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En drøm blev til virkelighed

Den københavnske afdeling har haft det
svært de sidste år. Lokaleforholdene, der spil
ler så stor en rolle for en forenings trivsel,
har ikke været de bedste, og drømmen om
eget hus eller i det mindste egne lokaler har
været levende som aldrig før. Meget har væ
ret forsøgt, og skuffelserne har været mange,
men just da, som det så helt håbløst ud, skin
nede solen, og det uopnåelige blev muligt.
Københavns afdelingen fik sit eget.
Da drømmen blev til virkelighed, og tilbu
det kom, stod man parat med arbejdslyst og
arbejdskraft, og de nye lokaler blev iklædt
til formålet i samme gode smag og moderne
stil, som kendetegner hele ejendomskomplek
set, de kendte punkthuse på Bellahøj.
Og så voksede en afdeling ud af sit puppe
hylster, initiativet og foretagsomheden blom
strede, og afdelingen, der tidligere kun havde
møde hver fjortende dag, har nu hver aften
besat hele ugen igennem. Der er etableret
telegrafikursus, som forlængst er overtegnet,

der oprettes byggeaftener, og tekniske kursus
venter forude.
Afdelingen har fået et hjem. Der er kom
met skilt på døren, og man har sin egen
nøgle til herligheden, en nøgle hvorpå pas
sende kunne stå: Sesam luk dig op, thi nøg
len lukker op for initiativet, virkelysten og
arbejdsglæden.
Det er en københavnsk amatør og forret
ningsmand, der har givet EDR dette hjem i
hovedstaden. Den gamle kærlighed til kort
bølgebevægelsen lever og har givet sig dette
udslag. Her kan nu det gode kammeratskab
amatørerne imellem leve og trives, og ung
dommen kan her hente glæde og berigelse
ved en sund og kundskabsgivende fritids
interesse. Det var en lykkelig vending, der
indtrådte i afdelingens tilværelse ved denne
store gestus, og vi kan alle glæde os over, at
der nu atter arbejdes med liv og lyst i den
københavnske afdeling.
OZ6PA.
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Nogle betragtninger angående dimensioneringen
af modtagere
Af P. Stangerup, OZ7CF.
Der har været skrevet adskillige artikler i
OZ angående dimensioneringen af modtagere.
Som bekendt er der her to meget vigtige fak
torer at tage hensyn til; for det første føl
somheden og dernæst krydsmodulationspro
blemerne, d. v. s. modtagerens evne til at
modtage svage signaler, samtidig med at et
meget kraftigt signal på en nærliggende fre
kvens påtrykkes modtagerens indgang. Be
tragtninger
over
krydsmodulationsproble
merne fører til det ikke særligt overraskende
resultat, at selektiviteten i en modtager skal
indføres, inden signalniveauet er blevet for
stort.
Hvor langt man kan gå i denne retning,
afhænger af hvor stor følsomhed man ønsker,
eller med andre ord, hvor lavt støjtal man
ønsker for modtageren.
Der har, så vidt jeg ved, ikke i OZ været
gjort rede for, hvor stor følsomhed, man kan
udnytte på de forskellige frekvensbånd, som
amatørerne råder over. Det har således vist
sig, at næsten alle modtagere kører med alt
for stor følsomhed; er denne på den anden
side reguleret ned, er dette altid sket på en
uhensigtsmæssig måde. Det har f. eks. ingen
rimelighed, at en modtager til 40 meter ar
bejder med et støjtal på 3 dB, når den arbej
der langt bedre med et støjtal på f. eks. 20
dB, forudsat at følsomheden er nedsat på den
rigtige måde.
Der vil i denne artikel blive gjort rede for,
hvorledes man dimensionerer modtagere, så
ledes at de bedste støj- og krydsmodulations
egenskaber opnås. Der afsluttes med et par
eksempler, hvor det bl. a. vises, at det ud
mærket kan lade sig gøre at bygge en dob
beltsuper til KB-båndene, der er ligeså god
som en enkeltsuper, både hvad følsomhed og
krydsmodulation angår.
Støjtal og støjtemperatur.
Som bekendt er det, der sætter grænsen
for, hvor svagt et signal der kan modtages,
dels den støj, der kommer fra antennen,
d. v. s. udefra, dels den af modtageren selv
frembragte støj. Det er indlysende, at hvis
den udefra kommende støj er f. eks. 100 gan
ge kraftigere end den støj, modtageren frem
bringer, vindes der ikke noget mærkbart,
hvis man anstrenger sig for at formindske
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modtagerens støjbidrag 2 gange. Er derimod
modtagersuset 100 gange kraftigere end den
udefra kommende støj, vil en formindskelse
af modtagerstøj en til det halve praktisk ta
get også give en forbedring i signalstøjfor
holdet på 2 gange. Da det udefra kommende
støjniveau på 10 MHz er mange tusinde gan
ge højere end støjniveauet ved 1000 MHz, er
der meget store forskelle i kravene til en KBmodtagers og en UHF-modtagers følsomhed.
Der har flere gange i OZ været gjort rede
for, hvad der forstås ved støjtallet, der for
det meste betegnes med F (OZ jan. 1958), men
det skal kort genopfriskes. Et modtagersy
stems støjtal er F, hvis signal-støjforholdet
er blevet F gange mindre, ved at signalet har
passeret modtageren (bemærk, at der ved
støj beregninger næsten altid regnes med ef
fektforhold). Lad os tage et eksempel: Støj
niveauet på en modtagers indgang er 10-12
watt, medens signalet har en effekt på 10-11
watt; signal-støjforholdet er altså 10. På ud
gangen er støjniveauet f. eks. 0,1 watt, me
dens signalet har effekten 0,5 watt, her er
signal-støjforhold altså kun 5, d. v. s. 2 gange
mindre end på indgangen, med andre ord
modtagerens støj tal er 2 svarende til 3 dB.
Det skal blot bemærkes, at det apparat, der
tænkes anvendt til at måle støjniveauet på
modtagerens
indgang,
skal
have
samme
båndbredde som modtageren.
Vi vil nu gå over til at definere en meget
vigtig størrelse, den såkaldte støjtemperaturEnhver ohmsk modstand uanset dens stør
relse vil kunne afgive en støj med effekten
KTB, hvor
K = Boltzmanns konstant 1,38 • 10-23.
T = absolut temperatur i grader Kelvin.
B = båndbredden i Hz af det system, der
måler støjeffekten.
For at give et begreb om størrelsesordenen,
vil vi udregne støjeffekten for en ohmsk
modstand ved stuetemperatur 290° K og ved
båndbredden 3 kHz.
N = KTB = 1,38 • 10-23 • 290 • 3 • 103 =
12 • 10-10 watt.
Denne effekt kunne umiddelbart synes me
get lille, men den er af samme størrelsesorden
som de svageste signaler, der kan modtages
på en 2 m-modtager.

For at forstå begrebet en modtagers støj
temperatur, vil vi betragte to modtagere, se
fig. 1. Den ene modtager har forstærkningen
G og støjtallet F; en modstand med stuetem
peratur (290° K) tilsluttes indgangen, hvor
ved man får en vis udgangsstøjeffekt Ni.
Den anden modtager er ideel, d. v. s. den
frembringer ikke selv støj (støjtal 1~0 dB), og
har samme forstærkning og båndbredde som
den første modtager; denne ideelle modtager
forbindes på indgangen (impedanstilpasning)
med en modstand med temperaturen Tm og
vi får, stammende fra denne modstand, ud
gangsstøjeffekten
N2.
Vælges
temperaturen
Tm således, at de to modtagere giver samme
støjoutput, d. v. s. Ni = N2, siger man, at
den første modtager har støjtemperaturen
Tm. Med andre ord, den støj, som en mod
tager frembringer, kan tænkes frembragt ved
at forbinde en modstand af en vis temperatur
til indgangen af en ideel modtager med sam
me forstærkning og båndbredde. Udgangs
støjeffekten er altså GKTm B. Vi kan således
finde en modtagers støjtemperatur ved at
måle udgangsstøjeffekten, når vi til indgan
gen slutter en modstand med stuetemperatur
og med samme impedans som den antenne,
der ønskes benyttet. Vi skal blot kende mod
tag er er ens forstærkning G og støj båndbredde
B (der kan i de fleste tilfælde med tilstræk
kelig nøjagtighed regnes med 3 dB-båndbredden).
Det kan vises, at der mellem støjtallet F og
støjtemperaturen Tnl eksisterer følgende sam
menhæng:
Tm
290 ’

Fig. 1.

Er modtagerens støjtal 3 dB~2, er støjtem
peraturen altså Tm = 290 (2-1) = 290° K
svarende til stuetemperatur. Fig. 2 viser sam
menhængen mellem støj temperatur og støj tal
i dB.
På fuldstændig tilsvarende måde kan vi
ækvivalere den støj, der kommer fra anten
nen, d. v. s. udefra, med støjen fra en mod
stand af en vis temperatur, og vi kommer til
antennens støjtemperatur. Har vi f. eks til
vor modtager tilsluttet en 75 Ω dipolantenne,
som giver et vist støjoutput og bageefter
erstatter antennen med en modstand på 75 G,
varmer denne op til vi får samme støj output
som med antennen tilsluttet og måler tempe
raturen til f. eks. 150° C = 423° K, er anten
nens støj temperatur ved den pågældende fre
kvens 423° K.
Tm og Ta er yderst bekvemme begreber,
når man skal sammenligne støjbidragene fra
henholdsvis modtager og antenne. Har vi en
modtager med støjtemperatur Tm, forstærk
ning og båndbredde B, har vi set, at vi kunne
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erstatte den med en støjfri modtager med
samme forstærkning og båndbredde og med
indgangen tilsluttet en modstand med tempe
raturen Ta . Tilsluttes nu yderligere anten
nen med støjtemperaturen Ta, bliver det sam
lede støjoutput fra modtagersystemet G(KTa
B + KTmB). Tilfører vi samtidigt et signal
med effekten S, bliver signalstøjforholdet

Det ses heraf, at det ikke kan betale sig at
gøre modtagerens støjtemperatur ret mange
gange lavere end antennetemperaturen. Er de
to temperaturer ens, d. v. s. Tm = Ta =T,

den ideelle modtager, der jo har støj tempera
turen 0° K, ville give et signal støjforhold på

På 7 MHz kan man klare sig med en mod
tager med støjtal 16 dB. Til sammenligning
kan nævnes, at en mængde modtagere arbej
der med 3 dB støj tal på begge de her nævnte
frekvenser, hvilket er uheldigt, når man skal
tage hensyn til overstyring af modtagerens
HF-del som følge af nærliggende kraftige
sendere. At man er i stand til at bringe mod
tagerens støjtal ned til de 3 dB, kan dog have
betydning i anden forbindelse, men herom
senere.
Vender vi os dernæst mod en 2 m-modtager, vil vi se, at der stilles helt anderledes
strenge krav til dennes følsomhed end en al
mindelig kortbølgemodtager. På 144 MHz kan
antennetemperaturen blive så lav som 360° K.
En 2 m-modtager kan altså udnytte et støj
tal svarende til Tm = 90° K, hvilket giver

d. v. s. 2 gange eller 3 dB bedre end i
det første tilfælde. Sagt med andre ord: en
ideel modtager kan altså modtage et signal,
der er 3 dB svagere end den modtager, hvis
støjtemperatur er lig antennens støjtempera
tur.
Endelig er vi kommet til problemet, hvor
god skal en modtager til en given frekvens
være rent støjmæssigt. Vi har netop set, at en
modtager med samme støjtemperatur som an
tennen højst kan blive 3 dB bedre. Om dette
er et stort tal (en halv S-grad) kan diskuteres,
ved de ganske svage signaler kan det uden
tvivl have betydning. En forbedring på 1 dB
vil næppe have nogen betydning; med andre
ord: en modtager, der kun er 1 dB dårligere
end den ideelle modtager (som ikke kan kon
strueres), må siges at være tilfredsstillende.
Det kan vises, at en modtager, der er 1 dB
dårligere end den ideelle, skal have en støjtemperatur, der er en fjerdedel af antennens
støjtemperatur.
Skal vi derfor konstruere en modtager til
f. eks. 30 MHz, må vi først undersøge det ude
fra kommende støjniveau. Det viser sig, at
antennens støj temperatur ved 30 MHz mindst
er 6000° K, modtageren skal altså dimensio
neres til at have en støjtemperatur på en
fjerdedel af dette eller 1500° K, dette indsat i
formlen for støi tallet siver

hvoraf vi ser, at en modtager til 30 MHz med
støjtallet 8 dB højst kan bringes til at mod
tage signaler, der er 1 dB svagere, når den
gøres helt ideel.
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opnås med de allerbedste trioder (meget dyre),
som f. eks. GL 6299. En billigere løsning ville
sikkert være en parametrisk forstærker.
En væsentlig del af den støj, der kommer
fra antennen, er kosmisk støj, også kaldet
galaktisk støj. Dette følger frekvensen efter
en ganske bestemt lov, som der dog har været
en del diskussion om; man har hidtil regnet
med, at den galaktiske støj var givet ved
Tgal = 100 λ 2.4.
hvor Tgal måles i grader Kelvin, og ^ er bøl
gelængden i meter. Senere målinger på bl. aChalmars radioobservatorium i Sverige giver

Det galaktiske støjniveau er indtegnet i fig.
3 som den stiplede linie. For frekvenser un
der ca. 150 MHz bliver denne støj dæmpet af
ionosfæren. Ved 30 MHz kan støjniveauet så
ledes under særlige forhold ligge indtil 5 dB
under det galaktiske støjniveau. Under 20
MHz er dæmpningen naturligvis væsentligt
større, men nu begynder anden støj, nemlig
den atmosfæriske, at gøre sig gældende, og
ved de laveste frekvenser er det den atmo
sfæriske støj samt den støj, der frembringes
af elektriske installationer, der er den domi
nerende.
Dæmpningen af den kosmiske støj i iono
sfæren varierer naturligvis meget stærkt med
tidspunktet på døgnet og tidspunktet på året.
Den nederste kurve på fig. 3 mellem 1 og ca.
150 MHz viser således det absolut mindste
støjniveau, målt under særligt gunstige ionosfæriske forhold på stationer, beliggende i
ørkener mange hundrede km fra nærmeste
beboelse. Den øverste kurve i fig- 3 er de

Frekvens
Fig. 3.

mere
normale
minimumsniveauer.
Støjni
veauet er som regel mindst midt på dagen, når
ioniseringen er kraftigst, og kan om natten
stige til et flere hundrede gange højere
niveau.
Enhver, der arbejder på 80 m, har sikkert
lagt mærke til, at modtagerens HF-kontrol
står meget mere opdrejet under en QSO ved
middagstid, end når man i de sene nattetimer
jagter DX; heldigvis er signalniveauet jo og
så langt større om natten.
Over 20 MHz er langt den overvejende del
af det sus, vi hører i modtageren (hvis denne
er rigtigt dimensioneret), støj fra mælkevejs
systemet og solen. Over 40 MHz er dæmpnin
gen i ionosfæren ringe, og støjniveauet følger
ret nøjagtigt linien, der angiver den galakti
ske støj. Det kan nævnes, at dæmpningen af
den galaktiske støj på 30 MHz direkte er et
mål for, hvor kraftigt ioniseringen af iono
sfæren er, man måler på mange stationer
simpelthen støjniveauet på 30 MHz og kan
heraf danne sig et billede af udbredelsesfor
holdene på det pågældende tidspunkt.
Over ca. 200 MHz kommer igen et nyt bi
drag til støjen, nemlig absorption i den om
liggende jordoverflade. At dette kan give
støj, kan forstås ved at opfatte absorptionen
som et ohmsk tab, og en ohmsk modstand er,
som vi har set, altid nøje sammenknyttet med
en vis støjeffekt. Hvis antennen peger mod
horisonten, når antennen sjældent en tempe

ratur under 200° K. Temperaturen er meget
afhængig af jordbundens ledningsevne; en sø
giver således en lav antennetemperatur, hvor
imod en VHF-amatør, der bor op ad en nåle
skov, må finde sig i et relativt højt støjniveau,
hvis hans antenne peger mod denne skov.
Peger antennen derimod ud i rummet som
ved satellittransmissioner og måneekkoforsøg,
kan antennens støj temperatur omkring 1000
MHz nå så lave værdier som 10° K. Ved sta
digt stigende frekvens bliver støjniveauet igen
højere hidhørende fra absorption i atmosfæ
rens vanddamp og iltmolekyler.
Fig 4 viser, hvilket støjtal en modtager må
have, hvis den kun skal være 1 dB dårligere
end den ideelle modtager. Samtidigt er vist,
hvad der kan opnås af støjtal for forskellige
indgangstrin i modtageren. Det må dog un
derstreges, at der for nogle af de nævnte ind
gangstrin ikke har kunnet skaffes helt nøj
agtige oplysninger om støjtallene ved alle
frekvenser, men kurverne skulle alligevel
give et ganske godt billede af, hvad der kan
opnås i dag.
Den støjmæssige dimensionering af en mod
tager.
Når man skal dimensionere de første trin i
en modtager, er det en regel, at støjbidraget
fra et givet trin langt overstiger støjbidraget
fra den efterfølgende del af modtageren. Ved
modtagerdimensioneringen benytter man en

345

Fig. 4.

vigtig formel, der udsiger, hvor stort hele
modtagerens støjtal er, når man kender støj
tal og forstærkning for hvert trin. Den lyder

hvor Fi og Gi er henholdsvis støj tal og effekt
forstærkning for første trin, og F2 og G2 an
det trins støjtal og effektforstærkning o. s. v-,
og hvor de indgående støjtal måles som ef
fektforhold (er det angivet i dB, må man altså
først omregne).
Lad os tage et eksempel: En to-meter con
verter er forsynet med cascodetrin med støj
tal 3 dB og forstærkning 20 dB, blanderen er
en triode med støjtal 5 dB og forstærkning 10
dB. Den efterfølgende modtager har et støjtal
på 6 dB. Vi har med andre ord:
100
10

Vi har altså rent støjmæssigt et rimeligt
dimensioneret system, idet cascodens støjbi
drag andrager næsten 99 °/o af det samlede.
At lade det første trin bidrage så meget til
det samlede støjtal, er i almindelighed ikke
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nødvendigt. Hvis det første trin skal udnyttes
effektivt, er det tilstrækkeligt, at det bidra
ger med 80—90 °/o af det samlede støjniveau,
med andre ord: blanderen, og især den efter
følgende modtager, kunne i det ovenstående
eksempel have været væsentligt dårligere.
Vi kan vise, at et dæmpningsled med dæmp
ningen A kan opfattes som et forstærkertrin
med forstærkning 1/A og støjtal A. Det er ind
lysende, da det trin, til hvis indgang dæmp
ningsleddet sluttes, ikke, hvad termisk støj
angår, kan se forskel på dæmpningsleddets
udgangsmodstand og en ohmsk modstand.
Med andre ord: støjen fra et dæmpningsled
med udgangsmodstand R er den samme som
støjen fra en ohmsk modstand R. Derimod er
signalet blevet dæmpet A gange, signalstøj forhtoldet er altså blevet A gange dårligere,
d. v. s. dæmpningsleddet har støjtallet F = A.
Lad os tage et andet eksempel. En amatør
har en fin 2 m-modtager med støjtal 3 dB.
Han har også en fin antenne. Der er måske
lidt langt mellem modtager og antenne, og
amatøren tænker måske ikke på at gøre noget
videre ved antennekablet, hvorfor han benyt
ter den billigse type. Lad os antage at dæmp
ningen i kablet er 3 dB. Hvad bliver modta
gersystemets støj tal set oppe fra antennen?

