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Trykt kredsløb — eller hvad?
Af OZ7AQ.
Trykte kredsløb — printed circuits, strøm
tryk og alle de andre betegnelser, der hæftes
ved ætsede ledninger på en isolationsplade —
er på mode. Vi har her i OZ bragt noget om
emnet (se Værkstedsteknik af OZ6PA i sep
tember og oktober 1961). Selve fremstillingen
af et „print" ud fra den rå plade lader sig
ret let gøre på amatørbasis.
Har trykt kredsløb så nogen fremtid for
sig? Ja, det kommer sandelig an på, hvad
formålet er.
Skal man fremstille en serie apparater —
fra et halvt hundrede til mange tusind styk
ker — vil man vel i dag uden tøven vælge
trykt kredsløb, i hvert fald når det drejer
sig om apparater til almindelige underhold
ningsformål. De store fordele er den billige
fremstilling og den meget store ensartethed
fra eksemplar til eksemplar.
Manglerne viser sig i virkeligheden først
i en senere fase af apparatets levetid — når
de uundgåelige reparationer kommer. Fejl
finding kan være overordentligt besværlig;
bl. a. kan der forekomme usynlige brud på
„ledningerne", og da sådanne fejl hyppigt er
periodiske, kan man let forestille sig de kva
ler, dette kan forårsage for den stakkels ser
vicemand. Udskiftning af komponenter kræ
ver en langt mere tidsrøvende teknik, end
man er vant til fra den gammeldags chassisog monteringstrådsmetode.
Den mekaniske stabilitet af et „chassis",
bestående af 1,5 mm bakelitlaminatplade
(„pertinax") er ikke særlig fremragende. Alle
disse forhold taget i betragtning er det egent
lig ikke så mærkeligt, at mange fabrikker
for måleudstyr, og professionelt udstyr er
særdeles tilbageholdende med at indføre den
nye teknik i produktionen!
Men så amatørerne da. Er trykt kredsløb
noget for os?

Hertil må man vel nok svare nej. Det er
ærlig talt temmelig vanskeligt at få øje på
nogen fordele herved, når man kun vil frem
stille eet eneste eksemplar.
Er trykte kredsløb da ikke fikse og tids
besparende? Jo, det er de, men først når ap
paratet er helt færdigudviklet! Et print egner
sig mindst af alt til at udføre eksperimenter
på. Ud- og indlodning af komponenter er be
sværlig, og foliet løsner sig let fra pladen
ved gentagne lodninger samme sted. Det er
også besværligt at ændre ledningsføringen,
og hvis først man har boret ledninger over og
har indsat andre i form af „lus", er der ikke
meget tilbage af det fikse udseende, og i ste
det for at være tidsbesparende er printet ble
vet en klods om benet på konstruktøren.
Selv hvor det drejer sig om at kopiere et
fuldt gennemprøvet apparat, er det tvivl
somt, om det for eet styks skyld kan betale
sig at føre det over på print. Det er slet ikke
noget helt lille arbejde at planlægge led
ningsføringen, og muligheden er stadig til
stede for ubehagelige overraskelser på grund
af uønskede koblinger.
Hvad skal vi da gøre — især ved transi
storopstillinger, der jo ikke rigtig egner sig
for chassiskonstruktion?
Der er naturligvis mange løsninger, og en
hver kan jo vælge den, der passer ham bedst.
Nogle af de metoder, jeg selv har anvendt i
tidens løb, kan dog måske have interesse.
Det trykte kredsløb kan „efterlignes" ved
at bruge en BPL-plade (bakelitpapirlaminat)
på 1,5—2 millimeters tykkelse, der forsynes
med rørnitte-loddeøskner. Hullerne bores, så
rørnitten netop kan presses i, og pladen læg
ges med loddefligene nedad på en plan jern
klods. Med en kørner slås rørnittens udragen
de del op, så den bliver konisk, og nitningen
fuldføres med slag med en let hammer. Med
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Fig. 1.
Dette er strømskemaet for en mikro
fonforstærker, der er velegnet som for
forstærker foran en rørforstærker, der
skal have en følsomhed på ca. 0,5 volt.
Transistorerne kan være OC 603, OC 71
eller
lignende.
Spændingsforstærknin
gen var i modellen ca. 2000 gange, sva
rende til 66 dB.

