv på alle bånd,
overvejende med cw.
KH6EDY
er igen aktiv fra Kure Isl. for en kort stund, inden
han begiver sig tilbage til Staterne. Når forholdene
tillader det, kan han høres fra 15,00 z, hvor han lyt
ter efter Europa.
Kure Island tæller nu til DXCC, så af den grund
vil det lune med en qso — og et qsl —, så meget mere
som, at når han rejser hjem, vil der ikke være no
gen amatør tilbage på øen.
Konditionerne
er på ny gode for kontakter med NederlandskNy Gui
nea, hvor Joop Hesp JZ0PH er QRV. Han er sær
lig i gang i week-ends omkr. kl. 12.00 på 14,080 kc/s
— eller der omkring.
Nye Prefixer:

TZ - Mali Repl.
5R8 - Madagaskar.
CR8 - Goa, Damao og Diu.
De sidstnævnte er endvidere nye
og kan blive krediteret fra 1. okt. 1961.

lande

til

DXCC

Ældste old-timer.
W3AX (Washington DC) sendte fornyligt et kort
til W7OE hvorpå der var skrevet: „Tilbage i luften
igen efter et fravær på 40 år“.
Hans tidligere calls havde været HN (1899) HNM
(1908) 3UO (1916) og 3XV (1922),
Årstallet 1899 slår alle tidligere rekorder vedrørende
indregistrerede begyndelsesdatoer, og det kan så
ledes meget vel tænkes, at W3AX er den eneste nu
levende af de ganske få operatører, der betjente et
„trådløst“ kommunikationsapparat i det 19. århun
drede.
Den neutrale
zone ved Kuwait/Saudi Arabia er blevet
som nyt land for DXCC med kredit fra 1. nov. 1961.
Mauritania
har skiftet prefix fra FF7 til 6T5.

godkendt

Mangler du
også qsl fra FQ8HO, så kan jeg fortælle, at hans
log beror hos K6EC (3803 Ligget Drive, San Diago
6.
Calif.), som stadig er hans manager. Så prøv et
skud i den retning. FQ8HO har forladt republikken
Tchad d. 20. marts d. a. og er nu hjemme i Frankrig.
EP1AD
meddeler om oprettelsen af et „Amateur Radio Society“ for Iran med ham selv som president.
EP2AF (Rich. Sanderson U. S. Embassy APO 205
N. York) har påtaget sig pligterne som qsl-manager.
Når der tales
om ældre amatører, som
kan der også være grund
er født d. 29. juni 1869,
af sit licens kort efter at
dag.

andetsteds i denne rubrik,
til at omtale W0OBD, der
og som søgte om fornyelse
have fejret sin 92. fødsels

73
Ja, hvad betyder 73?
Historien går naturligvis tilbage til staterne og
tilbage til de gode gamle dage, hvor man havde
brug for 3 ting for at kunne klare sig ude vest på
— en god hest, en god kone og en Winchester 73.
Derfor, hvis du ønsker en mand 73, ønsker du
ham det „bedste".
Uautoriserede stationer.
Vi bringer her en liste over uautoriserede stationer
i amatørbåndene i perioden september 1960 til og
med marts 1961 efter en rapport afgivet af Interna
tional Frequency Registration Board.
Stationer, der arbejder i. overensstemmelse med
Atlantic City Konventionen (1947) er ikke rappor
terede. Stationer, som kun er hørt een eller to gange
i den nævnte fire måneders-periode, er heller ikke
blevet nævnt.
Frekvens Land/By/Call.
3740
Tanger
7000
Novosibirsk
7008
Karachi
7030
Teheran
7030
Uidentificeret
7030
Peking
7050
Cairo
7054
Kina
7059
Peking
7063
Grækenland
7080
Peking
7092
Ioannina
7100
Moskva
14039
BTC85
14119
BPE54
21010
UAT
21010
OLO
21160
Moskva
21300
ULV
21389
ULV
21399
UAT
21417
EPD
21449
Prag
21450
Britisk Broadc. Co.