D. v. s., indskydes dæmpning foran mod
tageren, bliver modtagerstøjtallet målt i dB
simpelthen forøget med dæmpningen i dB.
Dette kan man dog også, som vi vil få at se
i det følgende, drage nytte af ved dimensio
neringen af modtagerens enkelte trin.
Lad os betragte en af de i den sidste tid så
meget omtalte enkeltsupere med høj mellem
frekvens og krystalfilter. Vi ønsker f. eks. at
lytte til 14 MHz. HF-trinet arbejder med 30
dB forstærkning og har støjtallet 3 dB. Blan
dingstrinet er en hexode med forstærkning
30 dB og støjtal 8 dB. Herefter følger krystal
filtret med en dæmpning på 6 dB og endelig
første MF-rør med støjtal 3 dB.

anden MF. Vi har altså med en 3-dobbelt
super at gøre, og der skulle ved konstruktio
nen af en sådan være rig lejlighed til at gå i
vandet. Ideen med den viste konstruktion er
den, at man gennem hele den uselektive del
af modtageren ikke kører med større for
stærkning end nødvendigt til opnåelse af det
ønskede støjtal. Da rør (ikke altid transisto
rer) arbejder bedst, hvad krydsmoulation an
går, når de kører med stor forstærkning, bli
ver forstærkningsreduktionen her udført ved
hjælp af dæmpningsled. Når man sammen
ligner blokdiagrammet af denne modtager
med den føromtalte enkeltsuper, vil de fleste
nok sige, at vi har med en ret kompliceret
konstruktion at gøre; man må dog tænke på,
at alle dæmpningsleddene er indtegnede som
særskilte trin, men dette er kun gjort for
bekvemt at kunne indsætte støjtal og for
stærkninger i støjtalsformlen. I praksis kan
dæmpningen udføres ved en simpel ohmsk
spændingsdeler, princippet er vist i fig. 6.

Påtrykker vi gitteret på modtagerens første
trin et 20 mV signal, får vi på blandingsrø
rets gitter ca. 600 mV; dette sted må siges at
være det farligste i modtageren, hvad kryds
modulation angår, idet den endelige selekti
vitet endnu ikke er indført. En sådan mod
tager anses i almindelighed, i modsætning til
dobbeltsuperen, for at være af de bedste med
hensyn til krydsmodulation, og dette er også
rigtigt, hvis dobbeltsuperen bliver konstrue
ret som det plejer at blive gjort (se f. eks.
OZ6NF’s artikel i OZ aug. 1959 s. 150).
Jeg vil nu vise, at man godt kan konstruere
en dobbeltsuper, der er bedre end den oven
nævnte enkeltsuper. Blokdiagrammet, der er
vist i fig. 5b og forestiller en krystalconverter
til 14 MHz efterfulgt af en dobbeltsuper til
3,5 MHz med 450 kHz MF-forstærker som

Fig. 5.

Det må siges, at det kan være lidt vanske
ligt at bestemme værdierne i en sådan højimpedanset spændingsdeler, da man sikkert
tillige vil få en kapacitiv overføring af sig
nalet, man må derfor forsøge sig lidt frem for
at opnå en passende dæmpning. Det viste
spændingsdelerarrangement er kun en af
mange muligheder for at dæmpe et signal.
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Hvis vi, som vi gjorde det ved enkeltsuperen, følger et 20 mV signal på modtagerens
første gitter, vil man se, at niveauet på intet
gitter før den senlektivitetsbestemmende del
når højere end 112 mV, altså betydeligt min
dre end på blandingsgitteret i enkeltsuperen.
Støjtallet bliver ca. 4 dB mod 3 dB i første
tilfælde; en forskel, der på kortbølgebåndene
absolut ingen betydning har.
Naturligvis kan enkeltsuperen blive lige så
god ved at indskyde dæmpning efter HFtrinet, og dette må virkeligt tilrådes, da en 5
ganges formindskelse af signalspændingen på
blandingsgitteret vil formindske faren for
krydsmodulation ganske betydeligt. En rime
ligt dimensioneret enkeltsuper er vist i fig 5c,
støjtallet er 3,4 dB.
De fleste amatører vil sikkert kun med blø
dende hjerte indføre dæmpning i en mod
tager, da man jo tit synes, at man ikke kan få
forstærkning nok, men det er som vist ofte
en yderst gavnlig ting.
Da man alligevel ikke har brug for al den
forstærkning, man kan opnå, kunne det synes
nærliggende at benytte krystaldiodeblandere.
Disse kan groft betragtes som dæmpningsled
med dæmpninger fra ca. 6—10 dB, altså no
genlunde samme støjtal som hexodeblandere.
Hvorledes de opfører sig ved meget kraftige
signaler, har jeg ikke kunnet skaffe nøjagtige
oplysninger om. At det er blevet undersøgt,
er sikkert, da man i telefonbærefrekvensanlæg benytter krystalblandere, og krydsmodu
lation mellem nabokanaler er et stort pro
blem. Som tommelfingerregel regner man
imidlertid med, at 1 °/o krydsmodulation ind
træder når det forstyrrede signal ligger ca.
20 dB under den tilførte lokaloscillatoreffekt,
som normalt er 1 mW. Der er dog intet i ve
jen for at hæve dette niveau til i hvert fald
2mW. D. v. s. 1 °/o krydsmodulation skulle
indtræde ved en signaleffekt af størrelses
ordenen et par hundrede μW, hvilket, så vidt
jeg kan se, ligger højere end det farlige ni
veau for rør. Naturligvis er der ulemper ved
en sådan blander, som f. eks dårlig isolation
mellem indgang og udgang, hvilket dog for
holdsvis nemt kan klares ved en MF-sugekreds i indgangen. Af fordele kan nævnes den
lave udgangsimpedans (ca. 400 Ω), der skulle
passe nogenlunde til et krystalfilter.
Når man betragter fig. 3, vil man se, at man
ikke på noget kortbølgebånd kan udnytte
støjtal på under 8 dB, dette gælder endog
under de allergunstigste forhold. Nu vil man
ge så sikkert spørge: Hvad skal man så med
de støjtal på 3—4 dB, der er omtalt i denne
artikel? Hertil er der blot at svare, at jo la
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vere modtagerens støjtal er, jo mere dæmp
ning kan man tillade sig at indføre mellem
antenne og modtager; dette har betydning,
hvis man ønsker at køre BK med en eller
anden
form
for
sende-modtageranordning
(TR-switch), som dårligt kan konstrueres helt
uden tab. Vælger man at benytte særskilt
modtagerantenne, behøver den så til gengæld
ikke at være helt så god som en afstemt an
tenne, der kobler effektivt til rummet. Vi ser,
at vi på 14 MHz ikke kan udnytte støjtal på
mindre end 13 dB; har vor modtager støjtal
let 4 dB, kan vi tillade os ( og skal helst gøre
det) at indskyde 9 dB dæmpning mellem an
tenne og modtager, eller,, hvis vi benytter
særskilt antenne, kan vi benytte én, der er
9 dB dårligere end en dipol.
Det vil være fornuftigt at dimensionere sin
KB-modtager til et støjtal på 4 dB. Det se af
fig. 3 at man faktisk kan undvære HF-trin,
hvis man benyter en triodeblander. Der er
blot det at tilføje, at det ofte af hensyn til
spejlselektiviteten er nødvendigt med et par
svingningskredse før blanderen, idet anten
nekredsen som regel er ret bred. Indførelse
af selektive kredse foran et blandingstrin
uden HF-forstærker vil sikkert kun kunne
udføres, hvis man vil tolerere en vis forøgelse
af støjtallet.
Det må til sidst tilføjes, at det ville være af
stor værdi yderligere at have et variabelt
dæmpningsled inde mellem antenne og mod
tager, således at følsomheden bekvemt kunne
afpasses efter det øjeblikkelige støjniveau.
Konklusionen af denne artikel må være, at
en modtager aldrig må have større følsom
hed end den, der kan udnyttes som følge af
det udefra kommende støjniveau. Forstærk
ningsreduktion i den uselektive del af mod
tageren skal ske ved dæmpningsled, og AVC
på dette sted må i hvert fald være noget for
sinket. Til KB-båndene vil en rigtigt konstru
eret dobbeltsuper være lige så god som en
enkeltsuper med høj mellemfrekvens og kry
stalfilter; det må dog siges, at enkeltsuperen
er bedst teoretisk set, idet støjtallet i almin
delighed vil være en smule mindre, dette er
dog i praksis på KB-båndene fuldstændigt
uden betydning. Derimod vil det på VHF
være væsentligt at kunne presse støjtallet
blot 1 dB længere ned.
Hvad der så anses for at være sværest at
bygge, enkeltsuper med krystalfilter eller
dobbeltsuper, må være et spørgsmål om, hvad
der ligger bedst for en. Jeg vil mene, at der
stilles lige store krav til konstruktørens fær
digheder.

Et universalinstrument
af OZ3BV, Bent Tersbøl.
Tidligere var det umuligt for amatøren at
klare sig næsten uden måleinstrumenter, men
grundet de betydelig mere komplicerede kon
struktioner går det ikke mere at bruge tom
melfingrene som voltmeter. For at kunne få
sine opstillinger til at arbejde perfekt, er det
faktisk nødvendigt at have et universalinstrument.
Hvilke krav må man stille til et universal
instrument?
1. Nøjagtighed.
2. Følsomhed,
og, i hvert fald i mit tilfælde,
3. overkommelig pris.
Punkt 1 opnås ved at vælge et godt instru
ment, helst under 0,1 mA. 2 kan opnås, hvis
de indgående komponenter er nøjagtige og 3
opnås ved selv at bygge sit instrument.
Jeg skal her give en byggebeskrivelse af et
praktisk universalmeter. Med lidt held skulle
resultatet kunne komme til at se ud som det
på fotografiet afbildede. Det var nærmest
fremkomsten af billige 50 ^A-instrumenter,
der inspirerede mig til at gå i gang. Og for at
konstruktionen ikke skulle ligne ethvert an
det stykke „husflid“, valgte jeg at foretage
opbygningen i en ,,Jautz“’monteringskasse.
Vi skal først se lidt på diagrammet. Man
bemærker, at 500 volts området går udenom
Si, idet så høj spænding ville slå over her. S2
har 3 stillinger, AC — DC — Ohm. For at
undgå at skulle bruge 2 sæt formodstande til
henholdsvis AC og DC, kobles ventilen di
rekte ind ved hjælp af S2. Grundet tab i ven

for modstand* Shcmte Shunte for ohm områderne

Fig. 1.

tilen giver instrumentet ikke helt det ventede
udslag på AC-områderne, hvilket skulle frem
gå af fig. 2. Man må derfor indsætte en mod
stand (1,5 k) tværs over ventilen og give
denne en værdi, så præcis halvdelen af det
forventede udslag opnås. Denne fidus giver
selvfølgelig komplikationer ved aflæsningen,
men den besværlighed må man tage med, hvis
ikke man vil ofre et sæt separate formodstan
de til AC-områderne: Bemærk: μA-meteret
er ikke lavet til vekselstrømsmålinger.
Fig. 2.
Ventilens gennemgangsog spærremodstand er
antydet.

Fig. 3 viser koblingen ved måling af mod
stand rx. Potmeteret må af hensyn til stabili
teten være trådviklet og kan evt. deles op i en
modstand på 2 k og et potmeter på 3 k i
serie. Ved passende valg af R (tegnet punk
teret) kan samme skala benyttes til alle tre
ohm-områder.

Fig. 3.

Dernæst den praktiske opbygning. Målene
skulle fremgå af fig. 4. De to omskiftere er
sammen med ventilen anbragt på et stykke
aluminium med målene 55X100X2 mm. En
3/ ” forkromet skrue fastholder dels omskif
16
terskalaen, dels dette stykke aluminium, dog
er der mellem kassen og al-pladen indsat et 1
mm afstandsstykke. Potmeteret er fastgjort
direkte på kassen, og batteriet er anbragt i en
bøjle, som er skruet fast i 4—bøsningen. På
denne måde undgås for mange skæmmende
skruer. Ledningerne til batteriet er loddet di
rekte på. Hertil kan indvendes, at det er
besværligt at komme til at udskifte elemen
tet. Det må dog siges at være så sjældent,
dette skal udskiftes, at denne bagatel kan la
des ude af betragtning.
Hvilke områder skal man så vælge? Et me
get fint instrument har måleområderne for
delt som 1—3; et knap så fint 1—5. I model
len har jeg taget hensyn til, hvilke områder
der benyttes mest, idet der ikke er plads til
overvældende mange modstande, og kan fore
slå følgende:
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Fig. 4.
Boreplan for kassen.
Til højre det færdige instrument.

1 - 5 - 20 - 100 - 250 - 1000 - 5000 volt.
0,5 - 5 - 25 - 100 - 250 - 1000 mA.
ΩX 10® - X 104 - x10-3
Det følgende afsnit om beregning af for
modstande og shunte kan eventuelt springes
over, og man kan da finde passende værdier i
tabellen, fig. 5. Før vi kan begynde at regne,
må vi kende instrumentets indre modstand.
Denne kan findes ved hjælp af
den af OZ7BF
i OZ januar anviste metode.
Jeg fandt ca.
1000 ohm.
Formodstandene beregnes af formlen:

E = spænding for fuldt udslag,
li = instrumentets følsomhed (her 50 /<A).
Ri = instrumentets indre modstand (1000
ohm).
Så snart Ri udgør mindre end 1 % af hele
formodstanden, ses bort fra denne.
Eks.:
Formodstanden til 5 volt-området:

Og her ser vi bort fra li så snart den er
mindre end 1% af I.
I = strøm for fuldt udslag.
Eks.:
Shunten til 25 mA området.

Man kan få 5% modstande ned til 1 ohm
(type GL), hvorfor jeg i min model har brugt

350

sådanne, hvor det har været muligt, d. v. s.
til og med 100 mA (2 stk. 1 ohm i parallel).
Shuntene til 250 mA og 1000 mA må man
selv fremstille. Længden af den tråd, man
skal bruge, kan findes af følgende formel:

k = trådens specifikke modstand.
D = trådens diameter.
Ved beregning af shuntene til 250 og 1000
mA områderne fås henholdsvis 0,2 ohm og
0,05 ohm.
Til 0,2 ohm vælges 0,4 mm konstantan (k
= 0,48).

Vi kan nu opsætte en tabel med shunte og
formodstande. Fig. 5.
Den originale skala var inddelt 0—3, hvil
ket må anses for upraktisk til et u-meter. Det
er med andre ord nødvendigt at slibe denne
skala af og lave en ny, der er inddelt 0—10.
For ikke at ødelægge den sårbare mekanik,
må skalaen afmonteres under denne opera-

Fig. 5.

