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Et år med fremgang
Det er med vemod, man som redaktør læg
ger sidste hånd på en årgang af OZ. Man
mindes det arbejde, der blev gjort, de van
skeligheder der blev overvundet, og man hu
sker de glæder, resultatet bragte med sig.
Der er arbejde, der gøres, hvis resultater
er flygtige som vindens sus, det kan ikke
siges om det arbejde, der lægges i OZ. Resul
tatet lever. Det står der i reolen eller på hyl
derne i biblioteket, til gavn og glæde for
kommende årgange af kortbølgeinteresse
rede.
Mon ikke man har lov at udtale, at vi nu
siger farvel til en virkelig god årgang af OZ?
Jeg tror det, og resultatet kan, som ventet,
så tydeligt afspejles i vor medlemstilgang.
Prøv at se på denne enkle statistik, der siger
mere end mange ord.
Medio .okt. 1956 var vi
Medio okt. 1957 var vi
Medio okt. 1958 var vi
Medio okt. 1959 var vi
Medio okt. 1960 var vi
Medio okt. 1961 var vi

2170 medl.
2187 medl.,
2255 medl.,
2288 medl.,
2439 medl.,
2678 medl.,

altså + 17 medl.
altså + 68 medl.
altså + 33 medl.
altså + 151 medl.
altså + 239 medl.

Hertil kommer så yderligere en del med
lemmer, som aftjener værnepligt, som ophol

der sig i udlandet, familiemedlemmer etc.
og som ikke er med i denne statistik. Ende
lig må det ikke glemmes, at OZ foruden til
medlemmer går til biblioteker, soldaterhjem,
institutioner o. s. v.
Det vil ses, at 1961 var for EDR et godt år.
Trods dårlige forhold på båndene, trods foreningstræthed og fjernsyn, og trods det at
kortbølgeradio ikke mere er det store even
tyr, så sejler EDR-skibet med støt kurs
fremad.
Der er grund til at takke vor tekniske red
aktør OZ7AQ for en virkelig fin indsats i
årets løb, men hertil kommer, at bladet ho
vedsagelig bliver til ved bidrag ude fra, og
til alle disse medarbejdere, der på hver sit
felt har været med til at danne og præge bla
det, skal lyde en hjertelig tak.
I min egenskab af EDRs formand vil jeg
gerne takke EDRs hovedbestyrelse og funk
tionærer for godt og loyalt samarbejde i året,
der gik, og jeg sender en hilsen til alle EDR
hjem med håbet om, at man der vil opleve
en rigtig god og hyggelig jul, og at det nye
år for jer alle vil blive lyst og lykkeligt.
OZ6PA, Poul Andersen.
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Et TVI-lavpasfilter
Af Bo Brøndum-Nielsen, OZ7BO.
Svend Johansens læserbrev om TVI-problemer i sidste OZ inspirerede mig til at
komme ud af busken.
Langtfra at føle mig kompetent til at be
handle TVI-problemer generelt har jeg dog
gjort visse erfaringer med hensyn til et LPfilter, der, indsat mellem et QRO-udgangstrin og forskellige antenner, synes at have
opfyldt sin mission.
Det være sagt straks, at anvendelse af et
sådant filter kun er en enkelt forholdsregel
i den effektive bekæmpelse af TVI. I vanske
lige
tilfælde
vil
andre
foranstaltninger
(skærmning og specielle afkoblinger i sende
ren, indsætning af HP-filter i TV-modtagerens indgang etc.) utvivlsomt være påkræ
vet.
Det vil dog være nærliggende at antage, at
forstyrrelserne i de fleste tilfælde skyldes
harmonisk udstråling fra senderantennen, og
at det derfor er naturligt først at angribe
ondet her.
Da det desuden i praksis har vist sig, at et
effektivt LP-filter kan fremstilles for en bil
lig penge, og justeringen kun kræver et gitterdykmeter, (der ganske vist skal dække
frekvenser op til 60 MHz), kan det trygt an
befales amatører, der lider af TVI-hovedpine, at starte her.
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Det her beskrevne filter er beregnet for
indsætning i et 52 ohms coaxialkabel (RG—
8 U). Ved antennetyper med højere tilpas
ningsimpedans. dipoler med afstemt fodeledning etc., indskydes filteret mellem PAtrinet og antennetuner.
Mine personlige erfaringer er baseret på
et udgangstrin med π-led. På 14 MHz anven
des en coaxialfødet 2-element beam. På de
øvrige bånd benyttes en 40 m dipol med af
stemt
fødeledning.
Antenne-tuneren
for
sidstnævnte er opbygget separat og tilsluttes
π-ledet gennem coaxkabel, hvori LP-filteret
er indskudt.
Filteret er ganske traditionelt og består af
to konstant K-sektioner og to halve M-afledede filtre i ind- og udgang.
Dæmpningsforløbet er vist på fig. 2. Som
man vil se, ligger afskæringsfrekvensen
ved 40 MHz og medfører kun et tab på 0,2
dB ved 30 MHz.
I området 50—180 MHz er dæmpningen
mindst 55 dB. Omkring 190 og 210 MHz er
den faldet til 40 dB, hvorefter den atter sti
ger kraftigt og overstiger 60—70 dB til om
kring 300 MHz. Ved ca. 500 MHz — den hø
jeste frekvens, ved kvilken filteret blev målt
— faldt dæmpningen pudsigt nok til kun 5
dB, hvad imidlertid er uden enhver praktisk
betydning.

Konstruktionen.
LP-filteret er indbygget i en aluminiums
kasse 230X75X75 mm. Kassen er ved hjælp
af ret tætsluttende skærme inddelt i 3 lige
store rum, hvori filterets forskellige sektio
ner er monteret. I kassens endestykker fin
des coaxialafslutninger for ind- og udgang.
Bemærk at bundstykket skal være tætslut
tende og derfor er rigeligt forsynet med
skruer. Det samme gælder også filterets skil
levægge.
Spolerne bør monteres således, at de ikke
ligger for tæt op ad kassens vægge (mindst
spolediameterens afstand), da det ellers vil
forårsage for stor forstemning af kredsene,
når dækslet påsættes.
Spolerne er selvbærende. Alle ledninger
korte og direkte. C1 og C1 er stelforbundne
gennem rotorens forbindelse til chassis. C2
og C3 er fastskruet direkte på chassiset og
således automatisk stelforbundne.
Den ene ende af L2 (henholdsvis L4) er
fastgjort til en keramisk støttebuk. Gennem
føringen i skillevæggen er forsynet med ke
ramik- eller gummitylle.
Trimningen
foregår på følgende måde:
Først monteres filteret uden L2 og L4. J1
kortsluttes midlertidigt (f. eks. med kroko
dillenæb). Gitterdykmeteret kobles til L1,
og C1 indstilles til resonans ved 50 MHz. —
Derefter kortsluttes J2, og L5—C4 indstilles
på samme måde.
Nu kobles gitterdykmeteret til kredsen
L3—C2—C3, og L3 strækkes eller sammen
trykkes, indtil resonans opnås ved 28,3 MHz.
L3 afmonteres forsigtigt, og L2 og L4 mon
teres.

L2 justeres med gitterdykmeteret, således
at kredsen L1, L2, C1, C2 får resonans ved
36,1 MHz. Ji må herunder ikke være kort
sluttet.
Præcis
samme
fremgangsmåde
benyttes
herefter i filterets anden ende med L4, Lo,
C3, C4 ved justering af L4. Genindsæt nu L.3
og kontroller med GDO resonansfrekvenser
ne for de forskellige spoler. Det skal herun
der være muligt at konstatere tydelig reso
nans på alle spoler på eller meget nær ved
afskæringsfrekvensen 40 MHz.
Herefter påsættes dækslet, og filteret er
klar til brug.
Ved anvendelse af de i styklisten angivne
komponenter skulle filteret — forudsat at
standbølgeforholdet er rimelig lavt — let
kunne klare en kilowatt på 14 MHz. Det
turde være tilstrækkeligt for de fleste.
Praktiske erfaringer.
Det ville være urigtigt at sige, at filteret
i mit tilfælde har klaret alle TVI-problemer.
Lad mig nøjes med at sige, at jeg, skønt jeg
er velsignet med mindst 50 TV-antenner i
min nærmeste omegn, mig bekendt kun har
forårsaget forstyrrelser i ét tilfælde. Det
drejer sig her om en TV-antenne anbragt
fem meter fra min 14 MHz-beam. Der er for
modentlig her tale om reel overstyring af
TV-apparatet på grund af manglende for
selektivitet.
Jeg har endnu ikke haft tid til at eksperi
mentere med indsætning af HP-filtre til be
kæmpelse heraf.
Stykliste:
L1, L5 5 vdg.
L2, L4 7 vdg.
L3 8½ vdg.

Alle spoler fremstillet af 2
mm
kobbertråd,
indvendig
diameter er 12 mm. Stignin
gen er ca. 3 vdg. pr. cm.

C1, C4 50 pF variabel, Eddystone, pladeafst.
ca. 1 mm.
C2, C3 150 pF keram. (3 stk. 50 pF i parallel).
J1, J2 coaxbøs, Kay Vee type SO 239 eller til
svarende.
*
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BCI og TVI
Efter H. Lauenstein, HB90U,
i ,,Old Manseptember 1961.
Da der åbenbart ikke er ret mange OZhams, der har noget at fortælle om TVI, må
vi jo til at se på, hvad amatører i andre
lande kan sige om emnet. Her er en over
sættelse fra det schweiziske amatørblad,
den er passende forkortet og bearbejdet af
7AQ.
Omkring 90 % af alle BC- og TV-forstyrrelser kan fjernes med relativt enkle
midler på sendersiden. Amatørens første
reaktion i tilfælde af forstyrrelser bør der
for være at granske senderens nyre og hjerte
før man begynder at pille ved naboens mod
tager!
Som hovedregel kan siges, at BCI hyp
pigst opstår ved overstyring af et eller andet
trin i modtageren, mens TVI som regel for
årsages af harmonisk udstråling fra sende
ren. Det er dog absolut ikke udelukket, at
TV-modtageren kan overstyres af kraftige
signaler på senderens grundfrekvens.
Den første regel lyder derfor: senderen
må kun udstråle den for QSO-modparten
bestemte frekvens, og kun via senderanten
nen. I praksis er det i de fleste tilfælde til
strækkeligt at dæmpe alle uønskede signaler
60-80 dB, hvilket forresten ikke er så helt
lidt!
Hvordan opnås så dette? Ja, detaljerne
må vi se at få behandlet i særlige artikler,
men de vigtigste hovedpunkter skal angives
i det følgende og læg mærke til, at de skal
opfyldes alle sammen, hvis virkningen skal
være effektiv.
Senderens netledning skal afkobles om
hyggeligt, hvor den kommer ind i senderen
— selv det bedste filter er nytteløst, hvis
netledningen løber rundt inde i kassen, før
den når filtret. Drosselspoler på 20-50 μH i
forbindelse med gennemføringskondensato
rer på omkring 1000 pF har vist sig effek
tive.
PA-trin med rør og det hele skal afskærmes så omhyggeligt, at trinet ville være
vandtæt, hvis man udelod de nødvendige
ventilationshuller. En skærmplade ved PArøret er altså fuldstændig virkningsløs.
Antennefeederens yderleder skal danne
kontakt med senderens afskærmning hele
vejen rundt — det er faktisk nødvendigt
at bruge coax-kabel på det første stykke
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hen til lavpasfilter eller antennetuner —
hvis der kun er forbindelse i ét punkt, risi
kerer man, at HF slipper ud på kablets yder
side, og så er hele senderafskærmningen il
lusorisk.
Det glemmes ofte, at nøgleklik også hører
til gruppen uønskede signaler. Der er to
slags klik; dem, der opstår ved afbrydelse
af strømmen gennem nøglekontakterne, og
som kun kan undertrykkes med et RC-led
over disse, og de klik, der opstår i selve sen
deren. Begge typer kan give TVI — glem
i øvrigt ikke, at HF kan slippe ud ad nøgleledningen, mikrofonledningen samt i øvrigt
alle andre ledninger, der fører ind i sende
ren!
Parasitter, selvsving, overmodulation og
for hård styring af et eller flere rør er lige
ledes hyppige årsager til TVI.
Antennesystemet kan have afgørende ind
flydelse på, om der forekommer forstyrrel
ser. Mest gunstig er i så henseende en fuld
stændig symmetrisk antenne med helt ba
lanceret nedføring. Hvis feederen er coaxkabel, er det vigtigt, at der ikke induceres
HF-strømme udvendig på kablet, idet sende
ren da får en HF-spænding i forhold til
jord, som via netafkoblingskondensatorerne
føres ud på nettet. En virkelig god jord
forbindelse, der kan forhindre dette, lader
sig aldrig realisere på en amatørstation.
Antenner, der benytter jorden som retur
— herunder også groundplane antenner —
er særlig farlige i denne hensende.
Endelig må man — hvis de øvrige for
holdsregler er utilstrækkelige — indskyde
et HF-lavpasfilter i fødeledningen til an
tennen.
Det skulle vel være overflødigt at be
mærke, at antennen naturligvis skal holdes
så langt væk fra andre antenner som muligt.
Nødvendig dæmpning
For at få et mere talmæssigt indtryk af
problemerne, skal vi lige vise, hvordan man
kan beregne den nødvendige dæmpning af
senderens harmoniske.
For at få et hæderligt billede på skærmen,
skal en moderne fjernsynsmodtager have en
spænding på ca. 100 μV på antenneind
gangen, der for det meste er for 300 ohms
kabel. For ikke at forstyrre mærkbart skal

senderens harmoniske give et signal her,
som mindst ligger 20 dB under de 100 μV,
altså ikke overskrider 10 μV, svarende til
en effekt på 0,3 * 10-12 watt. Regner vi
med, at senderen giver 200 watt ud i anten
nen (input 300 W), bliver den totale dæmp
ning
Når afstanden mellem senderantennen og
TV-antennen er større end 5 bølgelængder
for TV-signalet, kan strækningsdæmpningen
findes med god nøjagtighed af formlen
hvor D = dæmpningen i dB mellem to halvbølgedipoler,
a = afstanden mellem antennerne og
x = TV-signalets bølgelængde (i samme
enhed som a).
Hvis TV-antennen „peger“ lige mod sen
derantennen, gælder ovenstående kun for en
dipol. For beam-antenner må vi naturligvis
korrigere for gain eller dæmpning.
Senderantennens
virkningsgrad
og
strå
lingsdiagram på den harmoniske må vi som
regel gætte os til, men for at undgå ube
hagelige overraskelser, må vi hellere regne
med det samme som ved grundfrekvensen.
Sætter vi TV-antennens gain til 6 dB,
senderantennens til 7 dB og afstanden mel
lem antennerne til 30 m, får vi på kanal II
(50 MHz) strækningsdæmpningen D = 18
+ 20 log 5 = 32 dB. Herfra skal vi trække
begge antenners gain, og får vi til rest 19
dB. Imidlertid er der sikkert dårlig tilpas
ning mellem kabel og senderantenne på den
harmoniske, hvilket med et kabel af nogen
lunde længde let giver en yderligere dæmp
ning på 20 dB, således at dæmpningen fra
senderudgangen til TV-modtagerens anten
neklemmer andrager 39 dB.
Med en nogenlunde veldimensioneret sen
der skulle vi nok kunne regne med, at en
høj harmonisk er dæmpet 40 dB i forhold
til
grundfrekvensen
på
senderudgangen,
hvilket giver os i alt 79 dB. Tilbage har vi
nu 148 - 79 = 69 dB, som vi skal skaffe
på anden måde!
Et effektivt antennefilter kan vel give de
manglende 60-70 dB, men der er jo ikke ret
meget at spilde af i det benyttede eksempel!
Selv om det harmoniske bliver dæmpet
som ovenfor beskrevet, er det dog langt fra
sikkert, at den pågældende amatør und
går TVI, for sandsynligvis vil hans signal
overstyre det første trin i TV-modtageren,
og så dannes bl. a. den harmoniske, vi lige

100 kHz frekvensstandard.
Selv om sådan en lille opstilling kan laves
særdeles fikst med transistorer, er der måske
alligevel nogle amatører, som foretrækker
rør af en eller anden grund.

De af OZ9AC (OZ juli 61) og 7BQ (OZ sep
tember 61) beskrevne 100 kHz-frekvensstandards lider begge af den mangel, af de afgiv
ne signaler kan være svære at skelne fra
andre
umodulerede bærebølger; det ville
have været en fordel med en eller anden
form for modulation, som straks kunne gen
kendes. Det klares i den her bragte opstilling
ved hjælp af en lille „neon-modulator“, der
giver en impuls nogle få gange i sekundet.
Diagrammet har vi sakset i DL-QTC, der igen
har hugget det i Wireless World.