Type
Radiofoni

Automatisk A-l

Radiofoni
F-l Telegrafi
Automatisk A-l
F-l Teleprinter
Radiofoni
„

Korean Amateur Radio Leagiie, Inc.,
er den nationale organisation for amatører i Korea
Den har ialt 250 medlemmer, hvoraf 18 for tiden
har sender-licens. Adressen er Central Box 162,
Seoul, Korea.
Alle almindelige amgatørbånd bortset fra 80 og
160 m er nu tilladte. Der er ingen alder- eller power-begrænsning.
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ARRLs forsøg på at få en ordning i stand på tyve
meter synes ikke rigtigt at have fået den tilslut
ning blandt de amerikanske amatører, som man
godt kunne ønske sig. Der er ganske vist mange
amerikanere, der ikke mere benytter de øverste 15
kc til almindelig amatørtraffic, men i stedet kom
mer der en masse stationer, der bruger disse nogen
lunde qrm fri kanaler til fone-patch work. Hvad
man end måtte mene om fone-patch ideen, så er der
ingen tvivl om, at det er ved at tage overhånd, der
føres fra myndighedernes side for lidt kontrol, hvad
der får mange, der ikke har fone-patch tilladelse,
til alligevel at benytte stationen til viderebringelse
af meddelelser fra og til tredie mand. Sålænge den
ne form for amatørarbejde er så populær, som den
er
blandt
amerikanske
amatører,
er
der
næppe
nogen udsigt til, at man kan få de mange ssb folk,
der er gået med i den lave ende af tyve meter bån
det til igen at komme op i den høje ende. CW ama
tørerne kan i sandhed glæde sig over, at de ikke
har de samme problemer at slås med. Hvor behage
ligt det end er at kunne komme i personlig kontakt
med andre amatører gennem en. fone qso, så er der dog
intet så behageligt som at kunne køre DX på cw
alene af den grund, at man ikke her kan forvente
forstyrrelser fra stationer, der splatter eller over
modulerer. ...
Månedens DX-nyt tager sig således ud:
Den internationale zone mellem Kuwait og Saudi
Arabien er nu blevet anerkendt som selvstændigt
land til DXCC, så de, der fik 9K3TL/NZ, har nu et
land mere.
Medens vi er på de kanter, ser det ud til, at
de mange små, delvis selvstændige stater ved den
Persiske Golf, vil-'b'live anerkendt somi selvstæn
dige lande til DXCC. Det drejer sig om> de syv
Trucial stater:
Abu Dhabi, Ajaman, Fujairah,
Dubai,
Ras
Al
Khaima,
Sharjah
og
Umm
Al
Qaiwan.
Hvis det bliver ved på denne måde, skulle vi vel
inden for en overskuelig fremtid kunne nå op på
de 400 lande.
W4BPD, der allerede er kendt af mange for sin
DXpedition sidste år, meddeler, at han regner med
igen at kunne tage af sted på en ny tur i januar el.
februar 1962.
VS9MB fortæller 1 CQ, at han regner med at kun
ne komme i luften med ssb på 15 og 20 meter i den
nærmeste fremtid. Han har allerede i lang tid
været den eneste station på Maldiverne, og han
høres jævnligt på cw.
St. Brandon skulle i løbet af august måned igen
komme til at figurere blandt de aktive lande, idet
VQ8AP vil tage dertil. Han kører under callet
VQ8APB.
En ny ssb station på Cypern er ZC4CT, han kører,
ligesom ZC4AK, med en DX 100 og en SB 10.
Efter meget lang ventetid er der igen kommet en
station på Ascension Isl. Det er G3NRD, der har
fået licens dernede under callet ZD8JP, der kan
sikkert ventes megen aktivitet fra de kanter,, da der
findes flere amerikanske amatører dernede.
KH6EDY på Kure Isl. er for tiden meget aktive,
og der er hørt både tidligt om morgenen og sent
på eftermiddagen. De benytter både den høje og
den lave ende af tyve meter til ssb.
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I SAC testen vil 5S, der jo desværre har en for
færdelig masse vrøvl med TVI, tage på en lille DX
pedition, idet han vil tage over til Eric, GC2FMV.
Det er deres mening, at de vil give så mange dan
ske som muligt lejlighed til at få qso med dette
temmelig sjældne land. De vil køre både cw og
am, med hovedvægt på tyve meter cw. I år skulle
vi gerne have en stor dansk aktivitet i SAC testen,
så se at få støvet sender og nøgle af. Det plejer
at være en test med skub i, særligt på tyve og fyrre
meter går det lystigt til.
Det var alt, hvad jeg har kunnet finde i rodet
og forvirringen omkring bygningen af en ny og
bedre sender.
Det ser ud til, at en del af jægerne nu skal til at
gøre noget ved studierne. Således vil 3CF til at
mindske aktiviteten lidt i det kommende år, men i
den sidste tid er det da blevet til:
7 mc PY7AGY, første PY på 7 mc UJ8AB og
EI5AJ.
14 mc CN8MB, CT1ID, EI2, JA 1-2-3-6-7-8-9-0,
W
1-2-3-4-6-7-9,
KH6CUP,
KL7DNE,
PY40D,
VE3BFA/8, ZD7SE (tillykke), XZ2TH, 5N2IND samt
UAØ.
21 mc CR6CA, 3A2AE (han er da sikkert god nok!)
samt masser af ZC4.
Ta’ og lyt efter GC2FMV i SAC testen, der skulle
være en chance for at få ham.
Ny mand er Preben 1DX, der kører med 100 watt
CW og 50 watt fone, han har på 14 mc fået: W 1-23-4-6-7-8-9, VE, VO, TF, UA 9-0, ZC4, 4X4, UT5,
UL7, UH8, JA samt LU9FAZ, med cw og med fone:
W7, EA, FC, CT1, ZB1DF.
4FF søger for tiden med lys og lygte en lejlighed
på Amager, så han igen kan komme i luften, det er
jo temmelig besværligt at skulle tage til Bornholm,
hver gang han gerne vil i luften. Sidst han var
hjemme, blev det til:
7 mc cw 1-2-3.
14 mc cw W1 til 0, HK1HV, KZ5MQ, LU5AQ,
YV4BE, VE 1-2-3 samt VOl.
5DX har lavet et par nye lande og er nået op på
108 stykker.
14 mc cw 60 lmt 20, CE1CS 23, VQ2W 22, KR6KS
17.
21 mc cw EL4A 18, 9M2FK 19, OD5LX 16, VU2XG
16, tiderne er naturligvis i gmt.
ZD7SE s qsl adr. er via W9FJY.
73 og fortsat god jagt OZ7BQ/Joe.
Hans Jørgen Rasmussen, Borgevej 31, Lyngby.
PS. Rapporterne
inden den 29.

skal

helst

være

mig

i

hænde

I langt den overvejende del af august var forhol
dene på 2 meter dårlige — eller, som det vist er
rigtigere
at
sige,
omkring
normalen.
Aktivitets
testen den 1/8 synes dog efter de indsendte logs at
dømme at have budt på ret gode betingelser; eks
empelvis havde OZ3NH QSO med SM7ZN og OZ6KE
(Skagen), med OZ2AF og OZ5AB samt med et antal
SM6 og SM7ZN. — Men ellers synes det at have
været gråt i gråt måneden igennem, indtil den 29/8,
da vi fik ideelt VHF-vejr med sol og vindstille.
Der var i sandhed noget at gøre på 2 meter. Bån
det var åbent i alle retninger. Det eneste lidt bekla