Simpel eetbåndssender, AM og CW, 220 volt universal
Af Bent Larsen, OX3BL.
Senderen har to trin og to afstemte kredse,
hvoraf den ene er krystalstyret. Oscillatoren
udgøres af en piercekoblet UABC80 med uaf
stemt anodekreds (33 kohm), hvilket giver
tilstrækkelig styring til PA-røret, der er en
UL41. Der er kun een spole at vikle, nemlig
PA-spolen, og der var jeg endda så heldig at
have en velegnet og færdigviklet spole fra en
forhenværende BC654A. Den havde også en
variabel koblingsspole, som jeg dog ikke har
haft nogen fornøjelse af.
Benyttes
antenneafstemningsled,
kan
en
variabel koblingsspole, være rar at have, men
er dog ikke nogen nødvendighed. I stedet for
spolen fra BC654A kan et pertinaxrør, 40 mm
i diameter, bruges, ca. 30 vindinger i forbin
delse med en PA-drejekondensator på om
kring 100 pF vil være passende til 80 meter.
Antennen er koblet direkte til PA-spolen
via 1000 pF glimmer (husk, der er 220 volt
mellem spolen og stel). Udtaget opsøges med
en lille skalapære i serie med antennen. Der,
hvor pæren lyser kraftigst, er impedanstil
pasningen bedst. Husk at tune PA-trinet op,

hver gang udtaget flyttes. Med denne kob
lingsmetode er det muligt at tilpasse enhver
tråd fra et par meters længde og opefter.
Ulempen er bare, at man ikke uden videre
kan skifte til en anden antenne, men først
skal finde det rigtige udtag og derefter lodde
på; det er uhandy, og PA-spolen bliver ikke
køn af det.
En bedre løsning er vist ved siden af ho
veddiagrammet, her er koblingen variabel
ved hjælp af en kapacitiv spændingsdeler; jo
flere stillinger omskifteren har jo bedre. Et
π-led kunne selvfølgelig også have været
brugt.
Man kan doble i PA-trinet, men TVI-mæs
sigt er det sikkert en dårlig fidus.
Modulatoren, der er beregnet til kulkorns
mikrofon, er ligesom senderen bestykket med
en UABC80 og en UL41. Da mikrofonspæn
dingen tages over udgangsrørets katodemod
stand, spares batteri eller særskilt ensretter.
Hvis første lavfrekvenstrin erstattes med en
pentode eller dobbelttriode, ken en „closetalking" krystalmikrofon bruges, og ind-

Månedens konstruktion . .
tion, der har største betydning for meterets
nøjagtighed. Punkterne 0 og 10 skal ligge
præcis samme sted, hvor 0 og 3 før lå, og der
for tilrådes det at lade de 2 ovennævnte
punkter blive siddende under afslibningen
med fint sandpapir. Den nye skala tegnes med
en tynd tusch-passer og dito tuschpen. Man
påmonterer så skalaen og går i gang med at
tegne ohm-skalaen. Det kan foregå ved at
bruge formodstande plus nogle kendte mod
stande til at kalibrere efter. Skalaen mærkes
med
tallene
0-0,5-1-2-3-4-5-10-20
- 100 således, at 5 kommer ca. midt på ska
laen. Vi skal så finde de shunte, der reducerer
udslaget til henholdsvis 1/10 og 1/100. Man
indskyder en nøjagtig modstand på 50 kohm
over klemmerne, og prøver så at finde den
shunt, der reducerer udslaget fra 0,5 til 5; den
bliver ca. 33 kohm. På analog måde indsættes
en nøjagtig 5 kohm modstand, og udslaget
reduceres med en shunt på ca. 3,3 kohm fra
0,05 til 5. Det laveste område giver, på grund
af elementets indre modstand, næppe nogen
særlig pålidelig måling.
Områdeskalaen laves af et stykke karton
(80 X 110 mm) og tallene skrives med en

kraftig tuschpen. Her ovenpå lægges en 2 mm
plexiglasrude, som spændes fast med den
3/61“ skrue, der også holder pladen med om
skifterne. Fastspændingen af selve instru
mentet sker med 2 skruer op i de originale
huller. Angående anbringelsen af modstan
dene, så har jeg valgt at lodde dem på en loddeliste 110 X 60 X 2 mm, der så monteres
med modstandene op i kassen, og med shun
tene (der er de mekanisk største) lige under
instrumentet.
Ved udvisning af omhu og tålmodighed
skulle det så være muligt at få et præsenta
belt instrument ud af anstrengelserne.
Materialeliste.
1 50 μA instrument (S. E. Jørgensen).
1 Jautz monteringskasse J. 7007 A/S.
1 instrumentventil 0,5 mA.
1 omskifter 2 X 15 still.
1 omskifter 3X3 still.
1 element 22½ V.
1 potmeter 3 el. 5 kohm.
3 bøsninger.
3 knapper.
8.2 cm 1 mm kanstantantråd.
5.2 cm 0,4 mm konstantantråd.
Diverse modstande (fig. 5), dimser og lign.
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gangstrafoen TI bortfalder da. Som modulationstrafo bruges en almindelig push-pull ud
gangstrafo (5 kohm plate to plate), sekundæ
ren på 5 ohm benyttes ikke. I mangel af en
push-pull trafo kan man lave heisingmodu-

ling. Dette har også den store fordel, at modulatoren kan bygges og afprøves helf uaf
hængig af senderen.
Da såvel oscillatorrørets som PA-rørets ka
toder er ført separat ud til et klembræt på

STYKLISTE:
Cl = 500 pF/350 VW.
C2, C3 = 10 pF/350 VW.
C4, C7, C8, C9, C16 = 1 nF/600 VW.
C5 = 200 pF/350 VW.
C6, C17 = 20 nF/600 VW.
C10 = se tekst.
C11, C12 = 10 nF/600 VW.
C13 = 5 nF/350 VW.
C14 = 8 μF/350 VW elyt.
C15 = 25 μF/25 VW elyt.
C18 = 2 X 50 μF/350 VW.
LI = se tekst.
L2 = 5 H/100 mA.
TI = 50 ohm til 100 kohm (stammer også fra
BC654A).
T2 = se tekst.
SI, S2 = topolet afbr. se R8.

F1 = 300 mA sikring med holder.
R1 = 39 kohm ½ W.
R2, R6, R7, R9 = 2 kohm ½ W.
R3 = 220 ohm ½ W.
R4 = 33 kohm ½W.
R5, Ril = 100 kohm ½ W.
R8 = potm. 2 Mohm m. topolet afbr.
R10 = 3 kohm ½ W.
R12 = 27 kohm ½ W.
R13 = 500 kohm ½ W.
R14, R15 = 120 ohin 1 W.
R16 = 470 ohm ½ W.
R17 = 50 ohm 3 W.
R18 = 1200 ohm indstillelig 15 W.
R19 = 25 kohm 3' W.
Z1 = ensretterventil 220 V/140 mA.
V1, V3 = UABC80.
V2, V4 = UL41.

lation, og skal i stedet bruge en drosselspole
på mindst 15 Hy/100 mA; en sådan er sikkert
lettere at fremskaffe brugt.
Volumenkontrollen er forsynet med en to
polet afbryder; den ene halvdel afbryder modulatoren, d. v. s. første LF-rørs anode- og
udgangsrørets
skærmgitterspænding.
når
senderen benyttes til CW, det andet kontakt
sæt afbryder oscillatorens og PA-trinets ka
toder fra stel.
Ved at afbryde oscillatorens og PA-rørets
katoder, kan modulatoren benyttes som mi
krofoneller
grammofonforstærker.
Højtta
leren kobles da til PP-trafoens 5 ohms vik-

senderens bagflange, kan senderen nøgles på
2 forskellige måder, nemlig PA-røret alene
eller både oscillator- og PA-rør. Det sidste
giver break-in. Da senderen jo er krystal
styret, kan perfekt tone forventes også ved
break-in-nøgling. Nøglen forbindes som vist
under diagrammet.

352

Ensretter og glødekredsløb er som i alle
andre universalapparater og skal derfor ikke
omtales nærmere. Ventilen kan selvfølgelig
erstattes af et rør, for eksempel UY1N. Der
er ikke nogen netafbryder på senderen, men
en sådan kan jo let monteres, om man vil.

Bundmontagen. Øverst på forflangen ses C10, sa
potentiometret R8, derefter følger R10, R9, R12,
mikrofonjack og R17. Til højre for ensretterventi
len ses C17 og mellem den og bagflangen C14.

Det er en absolut forudsætning, at sende
ren indbygges i en isoleret kasse, der udmær
ket kan være af krydsfiner. Benyttes metal
kabinet, skal chassiset omhyggeligt isoleres

fra kabinettet. Nøglen bør være helt ind
kapslet og med isoleret arm. Hvis man med
en polprøver har sikret sig, at chassiset er
spændingsløst, kan det jordes direkte, hvad
der er det sikreste. Dette kan dog ikke lade
sig gøre på jævnstrømsnet med minusinstal
lation.
Det havde været rart med et 100 mA in
strument i serie med PA-rørets plusledning,
men det kan undværes. Til afstemning benyt
tes i stedet en 50 mA skalalampe loddet på
en link med 2—3 vindinger. løvrigt kan et
milliamperemeter
indskydes
i
bøsningerne
mærket 1-2-3-4-5; det er herved muliggjort
at måle såvel oscillatoren som PA-rørets git
ter- og katodestrømme, og andet har ingen
interesse. De samme bøsninger tjener som til
slutning for nøglen.
Af hensyn til PA-røret bør input ikke over
skride 10—12 watt, d. v. s. max. anodestrøm
50—60 mA. Med fone skal man nok ikke
vente sig de helt store resultater, men på
CW er rækkevidden ganske god; eksempelvis
har jeg haft QSO på 80 meter med OX3JK
i Aputiteq, en strækning på mere end 500 km.
Antennen var en cirka 20 meter lang, tilfæl
dig tråd ophængt 5 meter over jorden. Ved
den pågældende QSO kørte OX3JK med 5
watt input!
Alle komponenter er s£andarddele og kan
findes i rodekassen eller hentes i en ophug
ningsspille.
Chassiset er fremstillet af 2 mm aluminium
og måler 30X14X4 cm. Der er rigelig plads.

☆

Billedet viser chassiset set
bagfra. Linken er ført ud
til de 2 klemskruer til
venstre.
Panelet
med
5
klemskruer
er
målebøs
ningerne
og
tilslutning
for nøgle og evt. TR-omskifter, se diagrammet.
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Begyndersiden ..
Tag september OZ frem og følg med på dia
grammet side 288, mens Erik og Old-Timer disku
terer.
— Nå Erik, nu fik vi klaret antennekredsen, så
kan du vel selv beregne MF-kredsen i blandingsrøret V1A’s anode!
— Det skulle jeg vel nok kunne, men jeg må nu
alligevel tilstå, at jeg ikke er helt klar over, hvor
dan jeg skal begynde. Det er klart, at man kan
vælge kondensatorstørrelsen C7 vilkårligt og finde
spolen L3’s værdi, men det er vel ikke ligegyldigt,
hvad man vælger C7 til?
— Naturligvis ikke, kredsen skal svare til for
målet. Hvad er det i grunden, vi skal lægge vægt
på?
— Jah, vi skulle jo gerne have størst mulig
selektivitet, og derfor skal kredsens Q være højt.
— Ja, men samtidig vil vi gerne have så stor for
stærkning som mulig, og det betyder stort L/C-forhold. Det har vi snakket om tidligere!
— Det var det med, at kredsen optræder som en
modstand
ved
resonans,
og
kondensatorens
stør
relse er lig Q gange spolens reaktans. Stor mod
stand vil altså sige højt Q og stor spole. Vi skal
altså vælge C7 så lille som muligt, altså nøjes med
rør- og spredningskapaciteter, er det det, du mener?
— Du har fat i den rigtige ende, Erik; men glem
ikke Q’et! Med C7 så lille som muligt får vi ganske
rigtigt den højeste forstærkning, men samtidig ry
ger det store Q. Dels har røret en indre modstand,
som kommer til at ligge parallelt over kredsen,
dels har en stor spole nok en egenkapacitet, som
er betydelig i forhold til C7. Begge disse ting vil
nedsætte Q’et — du ser, man kan ikke få det hede
på én gang!
— Vi skal altså som sædvanlig finde et passende
kompromis?
— Netop Erik, lad"'os skyde på en eller anden
værdi af C7 og se, hvad det fører til. Med 50 pF
får vi på de 1700 kHz, vi valgte som mellemfre
kvens, en reaktans på rundt regnet 2 kohm. Vi kan
nok lave en spole med et Q på 100, og så bliver
kredsens erstatningsmodstand R = Q • 2000 =
200.000 ohm.
Spolen bliver på ca. 170 μH., og den kan vi nok
lave så god som anslået. Så er spørgsmålet kun:
Hvad er rørets indre modstand, og er den stor nok
til ikke at dæmpe kredsen noget videre?
— Det kan vi se af rørtabellen! Pentodedelen af
en ECF80 som blandingsrør er ca. 800 kohm.
— Det er nok ikke helt forkert, selvom rørtabel
len regner med blanding på styregitteret og ikke
på skærmgitteret, som vi bruger det her.
— Men det må da dæmpe kredsen, så Q’et bliver
mindre!
— Ja, nu far vi kun et Q, der er R1/(R+R1) gange så
stort som før, altså Q = 80. Så må vi vælge, om vi
vil have større selektivitet og klare os med min
dre forstærkning — så skal C7 være større — eller
om vi vil have så stor forstærkning som muligt. I
sidstnævnte tilfælde kan vi vælge R = Ri — større
kan det ikke betale sig at gøre R.
— Kan vi så ikke lige se på, hvilken båndbredde
vi kan få?
— Det var et godt forslag, Erik. Q = 100 og F =
1700 kHz, hvad er båndbredden?
— Så er båndbredden F/Q = 17 kHz, regnet mel
lem 3 dB punkterne. Det er jo temmelig meget!
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— Ja, det giver ikke just nogen knivskarp ad
skillelse af stationerne, men heldigvis skal denne
kreds jo heller ikke give hele selektiviteten!
Jeg tror, vi kan blive enige om, at da den kreds,
vi kigger på nu, alligevel ikke kan få så stor selek
tivitet, at den får nogen afgørende indflydelse, kan
vi lige så godt vælge at lægge mest vægt på stor
forstærkning. Vi står os nok ved at blive omkring
de 50 pF for C7 og 170 μH for L3. Med en Prahn
trotitulform nr. 5014 får vi dette med 120 vdg. 20trådet litze. Der skal 40 vdg. i hvert kammer, vi
skal altså bruge 3 kamre. Det kan vi altsammen se
i sidste OZ side 321 på nederste venstre kurve.
— Så kan vi vel vælge detektorkredsens værdier
til det samme?
— Ja, det er nok meget passende. C8 og C9 skal
så naturligvis være 100 pF hver, så de i serie giver
de 50 pF. Så har vi ikke taget hensyn til rørkapa
citeterne, men vi kan jo korrigere med jernkernen.
—
Kan
vi
også
beregne
koblingskondensatoren
C17?
— Det kan godt lade sig gøre, men i praksis vil
den ganske givet vise sig at blive så lille, at det
ikke kan betale sig. Den nødvendige kobling mel
lem de to kredse må vi eksperimentere med. Sand
synligvis skal de to kredse blot monteres ved siden
af hinanden, så skal den lille spredningskapacitet
og den smule induktionskobling, vi får, nok vise sig
at være fuldt tilstrækkelig.
— Hvad nu med de øvrige komponenter i mod
tageren?
— Ja, her skal vi igen bruge den sædvanlige
blanding af erfaring, regneri og oplysninger i rør
tabellerne!
—• Det er ellers en skrap blanding, du foreskri
ver. Navnlig det med erfaringen! Hvad skal dog
den stakkels begynder gøre, som ikke har nogen
Old-Timer til at hjælpe sig?
— Han skal naturligvis kigge efter, hvordan andre
har lavet det, og så gå hen at eksperimentere! Tag
for eksempel afkoblingskondensatoren C2 over ka
todemodstanden R1. Man skal ikke kende meget til
radio for at vide, at sådan en blok normalt er på
0,1 μF. Den skal jo kortslutte katoden til stel, HFmæssigt set. Du kan let regne dens vekselstrøms
modstand ud på den laveste frekvens, vi skal mod
tage.
— Det er ca. en halv ohm!
— Hvilket i praksis er en kortslutning på dette
sted. Hvad nu, hvis vi vil bruge en blok på 10 nF
i stedet?
—- Så bliver reaktansen 10 gange større, altså
5 ohm.
— Hvad mener du nu, er det også kortslutning
nok?

???

Det kan man naturligvis kun afgøre ved — når
modtageren spiller — at shunte den med f. eks. 0,1
μF og se, om der er nogen ændring at spore! Er der
ikke det, eller er ændringen uden betydning, har
du altså eksperimenteret dig frem til et resultat,
som kræver masser af viden og erfaring at nå på
anden måde!
— Hvad så med modstandene
eksperimentere mig frem til de
dem?

—• skal jeg også
rigtige værdier af

—• Det bliver nok for meget af det gode! Jeg kan
give dig de fleste af værdierne, for jeg har engang
lavet en lignende opstilling selv. Vi kan skrive på
diagrammet; RI = 1000 ohm, R2 = R3 = 47 kohm.
R3 skal være 1 watt, de andre halvwatts. Når du så
har fået modtageren til at spille engang, vil det

bedst mulige støjfaktor. Denne opgives til ca.
4,5 dB, hvilket slet ikke er så let at slå med
en rørconverter.

2-meter converter med transistorer.
Hosstående diagram er sakset fra CQ, ja
nuar 1961. HF- og blandingstrin er ret ordi
nære, Q1 er neutrodynstabiliseret for at få

# 24 Enomel, Ciosewound

Counter.Cockwise

#24 Enamei.Closewound Clockwise

Det usædvanlige er, at oscillatoren kun har
een transistor, selv om den er krystalstyret.
Krystallet er af overtonetypen og svinger på
43,333 MHz, hvilket giver en MF på 14—16
MHz, idet der triples i en krystaldiode. Hvis
man vil kopiere opstillingen, kan en OA 47
formentlig anvendes med godt resultat som
CR1. Tripleren virker til en vis grad som
parametrisk multiplikator (se OZ7CF’s arti
kel i OZ juli 1961 p. 198 ff.). Transistorerne
kan købes herhjemme hos International Rectifier A/S.

#30 Enamel.Close- #30Enamel,
wound Clockwise Closewound

Spolen
L4
skal have
resonans med krystallets
kapacitet omkring 50—55 MHz, altså lidt højere end
den tredie overtone. Den vikles på en 1-watts mod
stand på omkring 1 Mohm.

være meget fornuftigt at prøve at ændre f. eks. R1
for at se, om en bedre værdi kan findes.
— Kan man ikke heregne modstandene, så de får
de helt rigtige værdier med det samme?
— Det er der ikke mange, der ville forsøge på i
praksis. Katodemodstanden R1 vil man skønne ud
fra
rørdata.
Gitteraflederen
R2
vælges
erfarings
mæssigt til en værdi omkring 47 kohm, og der vin
des næppe meget ved at ændre på den. R3 skal

# 28 Enamel.Ciosewound Clockwise

# 24 Enamel.Closewoulnd Clockwise

L1, L2, L6 og L6 vikles på en keramisk form med
diameter. L3 vikles på et 5/16“ pertinaxrør.
Disse spoler er forsynet med jernkerner.