☆

☆

Begyndersiden
har måttet udgå i dette nummer. Vi håber, at
Erik og Old-Timer kan nå at mødes igen,
inden næste OZ skal gå i trykken.

har gjort os så store anstrengelser for at
kvæle, igen med stor styrke. Her hjælper
kun et højpasfilter foran TV-modtageren,
men det er jo en anden historie. Kører du
kun med 50 W? Så bid mærke i, at det kun
giver dig ca. 6 dB ekstra margin, og hvad
forslår det i ovennævnte regnestykke? ☆
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Vi genopfrisker W3DZZ - multibånddipolen
Af OZ2NU.
For de fleste moderne sendere gælder det,
at de er planlagt og konstrueret for anven
delse på alle de almindelige amatørbånd fra
80 til 10 meter og med et båndskift, der fore
tages ganske enkelt med en omskifter, som
betjenes fra senderens frontpanel.
Vanskeligere har det været at klare anten
nespørgsmålet på en tilsvarende let måde,
når man ikke råder over rigelig plads eller
tilstrækkelige økonomiske midler.
Desværre er der mange amatører, der er
henvist til at klare sig med mindre.
Flere aktive amatører ved fra deres arbej
de på båndene og fra modtagne QSL-kort, at
det er lykkedes at finde frem til en antenne,
der kan fremstilles for en overkommelig
pris ,og som ikke fordrer overvældende stor
plads. Denne antenne er „W3DZZ — multibånd-dipolen.
Antennen har været omtalt ganske kort
her i „OZ“ for lidt over 6 år siden, men det
vil utvivlsomt være på sin plads at fortælle
alle de senere tilkomne amatører lidt om
denne antenne, som jeg selv har haft for
nøjelsen af at have kørt med det sidste års
tid på alle bånd og med yderst tilfredsstil
lende resultater.
Princippet i denne kan forklares ved hjælp
af fig. la.
Sektionerne hi danner tilsammen en halv/<?
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bølge-dipol på frekvensen f1. Dipolen afslut
tes med en fast afstemt kreds i hver ende
med resonans på fi. Yderligere følger wiresektion h 2 efter den afstemte kreds.
Såfremt denne antenne fødes med et sig
nal, der er afstemt til f1, vil spolekredsen
tjene til at isolere dipolen, og den vil gøre det
lige så effektivt, som om der var anbragt iso
latorer i disse punkter.
På frekvenser lavere end f1 vil spolekred
sen — eller spærrekredsen som vi hellere vil
kalde den — ikke længere isolere dipolen
men vil fungere som en selvinduktion i en
anden dipol, hvis elektriske længde består
af h1 + h2 samt den induktive reaktans i
spolerne som vist i fig. 1b.
På frekvenser højere end f1 ophører spær
rekredsen ligeledes med at isolere sektioner
ne og fungerer her i stedet for som serie
kapaciteter som vist i fig. lc.
En anden vigtig ting i dette multibåndssystem er, at lav impedans i antennens centerfødepunkt forekommer ikke alene på an
tennens grundfrekvens, men også ved enhver
ulige harmonisk af samme.
Ved at benytte disse principper og ved pas
sende valg af værdier for L og C i spærre
kredsene samt valg af længde for hi og hi
har det været muligt at lave en konstruktion,
hvor systemet fungerer på følgende måde:

1) Sektionerne h1 udgør en fig2
halvbølge-dipol med resonans i
40 m-båndet. Spærrekredsen,
der er afstemt til samme bånd,
isolerer dipolen fra de ydre
sektioner.
2) Spærrekredsenes indukti
ve reaktans er således, at hele
antennen, sektionerne h 2 ind
befattet, har resonans som en
halvbølge-dipol på 80 m.
3) Den kapacitive reaktans
for spærrekredsene på højere
frekvenser er således, at hele
antennen fungerer som
3/2 λ på 20 m
5/2 λ på 15 m
7/2 λ på 10 m
Antennen kan fødes med 75 ohms twinlead eller med koaxialkabel, f. eks. RG-59/U
eller et tilsvarende Telcon-kabel, som jeg an
vender.
Udstrålingsretningen ligger på 80 og 40 m
vinkelret på antennen, medens der på 10 m
er 4 udstrålingskegler, der udgår i en vinkel
på 20° fra begge sider af antennen.
Spærrekredsenes konstruktion.
I den originale W3DZZ var kapaciteten an
sat til 60 pF, medens spolen var viklet såle
des, at spærrekredsen blev afstemt til 7200
kHz, medens spærrekredsen i den tidligere
omtale i „OZ“ ligeledes bestod af en 60 pF
kondensator, men var afstemt til 7050 kHz.
Selvinduktionen vil andrage ca. 8,2 μH.
Spærrekredsene kan iøvrigt bygges efter
anvisningen i „OZ“ juli 1957. Eller man kan
følge nedenstående anvisning, hvor jeg har
taget min egen antenne til eksempel, se fig. 2.
Kondensatoren er i dette tilfælde en kera
misk kondensator, der bærer betegnelsen
7 Wa 20/60 — 75 pF ± 10 %/3KV =.
Den er 60 mm lang og har en udv. diam.
på 16 mm og en keramisk krave i den ene
ende, der passer til den indv. diam. i et 135
mm langt rør af kunststoffet Trovidur. 1 ) Rø
ret har en godstykkelse på 2 mm og en udv.
diam. på 25 mm.
Spolen, der er lavet af 1,5 mm forsølvet
kobbertråd, har 15 vindinger med en diame
ter på 50 mm, og er spacet, så den ligeledes
fylder 50 mm i længden.
Spærrekredsen er bygget ind i et cylin
drisk hus, 63 mm i diam. og 65 mm langt —
i) Handelsnavn for polyvinylklorid (PVC), et ikke sær
lig fremragende HF-materiale.
TR

lukket i begge ender med et par cirkulære
skiver, der passer stramt om det 135 mm lan
ge centerrør. Hus og skiver er udført i 3 mm
Trovidur. Samlingen af hus og skiver samt
fastgørelsen til centerrøret er foretaget med
vejrbestandig lim.
Medens spærrekredsen mekanisk er for
bundet til antennen igennem de viste fastgøringshuller i enderne af centerrøret, sker
den elektriske forbindelse derved, at spole
enderne er forbundet til loddefligene på den
keramiske kondensator. Disse to forbindel
sesledninger er undervejs mellem deres poler
ført udenfor huset i et øje, der er mrk. med et
kryds på fig. 2. Mellem dette øje og selve an
tennen påloddes et stykke antennetråd, og
den elektriske forbindelse er i orden. Denne
forbindelse skal ikke udføres for kort
(stramt), da den i så fald kan blive udsat for
træk ved antennens bevægelse i blæsevejr.
Inden spærrekredsen anbringes i antennen,
fyldes en eller anden form for isolations
masse i hver ende af centerrøret ud til hul
lerne for antennens fastgørelse. Denne masse
skal hindre fugtighed i at trænge ind i spær
rekredsen.
Til slut skal det anføres, at da min sender
slutter med pi-led i PA-trinet, er udgangen
usymmetrisk, og i tilfælde af, at man direkte
tilslutter en koax-fødet dipol, vil man kon
statere, at strøm- og spændingsfordelingen
på de to dipolhalvdele ikke er ensartet, og
udstrålingen derfor heller ikke ens, ligesom
man bliver beriget med en masse stående
bølger på fødeledningen. Dette er blevet af
hjulpet ved hjælp af en bredbånds-trafo (Balun), som klarer udligningen helt fint på alle
bånd. I forbindelse med en W3DZZ er det
ikke nødvendigt at have yderligere antenne
tilpasningsled eller at udføre nogen manuel
tilpasning af antennen.
*
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Ombygning af BC 733 til 2 meter-modtager
Af OZ1BP.
En dag spurgte OZ3FL mig, om jeg ville
gøre en god gerning, omtrent som spejderne
skal gøre hver dag. Jeg indvilgede, og op
gaven bestod i at bygge en BC 733 til amatør
brug. Jeg fik overladt et eksemplar og et dia
gram og gik i gang med at studere opgaven.
BC 733 er en luftfarts-navigationsmodtager,
der arbejder i området 108,3 til 110,3 MHz på
6 forskellige X-talstyrede frekvenser. Den
indeholder en MF-forstærker på 6,9 MHz, og
den er forsynet med 6 X-tals i området om
kring 5 MHz, der ved hjælp af en frekvens
multiplikation på 18 gange kan danne mel
lemfrekvens med indgangssignalet.
Der findes en beskrivelse af en form for
ombygning til amatørbrug, som en gang har
været optaget i „CQ“. Denne går ud på, at
man laver en VFO på 7,6—7,8 Mc, og ved
hjælp af spoler og rør i BC 733, som tidligere
har været anvendt til frekvensmultiplikation
af X-tals, skulle man ved en simpel omtrim
ning kunne nå at danne MF på 2-meter bån
det, altså nå et osc.signal omkring 137—139
MHz.
Efter at have gennemtænkt denne sag om
hyggeligt og efter at have rådført mig med
mere erfarne folk som OZ’s tekniske redak
tør, kom jeg nu til det resultat, at det for
mentlig ville være en meget svær opgave,
især for de unge amatører, som man måtte
formode kunne være interesseret specielt i
denne modtager, dels at bygge en VFO, der
kunne blive tilstrækkeligt frekvensstabil til
at kunne klare en frekvensmultiplikation på
18 gange, hvortil kom ikke mindst det pro
blem, som ville opstå med de utallige mulig
heder for fløjt, som uvægerligt ville opstå fra
oscillatorens mange oversvingninger, som jo
ved frekvensmangedoblingen i sig selv var
tilstede i modtageren, Jeg kom derfor til det
resultat, at det ville være ulige lettere, såvel
mekanisk som elektrisk, at forsyne modtage
ren med en variabel oscillator i området ca.
137—139,1 MHz, og det blev nok hip som hap
med hensyn til frekvensdriften!
Der er faktisk ikke ret meget, man behøver
at ændre i modtageren, for at få en 2 meter
modtager ud af det. Al form for ombygning
er individuel, og der er principielt 2 måder,
man kan gøre dette på:
1)
Man kan nøjes med at ændre strengt
nødvendige ting i modtageren og lade de
andre dele urørt.
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2)
Man kan fjerne alle overflødige dele. og
derefter foretage ombygningen.
Personligt foretrækker jeg pkt. 2, da det
bl. a. skaffer tilgang af reservedele, dels får
man et ganske andet overblik over situatio
nen, når man kun har de dele tilbage, som
nødvendigvis skal bruges.
Om selve ombygningen kan jeg sige føl
gende:
Hvis vi begynder forfra i modtageren, ser
vi først antenneindgangen med en dobbelt
coax-fatning. Denne fjerner man, og fjerner
midlertidigt
en
metalplade,
der
danner
skærm tværs over HF-røret. Man kan der
efter bedre komme til de 3 HF-kredse, der
hidtil kørte på 108 MHz. Man kan nu ændre
disse til 2 meter ved forsigtigt at fjerne de
3 øverste vindinger. Tag hellere for lidt af
end for meget; det er forsølvet tråd, der er
viklet omkring keramiske forme, og der er
metaltrimmere i formene. Endelig sætter
man en almindelig coax-fatning i i stedet for
den kasserede og lægger en vinding PVC om
kring gitterspolens kredsende og forbinder
den ene side af denne link til stel og den
anden til coax-stikket.
Dernæst fjerner man alt, hvad der findes
i det afskærmede rum, hvor X-talsoklerne
findes. Det eneste, man lader tilbage, er sok
len til det ene rør V 717A, altså den kerami
ske oktalfatning, samt glødemodstand, der
sidder i hjørnet lige ved siden af fatningen.
Man opbygger derefter en oscillator efter
diagrammet. Kredsen er en hårnålekreds,
hvor hårnålen har følgende dimensioner:
Længde 80 mm, bredde 24 mm, som materiale
kan man vælge en svær kobbertråd, f. eks.
1,5 mm. I modelmodtageren er anvendt 3 mm
forsølvet kobber (materiale fra en anden
„slagtet 11 modtager). Kredsen afstemmes ai
en butterfly på 2 gange 3 pF, som man sim
pelt hen får ved at save så mange rotor- og
statorplader af en 2 gange 8 pF Prahn butterfly-kondensator, at der kun bliver 3 rotorog 2 statorplader tilbage. Denne butterfly
fastspændes på en bøjle, der senere fastspæn
des på chassiet sammen med en findrev (Po
lar, leverandør: OZ5AB). Findrevet er fast
spændt på den korte langvæg i modtageren
udfor rørsoklen, og man fastlodder derefter
hårnålekredsen over butterflyen. I hårnålens
kolde ende (bøjningen) fastloddes en 22
kOhm modstand, som i den anden ende fast

loddes på en holder. Over hårnålekredsens
varme ender (og altså også over butterflyens)
fastloddes en Philips rørtrimmer på 25 pF.
Den nederste varme ende af butterfly +
hårnål forbindes til gitteret af V 717A ved
hjælp af en 15 pF keramisk blok (som blev
i overskud fra ophugningen), og gitteret for
bindes via en 15 kOhm modstand til stel.
Den anden ende af kredsen forbindes til ano
den, hvortil også skærmgitteret forbindes.
Katoden loddes til stel, og man fører en led
ning fra 22 kOhm-modstanden ud til en til
slutning af f. eks 150 volt stabiliseret spæn
ding. Fra hårnålekredsens anodeende tilloddes den lille keramiske kondensator, som
fører over til signalkredsene, isoleret igen
nem skærmvæggen. Findrevet kan forsynes
med en viser, der får en vandring på kun 90°.
En skala af karton kan fastlimes på chassiet.
Man skulle derefter, når man finder ud af
sokkelforbindelserne, kunne tilslutte de nød
vendige spændinger og efter en simpel optrimning være klar med modtageren på 2
meter. Man kan dog kun få en styrke svaren
de til hovedtelefon, og der er ikke nogen

det bedste. I så fald må man have løsnet for
bindelserne i HF-røret, der fører katoden til
stel, og i stedet må man afkoble katoden med
en god keramisk blok på f. eks, 1,000 pF
(korte ledninger), og der føres en ledning til
et trådviklet potmeter på 5 kOhm; herfra
føres en 220 Ohm modstand til stel. Hvis
man gør dette, kan man lige så godt fjerne
generatoren, der frembringer negativ forspænding. I så fald må man lægge en katode
modstand på 220 Ohm fra hvert MF-rør til
stel, afkoblet med en keramisk blok på f. eks.
5,000 pF.
Modtageren er beregnet for tilslutning af
24 henholdsvis 12 volt DC, og en omformer
sørger for levering af ca. 200 volt. Der er 2
glødestrømskredsløb a 12 volt, lagt til stel på
den ene side. Hvis man anvender 12 volt AC,
må man altså tilslutte 12 volt til punktet midt
imellem og lægge det yderste punkt af glødestrømskredsløbet, der tidligere førte 24 volt,
til chassis. I praksis vil det sige, at man
forbinder ben 7 på et af MF-rørene til stel og
tilslutter 12 volt AC til ben 2 på udgangsrøret.

brugbar styrkeregulering i modtageren. De
nødvendige negative forspændinger leveres
af en generator. Der er ligeledes ingen AVC
i modtageren, og jeg besluttede mig derfor
til at ændre røret 12SR7, som sidder imellem
sidste MF og udgangsrøret 12A6, til alminde
ligt LF-rør med et pot-meter i gittersiden til
regulering af LF-spændingerne, samt at ud
skifte udgangstrafoen, således at man kunne
lytte på højtaler (den bestående udgangstrafo
har udgang for 300 og 4000 Ohm, rar til ESB,
hi!). Endelig kunne man forsyne modtageren
med en HF-regulering, som jeg også har gjort
det. Dette er straks sværere, især hvis man
indfører den i HF-røret, hvad der vel nok er

Om selve indstillingen er der ikke meget
at sige. Man må anvende et gitterdykmeter
til at ind justere spolerne, ligesom et sådant
er uundværligt ved indjusteringen, når der
er strøm på. Man kan undersøge, om MF-en
er i trim, og så skulle modtageren kunne
køre.
Til slut: jeg vil tro, at en sådan modtager
ville være udmærket især til en nybegynder,
der gerne vil i gang med fone, og som det før
ste år kun må køre fone på de højere fre
kvenser. Ombygningen er let, når man følger
denne anvisning, og resultatet bliver en brug
bar telefonimodtager. Modtageren har flere
gange været averteret i OZ.
*
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Vi prøver den nye modtager MOSLEY CM-1
Udenlandske amatørblade har i de sidste
måneder haft annoncer for denne modtager,
som har set særdeles lovende ud. Nu er den
kommet her til landet, og den danske for
handler, OZ9DC, har stillet det første eks
emplar til rådighed for TR for vurdering.
Princip.
Som blokskemaet viser, er der tale om en
dobbeltsuper af typen grundmodtager for 80
m plus krystalstyret converter for de øvrige
amatørbånd.
Grundmodtageren
dækker
et
frekvensbånd på 650 kHz, således at der
bliver rigelig dækning af 40, 20 og 15 rå
båndene, medens 10 m må opdeles i 3 del
områder. Det hele klares med 5 xtals, idet
det ene bruges på både 15 og det ene
10 m-område.
Converterens to forkredse afstemmes med
en separat knap på forpladen og er så brede,
at efterindstilling ikke er påkrævet inden for
samme bånd. Forkredsene dækker området
7—30 MHz kontinuerligt, således at man for
uden amatørbåndene kan modtage nogle
ekstra
områder
(spejlområderne),
hvilket
bl. a. tillader modtagelse af WWV på 15 MHz.
Modtageren er dimensioneret ret utraditio
nelt, idet der ingen HF-trin findes. Såvel con
verter som grundmodtager starter med en
støjsvag blander med dobbelte afstemningskredse foran.
Selv om dette er firmaet Mosley’s første
amatørmodtager, er det tydeligt at se, at der
står erfarne folk bagved, som har forstået,
hvad det hele drejer sig om.
Udførelse.
CM-l’en ser ikke ud af ret meget, hverken
udvendig eller indvendig, men det hele vir
ker vel gennemtænkt. 80 m-afstemningsFig. 1. Blokskema af CM-1

382

enheden er en enhed for sig, den mekaniske
stabilitet er opnået på forbilledlig simpel
måde. Kabinettet er godt ventileret og er i
øvrigt ved sin stivhed medvirkende til den
mekaniske stabilitet.
Stabilitet.
Det benyttede princip giver mulighed for
at opnå en fremragende frekvensstabilitet, da
den variable oscillator kun skal dække ét
område på en relativt lav frekvens (ca. 4—4,5
MHz). Endvidere bliver indstillingsnøjagtigheden den samme på alle bånd, d. v. s. en
ESB-station på 10 m tunes ind ganske som
en 80 m-station. Konstruktørerne har udnyt
tet disse muligheder på udmærket måde. Ved
praktisk brug mærkes overhovedet ingen
frekvensdrift, og den store, med lidt øvelse
let læselige skala, der er forsynet med kali
breringsstreger for hver 5 kHz (afstand 2
mm eller mere), må siges at tilfredsstille
selv meget strenge krav. Skalaen „går“ meget
fint uden antydning af slør, takket være et
lige så simpelt som effektivt kant-friktions
drev, og så passer den inden for ca. 2 kHz.
Den mekaniske stabilitet er sådan, at man
kan løfte modtageren i det ene hjørne samt
lade den falde ned på bordet igen, uden at
en 20 m ESB-station flytter sig så meget,
at det kan høres.
Selektivitet.
Det siger sig selv, at uden krystalfiltre
eller mekaniske do. er det begrænset, hvad
der kan opnås af selektivitet med en mellem
frekvens på 455 kHz. Der opgives 2,5 kHz for
6 dB og 15 kHz for 60 dB dæmpning, hvilket
bekræftes af foretagne målinger (fig. 2). Ikke
særlig imponerende, men dog sikkert bedre
end hovedparten af amatørmodtagere her i
landet. Det morsomme er, at større selek
tivitet egentlig kun sjældent savnes ved mod
tagning af ESB; modtagerens fremragende
krydsmodulationsegenskaber er naturligvis
årsagen hertil. Ved
CW-modtagning
ville en noget stør
re flankestejlhed af
MF-filter-kurven
være ønskelig; der
er i k k e tale om
„single-signal“
ef
fekt, selv om det
påstås i instrukti
onsbogen. Dæmp-

ningen af en 1000 Hz stødtone kan højst an
drage ca. 14 dB, når man med afstemnings
knappen flytter et signal over på den anden
side af nulstød, hvilket kan aflæses af kurven
fig. 2, og det er ikke helt nok. AM modtages
uden
mærkbar
sidebåndsbeskæring,
men
hvor er denne modulationsart dog ineffektiv
i sammenligning med ESB! Det mærker man
faktisk først rigtigt, når man lytter på bån
dene med en modtager, der er lavet rigtigt.