gelige var, at OZ’erne var lidt længe om at opdage
det. Da undertegnede den 29/8 kl. ca. 18,30 lyttede
over båndet, var der kun een station at høre for
uden 7IGY, nemlig en DJ, som oven i købet gik
ganske udmærket igennem. Men senere kom der jo
liv over feltet. OZ8EDR hørtes kalde OQ England
(S8 her i Lyngby, trods den forkerte beamretning),
og OZ5AB havde travlt med at worke PA og DL.
OZ4KO, der er en af de lykkelige, der ikke be
høver at tage hensyn til TVI, fik ikke så lidt ud af
den aften. Mellem kl. 20 og 24,00 opnåedes QSO med
følgende
stationer:
PA0LOD,
PA0JWV,
PA0JEB,
PA0JRO,
PA0MCK,
PA0JAR,
PA0ARM,
PA0
AKD, PA0CML og PA0UG/M — samt de for ham
mere „lokale" OZ5AB og DL9XW.
QSO’en
med
PA0UG/M
var
bemærkelsesværdig
derved, at hollænderen kørte mobilt fra et sted ca.
20 km. fra Amsterdam, med et Input på kun 4 (fire)
watt og en 6-element Yagi-beam. Styrken hos 4KO
varierede mellem S6 og S7.
Den 30. august hørtes SM6BSW og SM6PU med fin
styrke her i Lyngby — hvis nu bare forholdene vil
holde sig til testen den 2. og 3. september.
EDR’s Field Day den 19. og 20. august.
Der synes at være nogenlunde enighed om, at
forholdene ikke var over normalen under EDR’s
årlige VHF-test. Ikke desto mindre blev der lavet
forbindelser over ganske pæne distancer. Efter an
tallet af opnåede QSO at dømme — omkring 140 —
må SM7AED, SM7BE, SM7BZX (og måske også
SM7ZN) have haft QSO med noget nær samtlige
deltagende OZ stns, uanset deres geografiske belig
genhed
—
hvortil
naturligvis
kommer
eventuelle
tyskere. Medens svenskerne givetvis kommer til at
ligge højt på resultatlisten, er der dog også OZ stns,
der er fint placeret: OZ2ES, der fra Vordingborg
fik en mængde tyske QSO, samt 2AF, 3NH og 5AB
— for blot at nævne nogle af dem, der bedømt her
fra må siges at være blandt de bedste. At forudsige
noget nærmere er vist ikke muligt.
Vejret har vist sig fra den venlige side lørdag af
ten og søndag formiddag. Men søndag eftermiddag
satte det ind med ruskregn og blæst i en sådan må
lestok, at flere af deltagerne så sig nødsaget til at
trække sig ud af testen. Det må have været ikke
så få, for aktiviteten var ikke stor i den sidste time.
En del amatører var i gang for tidligt søndag for
middag i den tro, at tidsangivelserne i OZ var i
DNT (som 2-meter klubben og UK7 plejer at an
vende i deres tester). Men det var altså GMT denne
gang.
For resten indtraf der netop mellem 9 og 10 søn
dag formiddag (DNT) en kortvarig åbning, hvor
under SM6PU gik ind med S9 hos OZ5MK i Vejby
Strand.
Deltagelsen må betegnes som god fra dansk side.
Det var ejendommeligt, at der fra svensk side ho
vedsagelig kun deltog de „store kanoner", der trofast
er med år efter år, hvorimod de mindre hjemmesta
tioner i det sydsvenske område svigtede. Ny var dog
SM7ASN i Karlskrona, som gik udmærket igennem
trods den relativt fjerne beliggenhed.
Også den tekniske kvalitet var gennemgående god,
og det er glædeligt at kunne konstatere, at den bli
ver bedre for hvert år.
Også antallet af deltagere, der tager ud, synes at
være
i stigning. Den skærpede konkurrence om
B&O-pokalen kan have noget med det at gøre; men
forklaringen er vel nok så meget det forhold, at en
VHF Field Day er en enestående oplevelse, som man
nødigt vil undvære, selv om der også hører stra
badser til.

Til sidst er kun tilbage at udtale håbet om,
at alle deltagere vil huske at sende log Ind rettidigt.
Logs skal sendes til EDR’s Traffic Department,
Box 335, Aalborg, senest 20. september 1961. Husk,
at der gives eet point pr km mellem stationerne;
det samlede kilometerantal skal altså her ikke
multipliceres med antallet af QSO. Husk også, at
de
indsendte
logs
skal
være
færdigbehandlet;
det vil f eks. sige, at kilometerantallene skal være
udregnet for hver enkelt station og opført i ru
brikken
POINTS,
hvorefter
alle
kilometerantallene
adderes,
og
slutsummen
opføres
som
det
antal
points, man gør krav på. Se iøvrigt reglerne på
side 222 i OZ for juli.
SSA nordiske VHF test 6.—7. maj 1961.
Resultatlisten for denne test er indløbet umid
delbart før nærværende stof skulle afsendes. Her
er den:

1. SM7AED
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

OZ3NH
OZ8OR
OZ2AF
OZ7HJ
OZ7WA
OZ3JD
OZ3M
SM7ZN
OZ7LX
SM7BAE
OZ8SOR
OZ2EDR
OZ70U
OZ8EDR
OZ4KO
OZ6FL
SM6PU
OZ8BO
SM7BE
OZ7AI
OZ3HV
OZ7TW
OZ8UX
SM5BIU

198
188
162
159
150
145
132
128
113
108
90
89
86
84
81
76
67
64
55
55
48
45
40
39
38

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

26. OZIOL
27. SM7COS
28. OZ6JI
29. OZ3CR
30. OZ6KE
31. SM5CGL
32. OZ4EDR
33. SM5CMM
34. SM7YO
35. OZ6RL
36. SM7ASN
37. SM6AZY
38. OZ2UD
39c OZ9HN
40. SM5AYY
41 SM5CPD
42. SM6CSO
43. SM5UU
44. SM5FM
45. SM5CHH
46. SM3BEI
47. OZ7DX
48. SM6CRC
49. SM5FF
50. SM5CIU

37 p
37 p
36 p
33 p
33 p
31 p
28 p
26 p
21 p
20 p
20 p
20 p
15 p
15 p
14 p
13 p
10 p
8p
7P
6p
5p
4p
4p
3P
2P