1/

4“

indstilles,
så
oscillatorrøret
svinger
passende
og
ikke trækker for meget strøm, og så skærmgitteret
får en passende jævnspænding; så den er der rime
lighed i at eksperimentere lidt med.
— Det er nu ikke let for mig at se det!
— Den uerfarne må gøre sine erfaringer, og det
tager jo sin tid; men det hele skal nok komme
efterhånden!
(Fortsættes).
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Af OZ5NU, Niels Mortensen, Ellestykket 27,
København SV.
Når man vil skrive artikler for nybegynde
ren, så må der jo kræves, dels at man skriver
således, at denne kan forstå det (hvorfor man
må omgås varsomt med matematiken!), samt
at man lægger sine artikler i et plan, hvor
alle kan følge med, og, ikke mindst, starter
i den rigtige ende! Dette bliver således i før
ste omgang værktøjet, idet man selvsagt ikke
kan lave noget uden værktøj, men man kan
komme nemt om ved det!
Da jeg i sin tid forrettede tjeneste som
trolleychauffør, var jeg så heldig, at min kon
duktør og makker også var medlem af EDR,
og min makker udkastede en dag den hypo
tese, at hvis man f. eks. befandt sig på en
øde ø og via nogle tilfældige radiostumper
skulle hidkalde hjælp, så skulle man nok få
flikket noget sammen, for så var man nødt
til at sætte sig ind i forholdene. Det skal si
ges, at jeg var dengang, som nu, tilbøjelig til
at give ham ret!
En mere erfaren amatør, som jeg kender,
sagde altid: Hvad, har du ikke engang det,
det er da tilbehør på enhver amatørstation!
Med ovenstående, bemærkninger er artik
len allerede indledt, for hvad er da tilbehør
på enhver amatørstation, og hvorledes klafer
man sig?
Da min økonomi aldrig har tilladt større
indkøb, vil nedennævnte erfaringer, som jeg
i tidens løb har gjort, jo nok kunne komme
mange til gode.
De på tegningerne viste værktøjer, som alle
har været konstrueret og bruges den dag i
i dag på stationen, har der som materialer
været brugt: stumper af svejsetråd, alumini
umstråd, cykelegre (gerne rustne, hi—hi),
udslidte kuglepenne, rørstumper, ventilgum
mi, flex, suppeben, krokodillenæb, plastik, ja
— kort sagt — stumper alle kan få fat i eller
måske har i rodekassen.
Af værktøj for at kunne udvide sin værk
tøjssamling har der kun været anvendt: en
fladtang og en (forresten ret udslidt) fil, sand
papir, loddetin og loddekolbe (i mangel af
loddekolbe kan, med lidt øvelse, et gasappa
rat bruges!)
Det
hjemmelavede
værktøj
fordeler
sig
som følger:
1)
Skruetrækkere og vinkelskruetrækkere
i forskellige størrelser (jeg har haft brug for
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kærvbredder mellem 2 og 6 mm), skruetræk
kerne kan isoleres således, at man kan „pille
med strøm på“.
2) Holder, beregnet for isætning af skruer
og møtrikker på utilgængelige steder.
3) Stativ til loddekolben (kan anvendes
mobilt).
4) Nem tang til småarbejder, som også kan
udformes som faststående holder af løsdele
eller små chassiser (transistorarbejde).
5) Topnøger og trimmeskruetrækkere.
6) Søgepind og gummihammer.
Skruetrækkerne i fig. 1 behøver ingen sær
lige kommentarer — man sliber sin cykel
eger (eller hvad tråd man nu bruger) ude i
den ene ende, således at man får en skrue
trækkerflade,
hvorefter
man
påbegynder
bukningen (for at have noget at dreje på un
der skruning). Under bukningen kan man så
lægge isolation på, bestående af f. eks. ven
tilgummi, flex, PVC eller lign., således at
man kan bruge skruetrækkeren i en given
opstilling med strøm på — kig dog isolatio
nen godt efter efter bukningen!
Man bør som tidligere nævnt helst have
skruetrækkere i forskellige bredder, alt efter
hvilken skrue man bruger.

Den kan være svært at få en skrue eller
møtrik paceret f. eks. i bunden af et chassis
eller et andet mere eller mindre utilgænge
ligt sted, man føler, man har for mange tom
melfingre. Her er den i fig. 2 viste holder,
som forøvrigt kun består af et krokodillenæb
og et stykke tråd, f. eks. svejsetråd, glimren
de, og virkemåden er den simple, at man sæt
ter skrue eller møtrik fast i „dillenæbet" og
begynder at skrue, og når skrue (eller mø
trik) har fat, da trækker man bare „dille
næbet" til sig og efterskruer evt. med en af
sine hjemmelavede skruetrækkere.
Fig. 3 viser et stativ for loddekolben, og
dette stativ behøver heller ikke nogen kom
mentarer udover, at det er lavet af tråd, og

indebærer den fordel, at man ikke får brændt
hul i skrivebordet eller gulvtæppet, for så
bliver man bare uvenner med lillemor —
iøvrigt kan man have dette stativ med på
service, hvilket jo også er en fordel!
Fig 4 viser en nem lille tang, som jeg har
haft megen glæde af her på stationen, den er
fortrinlig til småarbejder og er lavet af et

have fat i noget hårdt plastikrør, og så gør
en møtrik og varme fra loddekolben resten
— man opvarmer bare møtrikken, så arbej
der den sig selv ind i plastikken på ønsket
sted, og så tager man møtrikken ud, når det
meste af varmen er gået af den.
Denne artikels clou må vel nok siges at
være, at man kan montere sit trimmeværk-

ne tang kan også udformes som en fastståen
de holder, f. eks. til arbejde på transistor
opstillinger og andre mindre ting, hvor man
gerne vil have begge hænder fri ved monte
ring og lodning — den faste holder bruger vi
også et „dillenæb“ til samt en flad æske eller
f. eks. et gammelt lampedæksel. Har man
tråd nok, så er den fikseste udførelse nok den
i fig. 4 viste spiral.
Fig 5. Topnøgler og trimmeskruetrækkere,
der laver man topnøglerne af gamle rørstum
per, hvori man i den ene ende indbanker den
møtrikstørrelse, som man har tænkt at an
vende nøglen til — når røret har fået den
facon i den ene ende efter møtrikken, så ban
ker man møtrikken ud igen — derefter kan
man banke den modsatte ende flad, således
at man kan skrue med fladtangen, men man
kan også få boret et hul, eller selv bore det,
hvis man har en boremaskine, og igennem
dette hul stikker man så et svært stykke tråd,
så man kan dreje møtrikken. Man har selv
sagt brug for flere tykkelser rør, alt efter
hvilke størrelser møtrikker man tænker an
vendt, dog skal rørene ikke være af for svært
eller hårdt gods.
Ved trimmenøgler kommer mors suppegry
deben ind i billedet, idet mange af de trim
menøger og trimmeskruetrækkere, som kan
købes på markedet, dels er dyre og dels er
ret svage i godset, medens ben-trimmeskruetrækkere er uhyre elastiske og stærke.
Man filer sine trimmeskruetrækkere til
med filen, og her gælder det samme som med
almindelige skruetrækkere, nemlig at man
har brug for forskellige størrelser. Efterpudsning foregår med sandpapir, og vil man have
sit benværktøj hvidt, så kan man lægge det
i sødmælk en nats tid — vil man fremskynde
denne proces, da kan man bruge brintover
ilte i stedet for sødmælk.
Det var trimmeskruetrækkere, men hvorle
des så med trimmenøgler? Ja, der må man

tøj i gamle udslidte kuglepenne, dels ser det
jo fikst ud, og det indebærer jo også den for
del, at man kan have sit trimmeværktøj med
i brystlommen på service (sammen med ægte
kuglepenne og evt. andet let værktøj, der
også er indbygget i gamle kuglepenne).
Søgepind (rodepind, rumsterepind, og hvad
den ellers kaldes) samt gummihammeren er
også 2 vigtige stykker værktøj. Søgepinden
kan laves af ben, eller man kan bruge en
plastikisoleret strikkepind, som man selvføl
gelig også kan indbygge i en gammel kugle
pen. Gummihammeren laves af en rund træstok, hvorover trækkes et stykke gummi, f.
eks. et gummi af den slags, der findes mel
lem chassis og kassebund i de fleste univer
salmodtagere.
Eller hvad mener du dm en universaltang?
En almindelig fladtang slibes i enden af
håndgrebet — den ene side kan f. eks. slibes
som skruetrækker, og den anden som kørner,
hvorved du får tre stk. værktøj i ét — kun
ved brug af filen!
Ja, mulighederne er faktisk uudtømmelige,
og man kan så spørge: hvad er tilbehør på
enhver amatørstation?
Det må jeg besvare med et citat fra en ny
begynders brev til mig for et par år siden,
det lød: Jeg skiller gamle radioer ad og gem
mer delene, er der nogen forkert i det?
Nej, så absolut ikke for den, der vil arbej
de med tingene, og tænk så på hvad en gam
mel „spille“ indeholder af aksler, drev, gum
mi, spoler, flex, PVC m. m. m.
Tilbehøret til amatørstationen kan gøres
billigt, og så husk at det er ikke det, at man
gør det, men det er måden o. s. v.
Skulle der være nogle amatører, der efter
denne artikel sender et brev til mig og vil
have et og andet at vide, så husk venligst en
frankeret svarkuvert, for det kan jo ellers
bive dyrt for mig i længden hvad porto an
går!
*
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Nr. 226. Kan du ikke give mig oplysning om
eller udregne data på spolerne til den af
OX3BL i oktober 1960 pag. 266 angivne con
verter. Jeg har pertinaxrør med 20 mm dia
meter og endvidere fra tankmodtager, samt
Torotors og Prahns spoleforme.
Til kondensator har jeg både tre- og firegans 450 og 500 pF, men kan rykke plader ud,
hvis det bliver nødvendigt, eller skal jeg købe
nye på 170 eller 200 pF.
Hvis det bliver for omstændeligt, kan du så
anbefale mig at lave den efter den af OZ3FL
i april 1960 pag. 92 angivne converter?
Svar. Den sidst omtalte konstruktion er jo
en sender og kommer altså ikke i betragtning.
Hvor god den førstomtalte konstruktion er,
kan jeg ikke udtale mig om, da jeg ikke selv
har prøvet den og altså må holde mig til kon
struktørens udtalelser.
Med hensyn til kondensatorerne må det vist
for at undgå ustabilitet anbefales at bruge to
stk. togangs, i stedet for en firegangs, selv om
det kunne være fristende at forsøge, hvis det
er kondensatorer med square-law eller RLFkurve, er der ingeja grund til at pille plader
ud af dem, da de mange pF i så fald først
kommer ind på de sidste 10—15 graders ind
drej ning.
Til spolerne ville jeg bruge pertinaxrørene
og vikle LI, L2 og L4 med 0,5 emaill., medens
L3 og L5 vikles med 1 mm emalj. LI vikles
uden spacing med 14 vindinger. L2 og L4
hver med 19 vindinger spaced 0,25 mm og L3
og L5 hver med 12 vindinger spaced 0,5 mm.
Nr. 227. Mange tak for dit svar nr. 212 i
sidste OZ, men du kunne vel ikke også for
klare mig, hvad en wien-bro er, hvordan den
virker og hvordan den konstrueres.
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Svar. En wien-bro er en opstilling, der alt
efter, hvorledes den forbindes, kan benyttes
til at udelukke en bestemt frekvens eller lade
den passere. Den består af to R-C led, hvoraf
det ene har R og C i serie og i det andet i
parallel.
Til det ønskede formål indkobles de to led
som vist i fig. 227 i forbindelse med en to
trins forstærker, der jo giver 360° fasedrej
ning fra ind- til udgang d. v. s., at disse er i
fase, således at forstærkeren går i sving på en
frekvens, der bestemmes af wien-broens tids
konstanter, idet 2πRC = 1.
Det fremgår heraf, at jo større R eller C
gøres, des lavere bliver den frembragte fre
kvens. I de almindelige tonegeneratorer be
nytter man normalt en drejekondensator, men
til så lave frekvenser, som du ønsker, bliver
det umuligt at praktisere. Jeg har derfor teg
net diagrammet med trinvis variation af C
ved hjælp af de to omskiftere, der kan paral
lelkoble op til 5 kondensatorer, hver på 3 nF,
medens de to R tænkes sammensat af 5 Mohm
fast + 5 Mohm variabel. Herved skulle det
være muligt at indstille generatoren til en
hver ønsket frekvens indenfor det angivne
område, men jeg må tilføje, at jeg selv ikke
har prøvet opstillingen til lavere frekvenser
end 25 Hz, indstillet med en drejekondensator
på 2X600 pF og faste modstande trinvis vari
able.
For at regulere udgangsspændingen kon
stant er der i forstærkeren indskudt en selv
regulerende modkobling, bestående af en me
taltrådslampe, 5 watt 220 volt, mrkt. Lp, i
forbindelse med den variable modstand RT,
der er 5000 ohm, helst trådviklet. Anodemod
standenes størrelse afhænger af det benyttede
rør, idet

De bør ikke vælges meget større, idet det
endvidere kræves, at summen af de to RC-leds
impedans skal være meget større end Ra, men
til gengæld skal de to trins samlede spæn
dingsforstærkning kun være lig 3.
De to koblingskondenstorer CA bør af hen
syn til den lave frekvens vælges så store som
muligt, helst ikke under 2 μF, husk god iso
lation for den, der ligger mellem rørene, den
anden kan eventuelt være en elektrolyt med
+ forbundet til anode nr. 2. Output kan enten
tages som vist fra anode nr. 2, eller, hvis CK
udelades, hvilket sikkert med fordel kan gø
res, fra katode 2.
Den foran omtalte tonegenerator er bygget
med to rør, men der skulle ikke være noget i

vejen for at benytte f. eks. en ECC82 el. lign.
RG kan være 2 Mohm og RK afhængig af
røret 1—3 kohm.
Nr. 228. Jeg har fået en MM3, som jeg
skulle have i gang, men jeg mangler forbin
delsesdiagram til den. Modulatoren er med 2
stk. 807 i push-pull, klasse AB2 og PA med 2
stk. 6146 i push-pull, og nu er spørgsmålet:
hvilke numre skal forbindes sammen, og hvil
ke numre er til anode på henholdsvis modulator og PA-rør. 6146 i PA får ca. 800 volt på
anoderne.
Svar. Det var ellers hård kost. Ifølge data
skal 6146 til anodemodulation kun have 600
volt på anoden og 150 på skærmgitteret, og
jeg er bange for, at det med 800 volt kan kni
be med at få røret til at modulere opad.
Forbindelserne er iøvrigt som følger:
I forbindes med 6 og det ene modulatorrørs
anode.
5 forbindes med 10 og det andet modula
torrørs anode.
3 forbindes med 8 og + anodespænding.
Dette giver ifølge listen 4 kohm anode til
anode center tappet, og kan synes lovlig lidt
i forhold til de krævede 6,85 kohm, og måske
giver den næste mulighed: 8 kohm anode til
anodecenter tappet bedre resultat. I dette til
fælde skal 2 og 9 forbindes til hver sin anode,
og 4 og 7 forbindes sammen til + anodespæn
ding.
For sekundæren foreslås enten følgende:
II med 15 til +, og 14 med 18 til anode,
hvilket giver 2,4 kohm,
eller 11 til +, 17 til anode og 14 forbundet
med 15, hvilket giver 3,9 kohm.
Til skærmgitteret benyttes enten 19 og 20
eller 20 og 21, afhængig af, hviket der giver
det bedste resultat. Jeg skal tilføje, at skærm gitterviklingen er forbundet til 19-20-21-22
og delt i vindingsforholdet 1,3-1-1,
Nr. 229. Nogle spørgsmål angående en 2 m
modtager. Jeg har en serie D-rør fra en BCLmodtager, 2 stk. DF21, 1 DK21, 1 DAC21, 2
DL21. Kan disse rør gøre noget ved 2 m om
rådet, eller er de for „gammeldags"?
Spørgsmål 1 og 2. Kan DK21 benyttes som
oscillator og blander på 2 m eller er det bedre
med separat oscillatorrør?
Jeg har tænkt mig at anvende et skærmet
antennekabel på 300 ohm trods den pebrede
pris. Der står herom: tab pr. 100 feet, 7,5 dB
ved 100 MHz.
Spørgsmål 3. Er dette tab noget, der har
særlig indflydelse på resultatet, eller kan det
genoprettes i den påfølgende forstærkning,
uden at det går ud over kvaliteten?
Da jeg har tænkt at anvende 10,7 MHz FM

mellemfrekvenstransformatorer,
skal
oscilla
toren jo svinge på 154,7—156,7 MHz eller på
133,3—135,3 MHz.
Spørgsmål 4. Er det bedre at fremstille
MF-trafoerne selv til en MF på ca. 45 MHz og
lade oscillatoren svinge på 99—101 MHz, eller
bruge TV lyd MF på 34,5 MHz?
Jeg har tænkt at anvende det ene DF21
som HF-rør og derved få svage stationer let
tere ind, derefter DK21 som blander og det
andet DF21 som MF, d. v. s. at der skal bru
ges to MF traf os, næste rør bliver DAC21 som
detektor og LF + eventuelt AVC.
Spørgsmål 5. Hvordan kan jeg koble de 2
stk. DL21 til DAC21 i push-pull uden trafo?
Der er en udgangstraf o?
Spørgsmål 6. Måske må jeg ulejlige dig med
et diagram, der kan anvendes til disse rør?
Svar. Desværre må mine svar på dine
spørgsmål blive temmelig negative, men der
for kan de forhåbentlig alligevel have værdi
for dig og andre.
ad 1 og 2. DK21 vil sikkert ikke kunne an
vendes på så høje frekvenser, som der her er
tale om. Normalt anvender man her en stejl
dobbelttriode, f. eks. ECF82.
ad 3. Tab i feederen kan ikke uden skade
lige følger oprettes ved dén efterfølgende for
stærkning.
Modtagerens
signal/støj
forhold
bliver bedst mulig med det størst mulige ind
gangssignal. Noget andet er, at der antagelig
ikke vindes noget videre ved at benytte skær
met fremfor uskærmet 300 ohm feeder. Hvis
formålet alene er at skærme for kraftig lokal
støj, ville jeg foretrække at anvende den
bedst mulige kvalitet coax-kabel i stedet, det
koster også kun ca. Vs af den af dig opgivne
pris pr. meter.
ad 4. Hvis modtageren skal have en blot
nogenlunde brugbar naboselektivitet, er 10,7
MHz absolut den højeste MF, der kan benyt
tes i en enkeltsuper. Jeg vil hellere foreslå at
bygge modtageren som en dobbeltsuper med
en 1ste MF omkring 14—16 MHz og en anden
HF omkring 1600—1900 kHz. Denne kan i
hvert fald give en selektivitet, der er til
strækkelig i de allerfleste tilfælde, og fra 14
MHz og nedefter kan de omtalte rør godt be
nyttes, men hvorfor dog lave modtageren med
batterirør, hvis den alligevel skal benyttes
med lysnettet som strømkilde.
ad 5.Hvis DAC21 skal benyttes til detektor,
kan det ikke samtidig anvendes som faseven
der til udgangstrinet. Der må enten benyttes
en indgangstransformator eller et rør ekstra.
ad. Udfra ovenstående svar vil du sikkert
kunne forstå, at dit ønske om et anvendeligt
diagram ikke har kunnet opfyldes.
*
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4)
Man kan anbringe en modstand over sekun
dæren af en værdi, der er ca. 4 gange større end
udgangsimpedansen. Når højttaleren anbringes over
denne modstand, vil modstanden kun tage en fem
tedel af effekten. Og den er i de fleste tilfælde
tilstrækkelig til at dæmpe trafoen nok til, at der
ikke opstår selvsving.
Arne Bech Jensen, OZ3AZ.