Fig. 2.
Selektivitets
kurve for hele
modtageren.

Følsomhed.
Følsomheden opgives til 0,5 μV ved et
signal-støjforhold på 10 dB på 10 m. Dette
svarer meget nær til det, andre modtager
fabrikanter angiver. 1 μV synes at være det
magiske tal, alle modtagere skal kunne holde.
For så vidt er CM-l’en jævnbyrdig med
andre kommercielle amatørmodtagere, også
væsentligt dyrere, hvad „følsomhed“ angår.
OZ’s læsere har så sent som i sidste num
mer kunnet læse en meget instruktiv artikel
af OZ7CF netop om modtagerfølsomhed, og
det kunne nu være interessant at bruge denne
til at vurdere, om CM-l’en og de andre kom
mercielle modtagere nu virkelig opfylder de
mest kritiske krav.
Med en indgangsmodstand på 50 ohm sva
rer 0,5 μV til en effekt på (0,5 * 10 -14 watt.
Støjeffekten ligger 10 dB herunder og an
drager således 0,5 . 10 -15 watt. En ohmsk
modstand på 50 ohm (og alle andre vær
dier for den sags skyld) har støjeffekten
12 . 10 -18 watt ved stuetemperatur (290°
K), se OZ nov. 61 side 342. Modtagerens støj temperatur bliver således

Af fig. 2 i 7CF’s artikel ser vi, at dette
svarer til et støjtal på godt 16 dB. Af fig. 4
ses, at en modtager, der skal være kun 1 dB

dårligere end en ideel modtager, skal have
støjtallet 8,5 dB, d. v. s., der mangler ca. 8
dB, når følsomheden er 0,5 μV som angivet.
Nu blev en støjgenerator tilsluttet modtage
rens antenneklemmer, resultatet fremgår af
fig. 3. Der måltes i stilling „SSB“, altså med
BFO tilsluttet. Målingen på 10 m giver god
overensstemmelse med det af fabrikanten op
givne; desværre kunne den helt nøjagtige
værdi af støj tallet ikke fastslås, da støj generatoren kun gik til 14 dB, men der
manglede ikke ret meget.
Herefter blev foretaget en lytteprøve. Den
benyttede antenne: ca. 40 m lang i ca. 7
meters højde, frit ophængt, roligt villakvarter
(Farum). Condx: 10 m dødt, 15 m dårligt, 20
m ret dårligt. Forholdene var altså gunstige
for modtagerafprøvning!
På 14 MHz og opefter var det sus fra for
kredsene, der satte grænsen for, hvor svage
signaler, der kunne modtages, idet blandings
suset lå 3—6 dB herunder. Antennen blev
forsøgsvis koblet til 1. blanders gitterkreds
via en lille trimmer, hvilket forbedrede
signal-støjforholdet med rundt regnet 10 dB,
hvilket betød, at 21 MHz-signaler, der før
kun kunne anes, nu blev fuldt læselige. Til
svarende forbedring blev konstateret på 14
MHz. Til gengæld var spejlf rekvensdæmpningen nu for dårlig. Det er der ikke noget
mærkeligt i, og det indgåede kompromis er
sikkert det bedst mulige.
Målt med
støjgenerator

Bånd

1 dB dårligere
end ideel modt.

80 m

8 dB

8 dB

40 m

16 db

>14 dB

20 m

13 dB

12,5 dB

15 m

11 dB

14 dB

10 m

8 dB

>14 dB

Fig. 3. Støjtal for Mosley CM—1.

Der foretoges også en følsomhedsmåling
med målesender (Hewlett-Packard model
608 C) med et rørvoltmeter (Radiometer RV
34a) over højttaleren. Signalet var uraoduleret, og modtageren indstilledes således, at
signal-støjforholdet var bedst muligt. Resul
tatet ses af tabellen fig. 4. Indgangsspændin
gerne svarende til 10 dB signal + støj/støj
forhold var:
14 MHz: 0,4
21 MHz: 0,35 μV
28 MHz: 1,4 μV
Det skal bemærkes, at alle spændingerne
refererer til EMK af en generator med indre
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modstand 50 ohm; den virkelige antenneind
gangsspænding afhænger af indgangsimpe
dansen af modtageren, der ikke kendes nøj
agtigt.
Med et AM-signal (30 pct. mod. med 400
Hz) var følsomheden 2,5 μV på 14 MHz ved
et signal-støjforhold på 10 dB.
Relativt LF-output, dB
14 MHz 21 MHz 28 MHz

Målesender
output, μV

0
4
7,5
14,5

0 (støj)
0,1
0,2
0,5
1
2

0
1,2
4,5
12,1

0
0
0
2,0
5.3
11,9

ikke målt

Fig. 4. Tabellen angiver signal + støj/støjforholdet.
LF-styrkekontrollen er indstillet til samme styrke
af støjen på de tre bånd. Det svageste læselige CWsignal svarer til 6—10 dB.

Falske signaler.
Spejl- og MF-signaldæmpningen er ikke
imponerende med converteren i brug (over
7 MHz), når der benyttes en flerbånds
antenne som den under prøverne anvendte.
Bruger man antennekobler eller f. eks. sepa
rate étbåndsantenner, falder dette problem
sikkert bort .
Spejlfrekvensundertrykkelsen på 14 MHz
måltes således: Et 10 μV signal tilførtes mod
tageren på 14 MHz, og output blev noteret.
Herefter blev signalet flyttet til spejlfrekven
sen (ca. 22 MHz), og målesenderens output
blev forøget, til output var som før. Indgangs
signalet var da 2 mV svarende til en spejl
dæmpning på 47 dB.
Den variable oscillator i grundmodtageren
har nogle kraftige harmoniske, som slår igen
nem på de højeste bånd. Dette betyder, at
der findes nogle få smalle frekvensbånd,
hvor lytning er umulig, men man skal nok
være meget uheldig for at få ødelagt en QSO
af den grund.
S-meter og AVC.
S-meteret styres af AVC-en via 1ste MFrørs anodestrøm og virker derfor kun, når
S

dBm

μV

HF-styrkekontrollen
(variabel
katodemod
stand for samme rør) er fuldt opskruet. Til
gengæld fungerer det også ved CW og ESB.
da den her anvendte produktdetektor (finere
navn for en blander) forhindrer BFO’en i
at slå ind på diodedetektoren. Det er dog
en noget tvivlsom fordel, for viseren svin
ger vildt op og ned på grund af for dårlig
dæmpning. Det får endda være; hvad værre
er:
kalibreringen er direkte misvisende,
idet springet mellem to S-grader på skalaen
kun er ca. 3 dB (instruktionsbogens opgi
velse), medens en S-grad normalt regnes
til 6 dB. S9-punktet er valgt meget fornuf
tigt, men dette medfører, at et signal, der
h ø r e s som S5, kun giver udslag til SI.
Hvis man skal kunne give en blot nogen
lunde rimelig rapport efter S-meteret, må
det kalibreres om, så S1 bliver til S5, S3
bliver S6, S5 bliver S7 og S7 bliver S8. Miséren skyldes naturligvis, at AVC-spænding
ikke forekommer for S4-signaler og der
under. AVC-en fungerer i øvrigt udmærket
på CW og ESB, måske fordi den ikke virker
særlig kraftigt.
S-meterets følsomhed kan aflæses af tabel
len fig. 5 1 S-grad er i gennemsnit 3,3 dB10 dB over S9 er i virkeligheden 17 dB over!
Dette viser, hvor forsigtig man skal være
med at stole på S-metre, og denne modtager
er absolut ingen undtagelse.
Betjening.
Man bliver hurtigt dus med sin CM-1,
og hovedindtrykket er, at den er særdeles
behagelig at arbejde med. Antallet af betje
ningsknapper er velgørende lille — et tyde
ligt tegn på, at modtageren er rigtigt kon
strueret. HF-styrkekontrollen kan forblive
fuldt opdrejet selv ved modtagning af meget
kraftige ESB-stationer, uden at noget bliver
overstyret, hvilket er højst usædvanligt.
Dette betyder bl. a., at modtageren næsten
ikke kan betjenes forkert. Ved båndskift
mellem 80 og 20 m kan BFO-kontrollen blive
stående i stilling - 1,5, idet sidebåndsskift
sker automatisk (ESB-modtagning).
Vurdering.
CM-1 er en moderne modtager, og det er

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+10 dB

102,1

98,0

94,9

91,6

88,7

85,6

82,6

79,3

75,5

58,4

1,7

2,8

4,0

5,9

8,1

11,8

16,0

24

36

265

Fig. 5. S-meterkalibrering, målt på 14 MHz.
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en god modtager.
Den er konstrueret
med
henblik
på
ESB, men er skam
også
velegnet
til
CW og AM. Der er
nu nok ikke ret
mange
AM-folk,
som ikke efter et
par timers lytning
på
DX-båndene
med denne modta
ger begynder at le
de efter et godt dia
gram til en ESBsender!
Bortset fra nogle
skønhedsfejl — Smeteret og lidt for
meget LF-brum —
er det svært at fin
de noget at udsætte
på denne modtager.
Det er muligt, at
man kan udnytte et
lidt bedre signal
støjforhold på DXbåndene, men det
kan vel klares med
en TR-switch med
lidt
forstærkning
— sådan en skal
man jo have allige
vel. Sa’ du prisen?
Den er 170 dollars
i staterne; det er
ikke meget — der
ovre.

Fig. 6.
Det komplette strøm
skema for CM-1 mod
tageren, aftrykt efter
instruktionsbogen.
NB! Den modtager, der
sælges her i landet, er
med nettransformer
for 230 V.
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Krystalstyret converter for 70 embegynderen
A Kaj Nielsen, OZ9AC.
Frekvensområdet 432-438 MHz blev åbnet
for danske radioamatører d. 15. december
1952, men siden dets åbning er det kun et
fåtal danske radioamatører, der har været
aktive på dette yderst interessante bånd.
Der kan opnås forbløffende resultater med
forholdsvis simple midler — det skulle ikke
være vanskeligt, når forholdene er til det, at
opnå forbindelser på 200—300 km.
Hvis antennerne i begge ender af teststrækningen f. eks. er anbragt 10 meter frit
over jorden, og deres gain tilsammen er 20
dB (10 dB for hver antenne), og de benyttede
sendere afleverer 10 watt til antennerne,
samt de benyttede modtagere har et støjtal
på 7 dB og 3 kHz båndbredde, vil der kunne
opnås en rækkevidde på ca. 160 km.

Hvilke krav skal der stilles til den 70 cm
converter, man påtænker at nørkle" sam
men?
Der kan opstilles følgende krav, som man
efter evne forsøger at opfylde:
1. Lav støjfaktor (god følsomhed).
2. Frihed for fløjt.
3. God frekvensstabilitet.
At opnå den helt lave støjfaktor på 70 cm
området er i dag kun et økonomisk spørgs
mål — ved hjælp af dyre specialrør eller
parametriske forstærkere kan der opnås støj
tal under 1 dB.
Men i den i det følgende beskrevne conver
ter benyttes de velkendte UHF-rør af typen
EC 86, der er økonomisk mulige for de fleste
at anskaffe. Med disse rør vil der kunne op-

Den komplette 70 cm
modtager. Converteren er
anbrag t

Nu kan skeptikerne indvende, at det er et
svært bånd at mestre teknikken på, og det er
tildels rigtigt, men hedder vi ikke „eksperi
menterende danske radioamatører"?
Jeg vil ikke tilråde den uerfarne amatør at
starte på 70 cm, men kun amatører, der i en
årrække har arbejdet på 2 meter-båndet og
kan klare den dermed forbundne teknik.
Det problem, der først melder sig, når 70
cm tanken tages frem, er: Hvordan laver man
en anvendelig modtager til dette område?
Nu er det så heldigt, at en del 2-meter
amatører benytter den såkaldte „9R“ modta
ger; denne modtager har en MF på 18—20
MHz, og det indbyder til at koble en 70 cm
converter på.
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yderst til venstre.

nås et støj tal på 5—7 dB. Efter min mening
kan man kun lave en frekvensstabil conver
ter, når injektionsfrekvensen er krystalsty
ret, derfor er der i denne converter brugt et
46 MHz overtonekrystal af fabrikat „Dantronik“.
Når der omtales korte ledninger i forbin
delse med 2-meter konstruktioner, så skal de
være endnu kortere og tykke på 70 cm, spe
cielt de forbindelser, der fører UHF-signalerne.
Converteren, der her skal beskrives, ser
måske lidt indviklet ud, men nu starter vi
fra antennetilslutningen og gennemgår hele
konstruktionen. Converteren er beregnet til
en indgangsimpedans på 75 ohm, og denne

Stykliste til 70 cm converter.
RI 130 kohm 0,5 watt.
R12
R2 7,5 kohm 2 watt.
R13
R3 130 ohm 0,5 watt.
R14
R4 7,5 kohm 2 watt.
R15
R5 270 ohm 0,5 watt.
R16
R6 10 ohm 0,5 watt.
R17
R7 0,1 Mohm 1 watt.
R18
R8 0,1 Mohm 0,5 watt.
R19
R9 560 ohm 0,5 watt.
R20
R10 2,2 kohm 0,5 watt.
R21
R11 4,7 kohm 1 watt.

Diagram af 70 cm converter.
75 kohm 0,5 watt.
47 kohm 1 watt.
680 ohm 0,5 watt.
22kohm 2 watt.
68 kohm 0,5 watt.
22 kohm 0,5 watt.
200 ohm 0,5 watt.
4.7 kohm 1 watt.
4.7 kohm 1 watt.
200 ohm 0,5 watt.

Cl, C6, C11: 100 pF, keramisk.
C2, C7: 150 pF, keramisk.
C3, C4, C8, C9, C13, C15, C19,
C21, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C31, C34,
C36: 1000 pF, Siemens By-Pass kond.
C5, C10, C33: 6 pF, rørtrimmer, Philips type
AC2002/6.
C14: 3 pf, keramisk.
C16: 15 pF, lufttrimmer, Prahn LMT15.
C17, C20, C32: 47 pF, keramisk.
C18, C23: 5 nF, keramisk.
C22: 20 nF, mini type fra Hunts.
C30: 12 pF, rørtrimmer, Philips type AC2002/12.
C35: 22 pF, keramisk.
C37: 10 pF, keramisk.

L1, L5, L9, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18 og L19:
7 vindinger 0,8 em. Viklet på 6 mm dorn, længde
9 mm.
L2 og L6: 8½ vinding 0,8 em. Viklet på 6 mm jern
kerne.
L3, L7 og L21: 20 vindinger 0,2 em. Viklet tæt på
2,5 mm dorn.
L4, L8 og L20: 1½ vinding 1,5 mm forsølvet CU,
viklet på 10 mm dorn, udtag til katode: 1/4 vin
ding fra anodeside, B+ til midtpunkt på spolen,
viklelængde : 4 mm.
L10: 15 vindinger: 0,4 em, viklet med 2 vindinger pr.
rille på Prahn form nr. 5013.
L11: 20 vindinger 0,4 em, viklet med 2 vindinger pr.
rille på Prahn form nr, 5013, forsynet med 6 mm
jernkerne.
L22: 3½ vinding, 1,5 mm forsølvet, viklet på 10 mm
dorn, længde 14 mm.
L23: 7 vindinger, 0,4 em, på Prahn form nr. 5013,
forsynet med 6 mm jernkerne.
5 stk. keramiske novalfatninger med tilhørende
skærme.
1 stk. keramisk miniaturefatning med tilhørende
skærm.

impedans giver mulighed for via Cl på 100
pF direkte at koble antennen ind på det før
ste gitter-jordede HF-rørs katode. I katoden
er anbragt en kvartbølge drosselspole LI, i
serie med denne sidder katodemodstanden
R1 på 130 ohm — det er af yderste vigtighed,
at punktet mellem drosselspolen og modstan
den afkobles med en gennemføringskonden
sator C3 på 1000 pF. Hvis denne afkobling
udelades, er det umuligt at undgå generende

forstyrrelser fra området 18—20 MHz. Ano
dekredsen for det gitter-jordede HF-trin er
udført som en seriekreds med en spole L4 på
1½ vinding — anodespændingen tilføres tri
net gennem en lille drosselspole L3.
Koblingen til det næste gitter-jordede HFtrin foretages kapacitivt gennem koblings
kondensatoren C 6, der går fra et passende
udtag på L4 til katoden på det følgende rør.
Koblingsmetoden for begge gitter-jordede
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Dette foto viser tyde
ligt, at en hel del af
komponenterne er an
bragt på chassisets
overside.