Utom tåvlan: SM7BCX 158 poång.
Checkloggar: OZ8KO, OZ8ME.
Vi gratulerar segraren Arne Nielsson, SM7AED,
som er håller SSA diplom. Samtidigt konstateras
den forkrossande danska bredden.
SM5MN
VHF Manager SSA
2-meter klubbens møde den 23. august
havde som programpunkt en drøftelse af testens
forløb. Men derudover havde vi den fornøjelse at
få besøg af ingeniør Erfurth fra Torotor, der gav
os en foreløbig beskrivelse af den 2-meter conver
ter, der nu bliver tilgængelig for amatører til en
yderst rimelig pris. Det drejer sig om en ombygget
FM-tuner med røret ECC 85, hvoraf første triode
arbejder som HF-rør og anden triode som selv
svingende
blandingsrør.
Udgangsfrekvensen
er
10,7
Mc. Ingeniør Erfurth lovede at komme til stede
næste mødeaften og da demonstrere den nye con
verter i funktion i forbindelse med en modtager,
der kan afstemmes til 10,7 Mc. Denne modtager vil
være
forsynet
med
beat-oscillator,
således
at
vi
vil
kunne
bedømme
tonekvaliteten
gennem
aflyt
ning af OZ7IGY.
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2-meter klubbens næste møde
finder sted onsdag den 27. september kl. 20,00 i lo
kalet på Sonofon Radiofabrik, Gen toftegade 118
(indgang i gavlen) ved Kildegårds Plads. Program
som nævnt ovenfor.
Frekvenslisten:
OZ6KE (Skagen) 144,15 og 145,77. QRV mest på
144,15 — daglig 19,00—20,00 og jævnlig efter TV-tid,
fra kl. ea. 22,00.
Nuvistor-Nyt
ses nu ret regelmæssigt i udenlandske tidsskrifter.
QST for august 1961 bringer på side 44 en konstruk
tionsbeskrivelse af et Nuvistor HF trin til 2 meter.
Rørtypen hedder 6CW4, arbejder med en anode
spænding på kun 70 volt og giver et meget fint
signal/støjforhold
—
foruden
en
signalforstærkning
på op til 25 db.
Sensationel Tropo-åbning den 1/9.
De fine conds i de sidste dage i august udviklede
sig yderligere og nåede om aftenen den 1. septem
ber en højde, der så vidt vides aldrig før er op
levet her i landet. Det var navnlig engelske sta
tioner, der gjorde sig gældende på båndet, og de
lå alle med konstant S9 — hørte man en englænder
med mindre end S9, kunne man være bombesikker
på, at han var i QSO med en PA eller ON og altså
havde siden af beamen til OZ. Blandt de talrige
G stns, der hørtes her i Lyngby, kan nævnes G5YV,
G6NB, G2XV og G6LI, alle med lokal styrke. Men
i øvrigt er det'naturligvis ganske umuligt på en så
lille plads, der kan indrømmes en tilføjelse som
denne, at opregne de mange strålende resultater,
der er opnået under denne „alle tiders" åbning —
lad os nøjes med som et enkelt eksempel at nævne,
at OZ2PV (Holstebro) havde 28 stns, 2 DL, 1 DJ og
1 ON — og, som et kuriosum, at OZ2BH havde 9 G
stns med en 1 rørs superregenerativ modtager uden
HF-trin og med en 5 el. Yagi 8 meter over jorden
— selv om det ellers ikke anses for korrekt at køre
med
en
superregenerativ
detektor
uden
HF-trin,
mildest talt.
Region-I testen den 2. og 3. september
fik et smukt forløb. Der var udmærket deltagelse
og fine forhold, omend de langt fra kunne måle sig
med åbningen den 1. september. Den eneste ting,
man kunne kritisere var, at en enkelt af de større
kanoner blandt SM7’erne ikke var helt fri for splat
ter. — En nærmere bedømmelse af testens forløb
må udskydes til næste nummer. Glem nu ikke at
sende logs ind! Når disse linier læses, er det endnu
ikke for sent, vel at mærke, hvis du gør det aldeles
omgående — se nærmere OZ for august side 262,
højre spalte.

GENERALFORSAMLING
Husk

Københavnsafdelingens

KØBENHAVN
Afd. holder møde hver anden mandag i „Cirkel
ordenens selskabslokaler", Falkonerallé 96 o. g. Der
er parkering i gården med indkørsel fra Franckesvej.
Formand:
OZ5RO,
O.
Blavnsfeldt,
Frederiksborgvej 201, 1. sal, N. V., tlf. SØ 4587.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aage Olsen. Folkvardsvej
9, 2. sal, F„ tlf. GO 1902 v. Post-giro 59755.
Nye medlemmer eller gæster kan henvende sig til
OZ7LM, som sidder og deler QSL-kort ud til med
lemmerne til venstre for indgangen.
QSL-centralen er åben kl. 19,30—20,00. Husk at
meddele 7LM, om I vil have kort igennem afdelin
gen.
Siden sidst:
Der har været arbejdet godt i vore lokaler, og
mange har været et smut nede og givet et godt nap
med ved Indretningen af laboratoriet og andet. Ar
bejdet skrider godt fremad og nærmer sig sin af
slutning.
Programmet:
Mandag
den
25.
september:
Teknisk
redaktør
OZ7AQ indleder den ordinære møderække med et
foredrag om måleteknik og måleinstrumenter.
Mandag den 2. oktober: Sæsonens første auktion.
Tilmeldelse kan ske til OZ5RO.
Mandag den 9. oktober: Klubaften.
Mandag den 16. oktober: OZ6WL gentager sit
foredrag om radar, der blev holdt i Amagerafde
lingen den 7. september.
Mandag den 23, oktober: Afdelingens generalfor
samling. Husk medlemskortet!!!
Vy 73 de 9BA.
Store sjællandske rævejagt.
Lørdag den 19. og søndag den 20. august afholdtes
den store rævejagt i fint vejr. Vi havde den glæde
at se 3 hold fra Herning deltage med fint resultat.
Det blev en drabelig dyst, hvor alle hold fik brug
for al deres kunnen. Dette havde OZ8MX og ræve
ne sørget for, idet de var udlagt med stor opfind
somhed.
Resultatet blev:
nr. 1
OZ2XT med OZ6AB
med 187 point
nr. 2
OZ9HS med xyl
med 179 point
nr. 3 OZ5HF (Herning)
med 168 point
nr. 4 „Criller" (Herning) m. OZ4AO med 150 point
nr. 5 P. & T.
med 137 point
nr. 6
OZ9SW med fader (Herning) med
134 point
nr. 7
OZ7JT med Foltenau
med 123 point
nr. 8
OZ7HC med Verner
med 120 point
Vi takker OZ4NO & xyl og OZ8WJ & xyl for
deres gæstfrihed og for pølser og kaffe, som var
særlig velkommen efter strabadserne.
Vy 73 ræveudvalget.

generalfor

samling mandag den 23. oktober kl. 20,00 pr.
i afdelingens lokaler. Dagsorden iflg. lovene.
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AMAGER
Formand:
OZ1CC,
Tversted Hastingsvej
46,
tlf.
Su. 2991. Mødeaften hver torsdag kl. 19,00 Strand
lodsvej 17.
21. september: Klubaften.
28. september: Program meddeles på mødeaftenen,
5. oktober: Klubaften.