Den ubelastede LF-forstærker
Efter at have læst OZ nr. 9 1961 side 286 fik jeg
lyst til at skrive følgende til OZ:
Der er sikkert mange, der har prøvet at afbryde
højttaleren til en forstærker eller modtager uden
at indskyde en belastning i stedet for. Resultatet
er ofte gnister og overslag i rør og trafoer.
Det skyldes følgende: En udgangstrafo, der er
belastet, vil optræde som en nogenlunde konstant
modstand til belastning af udgangsrøret. Afbrydes
sekundærviklingen, vil trafoen opføre sig som en
selvinduktion, hvor impedansen er lig med 6,28 X
frekvensen X selvinduktionen.

Zl = 2π f L.
Man ser heraf, at impedansen let
hundrede kohm.
Udgangsspændingen
kan
beregnes
formel:

kan blive flere
efter

følgende

Selvom
ustabilitet
ofte
bliver
resultatet
af,
at
udgangsrørets belastning fjernes, er det dog ikke
altid tilfældet. Overspændingen kan imidlertid sag
tens
optræde
alligevel,
når
røret
overstyres.
Des
sker simpelthen det samme, som når man bryder
strømmen gennem en relæspole.
TR.
*
CW-monitor.
Dette mener jeg må være en af de billigste CWmonitorer, man kan lave sig, da man kan bruge
enten 1½-, 2- eller et old 4-volts rør som A409! Det
bruger ikke så meget i glødestrøm! CKT er egent
lig en „fask“ ECO-gitterkreds; man skal prøve sig
frem med HFDR i +-siden af glødetråden, til røret
svinger godt, og så er sagen jo i orden.
Peter, OZ5U.

Ved at indsætte nogle taleksempler vil man hur
tigt opdage, at det nemt kan komme til at dreje
sig om flere tusinde volt, hvilket også stemmer
med,
at
gnisterne
kan
springe
flere
millimeter,
f. eks. fra primær til sekundær i udgangstrafoen,
fra viklingerne til kerne eller fra anoden i ud
gangsrøret
til
rørets
andre
elektroder.
I
værste
fald risikerer man en ødelæggelse af rør og udgangstrafo. Men selv om det ikke går så galt, bli
ver udgangsrøret i hv.ert tilfælde overbelastet.
Det, der sker, erj at opstillingen går i sving,
sædvanligvis på en høj frekvens, ofte over høregrænsen.
Her er nogle tips til undgåelse af dette:

*
En stabil Xtal-oscillator.
Nedenstående diagram angives at være særdeles
„godt“, hvilket nok skal passe. Transistorosclllatorer

1)
Man kan indrette højttalerbøsningen således,
at der indskydes en modstand over sekundæren,
når
højttalerstikket
trækkes
ud.
Denne
modstand
skal have samme værdi som udgangsimpedansen og
samme
(eller
større)
wattstørrelse
som
udgangs
effekten.
2)
Man kan benytte modkobling fra udgangstrafoens sekundær til f. eks. 1. LF-rør.
3)
Hvor det ikke drejer sig om en Hi-Fi forstær
ker, kan man sætte en kondensator over udgangstrafoens
primær.
Beregnet
således
at
lo
bliver
f. eks. 5 kHz.
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har jo altid den fordel fremfor røropstillinger, at
varmeudviklingen er ringe — også i selve krystal
let, da den heri afsatte effekt ifølge sagens natur
ikke kan blive mere end nogle få milliwatt. I en
tilsvarende
røroscillator
kan
temperaturstigningen
i et Xtal af miniaturetypen (HC-6/U) let blive så
stor, at det er så som så med stabiliteten.
TR

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA

En bukkemaskine
til chassiser.

De små tips fra interesserede læsere glæder mig
meget, og ikke mindst når de, som i dette tilfælde,
leverer direkte bidrag til rubrikken værkstedstek
nik.
Her lader jeg et forslag, eller rettere en konstruk
tion af en bukkemaskine, gå videre til amatørerne.
Det er OZ7NA, H. E. Aarkrogh, Eskildstrup på Fal
ster, der har bemærket, at jeg syslede med en buk
kemaskine, og som så beredvilligt har stillet sin
egen konstruktion til rådighed. Må jeg sige, det
luner med lidt aktiv medvirken, og jeg bringer
her maskinen, idet jeg supplerer den med mine
egne érfaringer, og så kan læserne deraf hente sig,
hvad de netop har brug for.
Som det fremgår af ovenstående tegning har 7NA
Som udgangspunkt anvendt en planke. Den behøver
ikke, skriver han, være af hårdt træ, da de arbej
dende dele er belagt med jern. Planken er høvlet
plan på en tykkelseshøvl hos den lokale snedker, og
så kan man begynde at stemme hul til de virkelige
vinkeljern, der skal ligge i midten. Disse må være i
plan både med overflade og kant. Der er hertil
brugt,2 stk. vinkeljern 40X40X5 mm, og disse er 520

mm lange. I enderne er med bræddebolte fastgjort
et par svære bladhængsler, der også er forsænket
ned i træet. Inden man stemmer ud til disse, bliver
det nødvendigt at prøve sig frem for at få dem an
bragt så langt nede ved bukkestedet som muligt, og
man må endelig huske at vende hængslerne, så de i
bukkeretningen kan vendes lidt mere end 90 grader.
Overliggeren er af samme materiale, og som det
fremgår af tegningen forsynet med en lineal, der er
nedsænket i træet. På undersiden er den filet plan
med overliggeren, så bukningen kan blive skarp.
I
enderne af
overliggeren
er boret et langhul, da denne
skal forskydes en smule af
hensyn
til
den
forskellige
pladetykkelse, der skal buk
kes. Hullerne bores med et
halvtomme træbor, to i hver
ende med en afstand på 40 til
50 mm, hvorefter det mel
lem-liggende
materiale
stem
mes ud. I hullerne er anbragt
et par lange bolte, forsynet
med møtrik og under disse
et par stykker fladjern, der
tjener som spændeskiver. Li
nealen er lavet af 1/4“ gange
2“ fladjern, 600 mm langt.
Ønsker man også at kunne
bukke et chassis i enderne,
kan man på undersiden af
overliggeren
udsave
nogle
riller
i
passende
indbyrdes
afstand. Disse riller må da
også laves i linealen, og denne må da have en sådan
bredde, at den ikke overskæres eller mister sin
styrke.
Såvidt 7NA. Vi takker for konstruktionen, som
både er praktisk og nydelig udført. Måske kunne
enkelte ting nærmere uddybes, men når jeg nu for
tæller, hvordan jeg vil gribe sagen an, vil enkelte
detailler blive mere belyst.
Mit udgangspunkt er to stykker U-jern nr. 8,
hvilket vil sige, at jernene er 80 mm brede og 45
mm høje. Man ser på fig. 2 de to stykker ligge side
om side, og, som det ses, går jeg også ud fra blad
hængsler. Helst ville jeg beskrive nogle selvlavede
lejer, men pladsen er jo beskeden, og det er jo
begrænset, hvad amatørerne har af værktøj. Jeg
vælger altså et par bladhængsler af største type,
hvilket betyder, at bladene er 3½ tomme lange og
3 tommer brede (75 mm) og splitten, hvorom hængs
lerne drejer sig, er da ca. 5 mm, og det er ingen
lunde for meget, snarere for lidt, thi det er store
kræfter, der virker på hængslerne, når bukningen
foregår. De nævnte hængsler koster ca. 3,50 kr. pr.
par, så det er jo ingen herregård.
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Hængslerne anbringes i hver ende af U-jernene,
og det er meget vigtigt, at hængslernes svingpunkt
ligger lige midt i U-jernenes svingpunkt. Lægger vi
for eks. mærke til fig. 3, vil vi se, at benytter vi et
hængsel, hvor svingpunktet ligger højere end bla
dene, vil jernene fjerne sig fra hinanden, når
hængslet svinger. Resultatet bliver ikke en skarp
bukning, men en bøjning med større eller mindre
radius.

midt på bjælken siddende skruer spændes nu ned
mod bjælkestykket. I forvejen er møtrikkerne på de
to søjler indstillet nogenlunde i højden.
løvrigt skulle tegningen jo gerne tale for sig selv,
og med hensyn til målene kan man jo gå ud fra
hovedmålene i 7NA’s tegning, som svarer til, hvad
man i almindelighed har brug for, men man kan
også gennemtænke, hvad man skal bruge til sit
eget formål, og så dimensionere derefter.

De nævnte bladhængsler, jeg har benyttet, svin
ger heller ikke helt nøjagtigt om centeret, men de
må så anbringes lidt lavere end U-jernene. Imidler
tid er dette jo vanskeligt, da vi her skal fræse gods
væk, hvorfor jeg har valgt at vende hængslerne, så
de svinger modsat af,-/hvad de ellers er beregnet til.
Dette vil disse hængsler nemt kunne tåle, da deT
kan svinge betydeligt over de 90 grader, der skal
benyttes.
Lægger vi nu hængselfladerne an på U-jernene
på denne måde, vil vi se, at svingpunktet ligger for
lavt, men dette kommer vi nemt ud over ved at
lægge jernplader af passende tykkelse under hængs
lerne, så kommer punktet op i den rigtige højde.
(Husk, at det kan blive nødvendigt at file den
skarpe U-jernskant væk de steder, hvor hængsel
rundingen fylder op). Når den rigtige højde er fun
det, og man er sikker på, det hele arbejder perfekt,
gennembores det hele til de skruer, hængslet kræ
ver, men yderligere vil jeg anbefale at lægge endnu
en jernplade hen over hængselbladene og så tæt ind
mod ryggen som mulig, herved forstærkes hængslet
betydeligt. Det hele bores igennem til to bolte, som
der nok skal blive plads til mellem de i forvejen
værende skruehuller.
Som bjælke benytter jeg et stykke 2½“ fladjern,
l½ tomme tykt. Det files lidt skråt og plant fortil, og
endelig laver jeg som 7NA et aflangt hul i hver
ende af bjælken.
Som man ser på tegningen, rager der en 4”XV2”
bolt op i hver ende. Disse er fastgjort nede fra med
en svejseklat (gevind er først skåret i U-jernet)
derpå er skruerne spændt godt fast nede fra, og så
svejseklatten).
Når man bukker plan plade, er bjælken naturlig
vis spændt fast an mod pladen, der skal bukkes,
men er der bukninger i forvejen, benyttes en anden
fremgangsmåde. Bjælken løftes så højt op, at det i
forvejen bukkede emne kan komme ind under. Et
lille stykke bjælkeemne, så langt, som chassis’et er
bredt, lægges nu ned som bukkekant, og de foroven

I fig. 4 har jeg anførte en videreudvikling af ma
skinen. Enderne på U-jernet er lukket, det giver
mere stiyelse. Man kan svejse fødder bagud og for
enderne, så kan maskinen bedre fastboltes til bor
det, og så kan man lave sig et håndtag, der påsvejses den svingbare plan under midten. Det letter
arbejdet. Endelig vil jeg anbefale et bord bagud, det
kan godt være af træ, og et stykke vinkeljern som
sideskinne vil gøre god fyldest.
Hele herligheden kan fremstilles for ca. 25 kr.,
men hertil kommer selve arbejdet, som man, som så
meget andet hobbyarbejde, må gøre for sin fornøj
elses skyld. For en afdeling, der altid har en smed
eller to iblandt sig, vil denne maskine ikke være
uoverkommelig at fremstille, og den vil naturligvis
være uundværlig for den afdeling, der skal have
noget fra hånden.
Til slut vil jeg takke 7NA for hans gode indlæg,
og læserne kan så tage af ideerne, hvad de har brug
for.
6PA, Poul Andersen.
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*

Køb
»Vejen til sendetilladelsen«

muntre h j ø r n e

det

OZ9WO bliver 70
Den 30. nov. fylder Søren i Grenaa, bedst kendt
som 9WO, 70 år. Hvad er mere naturligt end at det
muntre

hjørne

ønsker

sin

muntre

amatørkammerat

hjertelig til lykke.

*

OZ, 3. årg., nr. 6: 73 from London. En ham kan
sagtens

rejse.

Overalt

finder

han

bekendte.

OZ (el.
hjertelig

DR) kommer til London,
velkommen
i
en
kreds

G-hams,

der

har

slået

sig

på

Hvis

en

er han således
af
interessante

television

som

spe

ciale. De
R. T. S.

samles hos G5YJ, der er formand for
(Radio and Televison Society), 195, Ham-

mersmith

Road,

London

W.6.,

hvor

G5YJ,

major

Oates, har en fashionable bil-shop, som reparerer
Lord Dit’s og Lady Dat’s Lagonda cars eller hvad
de nu hedder. Han selv skal have været meget
kendt før krigen som kører på Brooklands og andre
baner.
lerede

Hans sendere (en for hvert band) er instal
som i en bogreol. I sendelokalet står et

filmsprojektionsapparat:
For
øjeblikket
terer han med filmsudsendelser på

Grenaa har en Søren,
ham
fiskeeksportøren,
energisk, stærk og sejg.
Her De ser hans kontrafej,
hvor han gi’r direktøren,
men det er bare Søren.

eksperimen
korte bølger,

hvortil der iøvrigt skal ansøges om særlig televi
sion license. En tyk blyledning sætter ham i for
bindelse med kæmpehallen Olympia, som han for
syner med attraktioner i den retning. R. T. S. har

EDR har Søren,
her er han, amatøren
med nøgle, prik og streg.
Han har flittigt slidt sit grej,
hvorfor vi letter børen
til ære for vor Søren.

møde hver 14. dag, altså noget (!) oftere end EDR
i København. Jeg overværede et vældigt interes
sant foredrag, der blev holdt af en Mr. Lemon, der
fortalte om svingninger, især om de meget korte
bølger,

vi

kalder

ningseffekt

viste

ultraviolette

Mr.

Lemon,

stråler.
at

Som

G2UC’s

slut

slips-perle

var en kulturperle, idet der viste sig en sort skygge
inden i den, når den blev bestrålet med ultraviolet
lys. 2UC (kaldet Uncle Charles) blev en smule for
nærmet, men blev synligt lettet, da det også gik
ud over G2XO, hvis
sig at være falsk (sort).
Næstformanden,

ene

G2PY

fortand

i

dette

(Carter-Bowles)

styrelsesmedlem,
G5BC,
(Blake),
og måtte døje en del ondt med

lys

og

et

viste
be

drillede
hinanden
venskabelige dril

lerier fra de andre medlemmers side. (Vi har vist i
EDR ingen, vi driller og fortæller muntre histo
rier om,
G6HT =
G5NR,
disse

vel?). Til stede
Stanley Riesen,

G5HR,
beder

G6HJ,

om

at

G5KH
måtte

QRA, og de vil selvfølgelig
danske OZ-hams med television.

var
den

desuden G5SR =
lokale Wendelboe,

og
få

mange
QSL

gerne

i

til

andre.

Alle

ovennævnte

forbindelse

med

TVI.
Hver måned, når man får OZ ind ad døren, åbner
man det i spændt forventning, og med det lønlige
håb, at der i dette nummer dog vil stå lidt om,
hvorledes man klarer problemet TVI. Det eneste,
man imidlertid ser, er TR’s opfordringer til amatø
rerne om at komme frem med deres erfaringer på
dette punkt, men disse opfordringer er tilsynela
dende forgæves. Man skulle dog imidlertid tro, at
der er nogle, der har klaret det alvorlige problem,
der hedder TVI, og som vil lade andre nyde godt af
deres erfaringer. Nej, de „kloge hoveder", der har
samlet sig en god portion viden ang. TVI-problemet,
er åbenbart sig selv nok, så den berømte „Ham
spirit" og hjælpsomhed blandt amatørerne er åben
bart afgået ved døden. Vi er mange, der arbejder