HF-trin er ens. Som det ses af diagrammet,
er der anvendt neutrodynstabilisering af HFtrinene — i et gitter-jordet HF-trin er det
anode-katodekapaciteten i det anvendte rør,
der forårsager større eller mindre tendens til
selvsving, og selvsving i et HF-trin vil bety
de, at signal / støjforholdet vil blive meget
dårligt, samt at båndbredden bliver meget
formindsket. For at udligne anode-katodekapaeiteten er der anbragt nogle små selv
induktioner tværs over røret fra anode til
katode, disse selvinduktioner, L2 og L 6, har
en reaktans, der er af samme størrelse som
reaktansen af rørets anode-katodekapacitet.
C2 og C7 er kondensatorer, der spærrer for
jævnspændingen.
Blandingstrinet er ligesom HF-trinene ud
ført gitter-jordet, og der anvendes også her
røret EC 86. Signalspændingen fra det sidste
gitter-jordede forstærkertrin og injektions
frekvensen tilføres katoden på blandingsrø
ret ad kapacitiv vej. I anoden på blandings
røret er anbragt en afstemningskreds L10, der
med trimmeren C16 kan afstemmes mellem 18
-20 MHz. I blandingsrørets anodekreds er der
mellem afstemningskredsen L10 og anoden
anbragt et filter til undertrykkelse af de
UHF-signaler, der måtte slippe igennem her,
det består af kondensatoren C14 på 3 pF, der
er anbragt med meget korte ledninger direkte
fra rørets anodeben til stel, og modstanden
R 6 på 10 ohm i serie med anodeledningen til
afstemningskredsen L 10.
Mellemfrekvenssignalet på 18—20 MHz
kobles med C17 på 47 pF ind på gitter 1 i
pentodedelen af et ECF 80, der fungerer som
MF-forstærker. I anodekredsen er der an
bragt en afstemningskreds L11, der ved hjælp
af rør- og monteringskapaciteterne er af
stemt til 19 MHz; kredsen er dæmpet med
388

modstanden R10 på 2,2 kohm for at opnå den
fornødne båndbredde på 2 MHz.
Via C20 på 47 pF kobles det opforstærkede
mellemfrekvenssignal over på gitteret i triodedelen, der fungerer som katodefølgerudgang for mellemfrekvensen. Udgangsimpe
dansen på katodefølgeren er 680 ohm.
Et ECC 85 fungerer som krystaloscillator
og tripler i den efterhånden velkendte Butler-overtoneoscillator. Krystallet er på 46
MHz, og der udtages 138 MHz over L22, som
kobles til den ene triodedel af et 6J 6, der
tripler 138 MHz til 414 MHz, som igen via
C12 på 5 pF er koblet til blandingsrørets ka
tode. Anodekredsen på 6J 6 er, ligesom anode
kredsene på HF-trinene, udført som en lille
spole på 1½ vinding.
Som det ses, er alle UHF-kredse udført på
„gammeldags" måde som almindelige spoler,
og det betyder igen, at „blikkenslagerarbej
det" er nedsat til et minimum.
Den mekaniske opbygning er foretaget på
et chassis af 1 mm messing med en bund
flade på 60X200 mm og en højde på 30 mm.
Chassiset er delt på langt og desuden i fire
små afdelinger i den ene side og i to afdelin
ger i den anden side. Den mekaniske opbyg
ning med mål og bukninger fremgår af den
mekaniske tegning. Der er brugt tin med
sølvindhold til sammenlodningen af chassiset;
efter boringen og sammenlodningen er der
foretaget en forsølvning af chassiset for at
opnå bedre stelpunkter og returveje for
UHF-signalerne.
Efter monteringen og en kritisk gennem
gang af alle forbindelser, samt isætning af
rør og krystal, kommer det spændende øje
blik, hvor der skal strøm på converteren, og
der foreslås at benytte følgende fremgangs
måde ved opstarten af converteren:

1. Først at starte den krystalstyrede oscil
lator ved at afstemme L23 til 46 MHz og en
ten iagttage, at anodestrømmen gennem R20
falder eller måle, at gitterforspændingen over
R17 pludselig stiger kraftigt.
2. Dernæst at afstemme L22 til 138 MHz,
enten ved hjælp af et gitterdykmeter eller
ved at måle gitterforspændingen over R16,
der stiger kraftigt ved resonans i L22. (C33
bruges også til at afstemme kredsen L22
med).
3. Nu kommer det svære, det er at få L20
afstemt til 414 MHz, men det kan lade sig
gøre uden alt for mange grå hår ved f. eks.
at bruge en lille pære på 6 volt og 50 mA,
der forsynes med en link på to vindinger
isoleret PVC monteringstråd, der skubbes
ind mellem vindingerne på L20, og ved at
justere på C30 og space L20, kan pæren brin
ges til at gløde svagt. (Der er ingen mulighed
for at afstemme til en forkert harmonisk,
hvis de opgivne spoledata følges).
4. For at kunne afstemme HF-trinenes ano
dekredse kan der enten anvendes et signal
fra egen 2-meter sender, som bringes til at
sende normalt med antennen til 2 meter til
koblet, men ingen antenne i 70 cm converte
ren, eller et signal på 70 cm fra en nærboende

anatør, og dér skal 70 cm antennen være til
sluttet converteren.
Signalet fra egen 2-meter sender skal ligge
mellem 144,000 og 144,66 MHz, og på 70 cm
skal signalet ligge mellem 432 og 434 MHz,
fordi den her beskrevne converter dækker
området fra 432—434 MHz med det anvendte
krystal på 46 MHz. Vil man dække hele om
rådet fra 432—438 MHz, skal der anvendes
tre forskellige krystaller i converterens oscil
lator eller en efterfølgende modtager, der
bestryger et område på 6 MHz.
Nu tilbage til den gitter-jordede HF-forstærker og dens trimning — vi forudsætter,
at der er en af de omtalte signalkilder til
rådighed, og nu kommer det spændende øje
blik, hvor det skal vise sig, om der er signal
gennem converteren — opsøg på grundmod
tageren den frekvens, hvoromkring det be
nyttede testsignal skal befinde sig og indstil
grundmodtageren til svageste lydstyrke, når
signalet er fundet — nu begynder vi trim
ningen bagfra (det er en god idé at trimme
18—20 MHz-forstærkeren op, inden vi star
ter på selve UHF-delen, men det kræver en
signalgenerator), stil C16 til største signal
styrke — nu justeres kredsene C5/L4 og C10/
L8 til største signalstyrke — måske optræder

Converteren
set fra bunden.

Detailfoto af en af
HF-kredsene.
Spolen på 1½ vdg.
er L8.
Sammenlign med
øverste foto, 2. rum
forneden fra venstre.
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Chassisskitser til 70-cm converteren. Materiale: 1
mm messing.

Placering af rørene, set ovenfra.
4o

45

P l a c e r i n g a f skærme, set fra bunden. Skærmene
fremstilles a f 0 , 5 m m messingplade og fastloddes på
a l l e anlægsflader.

der nu selvsving, det fjernes ved at justere på
jernkernerne i L2 og L6, indtil ustabiliteten
er væk.
Nu må der på en eller anden måde skaffes
ei svagt 70 cm signal, og antennen tilkobles
converteren. for nu skal vi til finjusteringen.
Denne starter med, at injektionen indstilles
til bedste signal støjforhold ved at justere på
C30 og evt a ndre udtaget for C12 på L20.
Nu indstilles C5 L4 og C10/L8 til bedste for
stærkning, og L2 og L6 justeres til det bedste
forhold mellem signal og støj. Udtagene på
L4 og L8 kan der eksperimenteres med, indtil
det bedste signal støjforhold er fundet. Husk
at efterjustere, når ændringer har fundet
sted.
God fornøjelse og på genhør på 70 cm.
OZ9AC.
NB. Efter fremkomsten af røret EC 88 kan
neutrodynstabiliseringen af HF-trinene helt
undværes. EC 88 s anode-katodekapacitet er
kun 50 mpF — EC 86 har 0,2 pF.
9AC.
390

Transistorteknik, teori og praksis. Af Herbert G,
Mende, på dansk ved T. Vestergård. Forlaget IVAR,
København 1961.
Bogen er en bearbejdet oversættelse af Leitfaden
der Transistortechnik fra Franzis-Verlag. Mtinchen,
og den løber så sandelig ikke fra sin tyske her
komst, der hist og her også skinner igennem i over
sættelsen.
Med tysk grundighed gennemgås halvlederteorien
og virkemåden af de fleste af de mange forskellig
artede
transistortyper,
ligesom
tunneldioden
kort
omtales. Herefter følger et afsnit om fremstillings
metoder og udførelsesformer. Transistorens elek
triske egenskaber omtales ret fyldigt og afsluttes
med beskrivelse af målemetoder.
Kapitlet om dimensionering af transistorkreds
løb er ret svagt, det indskrænker sig hovedsagelig
til beskrivelse af forskellige kredsløb. Det er nu
slet ikke så vanskeligt at dimensionere transistorkredsløb, som forfatteren mener i kapitlets indled
ning, og nogle simple dimensioneringsregler med
taleksempler ville have forøget bogens værdi for
kortbølgeamatørerne, der gerne „vil selv“.
Der er angivet et væld af kredsløbseksempler
med beskrivelse og for en stor dels vedkommende
med komponentværdier, men de anvendte transi
storer er næsten alle ukendte på det danske ama
tørmarked. Man undrer sig imidlertid især over
den hyppige omtale af punkttransistorer, som jo i
flere år kun har haft historisk interesse, idet de
ikke produceres mere. De kredsløb med punkt
transistorer, der vises, burde havde været strøget.
Bogen slutter med en oversigtsdel med tabeller
over
europæiske
transistortyper,
litteraturforteg
nelse (udenlandsk) samt et stikordsregister.
Transistorteknik, teori og praksis er nok den mest
omfattende bog om emnet, der er udkommet på
dansk. Bogen er let læst og indeholder en utrolig
masse nyttige oplysninger. Man lærer ikke at bygge
transistorapparater af at læse den, men man får
en bred orientering om, hvad der foregår i transi
storernes verden, og erhverver således et godt
grundlag at arbejde videre på. Dette grundlag vil
ikke forældes, og vi kan derfor anbefale bogen til
OZ’s læsere.

Rettelse.
I min 100 watts sender beskrevet i oktober
1961 er der følgende fejl i diagrammet:
Imellem overføringsblokken på 10 nF fra
LF-udgangsrøret og midtpunktet af de 2
modstande på 100 kOhm og 200 kOhm mang
ler der en modstand på 100 kOhm. Bufferrø
ret mangler en skærmgitterafkobling på
10000 pF. Stopmodstanden i gitter -på første
LF-rør skal være 50000 Ohm. Meteret i buf
ferrørets anode og i udgangsrørenes gitter er
anført som μA, skal være mA. I de to 5763
skal gitterafledningen anbringes før stop
modstanden. HF-droslen i udgangsrørenes
gitter skal anbringes før parasitdroslen.
73, OZ7SN, Svend Nielsen.

Af OZ5NU, Niels Mortensen.

De små, moderne rør udmærker sig ved, at de
ikke fylder ret meget, hvorved man kan nedsætte
modtagerens (senderens) dimensioner væsentligt.
— Desværre har de også den ulempe, at de har
sværere ved at kaste varmen fra sig end f. eks.
større og ældre rør, hvilket jo ligger i sagens natur,
idet større rør har en større afkastningsflade for
varmen end de små rør, der arbejder ved samme
strøm- og spændingsforhold!
Dette kommer man så nogenlunde tillivs ved at
sørge for en god ventilation, men det giver igen,
at rørene i tidens løb bliver støvede, så de får
endnu sværere ved at kaste varmen fra sig, og så
en dag sker ulykken — nemlig, at rørene får en
lækage, revner eller evt. springer!
Man bør derfor rense sine rør, når de støver til
— vask dem simpelthen (dog ikke i varm tilstand).
Nogle rør bliver så støvede, at man simpelthen ikke
kan gnide støvet af med fingeren. Rens også rørets
terminaler, ikke med en kniv, men f. eks. med
triklorætylen (fås på apoteket — billigt!) eller med
fineste smergellærred.
Vil man bevare betegnelsen på et rør under og
efter vask, så klistrer man et stykke gennemsigtigt
tape over rørbetegnelsen før rensningen.
Man bør iøvrigt ikke tage et rør som værende
helt i orden, fordi det ikke viser tegn på en læk,
men bliver et rør mælkehvidt indeni, så er sagen
sikker — røret er læk og må udskiftes.
Det mest pudsige ved ovenstående rensning er,
at modtageren også er glad for den lille „make up“
— prøv selv.
☆

Er du bange for din modtager?
Ja, en lignende overskrift stod for en arti
kel i et tidligere OZ. Jeg nøjes med at pla
giere overskriften — resten er forøvrigt ret
nemt og kort!
Har du en hjælpemodtager ved reparation
eller nybygning? Da kan du altid „stjæle“ et
signal fra denne, det være sig højfrekvent
som lavfrekvent, alt efter hvor du prøver
dig frem ved reparation eller nybygning!
Er der tale om en nybygning, så begynder
du ganske naturligt bagfra, hvilket vil sige,
at du kan prøve dit udgangstrin direkte fra
hjælpemodtagerens
højttalerstik
(værs’go’
at skylle — musik med det samme!).
Længere fremme i nybygningen, f. eks. i
MF-delen, er du jo nødt til at tage et højfre
kvent signal ud, der passer med mellemfre
kvensen, hvilket som regel heller ikke vol
der besvær — når MF-forstærkeren er fær
dig, så kan du, hvis MF’en passer, koble din
hjælpemodtagers blander ind og således føl
ge nybygningen hele vejen!
Husk en god blokkondensator imellem
overføringen fra hjælpemodtager til nybyg-

ning, og fas dine apparater rigtigt. F. eks.
hvor du anvender en universalmodtager sam
men med en jordet vekselstrømsnybygning,
eller omvendt, eller universal mod universal
modtager. Blokkondensatoren er iøvrigt en
beskyttelse for ikke at få overført forkerte
spændinger — det er jo kun signalet, vi har
brug for!
☆☆☆
Jeg oplevede noget hen af en triumf engang,
der viste, at jeg slet ikke var så dårligt kørende.
Vi lå 3 stationer i QSO, nemlig en svensker, der
kørte mobilt, en dansk amatør, som sad med sin
fine og dyre Hallicrafter — samt undertegnede —
at kunne holde forbindelsen med vor mobile ven
i Sverige, medens min ærede medamatør faldt af
undervejs, grundet at han ikke kunne høre sven
skeren mere (han boede ellers nogle km nærmere
Sverige!).
Nu skal det ikke være for at genere så fin en
modtager som Hallicrafteren, men sagen var den,
at jeg dengang havde 80 m båndet på 12 «/o af ska
laen, og da jeg ikke syntes, jeg havde brug for det,
der lå udenfor båndet, så havde jeg benyttet mig
af det trick, at i stedet for at trimme modtageren
op normalt, så havde jeg kilet den op lige midt i
80 m båndet, hvilket jo gav mig væsentlig forøget
følsomhed. At jeg yderligere kørte med en gitter
detektor, gjorde jo ikke sagen dårligere, en gitter
detektor tager jo, hvad der kommer!
Ved denne opkiling havde jeg faktisk ventet, at
modtageren skulle have opført sig dårligt på bån
det, men ulempen var den, at når jeg drejede ud
i siden af skalaen, så begyndte modtageren at op
føre sig mærkeligt, men da jeg ikke havde brug
for siden af skalaen, da denne lå uden for mit
domæne, så kunne jeg roligt se bort fra denne
ulempe.
Dette kan måske være et tips til een og anden,
som har de betingelser, som jeg havde, f. eks.
med en ombygget BCL-„spille“ eller lign.!
Det er jo en lille transaktion, der er lavet i en
fart!
Vy 73, Nemo.
☆