DYNAM.
MIKROF.

200 Ω

Fig. 2.
Således kan forstærkeren i fig. 1 monteres.
Modstandene er Vitrohms ½ W 10 %, kon
densatorerne på 10 nF og 0,1 μF er med poly
esterf olieisolation. De to fritsvævende elek
trolytkondensatorer til højre anbringes oven
over de øvrige komponenter, som antydet ved
nummeringen
af
loddeterminalerne.
Hvis
komponenterne
på
loddes
efter
fastskruning
af montagelisten, kan terminal 8 bruges som
støttepunkt for 10 nF kondensatoren i stedet
for 10, idet modstanden flyttes fra 8 til 16.
Herved bliver opbygningen endnu mere kom
pakt.

lidt øvelse fås gode nitninger, hvor materialet
ikke er flækket (hverken pladen eller nitten!)
Hemmeligheden ligger — foruden ved hånde
laget — i at vælge en nitte af den rette læng
de, ca. 1 mm mere en pladetykkelsen. Almin
delige rørnitter uden flige kan også bruges,
idet man så lodder direkte i nitten. Et eksem
pel på konstruktion efter denne metode kan
ses i OZ for marts 1957 side 40 fig. 20
(OZ7AQ:
Rævemodtager
med
transistorer).
Ledningsføringen findes her på bagsiden, og
da der bruges isoleret monteringstråd, har
man jo den fordel frem for printet at kunne
krydse ledningerne, hvilket gør det hele me
get lettere.
Senere er jeg imidlertid gået helt over til
at benytte færdige montagelister, der kan fås
i mange bredder og med forskellige typer
terminaler til at lodde på. En særlig praktisk
bredde er 60 mm. loddeterminalerne sidder
ca. 5 mm inde, hvilket giver en passende af
stand mellem to overfor hinanden siddende
til montage af de allerfleste gængse kompo
nenter — transistorer inklusive. Man tager
en længde, der godt må være noget længere,
end man regner med at få brug for, og be
gynder f. eks. bagfra i diagrammet med op
bygningen. Hvert trin kan afprøves, når det
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er monteret, og når man er færdig, kan li
stens overflødige del let skæres af.
Man kan bygge kompakt, så komponenter
ne ligger i flere lag, eller bruge mere plads,

0,5 mm isolation
Fig. 3.
Fastskruningen af montagelisten på chassis eller
lignende kan foretages med mellemlæg af isola
tionsplade, som her vist. Den tykke mellemplade
behøver naturligvis ikke være så bred som her.

„De skønne spildte kræfter" eller talekvalitet
på radioforbindelser
Frit efter DL6YS i DL—QTC. Oversat og bearbejdet af OZ7JQ.
Der er i de seneste år sket væsentlige æn
dringer af den teknik, der anvendes til over
førelse af tale. Bl. a. har de store landes mili
tære og civile teknikere lagt et større arbej
de i udforskningen af hvilke forudsætninger,
der er afgørende for en radioforbindelses sik
kerhed. Vi amatører er imidlertid på nogle
områder meget konservative! Kunne denne
artikel være medvirkende til en mindre for
nyelse, ville min egentlige hensigt være op
fyldt.
Forfatteren indleder med følgende „guld
korn", der straks giver tonen an:
Videnskabeligt arbejdende teknikere und
går sædvanligvis udtrykkene „god" og „dår
lig", når de skal karakterisere apparaters
egenskaber. Udtrykkene er flertydige og be
skriver kun dårligt det, man ønsker at vide.
Hvad er nemlig „GOD MODULATION"??
Drejer det sig om en radiofonisender, skal
det nok helst være Hi-Fi-kvalitet, men dre
jer det sig derimod om en amatørsender, bør
dette
snarere
undgås,
udelukkende
fordi
disse egenskaber ikke medvirker, men egent
lig MODVIRKER den samlede forståelighed
af en given senders talekvalitet. Hvordan
dette hænger sammen forklares i det føl
gende.
(Forklaringerne i DL6YS’ indlæg er meget
omfattende og ledsaget af adskillige kurver
m. m. Disse udelades, og kun hovedsynspunk
terne gengives af pladshensyn).
Talens forståelighed over en given radio
forbindelse er i første række afhængig af
støjniveauet på modtagersiden. På kabelfor
bindelser findes metoder til fjernelse af disse