363

hårdt på at klare denne sag på vore stationer, og
selv har jeg måttet være QRT i snart et år, men
hvor skal vi henvende os? Hvis vore medamatører
ikke vil hjælpe os, burde så ikke EDR træde til og
række os en hjælpende hånd? Nej, sandelig ikke!
Man har så travlt med bladudgivelser, forretnings
snak etc., at man helt overser de aktuelle proble
mer, men det kan ikke blive ved at gå på denne
måde. Vi må have klare regler at gå efter, hvornår
vi er ansvarlige for evt. TVI, og hvornår ikke. F.
eks. kan vi dog ikke have noget ansvar for QRM på
kanal 8 og 9 eller 10, der jo alle notorisk ikke giver
stor feltstyrke nok til sikker modtagelse her i lan
det. Vi må have klare retningslinier, så vi ved, hvor
vi står. Alt for meget er overladt til tilfældigheder,
og EDR bør snarest oprette et TVI-udvalg, der kan
hjælpe amatørerne med deres TVI-problemer, samt
træde i kontakt med P & T i alvorlige tilfælde samt
tvivlstilfælde. Det duer ikke, at P&T spiller busse
mand overfor den enkelte amatør, uden at denne
kan få støtte fra sin forening, thi TVI- og BCIsager bliver alt for ensidigt bedømt på denne måde
og
næsten altid i radiolytterens og fjernseerens
favør. Amatørerne må jo jages hele året og er tvun
get til at finde sig i alt, selv, som i mit telefoniske
chikanerier af xyl og børn fra en krakilsk fjern
seers side, og det på tider, hvor jeg slet ikke var
hjemme og i luften. Hvis det var mig selv, der tog
telefonen, skulle den herre nemlig nok vide at mo
derere sine udtryk. Derfor siger jeg: „Lad os få et
TVI-udvalg,
bestående
af
kompetente
EDR-mænd!“
Dem har vi heldigvis nogle stykker af endnu, selv
om vi ikke mærker meget dertil. Lad os, som i USA
og andre lande, få en fast grænse for feltstyrken af
det modtagne TV-signal, hvor vi er pligtige til at
undgå TVI. 500 mikrovolt feltstyrke fra TV-stationen, og derunder har vi lidt ansvar. Som modstykke
dertil må amatørstationen så have pligt til at under
trykke sine harmoniske under en passende grænse.
Selvfølgelig
kan
vi
heller
ikke
være
ansvarlige
overfor TV-modtagere, der fra fabrikanternes side
er uheldigt dimensioneret. Jeg tænker her på uhel
digt
valgte
MF’er,
manglende
indgangsselektivitet
etc. Således er det f. eks i England. Ligeledes kan
det i England heller ikke nytte, at en fjernseer pla
cerer sin antenne i nærheden af en bestående ama
tørantenne og så klager over TVI. Her vil amatøren
altid få ret, fordi han kom først, og det vil være
fjernseerens
hovedpine
at
klare
QRM,
forudsat
amatørsenderen
opfylder
bestemmelserne
om
til
strækkelig
harmonisk
undertrykkelse.
Hvem
ville
her i landet komme til at fjerne sin antenne? Dette
spørgsmål er ikke vanskeligt at besvare. En OZamatør bliver altid sorteper, thi indenfor vor hobby
gælder demokratiets love ikke her til lands.
Lad os til slut vende tilbage til, hvad vi kunne
ønske af stof i OZ desangående.
Hvorledes
dimensioneres
et
effektivt
netfilter
imod TVI?
Hvorledes skal afskærmninger foretages?
Hvorledes dimensioneres et effektivt LP-filter?
Filtrets spolestørrelser? Kondensatorværdier?
Pi-led, o. s. v. Der er nok at tage fat på, men TR
må have hjælp af andre amatører, thi det er for
meget for een mand, selv om han er nok så dygtig.
Det nytter ikke at påstå, at det er skrevet før, eller
at det står i håndbogen, for mange begyndere ejer
ikke håndbogen eller ældre OZ’er og har ikke ad
gang til at skaffe sig de nødvendige oplysninger, ejheller kan de få hjælp af de amatører, der er sig
selv nok.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department
Bag nøgle og mikrofon
Diplomer og jagten på disse
Da EDR’s Traffic Department blev oprettet i be
gyndelsen af 50’erne, gjorde det straks til en af sine
opgaver at informere medlemmerne om bestående
diplomer, bringe regler for de nye, der fremkom,
samt at bistå medlemmerne i at skaffe opnåede
diplomer hjem.
En opgave, der for det enkelte medlem selv ville
have sine vanskeligheder, men som løstes langt let
tere af Tr. Dept. som et led af den officielle for
ening for radioamatører i dette land.
Men samtidig gav det også diplomerne og jagten
på disse sit officielle stempel, en godkendelse, som
Tr. Dept. stadig vil forsvare. Vi skal afholde os
fra at gentage, hvad der er sagt så ofte til fordel
for diplomerne og arbejdet med at opnå disse, og
kun anføre, at alle må gøre sig klart, at diplomer
ne nu engang er der, og at de fortsat vil eksistere,
hvadenten du eller jeg vil have det sådant — eller
anderledes. Det eneste, der vil forandre de bestå
ende forhold er de for diplomerne formulerede reg
ler. Af dém afhænger det, om der skabes interesse
for et diplom, hvilket igen er afgørende for, om
diplomet vil bestå eller ikke. Diplomer uden inter
esse dør ganske automatisk ud.
For år tilbage havde EDR altid en oversigt over
diplomer indsat i QTH-listen, men efterhånden som
antallet af diplomer steg, blev det en for omfat
tende sag at kombinere med den pågældende liste.
Tr. Department udsendte derfor i 1956 en stencile
ret bog, hvori der var optaget regler for ikke min
dre en 197 diplomer — et ganske overvældende tal
på det tidspunkt. Bogen, der hurtigt blev udsolgt,
blev efterfulgt af andre med henholdsvis RSGB —
SSA — DJ2FB og senest K6BX som udgivere.
Skal vi fra Tr. Departments side anbefale nogle
af disse, må det blive
„AwaMs“ SSA’s diplombog, der kan rekvireres
fra SSA Forsåljningsdetajl. Enskede 7. Sverige.
Prisen er sv. kr. 13,50.
Reglerne er skrevet på svensk, hvilket dog ikke
er nogen hindring for en effektiv udnyttelse af
bogen, dér iøvrigt er sat meget overskueligt op og
bl. a. indeholder mange lister for indførelse af de
for diplomerne nødvendige forbindelser. Der om(Fortsættes næste side).

Kom frem af busken. Kan du ikke selv forfatte en
artikel, er TR altid rede til at hjælpe.
Lad mig slutte med at gentage: Opret et TV-udvalg i EDR, og gør det, før alt for mange bliver
tvungne til QRT, grundet myndighedernes mærke
lige fortolkning af amatørernes (mangel på) rettig
heder her i landet.
OZ5S, Svend A. Johansen.

tales i denne bog ca. 100 af de mest betydnings
fulde diplomer.
Endelig vil vi også for de engelsktalende amatø
rer anbefale den sidste nye „Directory of Certificates“, eller, som den også kaldes, „The Award
Hunter’s Bible", der indeholder regler for ca. 650
diplomer. Den redigeres, fremstilles og udgives af
Clif Evans, K6BX,
Box 385, Bonita, California, USA.
Dette er et digert og interessant værk, hvortil
der gratis medfølger 3 kvartårlige opstillinger over
suppleringer eller rettelser til den modtagne ud
gave. April 1961 var man oppe på den 22. udgave,
og prisen var pr. juli 1961 for tilsendelse som alm.
tryksag doli. 4,00.

Jugoslavien:
WAYUR — Worked All Yugoslav Republics.
Diploma Zagreb.
Holland:
PACC — PA Century Club.
Polen:
AC15Z — All Countries 15 Zone.
W21M — Worked 21 Meridian of Warsaw.
Schweiz:
H22 — Helvetia XXII.
Spanien:

Tr. Dept. skal gerne bistå interesserede medlem
mer med at skaffe disse bøger hjem, såfremt dette
ønskes.
Her skal vi i det følgende bringe en liste over de
diplomer, der efter vor opfattelse er de, som man
i første omgang skal stræbe efter at opnå. Og her
kan vi begynde med de rent „klassiske", såsom:
WAC — Worked all Continents.
WAZ — Worked all Zones.
WBE —• Worked British Empire.
BERTA — British Empire Radio Transmdtting
Award.
WAE — Worked all Europe.
DXCC — DX Century Club.
Hertil
kommer
så
en
række
diplomer,
hvoraf
flere følger som et resultat af et aktivt arbejde på
båndene, og naturligvis en nødvendig indgang af
de til formålene krævede QSL-kort.
Vi tager de skandinaviske først:

Diploma Espana.
Storbritanien:
FBA — Four Band Award.
WNACA — Worked North America
WBC —• Worked British Countries.
Tjekkoslovakiet:
100 OK — Worked 100 OK.
S6S — Spojeni se Sesti Svetadily.
Tyskland:
DLD —■ Das Deutschlands Diplom.
WADM — Worked all DM.
Ungarn:
WHD — Worked Hungarian Districts.

R6K —• Worked 6 Continent^.

OHA — OH Award.
OHA 100 — OH 100 Award.
OHA 300 — OH 300 Award.
WDT — Worked District Tampere.

Reglerne for
vil successive
ment beretter".

de i
blive

det foregående nævnte
bragt under „Traffic

Danmark:
OZCCA — OZ Cross Country Award.
Og fra det øvrige Europa kan vi nævne:
Belgien:
WABP — Worked all Belgian Provinces.
WOSA —• Worked only Stations in Antwerp.
Frankrig:
DPF — Diplome des Provinces Francaises.
DUF — Diplome de l’Union Francaises.

diplomer
Depart

(Fortsættes næste nr.)

Sverige:

Norge:
WALA — Worked all LA.

Areas.

USSR:

Finland:

WASM — Worked all SM.
WASM II — Worked all SM II.
WAV — Worked all Vesterås.
WGSA — Worked Goteborgs Såndare Amatorer.
SCANDINAVIA
100—SM.
100—SM5.
WSRA — Worked Stockholms Såndare

Call

OZ-placeringer i 1961-tester.
I ARRL’s årlige DX-Competition fik vi følgende
placeringer:
349
39.330
38
OZ1W
Amatorer.

A

29.145
15.132

29
26 .

336
194

A 32

OZ2NU
OZ3SN

4.836
2.925

13

124

13

A 14
A 30

OZ7KV

2,346

17

75
46

OZ7G
OZ4H

A 60

B

Rubrikkerne
angiver
pointssum
—
multiplikator
—• antal QSO — power samt antal timer, man
har deltaget i testen.
Fone: OZ5JT
24.255
35
231
A27
OZ3KE
1.128
8
47
A 6
I DARC’s WAE DX-Contest havde vi kun én
dansk deltager på cw.
OZ2NU 7,056 points, 146 QSO’s og 38 multipl.
I PACC-Contesten 1961 var der også kun én dansk
deltager på cw:
OZ8HC 11 QSO’s, 33QSO/points, 7 mult. sum: 231 p.
The Borderline Friendship Award.

Italien:
WAIP — Worked All Italian Provinces.
CdM — Cirtificato del Mediterranio.

Dette nye certifikat kræver forbindelse med en
hver af de canadiske provinser samt med hver stat,
der grænser op til den canadiske grænse. Provin
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serne er: N. B., QUE., ONT., MAN., SASK., ALTA.,
B. C., og staterne er ME., N. H., VT., N. Y., MICH.,
N. Dak., Mont., IDAHO., WASH.
Forbindelserne skal være etablerede efter 1. jan.
1958.
Udover de ovennævnte forbindelser skal der være
én forbindelse med enten Sault Ste. Marie, Ont.
eller Sault Ste. Marie, Mich. Disse to forbindelser
kan samtidig tælle for den pågældende stat eller
provins.
Diplomet udstedes for alle bånd og alle kommu
nikationsmetoder. Afgiften er 1 doil. eller 10 IRC’s.
Endorsements koster 25 c. eller 3 IRC’s. Ansøgnin
ger gennem Tr. Dept.

Kontestloggene sendes til W8JIN, James
land, 8705 Batavia, Cincinari 44, Ohio, USA.

„OK-DX Contest 1961".
Den
tjekkoslovakiske
Central
Radio
Klub
ind
byder alle fremmede amatører til deltagelse i den
5. Internationale CW DX Contest.
Af reglerne fremhæver vi:
Formålet er at kontakte flest mulige stationer
fra flest mulige forskellige lande. Lande i h. t.
DXCC’s Country-list.
Testen finder sted fra 00,00 til 12,00 GMT søndag
den 3. dec. 1961. Bånd: 10—80 m.
Kodegrupperne består af 6-cifrede tal, hvoraf de
tre første cifre er rapporten og de tre sidste det
løbende QSO-nr. begyndende med 001. En komplet
gennemført QSO giver 3 points. Forbindelser med
OK-stationer
tæller
dobbelt.
Verdensdelene
tæller
som multiplikatorer særskilt på hvert bånd, maksi
malt altså 30.
Loggene skal føres separat for hvert bånd og skal
indeholde følgende data: Dato - tid - station work
ed - afsendt kode - modtaget kode - points mul
tiplikatorer.
Følgende erklæring skal fremgå af loggen:
„Herewith I declåre that I have observed the
rules of this contest as well as the regulations of
the licensing authorithy in my country, and that
all the data stated in this log are true".
Logs sendes senest 15. jan. 1962 til C. R. C. Box
69, Prague 1., Czechoslovakia.
Ohio Valley Award.
Af hensyn til de amatører, der er interesseret i
opnåelsen af points til „Ohio Valley Award", vil
medlemmer af O. V. A. R. A. afholde et „QSO
party", som begynder den 22. dec. 1961 og fortsætter
igennem til 1. jan. 1962.
O. V. A. R. A.s medlemmer vil arbejde i de første
30 kc/s af den lave ende på hvert bånd fra 10 til 80
mtr., og vil kalde CQ/OVA og afslutte deres calls
med /OVA. Følgende amatører vil deltage aktivt:
W4EPA - W4JBQ - W4KZF - K40CN - W40MW K4RZK - W4YFA/4 - W8BOJ - K8BPX - W8BQT W8BRA - K8CBA - W8CEG - W8CGY - W8CLM W8CSK - W8DPA/2 - W8DO - W8DQC - W8DVY K8EGX - W8ELB - W8ESG - W8EV - W8FGX W8FHZ - W8JIN - W8JJW - K8JQX - W8KZT K8LEE - W8LPE - W8LOF - K8MMN - W8NMR W80UH
W8PBU
W8QHW
W8QMP
W8RSW
W8SMC
W8TJM
W8STL
W80UD - K8VDV - W8UEV - W8YCP - W8ZJM W4CVL.

Aves Isl.
YV5GO og et mindre team vil tage til Aves Isl.
mellem 5. og 15. jan. 1962.

Følgende sendetider vil forsøges overholdt:
10 m 14,00
til15,00GMTog
22,00til23,00GMT
15 m 15,00
til16,00GMTog
21,00til22,00GMT
20 m 12,00
til14,00GMTog
23,00til00,00GMT
02.00 til 03,00 GMT og 06,00 til 07,00 GMT
40 m 11,00
til12,00GMTog
00,00til01,00GMT
03.00 til 04,00 GMT
80 m 04,00
til05,00GMT
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W.

Ring

Karaman Isl.
Expeditionen
til
Karaman
Isl.
gennemførte
ialt
5.500 QSO’s med 130 forskellige lande. Efter for
lydende gennem G2BVN vil øen blive optaget på
DXCC’s landsliste.
Pacific DX.
I de tidlige morgentimer er der hørt så fine DXcalls
som:
KW6DM,
KH6EDY,
VK9RO,
KC6BD,
KJ6BV og VR3L, men deres signaler har alle været
meget svage.

N. R. A. U.-testen 1962.
Fra vor finske søster-forening SRAL har vi mod
taget følgende meddelelse:
Amatører!
Dette for at meddele, at SRAL vil arrangere
NRAU-test 1962 således:
Lørdag den 6. jan. kl. 14,00—16,00 og 22,00—24,00
GMT og søndag den 7. jan. kl. 06,00—08,00 og 14,00—
16,00 GMT.
Eftersom reglerne bliver de samme som EDR
anvendte i NRAU 1961, tillader vi os at henvise til
disse.
Loggene skal være poststemplet senest den 21.
jan. 1962 og sendes til:
Niilo R. Kuusisto, OH2XK,
Box 306,
Helsinki, Finland.
QST fra F.DR’s Traffic Department
sendes søndag den 19. nov. 1961 og søndag den 3.
dec. 1961 kl. 9,00 DNT. på ca. 3625 kc/s.
Hjælp til at holde frekvensen fri til dette formål.
Meddelelser af almen interesse, der ønskes bragt
i disse udsendelser, bedes sendt således, at de er
Tr. Dept. i hænde senest dagen før den udsendelse,
de ønskes bragt i.
Udsendelserne sker over stationen: OZ2NU.

Der begynder nu for alvor at ske noget på de la
vere bånd, med hensyn til dx arbejdet, både på firs
og fyrre meter har der været flere gode åbninger.
Desværre er der på firs meter endnu kun forholds
vis få dx stationer i gang. Men flere og flere siger,
at de vil komme i gang inden for en overskuelig
fremtid. For tiden er det mest nord- og mellem
amerikanske stationer, der kan høres, men lidt se
nere hen på året, når forholdene bliver endnu
bedre,
vil
også
asiatiske
og
stillehavs-stationer
kunne høres. En udpræget vanskelighed ved dxarbejde på fyrre og især på firs meter er, at bån
dene som bekendt også er meget benyttede til lokal
trafik. Det er et par gange kommet til sammen
stød mellem nordiske/engelske stationer på den ene
side og tyske på den anden side. De metoder, der
benyttes fra begge sider for at tvinge modparten
væk er meget uværdige for begge parter. Vi DXjægere må i denne sag gøre os klart, at de andre
kom først, vi må derfor prøve på at samarbejde. En

stor del af DX-aktiviteten kan med fordel lægges i
de tidlige morgentimer, hvor også den kommercielle
QRM er næsten nul. Det har i gentagne tilfælde vist
sig, at de gode forhold holder sig til kort efter solop
gang. For fone-amatørerne kan det nok være på sin
plads at nævne, at der fra 7050—7100 kc ligger 50 kc,
der praktisk talt er ubenyttede til dx-aktivitet, her
er mange dx-stationer, og fra omkring midnat er
der ikke megen kommerciel QRM.
På de højere frekvenser har der som sædvanligt
været meget svingende forhold, for den tålmodige
DX-jæger er det stadig muligt at få fingre i mange
fine ting. Både tyve og femten meter er nu næsten
altid helt lukkede for DX et par timer efter solned
gang.
Under CQ’s WW fone contest indtraf der des
værre aurora af meget kraftig styrke, de i forvejen
dårlige forhold blev om muligt endnu dårligere, det
blev derfor ikke til den DX-jagt, som de fleste
havde ønsket sig. Bortset fra Afrika kom de for
skellige dele af verden kun igennem i kort tid af
gangen.
Laos er nu igen blevet slettet af den forbudte li
ste, det vides dog ikke, om der for tiden er nogle
aktive XW8 stationer.
I Haute Volta er XT2A og 2Z aktive på tyve me
ter med hhv. VW og SSB, 2A kører nær ved den lave
båndgrænse. 2Z beder om QSL via 9G1DP.
KB6BR er for tiden meget aktiv fra Canton Isl. på
SSB omkring 07 z på ca. 14,3 mc.
Meget aktiv er ligeledes VE3BQL/SU i Gaza, han
kører SSB i den lave ende af fone båndet.
Det er tidligere blevet meddelt, at HZ1AB skulle
lukke til april 61, men det forlyder nu, at stationen
vil fortsætte fra et andet sted i Saudi Arabien, må
ske under et andet call.
7G1A er ret ofte i gang fra Mali under call’et
7G1A/TZ, QSL skal som sædvanligt sendes via OK
land.
ZD8JP på Ascension Isl. skulle nu være kommet i
luften på tyve, da flere stationer er hørt kalde ham.
HB9TL’s lille SSB-sender er sendt til PJ2AA, og
den vil herefter blive sendt rundt forskellige steder
i det caribiske område, hvor der ingen eller kun
lille SSB aktivitet har været, den skal i første om
gang sendes til VP3YG.
AP5CP i Øst Pakistan kan normalt høres omkring
15 z på 14,060 kc, han er temmelig aktiv.
OD5CT har fået endnu et call, idet det er lykke
des ham at få licens i Ætiopien. Call’et er ET3RS,
han er aktiv både på CW og SSB på alle bånd. QSL
som sædvanligt via W2JXH.
Endnu et par adresser er KW6DB via W6SBS,
HS50SQ via W5ZG og ZB1A via VE7ZM. ZS7P P. T.
Lamont c/o Usutu Pulp Co., Box 1, Mhlambanyati,
Swaziland, Africa. QSL til Kamaran Isl. DX-pedltionen sendes til RSGB.
Båndrapporter:
3,5 Mc SSB:
7VJ:
VO1DN—1EC
UC2AA.
7 Mc CW:
4PM: VKØTC
ZS7SP).