☆ ☆

Set og hørt
„Transistorer er jo et helt nyt område in
denfor elektronikken 14 , undskylder mange sig
med, når de endnu ikke har sat sig ind i
denne teknik. Nu duer denne undskyldning
dog ikke længere; ifølge novembernummeret
1961 af „Electronic Technology" er man nu
i England ved at oprette et transistormuseum
og i fuld gang med at finde nogle af de før
ste
transistorer
og
transistoropstillinger
frem.
7CF.
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Nr. 230. Jeg har tænkt mig at bygge DR
1133’s transistorvoltmeter fra april-numme
ret, men med lidt andre måleområder, kan du
give mig værdien til formodstande for områ
derne 1—2,5—5—10—25—50—100—250—500
og 1000 volt. DR 1133 skriver, at lignende
transistorer kan bruges. Mener du, at TR 999
(Industro) kan anvendes?
Hvad giver bedst målenøjagtighed til et
vekselstrømsamperemeter
med
strømtrafo,
enten at koble sekundæren fast og tage udtag
på primæren, eller omvendt? Til et 2,5 mA
instrument vil jeg have følgende områder: 10
mA, 100 mA, 250 mA, 1 A og 5 A. I første
tilfælde med 2000 vindinger sekundær og 1—
5—20—50 og 100 vindinger primær, i andet
tilfælde 1 vind. primær og 2000—400—100—
40 og 4 vindg. sekundær. Kernetværsnit 1,5—
2,5 cm 2 . Passer vindingstallene, eller skal jeg
ligesom ved nettraf os trække 10 % fra på den
ene som kompensering for tab?
P. S. Er brevkassen teknisk stof? Jævnfør
noten under teknisk redaktion bagi.
Svar. Idet jeg foreslår dig at forbinde alle
formodstande i serie og forbinde samlings
punkterne til omskifteren for områderne, skal

modstandene, regnet fra polvenderen til 1000
volt punktet, have følgende værdier: 150 k.
125 k. 375 k, 750 k. 2.25 M, 3,75 M, 7.5 M. 22.5
M, 37.5 M og 75 M. da man normalt ikke kan
få modstande med større værdi end 22 M. må
de større sammensættes ved serieforbindelse
af flere mindre.
Den omtalte type har jeg ikke data på, men
den er sikkert anvendelig, da praktisk talt en
hver vil kunne bruges.
Strømtrafoen skal have fast sekundær og
udtag på primæren. Sekundæren skal for si
nusformet strøm have et vindigstal, der sva
rer til 1,11 X 2,5 mA, men i praksis beregner
man den gerne til en noget højere strøm såle
des at der også er noget til tab, idet man så
tager det overskydende med en shunt over
ventilen. Jeg henviser til en artikel om kon
struktion af et universalinsrument i OZ 57 nr.
6, 7, 8 og 9, hvori også fremstillingen af
strømtrafoen er beskrevet.
Brevkassen er teknisk stof, men spørgsmå
lene skal sendes direkte til mig, og ikke ad
omvejen over T. R.
Nr. 231. Jeg har forsøgt at skaffe diagram
met til en 4l/2 rørs super, som du foreslog, jeg
skulle bygge (svar nr. 211), men da det sad i
en større samling, kunne jeg ikke låne det, da
han ikke ville ud med hele bogen, så nu hå
ber jeg, du vil komme med et.
Et andet spørgsmål, som jeg har grublet en
del over er, om man ikke selv skulle kunne

vikle sine nettrafoer, jeg har både kerner
og tråd, men hvorledes med resten. Hvis man
skal vikle, så man får 250 V — 120 mA ud
samt 6,3 V — 4 A, hvor mange viklinger skal
der så på primær og sekundærsiden, og hvil
ken trådtykkelse?
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Svar. Det er ganske vist ikke så lidt at
skulle tegne diagrammer over en hel modta
ger til brevkassen, men da jeg ikke kan finde
noget i ældre numre at henvise til, og det
ønskede diagram formodentlig også kan have
interesse for mange andre begyndere, ikke
mindst for de, der har jævnstrøm, har jeg
alligevel i fig. 231 tegnet et diagram til for
målet, idet det er tillempet til amatørbrug bl.
a. med beat-oscillator.
P or at gøre gangen i diagrammet mere over
skuelig, er de to af kombinationsrørene (V2
og V3) begge indtegnet opdelt i to dele, der
er placeret på de mest hensigtsmæssige ste
der i diagrammet.
Afstemnings- og oscillatorspolerne er tænkt
gjort udskiftelige, og med hensyn til vikle
data henvises til spoletabellerne i 1960 nr. 9
side 245, idet MF også her regnes at være
omkring 450 kHz.
Cl kan være den ene havdel af en normal
togangskondensator, bl. a. for det tilfælde, at
man senere skulle ønske at udvide modtage
ren med et særdeles ønskeligt HF-trin. Dette
kan man med det samme „tage højde for“ ved
straks at forsyne chassiset med to ekstra hul
ler til fatningerne for MF-røret og den ekstra
spole. C2 er ca. 30 pF variabel. PI 5000 ohm
trådviklet potentiometer tjener i forbindelse
med R5 og R10, begge 47 kohm 1 W til regu
lering af indgangsrørets forstærkning, speciel
ved modtagelse af CW, hvis AVC’en er slået
fra ved kortslutning of C 12 med en (ikke ind
tegnet) afbryder. Den manuelle regulering
kan desværre ikke også omfatte V2a af hen
syn til, at V2b benyttes som LF forstærker.
P2 0,5 M højrelogaritmisk potentiometer er
LF regulering, og „øjet“ kan omskiftes fra
„s-meter“ til BFO med den viste omskifter.
Beatfrekvensen er tænkt gjort variabel ved
drejning af kernen, men kan også gøres varia
bel med en 5—10 pF minitrimmer parallelt
over C25. Den viste nummerering af forbin
delserne til øjet gælder for UM4, som jeg reg
ner med findes på lager, men skal der anskaf
fes et nyt, foreslår jeg UM84, der er bedre
egnet til s-meter.
Modtageren kan gøres tavs uden at slukke
glødetrådene ved at åbne afbryderen st. by,
net-afbryderen s k a l som vist være dobbelt,
og apparatet s k a l indbygges i en kasse af
isolerende materiale, denne må ikke åbnes f.
eks. for at skifte spoler, før net-afbryderen er
afbrudt.
Den viste nummerering af rørenes forbin
delser gælder for: V1 blander og oscillator
UCH21, V2 MF og LF UCH21, V3 AVC og
signaldiode + pentode udgang UBL 21. M er

Rettelse.
En ultrastabil VFO af OX3BL, oktober OZ
side 309. Desværre manglede noget af det
mest væsentlige, nemlig komponentværdierne på diagrammet:
Ci 5—25 pF keramisk trimmer.
C‘j 100 pF silver mica, Hunts.
C.i 5—25 pF robust med ker. isol.
C», Cr» 1000 pF 5 °/o silver mica, Hunts.
Li 15,4 juH, stramt viklet på keram. form,
1 mm emaill. kobbertråd.
Anodespændingen er 150 V, og anodestrøm
men er 12 mA, gitterstrømmen andrager 9/iA.
Begyndersiden i novembernummeret blev
skæmmet af et par trykfejl, hvoraf den vær
ste var ret meningsforstyrende.
Side 354 linie 19 i selve teksten skal stå
modstandens i stedet for kondensatorens.
Undskyld!

midtertappen. Ensretteren er UY1 (N). Sik
ringen 3—500 mA.
Oscillatoren er koblet med den afstemte
vikling til gitteret i stedet for til anoden, da
det har vist sig, at denne forbindelsesmetode
giver færre uønskede blandingsfrekvenser
end den sædvanligt anvendte forbindelsesme
tode. MF-røret er stabiliseret ved den viste
forbindelse af afkoblingskondensatorerne for
anode og skærmgitter.
Diagrammet skulle iøvrigt kunne tale for
sig selv, og her er så passende værdier for de
resterende komponenter.
C3 500—1000 pF. C4 5 nF, begge 5000 volt.
C5 100 pF. C6-7-8-9-12-13-20 10—50 nF. C10
50—100 pF. C11 500 pF. C14 5—10 nF, af
hængig af røret. C15-21-26 10—20 nF. C16 25
pF. C17 25—100 aF-12 V. C18-19 100 pF. C22
8 μF eller mere 310 V. C23 500—1000 pF. C24
og 25 begge 2 gange værdien af den oprinde
lige C i MF trafoen. C27 + 29 2 X 2 4 μF eller
mere 310 V. C28 3—5 nF. C30 5—10 nF,
mindst 600 V driftsspænding.
RI 1—2 M. R2 100 k. R3 150. R4 12 k 1 W.
R 6 1—2 k. R7 27 kul. R 8 50 k. R9 20 k 1 W.
Ril 210. R12 20 k 1 W. R13 1—2 k. R14—15
1 M. R16 175. R17—192 M. R18 50 k. R20—24
100 k. R21 200 k. R22 10—50 k. R23 200—500
k, afhængig af røret. R25 500 k. R26 10—50 k.
R27 10—500. R28 100. R29 490, mindst 5 W
trådviklet. Alle ubenævnte modstande er ½
watt.
Jeg håber, ovenstående skulle være til
strækkeligt til at kunne klare bygningen af
modtageren, ellers skriv venligst igen.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA

Senderen som et smukt
stykke møbel og et højttalerkabinet

En amatør i Sønderjylland har sendt mig et
meget venligt brev, som har inspireret mig til
denne artikel. Han skriver: „Det er almindeligt, at
amatører bygger deres rack op i vinkel jern og
aluminiumsplader. Jeg vil gerne have, at min sta
tion skal ligne et stykke smukt møbel, så det ikke
skæmmer i min lille lejlighed, dette synes jeg
nemlig det meste amatørgrej gør. Kort sagt, jeg vil
stille min sender, modtager, modulator og kraft
værket ind i en slags chatol, der også samtidig
tjener som opbevaringssted for mine forskellige
komponenter, værktøj og loddegrej. Da formålet
er så specielt, kan jeg ikke købe et egnet stykke
møbel, og specialkonstruktioner er ikke til at be
tale. Nu kan jeg godt nogenlunde snedkerere skabet
sammen, men kan du, 6PA, der er inde i så meget,
fortælle mig, hvordan man finerer, og hvordan
man polerer samme møbel, så det får præg af, at
en håndværker har været på spil“.
Hertil må jeg sige, at jeg jo selv er amatør på
nævnte område, men ikke desto mindre har jeg
selv været igennem turen, og mine erfaringer stil
ler jeg gerne til rådighed, og hvad der bliver der
udover; må møbelsnedkeren så hjælpe til med.
Når du skal snedkerere, vil jeg anbefale dig at
gå ud fra møbelplade. Det er dyrere end meget
andet træ, men de store, rette flader sparer en for
meget besvær, hvor en ikke fagmand uhjælpeligt
falder igennem. Prøv f. eks. 13 mm møbelplade,
det skulle være tilstrækkeligt. Prisen paa møbel
plade i nævnte tykkelse er her i København for
tiden fra 21 til 24 kr. pr. m 2 , og pladerne ligger
i størrelse 1,50x3 meter, men der afskæres gerne
efter ønske pladen over, så indret dit indkøb her
efter.
Et andet godt materiale er Novopan, det er en
spånplade, fremstillet af høvlspåner med limstoffer
under meget stort tryk. Det er billigere end møbel
plade, men kan være lidt vanskeligere at arbejde
med, da det er temmelig løst i kanterne. Sørg for
efter tilskæring, at alle afskæringer er omhyggeligt
afhøvlede og efterslebne.
Det almindelige finértræ, krydsfinér, som alle
kender, synes jeg ikke er så nemt at have med at
gøre, da det let kaster sig i alle retninger.
Så kommer vi til selve finéren. Finértræ er gan
ske tynde blade, i regelen 0,8 mm, som fremkommer
ved, at hele træstammen opskæres i parallelle lag
ved hjælp af en særlig slags skæremaskine. I øje
blikket er teaktræsfinér meget i vælten, derfor er
prisen oppe på ca. 10 kr. pr. m 2 for en god og
smuk finér, medens en virkelig smuk mahognifinér
kan købes for 2 til 3 kr. Nu kan man jo godt sige,
at de priser, jeg nævner for møbelplade og finér,
synes høje, men man må jo heller ikke glemme,
at et stykke møbel til det af læseren angivne for
mål jo heller ikke bliver nogen billig affære, så
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set på denne baggrund er der al mulig grund til
at gå ind for sagen.
Når en træplade skal finéres, er det i regelen
nødvendigt at finére på begge sider. Den ene sides
finértræ behøver ikke være af samme slags finér
som den anden, det vil sige, at man til indvendig
brug kan nøjes med en billig finér. Ved de finéringer, jeg har udført på møbelplade og Novopan, har
jeg dog undladt at finére vrangsiden, og det er gået
udmærket, men jeg kan så levende tænke mig, at
almindeligt krydsfinértræ vil blive vindt og skævt
uden finéring på begge sider.

Når vi skal finére, skal vi bruge en kraftigt bin
dende lim. For blot få år siden var der kun én lim,
der kunne bruges til finéring, nemlig snedkerlim,
og det skal siges, at da var finéring ikke en sag
for amatører. Men nu da vi har fået PVA-limerne,
en slags kunststoflim, der kan købes hos alle farve
handlere, da er det blevet adskilligt nemmere.
Fremgangsmåden ved finéering er nu følgende:
Den plade, der skal finéres, stryges over med limen
i et jævnt, ensartet lag, men finértræet, der skal
pålimes skal også overstryges med samme lim. Pro
cessen minder om, når vi skal lappe en cykelslange,
idet både lap og slange hver for sig indgnides med
solution. Og ligesom ved denne proces skal de to
påsmurte dele ligge et stykke tid, til de synes tørre,
inden de bringes i den inderlige kontakt, der er
nødvendig. Finérlimen som ved påstrygningen er
ganske hvid, bliver hurtigt mere klar, og så er det
tiden at foretage det sidste skridt, sammenklæb
ningen. Hertil lægges finéren omhyggeligt på træet,
så lige og så glat som muligt. Forinden har vi sat
det elektriske strygejern i funktion, og vi har
fugtet et stykke strygelærred. Strygelærredet læg
ges nu over finéren, og der gnides så med det
varme strygejern i lange, kraftige strøg, begyn
dende fra midten ud til højre og fra midten ud
til venstre. Dampen fra strygestykket hjælper til
at føre varmen ned til limen og til at blødgøre
finéren, og selve varmen gør, at lim og træ indgår
en meget holdbar og inderlig forening.
Læg mærke til ved udvælgelse af finér, at finér
kan kombineres i smukke mønstre, for eks. ved at
spejlvende det ene af to over hinanden beliggende
lag af samme stamme og sætte dem sammen på et
til åretegningen passende sted.

Når flere lag finér skal kombineres, skærer man
først finérens samlingssteder ud efter en stållineal
og med en meget skarp kniv. Derefter sætter man
klisterpapir over samlingsstederne og paa den side,
der ikke skal limes. På den måde får man et samlet
hele at arbejde med, og klisterpapiret kan senere
nemt fjernes med lidt fugtighed.
Ja, saa er vi færdige med finéringen, og hvad
angår polering saa kun dette:
Slib først det færdige arbejde med fint sandpapir,
slib på langs ad årerne, endelig ikke i ring. Når
træet føles glat og fløjlsagtigt, kan det behandes
med linolie eller teaktræsolie, og ønsker man lidt
mere glans parketgulvlak, der købes under navnet
Blitza eller Arborit. Meningen med disse sidste
lakker er ikke, at træet skal lakeres, men kun at
glatte overfladen, derfor skal kun paaføres et enkelt
lag lak.
Ovenstående fremgangsmåde bruges til teaktræ.
Ønsker man den almindelige polering, hvad der er
tilfældet ved mange andre træsorter, skal man bru
ge polering med spritpolitur eller celluloselakering,
men det vil føre for vidt at komme nærmere ind
på disse behandlingsmåder. I øvrigt vil jeg an
befale kun at holde sig til finéring med teaktræ
på grund af den lette overfladebehandling.
Til andre interesserede læsere har jeg for at gøre
fremgangsmåden mere levende nedenfor beskrevet
konstruktionen af en højttalerkasse. Det er noget,
alle amatører før eller senere får brug for, og har
man først været igennem denne lille opgave, ligger
vejen åben for de større ting.
Højttalerkassen består af selve svøbet. A i fig. 1.
De to endevægge limes mod bund og låg som vist
på tegningen for at holde sammen på kassen. Mens
limen tørrer, fastholdes med lange stifter. Man bo
rer et lille hul de steder i endevæggen, hvor stif
terne skal i. Stifterne skal være ret lange og tynde.
Skruer kan ikke benyttes, hvis man bruger Novopan. Det er vigtigt, at endefladerne er afhøvlet lige,
ellers vil limen ikke binde.

Fig. 2.

ydei'ste kant, og pas på ved slibningen ikke at gå
igennem i hjørnerne. Her er man tilbøjelig til at
slibe rundt og igennem.

Til slut eftersliber man med fint sandpapir og
olierer eller bruger parketlak. Brug efter lakering
fint ståluld til efterslibning.
Højttalerskærmen males sort og beklædes med
stramej, hessian eller hvad man nu kan få fat på,
der egner sig til formålet.
Så siger jeg til slut: prøv engang forsøget, det er
slet ikke svært. XYL vil blive både stolt og henrykt
over sin dygtige mand.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetillade lser.
Nye tilladelser:
C 8199, OZIOC, C. G. Pedersen, Peder F. Hede
gårdsvej 11, Nørresundby.
C 6075, OZ2BN, B. Nommensen, Ørstedsgade 21,
Sønderborg.
B 6202, OZ3SI, Sv. Lindstrøm Pedersen, Jasmin
vej 12, Køge. (Tidligere OX3SL).
B 6011, OZ5PD, P. O. D. Dantoft, Holsteinsgade
16, 2., Odder (Ålestrup). (Tidligere OX3PD).
B 7177, OX3KL, J. Keller-Larsen, Nord. (Tidligere
OZ6KL,).
Inddragelser:
B OX3PD, P. O. Dantoft, Aputiteq. (Nu OZ5PD).
B OX3RS, S. R. Nebelong, Qaqatoqaq. (Har tilla
delse i Danmark OZ6RS).
B OX3SL, Sv. Lindstrøm Pedersen, Julianehåb.
(Nu OZ3SI).
B OZ6KL, J. Keller-Larsen, Axelhøj 38, Vanløse.
(Nu OX3KL).

Når limen er ganske tør, paalimes yderligere en
i forvejen tildannet teaktræsramme. Dertil bruges
en trekantet teaktræsliste, som skal være tykkere
end kassetræet. Bemærk fig. 2, hvor man ser et
snit af et kassehjørne. Man ser teaktræsforrammen
og bemærker, at den skal danne stop for højttalerskærmen.
Når teaktræsrammen er fastlimet, kan finéren
påsættes. Finéren skæres, så den rager lidt ud over
kanten. Endefladerne beklædes først, og det finér,
der rager ud over kassen, afskæres med en skarp
kniv. Fig. 3. Derefter pålimes finér på låg og bund
(ved hjælp af strygejernet som ovenfor). Vær om
hyggelig med, at der påføres lim helt ud til den

Ændring fra kategori B tii kategori A.
A OZ1DX, P. Mikkelsen, Selma Lagerløfs Allé 14,
København, Søborg.
A OZ8KX, S. Olufsen, Ørevadsvej 32, Kbhvn. NV.
Ændring fra kategori C til kategori B.
B OZ2HS, H. H. Steffensen, Galgemosevej 5. Hol
stebro.
B OZ2JG, ,T. Hansen, Langgade 24, Gedser.
B OZ4BE, B. E. Rasmussen, Langgade 14, Gedser.
B OZ5JK, J. K. Klit, Markedsgade 7, 4., Randers.
B OZ7FI, O. Olsen, Nørrevænget 4, Snekkersten.
B OZ8HI, H. H. Pedersen, H. C. Ørstedsvej 68, 3.,
København V,
B OZ8YZ, Fr. U. M. F. Larsen, Gylfesvej 3, Hel
singør.
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det

muntre h j ø r n e
ved OZ6PA

Ekstra spørgsmål til
brevkassen.