Lørdag den 14. oktober: Efterårsfest kl. 18,30 for
medlemmer.
Madpakken
medbringes.
Husk
tilmel
ding 8 dage før af hensyn, til indkøb af kaffe og
brød.
Vy 73 de OZ2XU.

Vinterens undervisning:
Teknisk
kursus,
med forberedelse til den
tekniske prøve, arrangeres som sædvanligt i sam
arbejde med AOF. Det bliver i år ledet af O.Z7NB
Bahnson, idet vor mangeårige lærer, navigations
lærer Fischer, er blevet forfremmet og forflyttet til
København.
Morsekursus
begynder
samtidig
med
tek
nisk kursus og ledes i år af vor formand, OiZ6SB,
som har arrangeret det på en ny måde, så det får
et mere levende og aktuelt præg med direkte rela
tion til amatørkorrespondancen.
Begge
kurser
begynder
ved
aftenskolesæsonens
begyndelse, og tid og sted annonceres i de lokale
aviser.
Byggeaftener:
Disse efterlystes af mange sidste år. Vi vil derfor
forsøge at bygge en modtager i vinter, hvis der er
den fornødne interesse.
Onsdag den 25. oktober vil OZ6BG starte byggeaftenerne ved at fortælle om diagrammet og ideen
bag konstruktionen, ligesom den nybyggede afde
lingsmodtager, der skal tjene som model for byg
gerne, vil blive demonstreret.
Vy 73 de OZ6BG.
LOLLAND-FALSTER

Foredrag om radiobølgers udbredelse.
AABENRAA
Når disse linier læses er vi allerede startet med
den første af vinterens hyggelige møde- og byggeaftener på Ungdomshjemmet. Vi lægger ud med
bygning af ensretter til de forskellige måleinstru
menter, vi bygger senere på vinteren. Det hele er
tilrettelagt, så vi alle kan være med, såvel nybagte
som old boys. Da der har vist sig også at være
interesse blandt udenbys EDR medlemmer for vores
udstilling (se sidste OZ), kan det oplyses, at denne
ventes afholdt sidst i oktober eller først i novem
ber, det nøjagtige tidspunkt, se næste OZ.
Rævejagterne nærmer sig nu også deres afslut
ning, der er nu kun 5 gange tilbage, og af disse skal
man for at opnå placering deltage mindst 3 gange,
hvoraf den ene s k a l være den s i d s t e .
Møderne foregår herefter på ‘ Ungdomshjemmet,
Ramsherred 49, Aabenraa, så på gensyn den 28.
september og 12. oktober samt hver rævemandag.
Vy 73 OZ5WK,
ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem
Hjertingvej kl. 20.
Formand:
Sv. B. Hansen, OZ6BS, Højtoftevej
8, Esbjerg.

på

Bet ny program:
Onsdag den 20. september: OZ7BN taler om selek
tivitet og demonstrerer, hvorledes han kan få CWstationer, som man ellers knap kan ane, til at stå
rent og klart.
Onsdag den 4. oktober: Wentzel viser os en række
tekniske film af stor interesse for elektroteknisk
intereserede.
Onsdag den 18. oktober: Auktion. Kom med de
ting, du alligevel ikke skal bruge i vinter, og lad
os få en rask handel.

Så skal vi i gang igen, vi starter den 20. septem
ber med morsekursus hver onsdag under forudsæt
ning af et tilstrækkeligt antal tilmeldinger. Under
visningen bliver i vort lokale i Nykøbing F. fra
19,30 til 20,30, derefter alm. klubaften. Ligeledes
søges et kursus i radioteknik gennemført, tilmel
ding sker på Østre skoles laboratorium den 26. sep
tember, det bliver hver tirsdag, såfremt der bliver
f'
nok tilslutning.
Den 27. september mødes vi i Maribo. 3VH vil
denne gang demonstrere sin hjemmebyggede VHF
converter for det nye bånd 4 og 5, og der skal nok
være mange tips for den, der tænker på 70 cm.
Vel mødt ob’s.
B. K. Løkke, sekretær.
HERNING
Store midtjydske rævejagt 3X3 blev afholdt den
5.—6. august med god tilslutning fra hele landet.
Hold
fra
København,
Kolding,
Aabenraa,
Aarhus
og Nr. Sundby var repræsenteret, ialt 17 hold.
Jagten startede med et kraftigt skybrud på første
udsendelse, og dette sammen med rævenes snuhed
gjorde jagten meget krævende. Kun6af holdene fuld
førte natjagten, det syvende hold var meget tæt
ved, det var 9WP og 2LX, Aarhus, der fik det sidste
kort afleveret et minut for sent.
De seks hold, der blev placeret, blev følgende:
nr. 1
OZ2XT
185 point
nr. 2
OZ5HF og Th Jensen
143 point
nr. 3
Chr. Frederiksen og Sanghild 136
point
nr. 4
OZ9SW og H. Jensen
136 point
nr 5 P. og T.
73 point
nr. 6
OZ5WK og xyl
49 point
Ved afslutningen på Arnborg kro fik OZ2XT og
observatør overrakt vandrepokalerne samt 2 mindre
pokaler til ejendom, de var hermed vundet 2 år i
træk, de følgende 4 hold fik alle fine bægre og
sølvplader. Vi siger tak til alle deltagende hold,
især hold fra Nr. Sundby, da det er første gang, vi
ser rævejægere fra Nordjylland, vi håber, den store
nordjydske snart løber af stabelen.
Tak for god jagt og på gensyn.
Vy 73 bestyrelsen.
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HADERSLEV
En gang imellem sker der noget i Haderslev afde
ling. I juni havde vi besøg af den „Nordiske Runde",
der holdt stævne på Sverdrup Færgegård. Stæv
net var godt besøgt af DL’er og OZ’er, og der var
mødt ca. 100 til hamfesten om aftenen.
Nu er det også ved at være så vidt, at vi skal
tænke på vort vinterprogram, der er planlagt et
morsekursus og gennemgang af teknisk stof. Det
meste af vores bestyrelse er rejst fra byen. Den
resterende
bestyrelse
indkalder
herved
til
gene
ralforsamling
på
Hotel
Harmonien,
Gaaskærgade,
Haderslev, onsdag den 20. september kl. 20, så vi
i fællesskab kan få planlagt vores program, og ny
valg af bestyrelse kan finde sted.
Lad os så se jer alle fra Haderslev og opland.
Vy 73 OZ5PG, Peter.