ulemper, men på en modtager lader proble
merne sig ikke løse på simpel måde. DERFOR
må der på sendersiden tages forholdsregler,
der
kan
fremme
signal-støj-forholdet
på
modtagerside.
Da selve sprogets bestanddele indeholder
meget varierende energimængder, vil bære
bølgens modulationsgrad som bekendt præ
ges heraf. I bedste fald bliver resultatet af
„op til 100 % modulation" en gennemsnitlig
modulationsgrad i nærheden af 50 % 1). Er
NYTTEVIRKNINGEN kan forhøjes bl. a.
ved at hæve den gennemsnitlige modulations
grad (ved hjælp af diverse begrænsnings
arrangementer), eller ved en almindelig for
højelse af senderens modulerede output.
OGSÅ for amatørmodtagere er udviklin
gen i de seneste år gået i retning af stadig
smallere båndbredde. Dette medfører i reg
len en beskæring af det højfrekvente spek
trum, som udsendes af senderen. Efter demo
dulationen bliver der derfor i almindelighed
kun en rest tilbage af det, der oprindelig kom
fra senderen. Eks.:
Ind på antennen kommer et signal med
talefrekvenser fra 50 til 8000 Hz. Efter MF
bliver resultatet måske kun 50 til 3000 Hz.
Talen lyder mørkt og er vanskelig at læse.
Havde nu yderligere det udsendte f. eks. mak
simal modulationsgrad omkring 4000 Hz, så
ville resultatet være endnu dårligere. Trods
den kendsgerning, at senderen moduleres
„op til 100 %“, må den med rette på den
ovennævnte
modtager
karakteriseres
som
„svagt moduleret".

så det bliver lettere at udskifte, fjerne og
indsætte nye komponenter. Hvor det er nød
vendigt,
indsættes
forbindelser
med
alm.
PVC-isoleret monteringstråd. Fig. 1 viser et
eksempel på kompakt montage efter denne
metode (en mikrofonforstærker, der vil blive
beskrevet i et kommende nummer).
På passende steder gøres plads til skruer
ne, der fastholder listen til chassis, skærm
plade eller lignende. Det er nødvendigt enten
at hæve listen over dette (5—10 mm) ved
hjælp af afstandsrør eller at have et mellem
læg af f. eks. 0,5 mm isoleringsplade. Skal
det være helt godt, bruges et ekstra mellem

læg af mindre bredde for at undgå, at listen
bøjes ved tilspænding, se fig. 2.
OZ for januar d. å. viser en konstruktion,
hvor der anvendes færdige montagelister.
Man kan jo imidlertid også fremstille disse
selv, se OZ april 61 side 115.
Til højfrekvens er metoden måske nok
mindre god. Den løsning, jeg mener bedst
egnet, håber jeg at kunne præsentere OZ’s
læsere for i et kommende nummer.
Konstruktionsmetoden er lige så vigtig som
diagrammet — i visse tilfælde vigtigere! Er
der derfor nogen, der har gode forslag hertil,
så kom venligst frem med dem!

!) Snarere 20—30 s/o. TE.
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En 100 °/0 modulationsindikator
Diagrammet er der vist ikke meget at sige
om. Man indstiller først indikatoren, uden
HF, ved at dreje på potmeteret, til glimlampen lige netop lyser. Derefter sætter man lidt
moduleret HF på dioden. Hvis man module
rer 100 % eller derover, vil lampen blinke.
Virkemåden er følgende:
Når man kobler HF på dioden, vil spæn
dingen på gitteret se ud som ved a + den
faste gitterforspænding: Glimlampen vil gå
ud.

Nu kobles 100 % moduleret HF på, og
spændingen på gitteret vil se ud som ved c +
den faste gitterforspænding. I det øjeblik at
modulationsspidsen når op på 0 V, vil man
jo kun have den faste gitterforspænding på
gitteret, og så giver lampen altså et blink.
Hvis man drejer potmeteret mere ned mod
stel, end der hvor lampen lige netop lyser,
vil man få blink uden for 100 °/o modulation.
Det gavner ikke at sætte den sædvanlige 100
pF over 1 Mohm modstanden. Indikatoren vil
blot bruge mere HF.
Jeg har kun brugt et forældet rør som EF6,
fordi det nu lå i rodekassen. 6AK5 el. lign.
vil vel også kunne bruges. Pas på ikke at
brænde dioden af.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

Tips

Derefter modulerer man svagt. Nu vil
spændingen på gitteret se ud som ved b +
den faste gitterforspænding. Den ensrettede
HF vil ikke nå op på 0, og derfor lyser glim
lampen stadig ikke.