Kære brevkasse!
Hvert år juleaften, længe efter vi har spist
julegrøden, og familien er gået i seng, sidder
jeg oppe og hører amatørernes julehilsener.
Imidlertid sker det, at højen, vi bor i, i
henhold til gammel tradition, kl. 24 rejser
sig på gloende pæle. Dette skaber en sådan
knas i min National NC300, at al modtagning
er umulig. Kan du, kong Peter, fortælle mig.
hvad jeg skal gøre for at undgå disse for
styrrelser?
P.S. Du har vel ikke et portræt af dig, du
kan forære mig?
Venlig hilsen
Jul. E. Nissen.
Svar:
Kære Jul. E. Nissen!
Det nævnte fænomen er et
tilfælde af statisk, kinetisk og
superdynamisk rotationsener
gi, som jeg ikke kender noget
middel imod. Mit portræt føl
ger samt mange hilsener fra
nlg og dronningen.
OZ2KP.

OZ, 19. årg. nr. 7. Haj, haj! Hvorfor bruger så
mange telefoniamatører dog denne fiollede til
kendegivelse af en stilfærdig trækken på smile
båndet, når man netop ved anvendelse af tele
foni har den mulighed for at give sproget den
nuancering, som man ikke har ved CW? — For
kortelsen hi er lavet til brug ved CW-arbejdet
og er mange gange til nytte, ikke mindst når man
ønsker at lægge lidt elskværdighed ind i en rap
portering. som man skønner ikke vil glæde mod
parten, men sagt i mikrofonen lyder det ærlig
talt nærmest idiotisk, HI!
OZ7T.
OZ, 19. årg., nr. 8. E.D.R. fylder 20 år. Så blev
E D.R tyve år, og mange tænker tilbage på årene,
der svandt .. . Kan De huske, da 7T ved et Fredericia-stævne kørte rundt i hotellets gård midt
om natten i pyjamas, til stor forargelse for hotel
lets gæster, medens vi andre morsede på varme
apparaterne, så det kunde høres gennem hele hu
set. Har vi for resten været på det hotel siden?
Eller husker De de dejlige generalforsamlinger,
hvor vi skældte hinanden huden fuld, for deref
ter at være de bedste venner af verden ved den
efterfølgende
kammeratlige
sammenkomst.
Den
gang var der altid tid til nogle dejlige timer
sammen med kammeraterne for hele landet ...
og endelig vil jeg ønske, at foreningen stadig må
have en kreds af dygtige mænd, der er villige til
at yde en indsats til gavn for et forhåbentlig sta
digt stigende medlemstal-------------------OZ4H.

Vi

ønsker

alle

vore

amatørvenner

en

rigtig god jul og et godt og lykkeligt
nytår med tak for alt godt i 1961.
73 de OZ8YL/Rikke,
OZ3FM Emil.

Glædelig jul og et godt nytår ønskes
alle OZ’s læsere. Tak især til dem, der
har indsendt teknisk stof, forhåbe7itlig lader I jer inspirere igen- i det
kommende år! Mit nytårsønske? —
mange gode artikler, især konstruktio
ner, både fra nye og gamle forfattere.
Vy 73 de OZ7AQ, Teknisk redaktør.
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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 T r a f f i c Department

Bag nøgle og mikrofon
Af OZ2NU.
Fortsat fra forrige nummer.
Fremgangsmåden ved ansøgning om diplomer.
Samtidig med offentliggørelsen af reglerne for de
nævnte diplomer vil der også blive meddelt, hvor
ledes man skal forholde sig ved ansøgningen om
det pågældende diplom. Vi kan dog allerede her
generelt meddele, at fremgangsmåden er den, at
man meddeler Tr. Dept., at man ønsker at ansøge
om dette eller hint diplom, samtidig vedlægger
man en selvadresseret og frankeret kuvert, hvori
Tr. Dept. derefter returnerer meddelelse om, hvad
der videre skal foretages i det pågældende tilfælde.
Sandsynligvis vedlægges et ansøgningsskema, hvil
ket for øjeblikket sker i forbindelse med følgende
diplomer:
WASM I og II.
WALA.
FBA Award
S6S Award.
WAC Award.

WAS Award.
DPF Award.
OZ—CCA.
DXCC.
Supplement til DXCC.

Når ansøgeren herefter har udfyldt og underskre
vet de pågældende lister samt afgivet den i flere
tilfælde krævede erklæring, indsendes ansøgningen
til EDRs Tr. Dept. ledsaget af de til ansøgningen
hørende QSL-kort samt den krævede diplomafgift.
Denne kan ofte indbetales i internationale Svar
kuponer = IRC, men dette kan kun betale sig, når
det ikke drejer sig om flere end ca. 5 IRC’s. Gæl
der det de engelske certifikater, f. eks. WBEBERTA o. a., vil det være fordelagtigst at købe en
check på beløbet og vedlægge denne. Afgiften for
disse diplomer er 7 sh., hvilket, grundet på valuta
forskellen, svarer til 14 IRC’s, som i købspris an
drager kr. 12,60, medens en check på 7 sh. kan
købes for ca. kr. 8.
Efter modtagelsen af dette materiale ordner Tr.
Dept. det videre fornødne. For flere diplomers ved
kommende er Tr. Dept. autoriseret til at kontrollere
QSL-kortene, således at disse ikke behøver at blive
fremsendt
til
diplomstederne.
De ekstraudgifter,
der påløber ved fremsendelse af ansøgning og even
tuelt kort til den udstedende instans samt retur
neringen til ansøgeren, afkræves denne, når diplo
met er hjemme.
Skulle det hamde, at diplomet ankommer direkte
til ansøgeren fra den udstedende instans, må an
søgeren umiddelbart give Tr. Dept. meddelelse
herom. Meddelelsen skal indeholde oplysning om
certifikat nr. samt udstedelsesdato.
Herved undgås, at Tr. Dept. unødvendigt rykker
udstederne, samt at afviklingen af den pågældende
diplom-sag trækkes i langdrag.
På den anden side må vi forlods gøre opmærk
som pa, at ansøgninger til Tyskland og til USSR
tager meget lang tid. Vi kan give et friskt eksem
pel, idet vi den 29 12 60 fremsendte en ansøgning
om R6K til Moskva og fik den Ulbage den 28 10 *-•!

— altså 10 måneder. Jeg tror, ansøgeren blev for
bavset, da han modtog sit diplom.
Ja, det var i store træk reglerne for diplomansøg
ning — de generelle — de øvrige nødvendige vil
komme i forbindelse med gennemgangen af de
enkelte diplomer.
Som afslutning på denne artikel skal vi ganske
kort omtale de klubmedlems-diplomer, som er al
mindeligt anerkendte:
Al—OC. — All Operators Club.
A. R. R. L. har stiftet denne klub, som har til for
mål at fremme en høj trafikstandard på amatør
båndene. 2 amatører, der allerede er medlem, skal
anbefale optagelsen.
FOC — First Class Operators Club.
Medlemsskab skal anbefales af mindst 5 medlem
mer og forudsætter sending og modtagning med
mindst 90 bogstaver i minuttet og at være hjælp
som overfor og vejlede nybegyndere på amatør
båndene.
og medlemskab i denne kan opnås af alle, der fik
deres amatørlicens for 20 eller flere år siden.
RCC — Rag Chevvers Club
Klubben har til formål at knytte kontakten mel
lem amatører, som holder af at få en hyggelig
„snak“ sammen. For at blive medlem skal du have
haft QSO med et medlem i mindst 30 minutter
under gode forhold. Modstationen skal skrive en
rapport om QSO’en, og rapporten skal vedlægges
ansøgningen.
TOPS — Tops-CW-Club.
Klubben har til formål at samle cw-amatører ti!
en forbedring af trafikken på amatørbåndene samt
til at fremme det internationale venskab blandt
amatører.
AHC — Award Hunters Club.
Klubben er åben for alle amatører og
amatører, der er interesserede i at „jagte 1 *
mer. For at blive medlem må man dog være
siddelse af mindst 25 forskellige diplomer fra
skellige verdensdele.

lytter
diplo
i be
4 for

CHC — Certifieat Hunters Club.
CHC’s medlems-certifikat udstedes i 7 klasser.
For optagelse kræves besiddelse af 25 eller flere
certifikater. Dette certifikat suppleres med et segl
for 25 - 50 - 100 - 150 og 200 certifikater samt forcertifikater fra mindst 25 forskellige lande eller
6 forskellige verdensdele.
Ja, kære diplom-jægere, hermed er oplægningen
gjort, og det står herefter til den enkelte at tage
for sig af retterne — alt efter appetit. Vi har kun
tilbage at ønske: God jagt.
OZ2NU.
Juletesten 1961.
Tiden er atter inde, hvor indbydelsen til årets
juletest skal offentliggøres, og dette sker nedenfor.
REGLER:
1. Tidspunkter:
2. juledag den 26. dec. 1961.
Telefoni: Kl. 08.15—09,15 DNT. Ki. 15,30—16,30
DNT.
Telegrafi: Kl. 09,30—10.30 DNT. Kl. 16,45—17,45
DNT.
2.
Kun 80 meter båndet ma anvendes. Det opde
les således:

397

Telegrafi 3500—3600 kc/s. Telefoni 3695—3795 kc s.
3. Testen er opdelt i telefoniklasse og i en tele
grafiklasse. der bedømmes hver for sig.
4. I telefoniklassen udveksles der 4-cifrede kon
trolgrupper, hvor de to første tal angiver RS-rapport, medens de to sidste angiver qso-nr., begyn
dende med 01 for den første qso.
I
telegrafiklassen
anvendes
5-eifrede
kontrol
grupper, hvor de tre første cifre angiver RST-rapport, og de to sidste qso-nr. som ved telefoni.
5. Der tildeles kun een qso med hver station i
hver testperiode. Hver rigtig gruppe giver 1 point,
en komplet qso altså 2 points til hver af delta
gerne.
6. Der udskrives samtidig en aflytningstest for
ikke licenserede medlemmer, hvor det gælder om
at aflytte flest mulige qso’er og rapportere de af
begge stationer afsendte kontrolgrupper.
7. EDRs diplom tildeles de tre bedste i hver
klasse.
8. Logs skal indsendes til EDRs Traffic Depart
ment, Box 335, Aalborg, med seneste poststemp
lingsdato den 30. dec. 1961.
9. Loggen skal, for at blive godkendt, indeholde:
tid, call, afsendt og modtaget kontrolgruppe, samt
en rubrik for Tr. Dept.s udregninger eller be
mærkninger. Desuden skal loggen foroven angive
den pågældende stations call og qth samt stations
beskrivelse.
Dette gælder for såvel sender- som lytteramatører.
Det er ingen betingelse, men en stor lettelse i
arbejdet, at loggen er ført på de af EDRs Tr. Dept.
anerkendte logblade, der fås hos bogh. Ahrent
Flensborg, Ringsted.
Vi ønsker alle en god test, og håber at ikke
mindst mange af de nye amatører tager del i denne
test, som gennem årene er blevet en hyggelig tra
dition indenfor EDR.
Vy 73 de OZ2NU.
N. R. A. U. testen 1962.
Vi erindrer om NRAU-testen, hvortil SRAL ud
sendte indbydelse i sidste nr. af „OZ“. Vedrø
rende de fuldstændige regler for testen henviser
vi til „OZ“ for dec. 1960. Gør nu en god indsats
for EDR.
ARRL’s 28. intern. DX Contest.
Alle amatører overalt i verden indbydes til del
tagelse i den 28. internationale DX-Contest arran
geret af ARRL. I denne test har du chancen for at
kontakte de manglende stater og distrikter for
WAS og WAVE.
Contesten afholdes i år:
Telefoni: 2.—4. februar og 2.—4. marts 1962 kl.
24,00—24,00 GMT.
Telegrafi: 16.—18. februar og 16.—18. marts 1962
kl. 24,00—24,00 GMT.
Reglerne er uændrede fra sidste år og findes i
jan. OZ 1961.
Logblade kan fås ved henvendelse til ARRL, og
loggene skal indsendes med seneste poststempel
28. april 1962 til
ARRL DX CONTEST
38, La Salle Road,
West Hartford 7.
Connecticut, USA.
PACC-Contesten 1961.
OZ8HC opnåede som eneste danske deltager 231
points i årets PACC-Contest og har modtaget diplom
herfor.
Helvetia-testen 1961.
Fra denne test kan vi berette om følgende pla
ceringer:
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nr.
nr.
nr.
nr.

24
OZ4H 3180 points
33 OY7ML 2347 points
51 OZ6RL 1140 points
79 OZ4RT 168 points

The O 16 Avvard.
Dette diplom t baseret på forbindelser med sta
tioner i Siegen i Vesttyskland efter den 1. jan 1958.
Betingelserne for diplomet er:
a. Stationer i DL DJ DM: 10 forbindelser.
b. Stationer i Europa: 5 forbindelser
c. Stationer i DX: 3 forbindelser.
Forbindelserne kan gennemføres på CW. fone el.
mixed og på alle amatørbånd. Minimum-rapport
RST 338 eller RS 34 er krævet. QSL kræves ikke.
men derimod en liste over de krævede forbindelser
med oplysning om call. dato, tid, rapport og bånd.
Diplomet er også opnåeligt for lvtter-amatører.
Ansøgning samt 4 IRC's skal indsendes til
OV Siegerland,
Box 415,
Siegen, Germany.
DL6LA, DL6NV,
DL9KC, DL9KD.
DJ1QR. DJ2CG,
DJ2TM, DJ2YA,
DJ5QA, DJ5QB,
DJ5YY, DJ6NK

DL6XA. DL60A, DL9KB.
DL9KG, DL9ML., DJ1QM, DJ1QO,
DJ2CR, DJ2HZ, DJ2HJ, DJ2PM,
DJ3TI. DJ4ZN, DJ4ZO, DJ5PZ.
DJ5QC, DJ5QD, DJ5QE, DJ5QG,
DJ6WC. DJ6WD, DJ6ZS.

Nu, hvor julen nærmer sig, ser det ud til, at alle
har nok at gøre. Der er denne gang indgået usæd
vanligt få rapporter, og det kniber også med ny
heder fra udlandet.
Som man må vente, er det efterhånden småt med
DX-erne på de højere frekvenser. Åbningerne er
oftest af ret kort varighed, og de skifter til stadig
hed i retning. På 15 er der intet at høre efter sol
nedgang, og 20 er også for det meste lukket en
timestid efter mørkets frembrud. Der er grund til
at lægge lidt vægt på „for det meste“, for det sker
stadig, at der er stationer på helt til midnat, oftest
afrikanske og sydamerikanske stationer. 40 og 80
er normalt fint sent på natten og i de tidlige mor
gentimer, der er næsten åbent til Staterne hver
dag.
I løbet af december og januar må vi forvente de
gunstigste DX forhold på de laveste bånd. I den
forbindelse kunne det være morsomt at høre, om
der ville være en mulighed for at få genåbnet 160
meter båndet. På dette bånd ville der uden tvivl
være stor interesse for at få nogle danske statio
ner i luften. Selv med lav effekt og krystalstyrede
sendere skulle man kunne komme langt omkring.
Der har ofte været skrevet om stationer i Bhu
tan, uden at det nogensinde er lykkedes ret mange
at få fingre i dem, men nu skulle der igen være en
chance, idet VU2NR agter sig derop engang i januar
62. Hans DXpeditioner plejer at være store succes
ser, så denne gang skulle det nok lykkes at få fat
i disse eftertragtede stationer.
I Laos er der nu i alle tilfælde to aktive statio
ner, nemlig XW8AS og 8AL. 8AS er hørt på 20
SSB omkring 14 z. Det samme gælder XU6AL i
Cambodia.
Fra det sjældne Hollandsk Ny Guinea er JZØML
aktiv på både 15 og 20 meter med enten cw eller am,
QSL kan sendes via RSGB.

Til de mange, der var så heldige at få forbin
delse med den nyligt afholdte Kamaran Island
DXpedition, må det desværre siges, at øen først
vil kunne godkendes til DXCC efter februar 62,
der er altid en ventetid på et par måneder, inden
landet godkendes.
MP4BBW fortæller, at han regner med at have
fået sin nye S/line omkring juletid, og så vil han
også kunne høres på 40 og 80 meter. Der er ingen
tvivl om, at han vil være meget aktiv.
Der er kommet en permanent station på Zanzibar, idet nemlig VQ4FU skal være der et års tid,
hans call er VQ1FU.
7KV fortæller, at VQ9HB på Seychelles er igang
på 20 cw søndag kl. 06 z, tirsdag kl. 13,00 og 17,00 z.
Desværre er der ikke tid til så megen aktivitet,
da senderen er akkumulatordrevet, og disse skal
oplades med en vindgenerator!
KG1FD fortæller, at der er megen aktivite* fra
deres station, de er interesserede i forbindelser med
Europa på de lavere bånd, og deres frekvenser er:
Cw 3,502 og 7,005 mc, ssb er 3,803 og 7,298 mc, med
hensyn til ssb lytter de ofte i de europæiske fonebånd.
Der er i den sidste tid hørt en del Antarctic sta
tioner på 20 ssb ved middagstid, nemlig KC4USB,
4USX og KH6EJL/MM. Da jeg hørte dem, var de
ved at sende julehilsner hjem.
Det kan forventes, at der vil komme regelmæssig
aktivitet fra Revilla Gigedo, idet call’et XE4C er
udstedt til stationspersonalet på øen.
CT3AV er et par gange blevet hørt på 80 meter
ssb med et pænt signal ved midnatstid.
Det ser ud til, at der igen er ved at komme lidt
aktivitet fra Tyrkiet, idet TA2AR har været en del
i luften på 15 am, han har endda sendt kort direkte,
men fremover kan de sendes til PAØWWP.
Båndrapporter: 14 Mc CW:
OZ5DX: HV1CN - KG1FD - TF2WGA - VE8RX 5A1TW - 5A3CAD - VK2GW - VK6SM - ZE1AO.
OZ7BQ: SU1IM - CR9AH - UJ8AC.
OZ7KV: CR7IZ - EA8DO - EAØAB - FB8XX
(Kerguelen) - HV1CN - JA8AJA/MM i Det røde
Hav - JT1KAA - KG1BO - KG6ALK - OX3UD PY’s - SM7BAU/MM i Det røde Hav - VE’s - VK3 VKØVK - UA1KAE begge på Antarctic - VQ8BP
Mauritius - VQ4GT - VQ4RF - VS1JY - VS9MB W’s - ZL’s - ZS’s - YV5AGA - 4X4 - 5A3CAD 5N2JKO - 5R8AD - 6W8BL - 6W8DF.
14 Me SSB:
OZ7BQ: VQ2AT - VE7 - KGl’s - HP3DA - ZE1JT
- ZS5RS.
73, glædelig jul og godt nytår.
OZ7BQ/Joe, Hans Jørgen Rasmusen.
Borgevej 31, Lyngby.