fundet en anden, da han ikke mente at kunne få
den tid til overs, som en formandspost krævede,
men der var ingen vej uden om, man ville hellere
have en halv Søren end slet ingen, så det blev gen
valg. Af den øvrige bestyrelse skulle afgå 2BF og
9ER. 2BF ønskede ikke genvalg, 9ER genvalgtes,
som nyt medlem valgtes Poul E. Bertelsen, som
henholdsvis 1. og 2. suppleant 8BK og Grethe. Som
revisor
valgtes
3FM
med
Jørgen
Nielsen
som
suppleant. Man valgte et ræveudvalg, der kom til
at bestå af henholdsvis 8BK, Grethe og Rye.
Under punktet aktuelt orienteredes medlemmerne
om, hvad der kunne ventes på programmet i den
kommende sæson, blandt andet vil der om man
dagen blive afholdt teori med henblik på teknisk
prøve, delt i to afdelinger, med modtagerteori på
denne side nytår og sendeteori resten af sæsonen,
iøvrigt vil man fremover videreføre de arrange
menter, man tidligere har haft.

HOLBÆK
Torsdag den 24. august var der møde og ekstra
ordinær generalforsamling på „Dannevirke", og her
trådte OZ8HC tilbage som formand. Dette hverv
blev overtaget af OZ7OU. Bestyrelsen ser nu så
ledes ud: 2PU, 9KM, 9H og 7OU.
Næste møde bliver torsdag den 21. september på
højskolehjemmet „Dannevirke", Smithsvej, kl, 20,00.
Emnet vil blive: Modtagere, fejlfinding og justering
af disse. Vi håber at se rigtigt mange. Desuden er
alle interesserede velkomne til at se, hvad der fore
går i afdelingen.
Vy 73 de OZ7OU.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Den nye bestyrelse: Formand: OZ9SH, Søren Chr.
Hansen, Kragsvej 49, tlf. 2 15 67. Næstformand:
OZ9ER, Erling Nielsen, Strandpromenaden 38. Kas
serer:
OZ4GS,
Svend
S.
Sørensen,
Borgmestervej
58. tlf. 2 18 34. Sekretær: Poul Erik Bertelsen, Mi
mersgade 5 C, III, tlf. 2 65 58, OZ3SK, Egon Gadeberg, Læsøgade.
Siden sidst:
Torsdag den 24. august holdtes den ordinære år
lige generalforsamling, kun en lille del var mødt
op, det kunne se ud, som om medlemmerne er mere
interesserede i arrangementerne som holdes, end i
hvem man i det hele taget skal have til at arran
gere, men det er vel også således, at så længe noget
går godt, så er der ikke så mange, der spekulerer
på, hvordan det i det hele taget går.
Som dirigent valgtes 3FM eenstemmig. Forman
den 9SH aflagde beretning om arbejdet i året, der
var gået, og rettede en tak til de medlemmer, som
havde været med til at lede de forskellige afteners
arrangementer, 5XX, der har sørget for juniorernes
byggeaften,
Poul
Bertelsen,
der
havde
forestået
den tekniske undervisning, 3SK og 9ER, der havde
seniorernes
byggeaften
på
samvittigheden,
og
en
mand, som man ikke må glemme i en afdeling, som
skal eksistere fremover, nemlig vores kontingent
opkræver Rye, sidst, men ikke mindst bragte for
manden en tak til maleren, som på en udmærket
måde passede huset og altid sørgede for kaffen.
Kassereren 4GS forelagde regnskabet, som fand
tes værende i orden. Kontingentet fastsattes ufor
andret til kr. 2,00 pr. måned.
Formandsvalget var et ømt punkt, alle medlem
mer havde kun det ene forslag at genvælge 9SH,
men Søren ville meget gerne, om man kunne have
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Formanden sluttede med at takke 2BF for de 8
år, han havde virket i afdelingens bestyrelse og
haft den vanskelige post som formand i perioden,
hvor man byggede huset.
Som
første
arrangement
efter
generalforsamlin
gen havde vi lørdag den 31. aug. auktion med re
korddeltagelse. Et stort antal EDR afdelinger var
repræsenteret ved medlemmer såsom Aarhus, Sil
keborg, Randers, Skanderborg og Vejle, og vi vil
gerne benytte lejligheden til at takke for den store
interesse, man viser vore arrangementer.
Det faste program for den nye sæson begyndende
fra og med den første uge i oktober:
Mandag kl. 2015: Teori med henblik på teknisk
prøve.
Tirsdag kl. 20,15: Morsekursus.
Onsdag kl. 2015: Byggeaften for juniorer.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.
Vy 73 OZ9ER.
ODENSE
Formand: OZ6RL, Ulf Krarup, Carl Baggers Alle
35, Fruens Bøge.
I lighed med tidligere år vil der ogå i år blive
afholdt
forberedende
tekniskog
morsekursus
til
licensens
erhvervelse.
Kursusledere
vil
blive
hhv.
OZ7KV og OZ2RH. „Vejen til sendetilladelsen", som
danner grundlaget for teknisk kursus, kan købes
for en billig penge hos OZ7HJ, H. E. Jensen, Juelsmindevej 25, Bolbro. Det ugentlige program vil her
efter komme til at se sådan ud:
Mandag kl. 19—21: Byggeaften.
Tirsdag kl. 19—21,30: Undervisning i radioteknik
og radiotelegrafi.
Torsdag kl. 19—21,30: Foredrag m. m.
Vi har jo længe været i en rædsom kattepine med
at skaffe et nyt lokale efter det Victorianske even
tyr, men når dette læses, er der til medlemmerne i
Odense afd. udsendt brev med oplysning om vort
nye tilholdssted.
Vy 73 de 2RH.
SILKEBORG
Formanden, 1AG, Arild Petersen, Godthaabsvej 6,
Silkeborg.
Kassereren,
3NS,
Søren
Nedergaard,
Rønne Alle 17, Silkeborg.
Afdelingen
har
holdt
ordinær
generalforsamling
den 9/8-61 i klublokalet Jernbanevej 23. Formanden
bød
velkommen
og
berettede
om
den
glædelige
fremgang og øgede aktivitet, der har været, siden