Ved nybygning kan det betale sig at mær
ke chassiset udfor hver rørterminal med for
eks. rød lak — A — SG — G1 o. s. v.
Det gør byggearbejdet hurtigere, fejlmon
teringsprocenten mindre, og så er det hur
tigere at foretage fejlsøgning ved et evt. sam
menbrud af stationen!
Ligeledes bruger industrien (og andre!) rød
lak til f. eks. at låse møtrikker efter påskruning — det er jo ikke altid tandkransskiver
forefindes lige ved hånden!
OZ5NU.

Modtager en amatør under sådanne betin
gelser rapport på svag mod., vil reaktionen
ofte blive, at han øger sin modulation med
det resultat, at der følger måske en begræn
set forbedring af forståeligheden, men nu
kommer der i tilgift overmodulation med der
til hørende splatter på nærliggende kanaler,
og måske reagerer nu de omkringboende
BCL!
Løsningen af disse vanskeligheder ligger
i forbedringer OGSÅ på sendersiden, derved
at den udsendte tale i modulatoren indskræn
kes til et bestemt frekvensomfang, for på
denne måde at tilpasse sig modtagerens be
grænsede båndbredde. Det optagne frekvens
område formindskes, og forstyrrelser på nær
liggende QSO forringes. Læseligheden på
modtagerside forøges betydeligt, når visse
krav opfyldes, hvorimod talens naturlige ka
rakter mister en del. (Det skulle dog ikke
være af større betydning for at gennemføre
en DX-QSO, om modparten skulle være i

stand til at genkende OZ-NN’s så karakteri
stiske Alt).
Den kendsgerning, at modulationsområdet
500 til ca. 2000 Hz bidrager med ca. 92 °/o til
almindelig tales forståelighed, syntes desvær
re stadig at være uopdaget af et stort antal
amatører. Man støder hyppigt på telefonista
tioner med et modulationsområde på 6000, ja
endog 8000 Hz er ikke sjældent. Sådanne sig
naler virker naturligvis stærkt forstyrrende
i nabolaget, men desuden er de bogstaveligt
vanskelige at læse på modtagere med bare
rimeligt begrænset båndbredde.
Så vidt DL6YS, der iøvrigt giver en ind
gående beskrivelse af talens og de enkelte
lydes karakter under modulation. Han anvi
ser principielt en løsning til begrænsning af
amplituden ved hjælp af to modsat koblede
dioder.
Tillad os at anmode teknisk redaktør om et
par tips i den retning, og det samlede resul
tat kunne måske blive flere og bedre QSO
for os alle.
OZ7JQ, Jørgen.
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All-band sender uden båndskift - for
AM og CW
Af Bent Larsen, OX3BL.
Den i det følgende beskrevne lille sender
er egnet for begyndere og andre, der ikke
har så megen erfaring og lyst til at vikle
spoler. Den er både let og billig at lave, og
er den rigtigt monteret, skulle den køre,
straks der kommer spændinger på. Der be
nyttes hverken udskiftelige spoler eller kom
pliceret spolecentral, derimod 2 multibåndtanke, og for at forenkle afstemningen, er
disse endda koblet på en fælles aksel. Ialt
skal der kun fremstilles 4 spoler, og parvis
er disse næsten helt ens.
Af hensyn til simplificering og stabilitet er
senderen konstrueret til krystalstyring, men
efter en simpel ændring af oscillatoren kan
en stabil VFO i stedet tilsluttes krystalfat
ningen. Modulatoren er af „carriercontrol“typen, den har rigelig forforstærkning til en
krystalmikrofon. Modulationsgraden er 80—
90 °/o.
Ved en anodespænding på 450 volt er maxi
malt input ca. 50 watt CW og det samme på
modulationsspidserne ved AM. Øges anode
spændingen til omkring 650 volt, stiger input
til 75 watt, hvad der er absolut maximum, et
enkelt 807 bør belastes med, dersom lang
levetid forventes.
Da senderen kun måler 17,5X30X32,5 cm,
kan den let stå i en bogreol.