Atter en ganske udmærket måned! Her er nogle
af de flotte resultater på 2 meter:
OZ4KO (Ikast) 8/11: DJ3IP og DJ0AU. 21.11:
PA0NAM,
PA0YDZ,
PA0VOK,
PA0MSH,
PA0ME, PA0AKA (sidstnævnte kørte med 2 watt
input), DJ2OB, DJ6TY, DJ6BN, OZ2AF. 22.11:
SM6PU,
SM7CZR,
OZ8BO,
OZ7UK,
OZ6RO,
OZ6ML, OZ7TW, OZ8AJ, OZ5FS, OZ6JI, OZ4OL,
OZ1DA, OZ4HK. Da sidstnævnte som bekendt be
finder sig på Bornholm, drejer det sig her om en
ganske pæn distance for en indenrigs QSO — hen
ved 300 km.

OZ7BR (Lyngby) hørte 22/11 mange PA og DL
stns med 59 + men kunne desværre ikke sende den
pågældende aften (hvor antennen iøvrigt kun var
2½ meter over jorden!). 23/11 opnåedes QSO med
OZ3NH, OZ7TW, DJ5HG, LA8WF og OZ1EP. Des
uden hørtes et større antal DL stns foruden 4KO og
en af stationerne på Skagen (formentlig OZ9SA?).
OZ8ME (København S) møder op med følgende
log: 21/11: DL6QS, PAØVOK, PAØME, PAØLH,
G3LRP, OZ3VO, OZ9HN, OZ8JV, OZ1GG, G3ILD.
23/11: DM3JA, OZ9SA, DL60S, DJ2DN, DJ1AD,
DL7HM, LA8WF, LA4VC, OZ5SE, OZ4CM.
Endvidere oplyser OZ8ME, at han var med under
aurora-åbningen 28/10, hvor han havde sin første
QSO med OH. Ialt blev følgende stns wkd den
nævnte dato: SM6CLN, SM5AVS, OH1SM, og føl
gende prefixes blev hørt: G, GM, DL, DJ, DM, LA,
OH, SM, ON. PA, SP, UR. Desuden hørtes en SM5
kalde UA1NA.
Og ad en meget betydelig omvej berettes det, at
OZ5BK (Silkeborg) under samme aurora-åbning
opnåede QSO med G5MA.
Det fælles VHF-møde i Malmø den 25. november
gav os lejlighed til, foruden naturligvis først og
fremmest at tilrettelægge testprogrammet for det
kommende år, at få selve testreglerne drøftet
grundigt.
Medens der var enighed om, at det pointsbereg
ningssystem, som UK7 i.g 2 meter klubben i en
længere årrække har anvendt, har så iøjnefaldende
fordele, at vi næppe kan nå frem til noget bedre,
tog det nogen tid at nå frem til et acceptabelt kom
promis m. h. t. reglerne for den årlige juni-test.
Disse har som bekendt gået ud på, at testen om
fatter 2 perioder, der nu løber i umiddelbar for
længelse af hinanden, således at deltagerne har
mulighed for at være i gang hele natten for derved
fuldt ud at kunne udnytte eventuelle muligheder
for DX.
Dette er naturligvis en ganske udmærket ting,
dersom forholdene er fine; men nægtes kan det
ikke, at det stiller store krav, rent fysisk, at holde
sin station i gang i 15 timer i træk, hvad man jo
må gøre, dersom man vil udnytte alle chancer
fuldt ud. Det er næsten en ufravigelig forudsæt
ning at være mindst to mand på stationen, der kan
afløse hinanden.
I praksis har det imidlertid vist sig, at aktivite
ten mellem kl. 04,00 og kl. 07,00 er nærmest nul.
Det må derfor siges, at fordelene ved at have to
perioder i umiddelbar forlængelse af hinanden hid
til ikke har vist sig at være helt så store som ven
tet.
Efter at disse samt forskellige andre synspunkter
var blevet fremført, enedes man om følgende kom
promis: Juni-testen skal bestå af 2 perioder som
hidtil, men 1. periode skal løbe fra 21,00 til 03,00
DNT og 2. periode fra 07,00 til 12,00. Derved har vi
stadig mulighed for at worke eventuel DX om nat
ten, og vi kan udnytte de chancer, der er for conds
i de tidlige morgentimer. På den anden side sikrer
vi os, at der i hvert fald bliver hele 4 timer, hvor
vi kan sove med god samvittighed.
Et andet problem, der blev sat under debat, var
spørgsmålet om anvendelse af VFO på 2 meter
under testen. Der var enighed om, at dette var et
temmelig ømtåleligt emne, og at det ville være
overordentlig betænkeligt at indføre skarpe regler
på dette punkt — for slet ikke at tale om forbud.
Iøvrigt var det jo egentlig slet ikke anvendelsen af
VFO i sig selv, der ved visse lejligheder havde
voldt gene, men udelukkende en uheldig anven-
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delse af VFO. I virkeligheden ser vi vist alle såle
des på den ting, at VFO’er til enhver tid bør bru
ges hensynsfuldt, og da ganske særlig under en
test. „Tail-ending“, som vi kender det fra de lav
frekvente bånd, bør undlades.
Endvidere besluttedes det at henstille til de ama
tører, der deltager i tester, på deres logs at opgive
TX, RX, antennetype samt input. Og så at undgå
splatter!
Her er så den fuldstændige testkalender for det
kommende år:
Juletest 26 12 1961.
09.00—12,00 DNT. De færdigt bearbejdede logs
indsendes til SM7BE, Trastvågen 9, Lund, Sve
rige, og skal være poststemplede senest 2/1 1962.
Se i øvrigt nedenfor.
Martstest 3/3—4/3 1962.
21.00—24,00 og 09,00—12,00 DNT. Logs til SM7BE,
poststemplet senest 16/3 1962.
Junitest 16/6—17/6 1962.
21.00—03,00 og 07,00—12,00 DNT. Logs til OZ7BR,
Borgevej 31, Lyngby, poststemplet senest 29/6
1962.
Julitest 21/7—22/7 1962.
21.00—03,00 og 07,00—12,00 DNT. Logs til SM7BE,
poststemplet senest 3/8 1962.
Derudover har RSGB planlagt følgende tester for
1962:
28/1: 144 Mc/s CW contest.
3/3—4/3: 144 Mc/s open contest; Listeners VHF
Receiving Contest.
29/4: First 420 Mc/s contest.
6 5; First 144 Mc/s field day (falder sammen med
I. A. R. U. Region I VHF contest).
7. 7—8/7; Second 420 Mc/s contest (falder sammen
i. A. R, U. Region I VHF contest).
Regler for juletesten.
Der kan arbejdes på såvel 2 meter og 70 cm, men
. krydsbånds-QSO“ mellem 2 meter og 70 cm gæl
der ikke.
Der udveksles koder af typen 59011 Vejrhøj, hvor
med tilkendegives, at man giver modstationen rap
porten 59, at det er afsenderens QSO nr. 11, og at
positionen er Vejrhøj.
Licensbetingelserne skal overholdes.
Der mi ikke skiftes QTH under testen.
Tidspunktet for hver QSO’s begyndelse skal an
føres i loggen.
Der kan anvendes fone, CW eller MCW.
Der tillades 1 QSO med hver station,
pf ;!:t: antallet udregnes ved ai multiplicere an
tallet af QSO med den sammenlagte distance i
kilometer for hvert bånd, og pointstallene for de
to bånd lægges sammen.
Det henstilles til deltagerne at benytte de offi
cielle
logblade
(Ahrent
Flensborgs
Boghandel,
Ringsted) og at udfylde disse som derpå angivet,
dog med følgende ændringer:
I stedet for GMT anføres DNT.
Under „Remarks" opføres modstationens QTH.
I rubrikken „Points" skrives afstanden i kilo
meter mellem egen station og modstationen, uan
set at den pågældende rubrik også bærer over
skriften „Do not fill".
I stedet for ovennævnte logblade kan dog også
„hjemmelavede" logblade benyttes, når blot disse
skrives tydeligt og med rubrikkerne i denne ræk
kefølge:
DATO, TID, STATION, AFSENDT KODE, MOD
TAGET KODE, MODSTATIONENS QTH, ANTAL
KILOMETER
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For en ordens skyld tilføjes det, at der med ud
trykket „færdigt bearbejdede logs“ menes, at en
log for at komme i betragtning ikke alene må være
udfyldt som ovenfor beskrevet, men at kilometer
antallene må være lagt sammen og multipliceret,
således at det af hver log umiddelbart fremgår,
hvor mange points der kræves.
TVI
Også for en VHF-mand var det godt at læse
indlægget fra OZ5S i sidste nummer af OZ. For
også på 2 meter er der tavshed, så længe bladene
vendes i den blå, blafrende billedbog — hvilket
som bekendt finder sted i aftenens allerbedste
timer. Derfor bør anledningen benyttes til at min
de om, at det for VHF-amatøren gælder om at
undgå trin med 48 Mc — man bør i stedet triple
fra 24 til 72 Mc. Anvendelsen af trin på 36 Mc
kan være farlig, dersom en TV-modtager i nær
heden har en mellemfrekvensforstærker på denne
frekvens. Skærmdåser om alle spoler og anvendel
se af båndfilterkobling mellem rørene kan i høj
grad anbefales, ligeså koaksialkablet i stedet for
twinlead.
Der findes tilfælde, hvor 2 meter stationens sig
nal moduleres i første LF-rør ikke alene i TVog andre radiomodtagere men også i båndoptagere,
grammofonforstærkere,
tunghøreapparater
m.
m.
Her hjælper det at indsætte en stopmodstand for
an styregitteret i forstærkerens indgangsrør, even
tuelt også en keramisk kondensator på op til
200 pF.
De mest drilagtige tilfælde er dog vist nok dem,
hvor signalet fra 2 meter stationen danner et
blandingssignal med en oversvingning fra en ra
diofonimodtagers
eller
TV-modtagers
lokaloscilla
tor. Her kan det ofte være vanskeligt at regne ud,
på hvilken måde den uønskede blanding sker, hvil
ket som regel er en forudsætning for at kunne
kurere ondet. Hvortil kommer, at denne form for
forstyrrelse ofte kan optræde i ret betydelig af
stand fra 2 meter senderen.
En ting er sikker: At ens egen TV-modtager er
fri for forstyrrelser fra ens egen sender, er ingen
garanti for, at man ikke forstyrrer andre mod
tagere.
Endnu een ting er sikker: I tilfælde, hvor TVmodtagerens billede ikke forstyrres, men kun 2
meter stationens modulation kan høres, kan ondet
kureres fuldkomment ved anvendelse af frekvens
eller
fasemodulation.
Disse
modulationsformer
medfører, som ved talrige tidligere lejligheder om
talt her i OZ, i sig selv flere fordele, dersom blot
der i 2 meter modtagerne anvendes en frekvensdetektor.
FM kan som bekendt også modtages på en al
mindelig AM-detektor, undertiden endog med gan
ske udmærket resultat. Men h v o r god eller dår
lig modtagningen bliver med en AM-detektor, er
noget af en tilfældighed. En simpel FM-tilsats,
bestående af 3 stk. 6AK5, 1 stk. 6AL5 og en hånd
fuld modstande og kondensatorer, er vist i QST
for juni 1960 (side 41). Der er ikke eén eneste
spole, altså intet der skal trimmes. Og tilsatsen
er lige god på smalbånds-FM og almindelig bredbånds-FM, som vi kender fra radiofonimodtagere
— den båndbredde, der kan modtages, afhænger
udelukkende af båndbredden af den MF-forstærker, den anvendes sammen med.
Og så til slut: Husk nu at sende log for juletesten
ind i god tid!
Mogens Kunst, OZ5MK.

KØBENHAVN
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 20. november holdt 6NF et foredrag
om „stationsmodtageren". 6NF gav mange gode
ideer om, hvordan man kunne bygge sin modtager
med transistorer og få en fin selektiv og støjsvag
modtager.
Mandag den 27. november havde vi besøg af 61,
som talte om de store krav, der nu til dags stilles
til kommercielt grej på VHF. Man fik mange gode
tips med hjem om frekvensstabilitet m. m.
Programmet:
Mandag den 8. januar 1962: 7HW taler om måling
på og behandling af transistorer.
Mandag den 15. januar 1962: Klubaften.
Mandag den 22. januar 1962: 7EU holder foredrag
om begyndersenderen, en lille og en lidt større TX
Mandag den 29. januar 1962: Klubaften.
Mandag den 5. februar 1962: Vi får besøg af 1LC,
der kalder sit foredrag „Vi starter på 2 meter“.
Mandag den 12. februar 1962: Klubaften.
Mandag den 19. februar 1962: Foredrag.
Mandag den 26. februar 3962: Klubaften.
Mandag den 5. marts 1962: Rævejagtsaften.
Vy 73 es happy xmas de 9BA.
AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastingsvej 46 S, tlf.
Su. 2991.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,30, Strandlods
vej 17.
Siden sidst:
Torsdag den 23. november holdt 61 et udmærket
foredrag om 2 m, TV og BCI fri. Endvidere viste
han os en lækker 2 m TX, som skulle være fuld
stændig fri for BCI. Bare en skam, at der var et
godt program i TV og tillige en smule regn, det
frister jo ikke til at arrangere gode foredrag, når
medlemmerne ikke møder op, så husk at læse OZ
hver torsdag, og se hvad der er på programmet.
Torsdag d. 21. og torsdag d. 28.: Intet møde.
Torsdag d. 4 januar: Klubaften.
Torsdag d. 11. januar: Evt. foredrag.
Torsdag d. 19. januar: Klubaften.
Vy 73 de OZ2XU.