klubben har fået eget lokale. Der er en stigende
interesse for klubarbejdet, og tilgangen af nye med
lemmer har været fin. Efter formandens beretning
oplæste kassereren, 3NS, regnskabet, der balancerede
med et pænt lille overskud til trods for, at klubben
har istandsat klublokalet og fået en del nyanskaf
felser. Bestyrelsen har i en del år kun bestået af
tre medlemmer, grundet på det dødvande klubben
har været Inde i. Der blev på generalforsamlingen
foreslået at udvide den til de oprindelige 5 med
lemmer.
Under valget blev formanden 1AG og kassereren
3NS genvalgt. Nyvalgte til bestyrelsen blev 7796,
Poul H. Laursen, sekretær, 7YH Finn Hoffmann,
samt 70G Ole Godsk og suppleant Poul Hermansen.
Afgående bestyrelsesmedlem var 4GC, der ikke øn
skede genvalg.
Der
vil
som
sædvanlig
være
klubaften
hver
fredag i klublokalet, Jernbanevej 23, med morsekursus fra 19,00—20,00 og fra 20,00—22,00 teori og
byggeaften.
Vy 73 7796.
SORØ
Som første arrangement i den kommende sæson
har vi foredragsaften lørdag den 23. september kl.
20 på „Apotekergaarden", hvor 2KP kommer til
stede for at fortælle os lidt om bekæmpelse af BCI
og TVI.
Da dette emne må have interesse for de fleste
amatører, håber vi selvfølgelig på stort besøg, så
meget mere som vi alle ved, at netop 2KP med sin
store viden er den rette mand til at fortælle herom
på en for alle let forståelig måde.
Vy 73 OZ4NO.
VIBORG
Tirsdag den 15. aug. havde afdelingen møde, hvor
vi fik fastlagt vinterens program og en kontingent
forhøjelse. Kontingentet bliver herefter 6 kr. for
jun. og 12 kr. for sen., heraf opkræves de 6 kr. af
EDR.
Tirsdag den 19. sep. begynder teknisk kursus om
fattende
radioteknik
tilstrækkelig
til
opnåelse
af
sendertilladelse samt teknisk matematik. Undervis
ningen vil blive delt sådan, at der henholdsvis hver
anden gang bliver radioteknik og matematik.
Der vil også blive et morsekursus, hvis der er
tilslutning.
Interesserede
bedes
tilmelde
sig
hos
5LD.
Vy 73 3JE.

NYE MEDLEMMER
8113 Lars Koudal Petersen, Paulsgade 11 D, 4,
Aarhus.
8114 Peter Møller, Mariendals alle 5, Slagelse.
8115 Poul V. Højklint, Rolighedsvej 8, Korsør.
8116 Hans P. Poulsen, Østerby, Læsø.
8117 Hartvig A. Madsen, Østergade 5, Middelfart.
8118 E. Rasmussen, Storegade 16, Svaneke.
8119 Steen Wichmand, Hestehaven 4, Rungsted
Kyst.
8120 OZ1JD, Jørn Andersen, Høvænget 2, Viby J.
8121 Carsten Egeberg Christensen, Jernbanegade
25, Give.