Diagrammet, fig. 1.
Senderen har 3 trin og starter med en
6AQ5 i den kendte tritet oscillatoropstilling.
Anodekredsen udgøres af L1—C10, der kan
afstemmes fra 3,5 til 7,5 MHz. Man kan her
udtage enten et 80 meter krystals grundfre
kvens eller anden harmoniske. Til 10 og 15
meter er det nødvendigt med et 40 meter
krystal, medens et 80 meter do. giver rigelig
udstyring til PA-trinet på de øvrige bånd.
Oscillatorens
svingningsgrad,
og
dermed
krystallets belastning, kan ændres med andre
værdier for Cl, der evt. kan være en lille
trimmer, 5—25 pF.
Næste rør, der også er en 6AQ5, virker
som multipler og driver. Røret er parallelfødet via RFC2; som belastning bruges C18a
—b, L2 og L3, der er en multibåndkreds.
Den dækker områderne 3,5—7,5 MHz og 14—
30 MHz.
R6 er nødvendig til dæmpning og stabili
sering af både V2 og V3. Samtidig undgås
vanskeligheder med sporing mellem de to
multibåndkredse. Udelades R6, er der store
muligheder for ustabilitet, især på de lavere
bånd, hvor alle tre trin måske arbejder på
samme frekvens. Min sender var stabil uden
R6, men til gengæld kneb det med sporingen.
Dette havde til følge, at der ved tuning frem
kom to dyk i PA-rørets anodestrøm, det ene

Senderen set fra oven. Bemærk, at parasitkredsen
RL1 er monteret direkte på topklemmen. RFC3 ses
nærmest bagbeklædningen, den er monteret på en
hjemmelavet nylon stand-off.
Skærmdåsen
ovenfor
instrumentet
indeholder
L1.
Spolen nærmest firegangskondensatoren er L2, ne
denfor den ses L3. Pertinaxpladen til venstre for
L2 bærer R7, R8 og C12. Bemærk gennemførings
bøsningen til 807, den lille hvide dims mellem denne
og L2 er C11. Da disse fotos blev optaget, var mo
dulatoren endnu ikke monteret. Den er udført med
trykt kredsløb, men kan selvfølgelig laves på nor
mal vis. Anvendes drejekondensatoren fra BC 654
som C18, skal der laves et stop, ellers kortslutter
pladerne, når kondensatoren er helt inddrejet. Stop
pet ses på C18’s forplade.
Forpladen: Knapperne er fra venstre mod højre,
øverste
række:
Meteromskifter,
udstyringskontrol,
multibåndtuner.
Anden
række:
LF-potentiometer,
funktionsomskifter,
x-tal,
oscillatortuning,
PAloading. Nederste række: Mike input, kontrollampe,
afbryder og nøglejack.
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Fig. 1. Diagram og stykliste.
*) C 33 er parallelforbundet med 807’s glødetråd.
C1 — 30 pF, C2, C6, C11, C22 — 100 pF, C3, C4, C5,
C7, C8, C9, C12, C13, C15, C27 — 1 nF/600 VW,
C14, C16, C33 — 1 nF/2 kVW micalex, C17 — 500 pF
drejekondensator, modtagertype, C18 — 4X165 pF
drejekondensator, C19, C21, C23, C24 — 500 pF/600
VW, C22 — 50 μF/25,.VW, elektrolyt, C25 — 8μF/
350 VW, elektrolyt, (226 50 nF/600 VW, C28, C29,
C30, C31, C32 — 0,5 μF/600 VW, C34 — 5-20 pF dre
jekondensator, J1 — nøglejack, J2 — skærmet mi
krofonjack, J3 — coaxjack, J4 — multistik, mindst
6 terminaler, L1 — 11,5 μH, L2, L4 — 2,9 μH, L3,
L5 — 6 μH, L6 — 5,1 μH, viklet i forlængelse af
L5’s kolde ende, RFC1, RFC2, RFC3 — 2,5 μH, R1,