AARHUS
Formand: Cramer, c/o Aarhus Radiolager, Bramersgade 15.
Kasserer: 9QW, Karensvej 35, Brabrand.
Sekretær: 7JN, Fuglsangsallé 51.
Mandag den 6. november afholdt afdelingen gåseog andespil i Ungdomsgården. Der var mødt 42 del
tagere, som havde en hyggelig aften. Der var man
ge præmier, og de amerikanske lotterier havde god
afsætning.
Søndag den 19. november sluttede kampen om
vandrepokalen i rævejagt. Den blev vundet for
tredie gang af 6EJ, som vi gratulerer med det fine
resultat.
Tirsdag den 21. november var der 2 m foredrag,
hvor der blev demonstreret converter og transi
storsender m. m.
Program:
Søndag den 17. december: Alm. rævejagt.
Onsdag den 10. januar: Foredrag kl. 20, Ung
domsgården, Skovvangsvej 127. 2WV fortæller om
dioder til power supply.
Mandag den 29. januar: Foredrag kl. 20, Ung
domsgården. 2LX fortæller om ESB begyndersen
der.
Vy 73 7JN, Jens Erik.
AABENRAA
Året 1962 nærmer sig med hurtige skridt, og af
delingen kan se tilbage på et år med stor aktivitet
og fremgang. Medlemstallet stiger stadig, og afde
lingsarbejdet bliver mere og mere alsidigt. Der er
rævejagter, VHF-entusiaster, HF og LF speciali
ster, for ikke at glemme „festspecialisterne“.
I
håb om, at det må fortsætte i det nye år og
mange år fremover ønskes alle medlemmer og
XYL’s, såvel af lokal afd. som over hele landet, de
bedste ønsker om en glædelig jul og et godt og
lykkebringende nytår. Husk møderne den 21. de
cember og 4. januar kl. 19,30 prc. på Ungdoms
hjemmet.
Vy 73 de 5WK.
BORNHOLM
Ordinær generalforsamling er afholdt den 5. no
vember med dagsorden iflg. lovene.
Mødeprocenten var helt oppe på 55.
Fra bestyrelsen afgik formanden 4KA samt 3GL,
begge grundet manglende tid til foreningsarbejdet.
Den nye bestyrelse består nu af følgende:
Formand: 4DB.
Kasserer: 4PM.
Sekretær: 4EM,
samt 4HC og 4HF som blev genvalgt.
Under evt. blev det oplyst, at P. & T. har opsagt
deres lejemål i vort klubhus pr. 31. marts 1962.
Vor okonomi bliver derfor strammere, og man må
forvente kontingentforhøjelse i 1962.
løvrigt afvikledes det hele under hyggelige for
mer, og vi sluttede med en kop kaffe.
Vinterens program er nu tildels fastlagt. Møde
aftener som vanligt 1. og 3. onsdag hver måned.
Byggeaftener er indledt foreløbig med transisto
riseret målegrej.
I
januar håber vi at få 2KP herover en lørdag
aften med foredrag om TVI og BCI. Herom senere
meddelelse pr. post.
Senere forsøger vi et genopfriskningskursus i
nødvendig matematik og de vigtigste formler.
Vi forventer stor mødeprocent.
P. b. v.
OZ4DB, Egon.
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ESBJERG
Som lyn fra en klar himmel kom meddelelsen fra
kommunen om. at vi skulle afgive vore lokaler fra
nytår grundet nedrivning.
Vi er nu uden lokaler og må indtil videre ophæve
alle arrangementer. Nærmere i næste OZ.
OZ6SB.
HOLSTEBRO
Formand: OZ1CN. Kasserer: OZ8NH.
Afd. lokaler: Danmarksgade 1 over gården.
Arrangementet den 7, november, hvor OZoOF
fortalte transistorteknik, var noget af en oplevelse,
der havde vi sandelig fået fat på en ekspert. Ende
lig holdt vi julemøde 5. december.
Månedens arrangement:
2 m aften, hvor de kendteste af omegnens aktive
VHF amatører fortæller om, foreviser og demon
strerer noget af deres grej.
Bestyrelsen vil gerne ønske medlemmerne en god
jul og et godt nytår. 8NH, 2HS, 6EO, 1IH, 1CN.
På gensyn, 73 1ICN.
HOLBÆK
Når disse linjer læses, har Holbæk-afdelingen væ
ret på besøg hos OZ1S i Asnæs. Der bliver intet
møde på „Dannevirke" denne måned.
Hermed
ønsker
Holbæk-afdelingen
alle
EDR’s
n edlemmer en glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73 de OZ7OU.
HORSENS
Klubhus: Østergade 108.
Formand: OZ9SH, Søren Chr. Hansen, Kraghsvej 49, tlf. 2 15 67.
Næstformand: OZ9ER, Erling Nielsen, Strandpro
menaden 38.
Kasserer: OZ4GS, Svend Sørensen, Borgmester
vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær: Poul E. Berthelsen, Mimersgade 5 C,
tlf. 2 665 58.
OZ3SK, Egon Gadeberg, Læsøegade.
Siden sidst:
Som omtalt i sidste nr. af OZ havde vi i sinde at
„fyre“ et byggeprogram af for vore licenserede
medlemmer, nemlig en sender i „løs vægt“.
Affyringen lykkedes, selvom „braget" godt kunne
have været lidt større, men nu er vi altså begyndt,
og punkt 2 er også snart klar.
Så er året jo snart gået, og vi slutter af med at
ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår!
På gensyn og -hør i 1962.
Det faste program:
Mandag kl. 20,15: Teorikursus.
Onsdag kl. 20,15: Byggeaften, juniorer.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften, seniorer.
Søndag kl. 9,15: Rævejagt.
Månedens arrangement for januar måned:
Torsdag den 18. januar kl. 20,15: Kortbølgeamatøren i arbejde.
Nærmere om denne aften i det lokale program.
Vy 73 PB.
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ODENSE
Vore kurser er allerede i fuld gang med IS del
tagere til CW og 14 til teknik. Eventuelle efter
nølere kan stadig nå at tilmelde sig på Krassbjerggården hver tirsdag mellem kl. 19—21.
Torsdag den 23. november afholdtes Odense afde
lingens årlige generalforsamling med deltagelse af
25 medlemmer (23 pct.) Aftenen forlob roligt uden
større scener. Et ganske kort referat skal her gives:
Efter valg af 8LD som dirigent aflagde formanden
6RL beretning om de arrangementer, der har været
siden sidste GF. Herunder nævntes 8 foredrag og
et lynkursus til A-prøven. Den største del af beret
ningen bestod i redegørelse af de lokaieprobiemer.
som vi har haft, og som vi endelig nu har fået en
løsning på, idet civilingeniør J. P. Koch har stillet
et dejligt stort lokale til rådighed for afdelingen.
Her blev der delt en kortskitse ud til medlemmerne
visende
beliggenheden
samt
vigtigste
buslinier.
Skitsen søges optrykt i janaur OZ. således at med
lemmerne altid har den ved hånden. Denne nyhed
vakte forsamlingens store interesse og var vel med
virkende til medlemmernes positive indstilling over
for kontingentforhøjelsen under pkt, 4. En nær
mere redegørelse herfor findes i den udsendte
meddelelse. Herefter aflagde kassereren det revi
derede regnskab, som blev enstemmigt godkendt
af GF. Dirigenten 8LD havde næppe udtalt punkt
5, valg af bestyrelse, før der fra generalforsamlin
gen lød: Genvalg. 7KV og 8NO stod for valg. men
indvilgede i at fortsætte. Den samlede bestyrelse
er som følger: Formand 6RL, næstformand 7KV,
kasserer 7HJ, sekretær 2RH og bestyrelsesmedlem
og repræsentant for ræveudvalget 8NO. Som sup
pleanter valgtes 6AF og genvalgtes 8LD. Som revi
sor genvalgtes 8WP og 1W som revisorsuppleant.
Under eventuelt havde 8NO ordet, hvor han rede
gjorde for den sidste sæsons rævejagter og klagede
over den efterhånden ringe deltagelse. GF blev
enige om i den nye sæson at finde en hel ny form
for rævejagter samt udvide byggeaftenerne til spe
cielt bygning af rævemodtagere. 8NO overrakte
herefter førstepræmien for onsdagsjagterne til 8LD,
og andenpræmien skulle 3SH have haft, dersom
han havde været der.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og tak
kede for en god og saglig debat, hvorefter kassere
ren inviterede på kaffebord grundet hans gode lune
den aften.
Vy 73 2RH.
LOLLAND-FALSTER
Denne gang var det Børge Løkke, der gav en af
ten, og det gjorde han godt, derfor siger vi dig
tak. Børge viste sine ca. 300 lysbilleder fra sit op
hold i Gaza, og fra sine besøg i Libanon, Syrien og
Israel, forevisningen var udmærket ledsaget med en
beretning om rejsen og om forholdene dernede, og
jeg tror, det gav stof til eftertanke, hvor har vi det
dog godt.
Også tak til dig, 3VH, for husly, synd, at du ikke
selv kunne være med.
Aftenen, der afsluttedes på Ebsens hotel med kam
meratligt samvær over en kop, vistnok andalusisk
bjergmocca, hånd- og topplukket og båret ned på
æselryg, samt de obligatoriske ostemadder, varede
til midnat, før man fandt det passende at bryde op.
Også tak til de medlemmer, der ved deres frem
møde viste arrangementet interesse.
7NA.

LOLLAND-FALSTER
Vi holder juleferie til sidst i januar, hvor vi hå
ber at kunne få 2KP ned og holde et foredrag om
2 m converter.
B. K. Løkke, sekretær.
NYBORG
Torsdag den 2. november havde vi foredrag om
ESB, især om opbygning af ESB-sendere. Fore
draget blev holdt af OZ7KV. Efter foredraget de
monstrerede OZ8LD sin hjemmelavede ESB-sender,
som iøvrigt fungerede ufb. Det var en hyggelig og
lærerig aften, og vi siger jer begge to tak.
Lørdag den 18. november stod der igen foredrag
på programmet. Det var OZ5RO og OZ4AO, som
dannede rammen om en hyggelig aften. 5RO holdt
et interessant foredrag om EDR i gamle dage og op
til dato.
Efter foredraget viste OZ4AO nogle glimrende
film fra forskellige rævejagter.
Vi siger jer begge tak for en virkelig amatør
aften.
Desuden har vi fået anskaffet et Eico gitterdykmeter til afdelingen. Det vil sikkert blive brugt
flittigt i vinter.
Det var alt, og så
programmet:
Torsdag den 4. januar: Alm. mødeaften (morse).
Torsdag den 11. januar: Alm. mødeaften (morse).
NÆSTVED
Formand: OZ8BO, A. Christoffersen, Herlufmagle.
Undervisningen i teori og morse er nu i fuld
gang, foreløbig i lejet lokale på Jernbanegades
skole, lokale 4, hver fredag 19,30—22,00. Første
aften var der 12 elever, og der er flere ledige plad
ser. Vi havde håbet at lægge ud i eget lokale, men
vi venter stadig på grønt lys fra ejeren. Endnu en
amatør har i dag aflagt prøve hos P. & T. og fik
OZ9NB som kaldesignal. Til lykke, Henning.
Vy 73 og på gensyn. 7HZ.
VIBORG
Torsdag den 23. november havde vi auktion, hvor
der blev omsat en masse grej til meget, meget små
priser, så vi regner med at gentage aftenen engang
efter nytår, hvor vi så håber, at der vil blive noget
mere tilslutning, for den var det noget sløjt med.
Afdelingen regner med, at rævesenderen er fær
dig omkring nytår, så vi håber, at de forskellige
medlemmer allerede er godt i gang med at bygge
rævemodtager.
Bestyrelsen ønsker alle glædelig jul og et godt
nytår med tak for året, som svandt.
Vy 73 3JE.
Indregistrerede modtagerstationer pr. 1/12 1961:
Medl.nr. DR-nr.
8100 1212 Hans Sørensen, Lodsvej 40, Hvidovre.
7947 1213 Jørgen Lundsgaard, Pasopvej 72, Svend
borg.
7903 1214 Niels Klit Christensen, Danmarksgade
28, Aalborg.
8091 1215 Rudy Jensen, Parkallé 38, Brøndby
øster.
7794 1216 Søren Ploug, Steinsgade 8—10, Odense,
8095 1217 Niels Frolich, Roskildevej 8, Taastrup.
7976 1218 Sigurd V. Kristensen, Riishøjvej 7,
Aalborg.
8150 1219 Kurt Guldbæk Sørensen, Engvejen,
Vinderup.

8161 1220

Jørgen Østberg, Mosegaardsvej
Gentofte.
8207 1221 Jørgen Frimand, Mosegaardsvej
Gentofte.
8043 1222 Carl Christian Andersen, Absalonsvej
31, Holbæk.

107,
117,

NYE MEDLEMMER
8238 Jørgen M. Brodd, St. Kongensgade 133, 1.,
København K.
8239 Peter Hinrichsen, Løgumbjerg, Løgumkloster.
8240 Flemming Rasmussen, Århusgade 42, 2. tv.,
København Ø.
8241 Bent Mogensen, Vesterallé 29, Vrå.
8242 Kjeld Jørgensen, Spicasallé 19, 1., Kastrup.
8243 Poul Erik Uth, Ryvej 10, Virum.
8244 Martin Olesen, Skjulhøjallé 28, 1. th., Van
løse.
8245 E. Schmelling, Æblevej 16, København F.
8246 Palle Rosenkjær Hansen, Marienlystvej 6,
Odense.
8247 Ole Grill Henriksen, Østerbæksvej 25,
Odense.
8248 Ole Heigård Sørensen, Klosterbakken 3,
Odense.
8249 Niels-Erik Nielsen, Underød, Bråde.
8250 Per Conradsen, Nørreallé 4, Assens.
8251 Joachim Giebel, Plantagevej
33, Tønder.
8252 Thomas Nielsen, Lille Strandvej
6 B, 4., Hel
lerup.
8253 Werner Hansen, Slotsgade 30, Åbenrå.
8254 Fenrik S. B. Andersen, FLD 601, Box 77,
Skagen.
8255 G. Sørensen, Skyttevej 35, Fredericia.
8256 Sigvald Graversen, Fuglsang
7, Åbenrå.
8257 Henning Andersen, Sejerøvej
6, Esbjerg.
8258 OZ7IH, H. Brusen, Johan Wilmannsvej 9,
Lyngby.
8259 J. Degn, Rosenvej 28, Sundby, Nykøbing F.
8260 René Olsen, Emilsvej 29, Glostrup.
8261 Bent E. Isaksen, Vassingerødvej, Lynge.
8262 Mogens Clausen, Søndergade 2, 1., Sakskøbing
8263 Sonny Nielsen, Vestervang 17, Sakskøbing.
8264 Erik Bering Elming, Strandvej 138 C, Helle
rup.
8265 Knud Munk Jensen, Krik, Vestervig.
8266 Eivind J. Jørgensen, Bjergegade 14, 2., Hel
singør.
8267 Erik Munk Laursen, Uffesvej 20, Bolbro.
8268 Svend Bendix, Hyldegårdsvej 6, Charlottenlund.
8269 V. Hundevadt, Eskærhøjvej 33, Haderslev.
8270 Jørn Buur Thuesen, Brorsonsvej 21, Herning.
8271 Svend E. Pasgaard, Ålykke 4, Holstebro.
8272 Torben Høyer Andersen, Saturnvej 9, Århus.
8273 Lars Liisberg, Bindesbøllsvej 23, Charlottenlund.
8274 Henning Andersen, Finsensgade 13, Herning.
8275 J. Lund Christensen, Slagelsegade 20, 1.,
København 0.
4156
6011
6436
7690

Atter medlem.
Jørgen Kjeldsen, Vitus Beringsvej 26, Ålborg.
OZ5PD, P. Dantoft, Holsteinsgade 16, Odder.
OZ5VP, Villy Pedersen, Langgade 37, Stege.
OZ9AE, Preben Aabaand, Tonysvej 45, Charlottenlund.
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OZ8I, R. Brun Jørgensen, Bernhard Bangsallé 4, lejl. 64, København F, ex København 0
2461 OZ5T, M. Blichfeldt, Krumstien 12, Herlev,
ex Kastrup.
3871 OZ3EO, Ejler Olesen, Dons, Almind, ex Kø
benhavn N.
4106 OZ5HF, B. H. Frederiksen, Birkevej, Birk.
Herning, lokal.
4202 OZ5KZ, Chr. Nørgaard, J. P. Jacobsensgade 3,
Thisted, lokal.
5594 OZ8JR, J. Eilsgaard Rasmussen, Dæmningen
5, Valby, ex København K.
5805 OZ2WG, K. Aage Nielsen, Grethesvej 4, 1.,
Brabrand, ex Odense.
5935 OZ6AR, Svend Andersen, Kværndrup Vænge,
Kværndrup, ex Stenstrup.
6165 OZ6KK, Kresten Kristensen, Marselisboulevard 79, 3., Århus, lokal.
6202 OZ3SI, Sv. Lindstrøm Pedersen, Jasminvej 12,
Køge, ex Grønland.
6359 OZ4NJ, 517891 Nielsen, 3 RKKMP/1. TRA,
kasernen, Vordingborg, ex Århus.
6624 Bent Larsen, Søndergårds Allé 26, Esbjerg,
ex Grønland.
6652 OZ6HT, Anker Hertz, Nærum Hovedgade 109
D/2 mf., Nærum, ex København 0.
6756 OZ7HX, M. Lynge Petersen, Ørgårdsallé 3,
Gimsing, Struer, lokal.
6934 OZ6OH, Ole Hasselbalch, c/o R. Brosard, Du
Fourstrasse 110, 2, Biel, Schweiz, ex Twann,
Schweiz.
7013 OZ9HG, H. Aa. Mortensen, Ægirsvej 18, Fre
dericia, ex Marstal.
7030 OZ7OMR, Polyteknisk Radiogruppe, 0. Vold
gade 10, København K, ex København SV.
7249 OZ2WD, J. Simonsen, c/o Dehli, Harrestrupvang 18, Valby, ex København V.
7285 J. O. Retz Johansen, Torvet, Give, lokal.
7303 L. Bachou Johannesen, Lindsnakkevej 10,
Åbenrå, ex Nyborg.
7388 491281 Maulitz, Radio-Radarklasse R10 hold
331, Konstabelskolen, Ballerup, ex Horne, Fyn.
7478 Egon Nicolaisen, Tværgade 1, Bedsted, Thy,
ex Ranum.
7485 J. K. A. Hansen, Nørre Bjert, Kolding, lokal.
7563 OZ3KB, 498125 Brejning, JTGR, 2. TGBNT,
Vestre-SKT, Langel.gades kaserne, Århus,
lokal.
7583 Henning Jacobsen, Solsortevej 8, 1. Tåstrup,
lokal.
7599 OZ5SI, S. E. Kjærsgaard, Søndervangsvej 34,
Glostrup, lokal.
7633 Poul Troest, Fyrrevej 13, Roskilde, ex Jyde
rup.
7755 Leif Christensen, Korsevænget 55, Ringsted,
lokal.
7764 F. 0. Golubow, Worsåesvej 3, 4. th., Køben
havn V, ex Horsens.
7771 A. H. Wulff, Hjarnø, Horsens, ex Randers.
7802 J. R. Glistrup Nielsen, Teknisk Kollegium,
Dalgas Aveneu 8, Århus, lokal.
7801 OZ3VG, Anni F. Hansen, Nørre Bjert, Kol
ding, lokal.
7841 PM/Andersen, CLD 12. TGBTN, Langelands
gades kaserne. Århus, lokal.
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7867 A. Bjørn-Jensen, Østerbrogade 23. Løgstor.
ex Esbjerg.
7883 Bent Lynggård, Ålborggade 26. 5., Århus, ex
Hvidbjerg.
7937 RK 517543 Rasmussen. Telegrafmekanikerskolen. Ryvang kaserne. Kbh. 0. ex Sjørslev.
8015 OZ8KF, K. E. Andreasen, c o installatør Mor
tensen. Skads, Esbjerg, ex Tjæreborg.
8122 M. M. Nielsen. Ringerlodden 9. Glostrup, ex
Hvidovre.
8150 FKE 491591 Sørensen. 1. ESK 2. deling. Re
krutskolen Sjælland. Ballerup, ex Vinderup.
8156 FKE 491316 Madsen. 50341 B. Flyvevåbnets
Konstabelskole. Ballerup, lokal.
8255 G. Sørensen. Poppelvej 3, Fredericia, lokal.
OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28.
Farum, tlf. 95 11 13. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej
15, Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63,
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ7EU, Poul Størner, Hultbergsallé 8, Søborg, tlf.
98 05 41.
OZ2MI, Fru Mimi Engberg. Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. 85 31 44.
OZ5GB, B. Bruun, Kattehalevej 7, Birkerød, tlf. 8136 06.
OZ6RL, U. J. Krarup, Carl Baggers Allé 35, Fruens
Bøge.
OZ5LD, Leo Dam, Hald Ege, Viborg.
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67.
OZ2KH, Kr. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4.
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111, (aften) 7652.

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

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

Afleveret til postvæsenet den 15. december 1961.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