2130z

W1BU—1FFR—1FOS

K1IDR

(det

er

var

fint!

QSL

14 Mc CW:
1DX: W VE KL7LIR CN9LK PY2BSD
EA8BM—6AM 5A2TH.
4PM: 4S7EC VK5NQ KH6IJ ZL2AI W.

via

KH6BLX

5DX:
LA1LG/P
VQ3HZ
VQ8BM
KG6ARK
KH6
BLX—6CCL
VK3TE
VU2MD—2AJ—2GG—2KU
OX3DL
VE8JJ
VS9AAC
HS2M
TF6GI
VP5MJ
SV0WQ (Rhodos) FA8RJ.
7KV:
BV1US
CE4AD—5EF
EL4A—4YL
EP2AT
ET3AZ FP8BV HK3VV HZ1AB JA1BK-3CKI—3CUF
JZ0PH
KA2VO—7BT
KG1BO
KG6AJS
KH6BLX
K2BBY—KL7
KL7BR
KP4ATV
KR6LZ
KV4CF
KW6DM
LU’s
LU1ZL
(Ellsworth
Stn.
Anlactic).
OX3JV—3UD PY’s PY7LJ (Fernando de Noronha)
SM7BAU/MM ud for HC land. TI2WR TN8AT UA1KED UA0AZ (Dickson Isl.) VE8DU—8RX VK2—3—
5 VP5BL VQ8AJ—9HB VS1FZ G3GJQ/VS9K G3GPE
/VS9K (Kamaran Isl.) VU2JY XE1RY XT2A XZ2TH
YV5AVN ZL1—2 ZS1—2—5 5R8AD 7G1A 9M2FR—
2GJ 9Q5EI (Irske FN soldater i Congo).
14 Mc SSB:
7JV: ZE1—6 ZS 1—5—6—7 ZD6 ZC4 ZB1 VK 2—3
—4 VOl VE 2—3—4—6—7 G3NAC/VS9A og /VS9K
VS9KPH VS9AAC KA2 HS50SQ 9K2 PJ2 DU7 CR9
5A3 YV6 HK2—3 9Q5 9G1 KW6 KG6 UL7 3V8 5N2
KV4 EA6AZ UA9 UF6 XZ2 MP4 U18 VQ4 KW6
VU2 HV1 EP2 UAØBP/Ø zone 19 XT2Z ET3RS
BV1US HE9LAA.
7BQ: 5A3 VQ4 UF6FB HV1 EP2 CE3VU CT1EY PZ1
3V8 VU2 ZS7P ZS5 XT2Z EA6AZ G3GJQ/VS9K 1DX.
AM: EP2AT IS1AEW m. m.
21 Mc CW:
5DX: ZP50G CR7IZ.
7KV: VU2JA 5N2KHK.
DR-1123: på AM CR7 CT1 EA JA OD5 OX3
VE3BQL/SU VE VE VQ2 VQ5 YV ZL 5N2 9G1.
Det var alt, hvis I får fat i pogle DX-nyheder, så
glem ikke at QSP.
73 og på genhør,
OZ7BQ/Joe, Hans Jørgen Rasmusen,
Borgevej 31, Lyngby.

Denne gang bliver det en meget spinkel måneds
oversigt, jeg må møde op med. Dels har jeg på
grund af travlhed så godt som ikke været aktiv på
båndet, og dels er der denne gang ingen, der som
ellers har skrevet et par ord til mig om de resul
tater, de har haft i månedens løb.
En undtagelse er dog 5AB, der venligst har givet
mig en afskrift af sin log for den store auroraåbning lørdag aften den 28. oktober. Den ser såle
des ud:
SM6BCA,
LA4YG,
SM5BIU,
SM4KDO,
SM5CAY,
SM5AVS,
SM5CRR,
SM6CNO,
LA9T,
UR2BU,
OH1HK,
GM6XW,
GM2FHS,
G5YV,
G3ILD,
SM5AAS,
DJ2JXA,
LA2RD,
SP2GZ,
DL3YBA,
SM5BAZ, SM2AFY, SM6BCA, SM5BIU, DL7HS.
Heraf fremgår, at åbningen har dækket en meget
bred sektor af Europa. — Der må givetvis have
været andre OZ stns i gang; men ingen har som
sagt ladet høre fra sig. Er vi blevet i den grad for
vænte med DX?
— Der er forresten indløbet endnu én rapport,
som dog ikke har noget med DX at gøre. Den
stammer fra OZ2UD og OZ3DS, som lørdag den
23/10 havde en transportabel/mobil QSO, der vist
nok er om ikke den første af sin art så dog noget
usædvanlig her i OZ, idet det drejer sig om en QSO
mellem et jernbanetog i fart og et motorkøretøj.
2UD var ombord i toget på vej fra København til
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Roskilde, og vognstationen var 3DS, der holdt uden
for hovedbanegården. — 2UD’s station var af sam
me type som det af 7LX i OZ for november 1960
beskrevne anlæg.

af interesse at vide, at firmaet OK Radio, Godthåbsvej 197, København F, fremstiller disse i for
skellige typer. Prisen for en type til enten 6 eller
12 volt og en effekt på 90 watt er 275 kr.

2 meter klubbens mede den 25. oktober.
Transistoriserede
VHF-transceivere
er
ikke
læn
gere nogen nyhed. Vi har kendt dem i flere år; men
hidtil har de nærmest kun haft kuriositetens inter
esse, idet sendereffekten var begrænset til størrel
sesorden 10—50 milliwatt. Sandt nok, også med så
små effekter kan der opnås interessante resultater.
Men skeptikere har dog med en vis ret kunnet
karakterisere den slags apparater som „kun lege
tøj".
Nu er der kommet transistorer med betydeligt
forbedrede
VHF-egenskaber,
og
OZ1LC,
der
gen
nem længere tid har beskæftiget sig med transistor
teknik, har bygget en 4-trins 2 meter sender, der
præsterer et output på 150 milliwatt. Dette er op
nået ved anvendelse af 2 stk. AF 102 i parallel i
PA-trinet. Dette effektniveau har vist sig tilstræk
keligt til at gøre sig gældende på næsten lige fod
med sendere med væsentligt større output. Længste
distance repræsenteres af en QSO med OZ4OL i
Bandholm,
formentlig
danmarksrekord
for
transi
storiserede sendere på 2 meter.
1LC
gennemgik
sin
transistorsender
på
tavlen,
trin for trin, med stor grundighed og således, at vi
alle kunne følge med. Nogen egentlig demonstration
mente han ikke, der var brug for — de fleste af
tilhørerne kendte jo senderen i forvejen fra båndet.
Dernæst fik vi en beskrivelse af den modtager,
1LC havde valgt at konstruere til sammenbygning
med senderen. Det havde ikke været helt let at
træffe valget. Man kunne fristes til at bygge en
„stor" modtager med alle tænkelige finesser; men
dels ville det blive en temmelig dyr historie, ikke
mindst i betragtning, af, at der jo i forvejen skal
bruges et antal transistorer til sender og modulator, og dels behøver en sådan modtager egentlig
ikke at kunne tage stationer, man ikke kan nå med
senderen. Ud fra disse betragtninger har 1LC valgt
at bygge en relativ simpel opstilling med selvsvin
gende oscillator, enkelt transponering og en mel
lemfrekvens på 3,4 Mc, hvilket skulle være et godt
kompromis.
Modtageren
eksisterer endnu
kun
som forsøgs
opstilling; men det er meningen, at den, når alle
enkeltheder er gennemeksperimenterede, skal over
føres til trykt kredsløb ligesom senderen, og vi tør
håbe på, at der til sin tid vil fremkomme en fuld
stændig konstruktionsbeskrivelse af hele stationen.
For der er sikkert adskillige af os, der kunne
tænke sig at lave noget lignende.
— Der var livligt bifald efter 1LC’s interessante
gennemgang.

Det 2. sjællandske mobile rally
den 29/10 havde god tilslutning, såvel fra mobile
som hjemmestationer, omend de sidste var afgjort
1 overtal (endnu!). De mobile deltagere var 70U,
7ZN, 5FR, 80S og 2UD, sidstnævnte med 2nd ope
rator. Desværre savnede vi 3DS, der var blevet for
hindret i at være med. Der blev opnået gode resul
tater, skønt 3 af de mobile stns ved et ejendomme
ligt sammentræf havde valgt at placere sig på et
og samme sted, nemlig Mørkemosebjerg. Vi citerer
2UD’s log for dagen: 80S, 9H, 7HZ, 6RC, 4EK, 6RO,
7ZN, 3VO, 5AB og 5FR.
Kl. ca. 15,30 samledes deltagerne i Herthadalen,
hvor de fik tilslutning af OZ5AB. Der var absolut
stemning for en gentagelse til foråret.

. Foreløbigt testprogram for 1961/62,
På et fælles møde den 2/11 har UK7 og 2 meter
klubbens
bestyrelse
vedtaget
at
afholde
følgende
tester i 1961/62:
26/12 1961: Juletest.
3/3—4/3 1962: Martstest.
16/6—17/6 1962: Junitest.
Se iøvrigt programmet for 2 meter klubbens møde
i november.
Transistoromformere
til såvel 6 som 12 volt kan naturligvis bygges af
enhver fingernem amatør. Men vil man købe en
kommercielt fremstillet omformer, kan det være
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2 meter klubbens november-mede
afholdes lørdag den 25. november i Malmø i fæl
lesskab med UK7. Vi tager med båden kl. 16,00 fra
Havnegade (kom så vidt muligt i god tid). Vi an
kommer til Malmø kl. ca. 17,30, hvor vore venner
1 SM7 vil vise os vej til mødelokalet. Deltagere,
der måtte ønske at rejse med en tidligere båd af
hensyn til indkøb m. m., bedes møde op ved båden
på ankomsttidspunktet. Sidste båd fra Malmø afgår
22,15.
Mødeprogrammets
hovedpunkt
bliver
reglerne
for
de tester, der i årets løb afholdes af UK7 og 2 meter
Adresse: Møllekrogen 11, Valby,
klubben. Hvis ftogen hår noget at Indvende eller
noget nyt at foreslå, så er her en god lejlighed til
at bringe det frem. Der er dog intet i vejen for,
at dette kan ske skriftligt, f. eks. til et medlem af
2 meter klubbens bestyrelse.
De der vil med til Malmø, bedes venligst an
melde
deltagelse
til
undertegnede
snarest
muligt,
da UK7’s bestyrelse gerne vil vide, hvor mange
vi bliver.
2 meter klubbens december-festaften
finder sted onsdag den 13. december kl. 20,00 i lo
kalet på Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118. Vi
medbringer hver mindst én pæn pakke (gerne vær
difuld) til auktionen. Iøvrigt er der det traditio
nelle traktement. Vel mødt den 14. december!
Mogens Kunst, OZ5MK.
Telefon: 87 35 82.
Adresse: Møllekrogen 11, Lyngby.

København meddeler!
INDVIELSES- OG STIFTELSESFEST
LØRDAG DEN 2. DECEMBER 1961.
Afdelingen afholder sin stiftelsesfest hvert
år i december måned, og i år slår vi den
sammen med en indvielsesfest for og i de nye
lokaler. Vi starter kl. 19,30. Der vil blive
underholdning og lejlighed til en sving-om,
ligesom der vil blive arrangeret stort kaffe
bord. Da pladsforholdene er begrænsede, vil
der kun kunne sælges 2 billetter a kr. 5,00
til hvert medlem. Tilmelding kan ske til
OZ5RO (tlf. OR 7425), og sidste frist er den
26. november.
Festudvalget.

FRA AFDELINGERNE

Afd. holder ved vintersæsonens begyndelse møde
hver mandag i afdelingens egne lokaler, Frederikssundsvej nr. 123 i kælderen, nedgang til venstre for
Cafeteriet.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvardsvej 9,
2. sal, Kbhvn. F. Tlf. GOdthåb 1902 vega. Post-giro
59755.
Siden sidst:
Mandag den 16. oktober holdt OZ6WL sit foredrag
om radar. Der var mødt mange, og der var mange
spørgsmål til 6WL, som besvarede dem kvikt og
fornøjeligt.
Mandag den 23. oktober holdt afdelingen sin årli
ge
generalforsamling.
5GB
blev
traditionen
tro
valgt til dirigent, og han gav, efter at havde takket
for
valget
og
konstateret,
at
generalforsamlingen
var lovligt indvarslet, ordet til formanden for af
givelse
af
årsberetningen.
5RO
indledte
med
at
mindes tiden for et år siden — møllen var lige
solgt — og vi ledte med lys og lygte efter egnede
lokaler. Det var meget vanskeligt, og et fælles
træk ved de lokaler, vi så på, var, at de var alt for
dyre, samt at mange var i en forfatning, der trod
sede enhver beskrivelse. Men så en skønne dag var
heldet med os, og vi kunne gå igang med indret
ningen af lokalerne her. Vi efterlyste forslag, og vi
fik ét, og sammen med de ønsker, bestyrelsen hav
de, blev der lagt en slagplan for indretningen af
laboratorie
og
værksted:
Megen
hjælp
blev
os
lovet, og mange var også på forskellig måde be
hjælpelig. Een særlig måtte dog nævnes, og det var
4AO, det arbejde, han personligt havde udført, var
ganske overvældende, og vi er 4AO og hans med
hjælpere megen tak skyldig. Et andet stort pro
blem var vort morsekursus. Vi stod pludselig uden
lærer og uden lokale, idet vi ikke som tidligere
kunne afholde kursus på hærens signalskole. Vi
måtte så hurtigt ændre planerne for laboratoriets
indretning, således at vi også kunne bruge dette
lokale til morsekursus. Apparaturet blev også tryllet frem på rekordtid, så kursus kunne starte til
normal tid. Lokalerne ville nu til vinter være i
brug alle ugens hverdage undtagen lørdag. Hvem
skulle have troet det?
Formanden gav derefter en redegørelse for vin
terens arbejde iøvrigt. Efter at 5RO havde besvaret
enkelte
spørgsmål,
blev
beretningen
enstemmigt
godkendt.
Kassereren,
OZ4AO,
fremlagde
det
reviderede
regnskab, der var tilsendt alle afdelingens med
lemmer. Ingen havde noget at indvende mod regn
skabet, så også det blev enstemmigt godkendt.
Der var ikke indkommet noget forslag til ved
tægtsændringer, og man gik derefter over til valg
af formand. 5RO var villig til genvalg, og han blev
valgt med akklamation. 3 af bestyrelsens medlem
mer kunne ikke modtage genvalg på grund af
manglende tid til foreningsarbejdet. Nyvalgte blev
derefter: 5NL, 9SN og 8018 Rabe, der sammen med
5RO, 4AO, 7LM, 9BA og 6CB som suppleant nu ud

gør afdelingens bestyrelse. Som revisor og revisor
suppleant valgtes henholdsvis 3AD og 5GB.
1LE havde ladet byggefondens regnskab trykke
og uddele til generalforsamlingen. Der var ingen
indvendinger, og hele byggefondens bestyrelse blev
genvalgt.
Under
eventuelt
var
der
forskellige
spørgsmål,
mest om, hvordan man bedst kunne beskytte de
kostbare
instrumenter
mod
ødelæggelse.
Bestyrel
sen lovede at gøre, hvad der var muligt i den an
ledning.
5GB sluttede generalforsamlingen med ønsket om,
at vi her måtte få det arbejdslokale, der gav det
rette sammenhold mellem alle radioamatørerne. Og
efter
et
„leve“
for
københavnsafdelingen
sluttede
en rolig og saglig generalforsamling.
Programmet:
Mandag den 20. november: OZ6NF taler om „sta
tionsmodtageren".
Mandag den 27. november: OZ6I taler om VHF på
trykte kredsløb.
Lørdag den 2. december: Indvielses- og stiftelses
fest (se nedenfor).
Mandag den 4. december: Auktion.
Mandag den 11. december: Klubaften (sidste møde
aften i 1961).
Vy 73 de 9BA.
Rævejagterne:
Søndag den 19. nov. er det så den sidste ordinære
rævejagt,
som
gælder
til
Københavnsmesterskabet,
og vi starter som sædvanligt ved Fiskebæk Hotel.
Men dermed er det jo ikke sagt, at vi er færdig
med at jagte. Vi fortsætter vinteren igennem med
*onsdagsjagterne. På disse jagter vil der blive givet
points, så vi kan kåre en vintermester.
Der bliver kun én ræv med udsendelser to mi
nutter pr. gang, første gang kl. 20,00, anden gang
kl. 20,30, og derefter hvert kvarter til og med kl.
22,00, forsåvidt at alle er kommet til ræven.
På grund af årstiden og af hensyn til rævene,
skal alle hold tilmelde sig senest kl. 18,30 samme
aften som jagten til OZ6AB, tlf. 70 67 69, da ræven
slutter
udsendelserne,
når
sidste
tilmeldte
jæger
har meldt sig.
Mød op til disse morsomme jagter og oplev natu
ren ved vintertide.
Uddeling af præmier og kåring af Københavns
mesteren sker ved stiftelsesfesten lørdag d. 2. dec.
73 og god jagt. Rævejægerne.
AMAGER
Formand:
Su 2991.
Mødeaften
lodsvej 17.
Hurtigbus
pested.

OZ1CC,
hver
fra

Tversted,

torsdag
Holmens

Hastingsvej

aften
Bro

til

kl.

19,30

46,

tlf.