R4, R20 — 100 kohm ½ W, R2 — 100 ohm ½ W, R3
— 22 kohm ½ W, R6, R7 — 22 kohm 2 W, R5 — 40
kohm potentiometer 2 W, R8, R9, R10 — se tekst,
R11 — 12 Mohm 1/4 W, R12, R15 — 510 kohm ½ W,
R13 — 1 Mohm potentiometer, R14 — 5,6 kohm ½ W,
R16, R19 — 1 Mohm ½ W, R17 — 5 kohm ½ W,
R18 — 2,2 Mohm ½ W, S1 — 3 polet omskifter, 3
stillinger, bryde før slutte, S2 — 2 polet omsk. 2
stillinger, bryde før slutte, S3 — afbryder 250 V/
2 A, V1, V2 — 6AQ5 eller EL90, V3 — 807 eller
QEO6/50, V4 — ECC83, V5 — ECC82, X1 — krystal,
se fig. 5., RL1 — 4 vindinger 0,8 mm blank tråd,
som form 50 ohms modstand ½ W.

hvor driverkredsen var i resonans, og PA-røret følgelig trak max. gitterstrøm, det andet
dyk forekom, når PA-trinet var i resonans.
Der var ingen tvivl om fejlens art, idet de to
dyk lå ganske tæt, ca. 5 graders drejning af
firegangskondensatoren.
For på en nem og effektiv måde at kunne
regulere
udstyringen
(gitterstrømmen)
til
PA-røret, er der brugt et potentiometer, R5,
til regulering af V2’s skærmgitterspænding.

og belastning af senderen kan varieres med
C17 på 500 pF, den er af almindelig modta
gertype.
Senderen arbejder FB med en dipol (72
ohms fødeledning) — selvfølgelig forudsat di
polen passer til det bånd, der er i brug. Også
mere tilfældige tråde har været forsøgt med
held, men af hensyn til dæmpning af harmo
nisk udstråling, bør man jo nok bruge en
antennetuner, i alle tilfælde hvis antennen
ikke i sig selv er afstemt til det benyttede
bånd.

Via C8, Cll overføres signalet til V3, der
er en 807. Det kunne lige så godt have været
en 6146 eller tilsvarende, men det havde jeg
ikke. Dette rør er også parallelfødet, og ano
dekredsen består af en multibåndtuner ma
gen til den, der anvendes i V2’s anode. C34
bruges til at bringe de to tunere til sporing.
Da begge kredse er galvanisk sammenkob
lede (C18c—d, L4 og L5), er kun een link
påkrævet, nemlig L6. Antennens kobling til
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Funktionsomskifteren.
SI har 3 stillinger, nemlig CW — stby og
tuning — AM. Ved CW nøgles alle tre rør i
katoden, man kan derfor arbejde med fuld
break-in. Nøgling af oscillatoren synes ikke
at give nævneværdig klik.
Ved indstilling af senderen sættes S1 i sin
midterstilling, og nøglen trykkes ned. PA-

Fig. 3.

Stykliste:
C1, C2, C3, C4 — 48 μF/450 VW. C5, C6, C7, C8,
C9, C10, C11 — 0,1μF/600 VW.
F1 — finsikring m. holder 250 V/1 amp. F2 —
finsikring m. holder 250 V/250 mA.
J1 — SM19 multistik.
L1, L2 — 125 mA/350 ohm/15 H. Bech-Hansen type
1987.
RI, R2, R3, — 15 kohm/10 watt.
TI — 2X300 V/350 mA/5 V 6 amp. Bech-Hansen.
VI — 5R4GY, 5U3GB, 80, el. lign.
Kl, Z2 — ventiler, 300 V/125 mA.
NE1, NE2 — 220 volt glimlamper med holdere.