8122 Mogens Møller Nielsen, Daglykkevej 7, Hvid
ovre.
8123 P. Riis Jensen, Krogstensalle 56 A, Hvidovre.
8124 Johan Marek, Tråsbøl, Bovrup.
8125 OZ9DE, Ebbe R. Petersen, Marbjerg vand
værk, Hedehusene.
8126 J. Chr. Meyer Hansen, Grønnegade 51, Ny
købing F.
8127 Leif J. Golczyk, Infanterivej 53, Randers.
8128 Tom Merklin, Tornskadestien 10, København
NV.
8129 Niels Krogslund Jensen, Mølletoften 30, Hor
sens.
8130 Arne Kjær Jensen, Adelgade 18, Horsens.
8131 Bjarne C. Jørgensen, Skottenborg 27, Viborg.
8132 OZ9FP, Paasch, Almegårdsalle 33, 2. th.,
Tårnby, Kastrup.
8133 Ib A. Larsen, Rørsangervej 29, København
NV.
8134 Preben E. Nørgaard Skjoldborgvej 24, Åbyhøj.
8135 Poul-Erik Stenkjær, Wedelsgade 14, Juels
minde.
8136 Frede Larsen, TV-stationen, Årsballe, Rønne.
8137 C. E. Juul Jensen, Langgade 35, Gedser.
8138 Henning Storgaard, Hvedevej 10, Brønshøj.
8139 Frede E. Jørgensen, Christiansmindevej 10, 4.,
København Ø.
8140 Henning Christensen, Søndersted, Tølløse.
8141 Willi Jensen, Rødovre Parkvej 226, Vanløse.
8142 OZ2TE, Ove Lauridsen, Kilholmsvej 42, Van
løse.
8143 Flemming Andreasen, Skippersgade 20,
Nyborg.
8144 Fac Relster, Krogstensalle 70, Hvidovre.
8145 Jørgen Jensen, Bjælkevangen 79, Lyngby,
8146 Knud E. Johansen, Nordstien, Assens.
8147 Uffe Lind Kristiansen, Pilevangen 23, Brønd
by Strand.
Atter medlem.
285 OZ3NN, N. Nielsen, Tebbestrupvej 11, Ran
ders.
396 OZ5G, Georg Andersen, Kølstrup.
693 OZ4LM, Sv. Funck, Langø, Martofte.
953 OZ2HN, Halfdan Nielsen, Tulipanvej 5, Ris
skov.
1775 OZ2AJ, Anders Jensen, Gormsgade 5,
Horsens.
2412 OZ8TS, Erik Hansen, Suenssonsgade 2,
København K.
2666 OZ9AB, Carl A. Bærentzen, Rolighedsvej 29,
Hareskov.
3001 OZ8AM, Alf Møller Hansen, Enighedsvej 29,
Ringkøbing.
3321 OZ5BL, B. H. Larsen, Bjørnsonsvej 45B, 1. th.,
Valby.
3600 OZ8BR, B. M. Ravn, Nærumvænge 51, Nærum.
5380 OZ9KC, Knud Hammer Christensen, Holbæk,
Ørsted.
5433 OZ4GF, Erik G. Folsing, TV-stationen, Års
balle, Rønne.
5734 OZ3FU, Jens Børge Madsen, Strandvej 14,
Stige, Fyn.
5980 OZ8WK, Jørgen Klausen, Langgade 11,
Ålborg.
6192 OZ9FH, Erik Frank Hansen, Frankrigshusene
11 st., København S.
7109 Birger B. Dorvil, c/o Clarke, 14 Lothian Drive,
Easthouses, Dalkeith, Midlothian, Skotland.
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QTH-RUBRIKKEN
1729 OZ2KV, Knud Willemoes, Baldursgade 21,
Esbjerg', ex Nordby, Fanø.
OZ5AW, Arne Wagenblast, Nørrealle 30 A,
2201
Århus, ex Brønderslev.
2510 OZ2BB, N. Chr. Bro Bystrup, Købkesvej 22,
Ålborg, ex Skive.
3302 OZ6KC, Kaj Karlsen, Holsteinsgade 4, 2. tv.,
København 0, lokal.
4191 OZ4RJ, Sv. Aa. Lauridsen, Skolegade 9,
Thyregod, ex Struer.
4416 OZ7UM, Christian Quortrup, Lemmekir. kli
nik Biilowsvej 13, København V., ex Gentofte.
4452 OZ9HC, A. Heller Christoffersen, Martr. 6 AV,
V. Stationsvej, Veksø S., ex Risskov.
5691 OZ2RF, John B. Frandsen, Lupinvej 6, Køben
havn F., ex København N.
5724 Jens O. Christensen, Møllegade 84, Ikast, ex
Silkeborg.
Sv.
Lindstrøm
Pedersen,
Jasminvej
6202 OX3SL,
12, Køge, ex Grønland.
6232 Henry Hansen, Ryslinge Hestehave, Ryslinge,
ex Fjellerup.
6301 OZ6NF, G. Juul-Nyholm, Beatevej2 4,4., Valby,
ex St. Magleby.
6313 OZ6SL, Poul Nielsen, Valby Langgade 219 A,
1., Valby, ex København SV.
6406 OX3RW, N. E. Warburg, Narssarssuaq, Grøn
land, ex Soldat.
6758 OZ5VL, Vagner Larsen, Vestergade 6, Hjerm,
ex Ølgod.
6934 OZ6OH, Ole Hasselbalch, c/o Feitknecht,
’twahn, Schweiz, ex Hillerød.
6954 OZ3TR, Preben ’frankjær, Østergade 40, 1.,
Lemvig, ex Ulfborg.
7249 OZ2WD, Jørgen Simonsen, Grundtvigsvej 21,
København V., ex Valby.
7271 Bendt Andersen, Rødageralle 32 A, st. th.,
Vanløse, ex København V.
7283 J. Chr. Nørtoft Thomsen, St. Kongensgade 42,
1., København K., ex Ikast.
7348 E. F. Johannesen, Fynsgade 30, 4., Århus, ex
Holstebro.
7445 H. P. Kjærbro, Saxovej 46 B, Odense, navne
ændring.
7487 Bent Andersen, Ferslevsvej 4, Skagen, ex
Østervrå.
7532 FK 450776 Jepsen, Flyverdetachement Torp
høj, Kollemorten, ex Vedbæk.
7563 OZ3KB, 498125 Brejning, JTGR, 2TGBN,
CLD, Langel, kaserne Århus, lokal.
7587 Ebbe Nielsen, Kochsgade 10 A, Odense, ex
Kølvrå.
7688 Fritz Hansen, Lille Trudsø, Gimsing, Struer,
ex Grønland.
7858 Lise Bruun-Rasmussen, Klaregade 19, Odense,
lokal.
7860 Kurt Jensen, Gydevej 1 A, Farum, ex Grøn
land.
7873 Uffe Brøndum, Rislundvej 3, Risskov, ex
Ebeltoft.
7880 Søren Berthelsen, Uldalsvej 20, Nørresundby,
lokal.
7918 O. J. Svinth, Aldersrovej 34, Århus, lokal.
8087 Verner Pihi, Grønnegade 18, Rønne, ex Sten
lille.
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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 Lykkesvej 15. Kbhvn. S . tlf. Amager 3664 v.

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen,
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63,
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ7EU, Poul Størner, Hultbergsallé 8, Søborg, tlf.
98 05 41.
OZ2MI, lru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. 85 31 44.
OZ5GB, B. Bruun, Kattehalevej 7, Birkerød, tlf.
81 36 06.
OZ6RL, U. J. Krarup, Carl Baggers Allé 35, Fruens
Bøge.
OZ6AE,

A.

Erikstrup,

Silkeborgvej

120,

3.

th., Aarhus.

OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67.
OZ2KH, Kr. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4.
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111, aften 7552.

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

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

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

Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S, tlf. Amager 3664 v.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Afleveret til postvæsenet den 15. sept 1961.

Trykt 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