Strand

Lergravsvej

stop

Siden sidst:
Efterårsfesten lørdag den 14. oktober blev som
sædvanlig
en
af
de
rigtige
Amager-aftener,
dog
kunne der godt være mødt nogle flere op, der er
vist medlemmer, der ikke er klar over, at der er
både varmt og hyggeligt. Musik var der masser af,
det er godt, at de unge mennesker har interesse
både for radio og musik.
Preben, Jens og Tom viste, at der med tiden nok
skal blive en god trio ud af det. Iøvrigt vil jeg
henstille til medlemmerne at se efter i OZ, hvad
der skal ske om torsdagen, det bliver vist kun løst
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gået igennem den første dag, det kommer, og så
lagt ind på hylden, det er jo ærgerligt at kigge i OZ
om søndagen og så se, at der har været en god fest
lørdag aften.
16. november: Klubaften.
23. november: Foredrag af 61, TVI, BCI, fri 2 mtr.
TX.
30. november: Klubaften.
7. december: ?
14. december: Julefest for medlemmer og børn.
Tilmelding senest 7. december af hensyn til indkøb
til juleposer.
Vy 73 de OZ2XU.
AABENRAA
Vi kan nu se tilbage på en travl og meget inter
essant måned i afdelingen, idet vi nu både har vor
udstilling og rævefest afsluttet. Udstillingen fandt
sted den 1. oktober på Ungdomshjemmet, hvor vi
holdt åbent hus hele dagen. Alle afdelingens med
lemmer havde udstillet deres grej, så der var noget
at vælge imellem for de besøgende, der trods vej
ret (det skyllede ned) mødte op. Der blev taget
nogle billeder på udstillingen af OZ8AJ, og det ene
af disse er vist nedenstående. Det viser et hjørne
af udstillingen, idet det hele umuligt kunne komme
på et billede. Der var 10 arbejdende stationer
igang på udstillingen, 5WK på 80 meter og 7TW
på 2 meter.

vil jeg sige tak for en dejlig sommer, gutter, og på
gensyn til en drabelig dyst næste forår, når ræve
jagterne starter igen.
Afdelingsarbejdet foregår i øjeblikket med bereg
ninger og konstruktioner til en ensretter, som skal
forsyne
vores
kommende
måleinstrumenter
med
spænding. Interessen er stor, og så at sige alle afd.
medlemmer er med, men der sidder stadigvæk et
par stykker, der ikke er med, mød op til møderne,
gutter, og se hvad vi laver! Mon ikke også du
kunne
bruge
en
gitterdykmeter,
et
rørvoltmeter,
en tonegenerator samt en målebro på din station?
På gensyn ved møderne den 23. november og
7. december.
Vy 73 OZ5WK.
AARHUS
Formand: Cramer.
Kasserer: 9QW.
Sekretær: 7JN.
Program:
Søndag den 19. nov.: Pointjagt.
Tirsdag den 21. nov.: 2 m foredrag, 7JN — 5AP.
Ungdomsgården, Skovvangsvej 127.
Mandag den 4. dec.: Alm. rævejagt.
Torsdag
den
7.
dec.:
Auktion.
Ungdomsgården,
Skovvangsvej 127.
Tirsdag den 12. dec.: Ensretter, foredrag, 5JT.
Ungdomsgården, Skovvangsvej 127.
Vy 73 7JN, Jens Erik.
ESBJERG
Mødested: Lokalet
Hjertingvej kl. 20.
Formand: Sv. B.
Esbj erg.

Rævefesten blev afholdt den 28. oktober på Skyt
tegården, og vi havde den glæde at se 95 pct. af
afdelingens medlemmer med damer. Efter at for
manden havde budt velkommen, oplæste kassereren
alle resultater fra sommerens jagter, og de 5 første
ser således ud:
Aabenraa-mester 1961: OZ8AJ med 65 points.
Nr. 2: OZ5WK med 64,5 points.
Nr. 3: D. Lampe med 52,5 points.
Nr. 4: OZ8JV med 47 points.
Nr. 5: G. Andersen med 39 points.
Derefter var der præmieuddeling, som foretoges
af formanden. Så var der fælles kaffebord, og da
dette var afsluttet, fik vi besøg af Anna Sofie Hede
vig Pedersen alias OZ5WK, der var forklædt som
en ældre amatørfrue, der klarlagde os alle de pro
blemer, „hun“ havde haft i sit ægteskab med en
„ham“. Så var der lidt amerikansk lotteri, der som
altid forestås af „Fælles*1. Aftenens, eller rettere
sagt, nattens timer gled hurtigt af sted, og hen på
de små timer, da de flestes lemmer var trætte efter
dansen, og „sprutten*1 var drukket, sagde forman
den tak for den store deltagelse, uden hvilken det
ikke var blevet en så vellykket rævefest. Til sidst
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i

det

Hansen,

gamle

soldaterhjem

OZ6SB,

Højtoftevej

på
8,

Programmet:
Onsdag den 29. november: Auktion. Vi prøver
igen med en auktionsaften, idet den sidste, som det
vil være de fleste bekendt, blev aflyst i sidste øje
blik. Grunden hertil var en forventet stærk og
ødelæggende
konkurrence
fra
fjernsynet
den
på
gældende onsdag aften. Bestyrelsen havde via per
sonlige kontakter, telefon og 80 m båndet gjort en
stor indstas for at bekendtgøre aflysningen, men
desværre var nogen alligevel mødt forgæves. Vi
beder dem tilgive os og vil selv forsøge at undgå
gentagelsestilfælde.
Onsdag
den
13.
december:
Amatørmodtager
til
alle bånd. OZ3TL’s nye modtager demonstreres.
Vy 73 de OZ2BR.
LOLLAND-FALSTER
Vort møde i Nykøbing havde samlet 13 medlem
mer, og efter at TNA havde budt velkommen, star
tede 2JE et interessant foredrag om rørvoltmeter.
2JE sluttede foredraget med at demonstrere sit
flotte instrument. 2JE fortalte nu meget levende
om sin tur i Jugoslavien og hjemrejsen gennem
Østeuropa.
I november mødes vi i Maribo hos 3VH, og det
bliver onsdag den 29. kl. 19,30, hvor Børge Løkke
vil vise sine billeder fra Gaza.
B. K. Løkke (sekretær).
HOLBÆK
Torsdag den 23. nov. 1961 mødes vi på Højskole
hjemmet Dannevirke kl. 20,00. Aftenens emne vil
blive „AM contra SSB“. Disse to modulationsme
toders fordele og mangler. Så obs. mød op i afd.,
old boys!
Vy 73 OZ7OU.

HORSENS
Klubhus: Østergade 108.
Formand:
OZ9SH,
Søren
Chr.
Hansen,
Kraghsvej 49, tlf. 2 15 67.
Næstformand:
OZ9ER,
Erling
Nielsen,
Strand
promenaden 38.
Kasserer:
OZ4GS,
Svend
Sørensen,
Borgmester
vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær: Poul E. Berthelsen, Mimersgade 5 C,
tlf. 2 65 58. OZ3SK, Egon Gadeberg, Læsøgade.

For at det ikke helt skal gå i glemmebogen, erin
drer vi ifølge udsendte brev om, at Odense afdelin
gens
årlige
generalforsamling
afholdes
på
Kragsbjerggården torsdag den 23. november kl. 20,00 i
festsalen over porten.
Tilmelding til morse og teknisk kursus kan sta
dig foretages hver tirsdag kl. 19,00 på Kragsbjerggården. Indgang midt i vestfløjen til et af C-lokalerne, hvor vi har til huse.
Vy 73 de 2HR.

Torsdag den 26. oktober havde vi den planlagte
demonstration af vor klnbmodtager, og den havde
stor tilslutning. Vi arbejder nu på fuld kraft for at
gøre senderen klar, og i vores storstue i klubhuset
er vi ved at få et ham-hjørne gjort klar. Vi vil
„tapsere"
væggen
med
vore
licenserede
medlem
mers kaldenavne på små kort med egenhændige
navnetræk.
Desuden vil vi køre frem med et sender-bygge
program fordelt på mange aftener. Punkt 1 bliver
en VFO opstilling af 3SK.

VIBORG
Torsdag den 23. nov. afholdes auktion på Ålkjærs
Konditori. Her er lejligheden til at få ryddet ud i
det grej, som ikke bliver brugt, men som andre
måske står og mangler. Mød derfor op med det
overflødige grej og tag godt med penge med til
køb af nyt.
Vinterens tekniske kursus pa Vestre skole består
af to hold, et for begyndere og et for viderekomne
med henblik på A prøven.
Vy 73 3JE, J. E. Olsen.

Det faste program:
Mandag kl 20,15: Teorikursus.
Tirsdag kl. 20,15: Morsekursus.
Onsdag kl. 20,15: Byggeaften, juniorer.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften, seniorer.
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.

ROSKILDE
Ved en ekstraordinær generalforsamling den 28.
september 1967 valgtes OZ1KK, A. K. Lundholm
Jørgensen, til formand, idet OZ6BP flyttede fra
byen.
Angående
arrangementer
vil
der
tilgå
de
enkelte
medlemmer
brevkort.
Den
nye
formands
adresse er: Søndre Ringvej 50, 3. sal, Roskilde.
Vy 73 3PO.

Månedens arrangement for november:
Torsdag den 30. nov. kl. 20,15: Stor auktion.
Månedens arrangement for december:
Torsdag den 14. dec. kl. 20,15: Indvielse af klub
bens station.
NYBORG
Lokale: Møllevænget 3.
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3.
Kasserer: OZ60P, Erik Hansen, Svanedamsg. 16.
Sekretær: Jørgen Jensen, Ludvig Hansensvej 14 B
Lørdag den 21. oktober havde vi besøg af OZ6NF
fra København med et foredrag om „Den moderne
kortbølgemodtager". Det var et fantastisk godt fore
drag, og mødeprocenten var da også stor, og da vi
yderligere fik besøg af bl. a. 7KV og 8LD fra
Odense, ja så var der faktisk fuldt hus, og netop
dette foredrag fortjente dette store publikum. Da
vi her i Nyborg har modtagerproblemer, var dette
foredrag en lækkerbisken at sætte tænderne i, og vi
siger mange tak til 6NF, fordi han ville tilbringe en
lørdag aften herovre.
Program:
Lørdag den 18. november kl. 19,30: Foredrag og
film af OZ5RO og OZ4AO fra København. OZ4AO
viser bl. a. film fra forskellige rævejagter. OZ5RO,
der er landssekretær for EDR, vil fortælle om EDR.
Torsdag den 30. november kl. 19,30: Morsning og
høring. Alm. mødeaften.
Torsdag den 7. december kl. 19,30: Morsning og
høring. Alm. mødeaften.
Torsdag den 14. december kl. 19,30: Juleafslutning.
Der vil blive vist film og afholdt amerikansk lotteri
samt forskellige konkurrencer. Vi håber, det bliver
en hyggelig aften.
Vy 73 OZ-DR 1155.
ODENSE
Formand: OZ6RL,
35, Fr. Bøge.

Ulf

Krarup,

Carl

Baggers

Allé

SLAGELSE
Ved
afdelingens
generalforsamling
i
september
skete visse ændringer i bestyrelsens sammensæt
ning. 4ZO ønskede ikke længere at fortsætte som
formand, ligesom kassereren, 3CR, også gerne ville
fritages. Resultatet blev, at. 3CR derefter enstem
migt valgtes til formand, mens kassererposten over
toges
af
1VK.
Øvrige
bestyrelsesmedlemmer
blev
genvalgt.
Afdelingen
holder
fortsat
møde
hver
torsdag aften i det sædvanlige lokale, Skolegade 8,
og hvis tilslutningen bliver bedre (meget bedre), er
der intet i vejen for, at vi kan starte på en frisk
med teori- og morsekursus denne vinter også.
Og husk så obs — det er rart at have mange med
lemmer, men det kunne altså være meget rarere,
hvis vi også så jer på mødeaftenerne.
Vy 73 og på gensyn — 4ZO.

NYE MEDLEMMER
8194 Henrik Bonde, Skovhuse skole, Sønderborg.
8195 Chr. Rønne Esbensen, Horsekildevej 20, 2.,
Valby.
8196 KSe 502809 Foldø, TBS og K, Høveltegård,
Høvelte.
8197 Kjeld Søeberg, Høeghsmindevej 69, Gentofte.
8198 Lars Pedersen, Tværmarksvej 12, Søborg.
8199 Carsten Pedersen, Peder P. Hedegårdsvej 11,
Nørresundby.
8200 Bent
Christoffersen, Grønningen, Lindhøj,
Vejle.
8201 Andreas C. Rasmussen, Dømmestrup, Fangel.
8202 Lars P. H. Jensen, Nørregade 87/89, Odense.
8203 Erik Dreier, Ulkebøl, Sønderborg.
8204 J. B. Jensen, Olufmølle Dambrug, V. Nebel,
Esbjerg.
8205 Hans Chr. Larsen, Jernbanegade 4, Ikast.
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8206 Leo Dennis Madsen, Gunderup, Djeld,
Vinderup.
8207 Jørgen Frimand, Mosegårdsvej 117, Gentofte.
8208 Flemming Bo Hansen, Pilemosevej 45,
Brønshøj.
8209 Hans J. Johannesen, Frederiksvej 25, Viborg.
8210 OZ6TT Torsten S. Nielsen, Ulkær 3, 1., Valby.
8211 Holger Johansen, Nellikevej 7, Nyborg.
8212 Tom Iversen, Fribjerg 32, Nordborg.
8213 Bjarne Lang, Havnegade 53, Stige F.
8214 Kurt Rasmussen, Slotherrensvej 122, Vanløse.
8215 Heine Skovborg, Houlkj ærshøj en 7, Viborg.
8216 Vagn K. Poulsen, Vestervoldgade 18, 2.,
Nyborg.
8217 Allan Strøm Petersen, Byrum, Læsø.
8218 H. S. Nielsen, Brønderslev Alle 103, Kastrup.
8219 Jørgen Nielsen, Havnegade 63, Stige F.
8220 Poul Erik Lorentzen, villa „Toften", Højby F.
8221 Jørn Kristensen, Tvingstrup.
8222 Henrik Spange, Snerlevej 23, Helsingør.
8223 Bjarne Pedersen, Fasanvej 36, Viborg.
8224 Sv. E. Nipper, Danmarksgade 48, 2.,
Frederikshavn.
8225 Vagn Olsen, Oksvang Skads, Esbjerg.
8226 OX3RN Tage Nielsen, Orssuiagssuaq Loran,
Angmagssalik, Grønland.
8227 A. Lindberg Toft, Tapdrup, Viborg.
8228 Jørgen Klem Jørgensen, Fromsgade 16,
Nykøbing F.
8229 E. Rønfeldt, Enebærvej 42, Risskov.
8230 Jørgen Bach Jensen, Sønderengen 56, Søborg.
8231 Jan Holtz, Roskildevej 66 E, Tåstrup.
8232 John A. Eriksen, Kostervej 11, Lendemark,
Stege.
8233 H. A. Hegner Jensen, „Høstmarksgården",
Enderslev, Hårlev.
8234 Ingvar Hansen, Fuglebjerglund, Fuglebjerg.
8235 Leif Schmidt, Vissinggade 30, Sønderborg.
8236 Arne Wang Christensen, Brøndgade 6,
Roskilde.
.
8237 Henning Hansen, Mosevrå, Oksbøl.
Atter medlem.
3022 Leo Thulin Petersen, Løvetandsvej 24,
Brønshøj.
6548 OZ4ZR, Eigil Saxnæs, Hybenallé 106, 2., th.,
Kastrup.

QTH-RUBRIKKEN
2201 OZ5AW, Arne Wagenblast, Brendstrupvej 39,
Århus, lokal.
2234 OZ7FC, F. V. Christensen, Hovedgaden 10,
Stenlille, ex Brønshøj.
2763 OZ5SD, Søren Dam, Skovvej 22, Gentofte, ex
København Ø.
4780 OZ4KR, K. Tage Rasmussen, skolen, Fandrup,
ex Hadsund.
5091 OZ3NO, J. Husted Noe, c/o Gerda Tange,
Moltkesvej 67, 1., Kbh. F., lokal.
5193 Henning Petersen, Hardpuntstrasse 8, Kloten
:ZH, Schweiz, lokal.
5355 P. Mourier-Pedersen, Ålholmsvej 27, 2. th.,
Valby, ex København Ø.
5464 OZ6BP, B. Eggert Pedersen, Brydegårdsvej 31,
Måløv, ex Roskilde.
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5622 OZ1EF, Enrico Fuhrmann, Bogøvej 16,
Næstved, ex Værløse.
5631 OZ5HK, H. Kjær Andersen, N. J. Fjords
allé 7, 4., København V, ex København F.
6415 OZ9EA, Egon Andersen, Ryesgade 110 B, 3. th.,
København 0, ex Charlottenlund.
6462 OZ2JD, J. Demuth Eriksen, Greisdalen 12,
Nyborg, lokal.
6465 Carl Mårtens, Ålum, Randers, ex Århus.
6557 OZ5BE, Brynolf Ekberg, Klerkegade 7, 3.,
København K, ex København S.
6664 Th. Ring Hansen, Trørødvej 39, Vedbæk, ex
Hellerup.
6862 Hakon Møller, Frederiksgade 31, Horsens,
lokal.
6889 OZ7CK, SG 452511 Holbrok, STPK KMP/1
STGR, Høvelte, Birkerød, ex København N.
6949 OZ7JI, Jim Andersen, Bjerggade 12, Struer,
ex Viborg.
6957 OX3MF, H. Foged, Sdr. Strømfjord, Grønland,
ex Århus.
6964 OZ7EO, OF E. Olesen, „Paris", Fårhus, ex
Padborg.
7103 OZ2BE, O. Buntzen Larsen, Islebrovej 19,
Brønshøj, ex Slangerup.
7688 Frits Hansen, Kirkegade 13, 2., Struer, lokal.
7704 OZ1GG, Herbert Giebel, Hesseldam 16,
Åbenrå, lokal.
7789 Werner Gram, Dorothea sjukhus, Dorothea,
Sverige, ex København SV.
7864 Ken Persson, Capellasallé 37, Kastrup, ex
Struer.
7905 P. Dahl, Tekn. kollegium, Dalgas Avenue 8,
Århus, ex soldat.
7940 Steen Borup, Rektorparken 16, 1. th., Køben
havn SV, ex København F.
7944 K. Ejgil Nielsen, Toftevej 4, 2. th., Næstved,
ex Haderslev.
7945 MG 490080 Andersen, Flyvevåbnets rekrut
skole, Gedhus, Kølvrå, ex Hvidovre.
8037 OZ8CE, C. Buchwaldt Nissen, St. Set. Mikkelsgade 18 A, 5., Viborg, ex Skive.
8130 A. Kjær Jensen, Tranevej 11, Horsens, lokal.
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