rørets
skærmgitter
er
her
jordforbundet,
hvorfor røret kun vil trække lidt eller ingen
anodestrøm. Det er absolut påkrævet, at den
anvendte omskifter er af „bryde før slutte"
typen.
I AM stillingen lægges alle katoder til stel,
og PA-rørets skærmgitter til modulatoren.
Modulatoren.
Indgangsrøret er en ECC83 med begge sy
stemer i kaskade, der er rigelig forforstærk
ning til en krystalmikrofon, men om ønsket
kan forstærkeren jo ændres til enhver mikro
fontype.
Ved brug af små overføringsblokke er der
indført basafskæring.
V5b er også en dobbelttriode, ECC82; V5a
virker som infinite impedance-detektor, den
afgiver en jævnspænding over sin katode
modstand
svarende
til
lavfrekvenssignalets
positive spidser.
V5b er en katodefølger, den får sin styre
spænding fra V5a’s katode, følgelig må dens
udgangsspænding også være af omtrent sam
me størrelse som lavfrekvenssignalets positi
ve spænding. Styrespændingen tilføres git
teraflederens kolde ende, men da der samti
dig tilføres gitteret lavfrekvens fra V4b, vil
spændingsfaldet over katodemodstanden R20
også indeholde en lavfrekvenskomponent.
Som følge af katodefølgerens lave udgangs
impedans er modulationens linearitet excel
lent. Man må her huske, at PA-rørets skærm
gitter udgør en stærkt varierende belastning,
fordi skærmgitterstrømmen ikke vokser line
ært med spændingen. Det undrer iøvrigt, at
man i den ny håndbog har udeladt emnet
skærmgittermodulation, det er trods alt en

af de simpleste modulationsmetoder,
lige er den let at indstille.

og

til

Skal 100 % modulation opnås, må skærm
gitteret drives negativt i forhold til katoden.
Til trods for at den her viste modulator ikke
kan afgive lavere spænding end 0 volt, er
modulationsgraden alligevel meget høj, nem
lig 80—90 %. Modulatoren har iøvrigt en del
til fælles med den af 3Y i OZ december 1959
beskrevne.
En forudsætning for at modparten kan få
det fulde udbytte af ens signaler er, at hans
modtager er i stand til at følge de hurtige
spændingsvariationer,
som
modulationstypen
her forårsager. Han skal med andre ord be
nytte AVC med meget lille tidskonstant. Kan
han ikke det, må han afbryde sin AVC og
foretage
volumenindstilling
med
sin
„RFgain" alene.
Strømforsyning.
Et
milliamperemeter
af
drejespoletypen
kan ved hjælp af omskifteren S2 stilles til at
måle enten PA-rørets gitter- eller anodestrøm. For at kunne bruge standardmodstan
de som shunte, er instrumentet koblet som
voltmeter. Der er ikke anført værdier for R8,
R9 og R10; disse afhænger af det anvendte
instruments indre modstand. Shuntene tilpas
ses således, at fuldt udslag er 10 mA og 200
mA, henholdsvis for måling af Ig og la.
Egentlig kunne man nøjes med et billigt
blødtjernsinstrument i serie med anodespæn
dingen og så se bort fra måling af gitter
strømmen. Dette instrument kan så passende
have fuldt udslag for 200 mA; S2, R8, R9 og
R10 bortfalder da.
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Her ses bundmonta
gen. Øverst til venstre
sidder J4 med C28, C29,
C30, C31 og C32, der
udgøres af 2 tredob
belte blokke i metal
hus. I nederste venstre
hjørne
ses
C17,
og
ovenover C16, L5 og
L4. Begge 6AQ5 ven
der
gitterbenene
bag
ud mod bagbeklædnin
gen.

Den ensretter, der agtes anvendt til sende
ren, må kunne afgive minimum 100 mA ved
højspændingen og cirka 80 mA ved de 250
volt. Glødestrømmen andrager 2,6 amp. ved
6,3 volt. Med de her anvendte rør kan gløde
kredsløbet let ændres til 12,6 volt, se fig. 3b,
og strømmen bliver da 1,3 amp.
Hvis ens ensretter kun kan afgive 4 til 600
volt, men omkring 200 mA, kan de 250 volt
fremskaffes via en seriemodstand. Denne for
bindes mellem terrninal 4 og 5 enten i ens
retteren (Jl), eller i senderens J4. Det er et
spørgsmål om, hvor man helst vil have var
men. For at have en rimelig sikkerhedsfak
tor, bør modstanden være af 40 watts typen.
Ensretteren.
I fig. 2 er vist en simpel ensretter, der kan
levere de fornødne spændinger og strømme.
Spændingen fra hele T1's sekundær ensret
tes i en gratzkobling, hvis 2 elementer udgø
res af ensretterrøret, de 2 andre er venti
lerne. Da sekundæren afgiver 2X300 volt,
bliver højspændingen 600 volt. Fra sekundæ
rens midtpunkt aftappes de 300 volt.
Højspændingsfiltret er med chokeindgang
og 2 serieforbundne elektrolytter af 450 volts
typen. De 300 volt filtreres i et normalt filter
med C-indgang.
Da der ikke afbrydes for ensretteren i sen
depauserne, er bleedere for begge spændinger
påkrævet, her R1, R2 og R3.
Den benyttede HT-trafo afgiver hverken
6,3 eller 12,6 volt, så en ekstra trafo til glø
despændingen var desværre nødvendig (T2).
Begge trafos er uafhængigt sikret på pri
mæren. Finsikringer er shuntet med glim
lamper, som lyser op, hvis sikringen smelter.
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Ensretteren er ikke forsynet med nogen
afbryder, denne sidder på senderens forplade.
Med dette arrangement kan ensretteren me
get praktisk anbringes andet steds end sende
ren.
Sender og ensretter er indbyrdes forbundet
med multistik og kabel. 6 korer er nødvendi
ge. Jeg har brugt multistik fra SM19, men i
mangel af sådanne gør et par oktalsokler
god fyldest, ny multistik er jo kostbare.
Eventuelt kan sender og ensretter bygges
på samme chassis, og man slipper da for før
nævnte problem.
Justering.
Af fig. 5 ses hvilke krystaller der kan an
vendes på de forskellige bånd, idet der kan
dobles i oscillatoren og dobles, triples eller
quadruples i multiplerrøret.
X-tal

Ose. trin

Mult. trin

FA

3,5
3,5/7
3,5/7
7
7

3,5
3,5/7
7
7
7

3,5
7
11
21
28

3,5
7
14
21
23

Fig. 5.

Inden der sættes spændinger på senderen,
vil det være klogt, om man med sit gitterdykmeter har kontrolleret, at alle afstemte
kredse dækker de områder, de er beregnet
for. Tag det ikke så tungt, hvis multibåndtunerne tilsyneladende ikke sporer helt ved
efterkontrolleringen, gitterdykmeteret er sik
kert ikke ens belastet ved disse prøver, og
dels har vi endnu ikke rørt C34. Nu anbrin

Fig. 4.
Boreplan for forpladen.

ges et 80 meter xtal i sin fatning, S1 stilles
på stby/tuning, meteromskifteren i gitter
strømsposition, C18 næsten helt inddrejet,
udstyringskontrollen R5 til maximal udsty
ring. Spændingerne kan nu tilsluttes, og nøg
len kortsluttes, så begge hænder er fri. Ved
afstemning af C10 må man være opmærk
som på, at der er resonans to steder, nemlig
foruden 80 m også 40 m. Nu afstemmes C18
til maximalt meterudslag, pas på ikke tage
fejl af et af de andre bånd. Herefter anbrin
ges en kunstantenne over J3, en 40 watts
pære kan bruges, men en induktionsfri mod
stand på ca. 70 ohm er at foretrække. Så stil
les S2 til anodestrøm, og S1 til CW. Afstem
nu C34 til største dyk, medens belastningen,
ved afstemning af C17, holdes på omkring
100 mA.
Når senderen puttes i kasse, er det nødven
digt at trimme C34 igen; til dette formål må
der være et hul i kassens side. Brug isoleret
trimmenøgle.
Forudsat belastningen under trimning har
været ren ohmsk og omkring 70 ohm, holder
justeringen på alle bånd.
807’s normale gitterstrøm andrager 3,5 mA
ved CW og 4 mA ved fone, disse data bør
overholdes.
10 meter findes, når C18 er næsten helt
uddrejet, derefter følger 40, 15, 20 og 80 me
ter, dette er normalt for tunere af denne art.
En stor del af komponenterne er brugte, de
stammer dels fra en ophugget BC-654 sender,
og dels fra en do. SM19. C18, der er på 4X
165 pF, er hentet i førstnævnte.
Chassiset.
Fotografierne viser, hvordan chassiset er
lavet, og fig. 4 viser forpladen med dens vig

tigste mål. Det kan betale sig at mærke op på
forpladens bagside, så kommer der færre rid
ser på fronten. Sørg altid for at have en avis
eller et stykke gammelt tøj under og ryst det
flittigt, bare en enkelt filespån på bordet er
nok til at ødelægge en ellers pæn plade. Der
er brugt 2 mm aluminium, men jeg tror 1½
mm havde været robust nok. Den udvendige
kasse (ikke fotograferet) er lavet ud af eet
stykke zink, der efter bukningen er nittet
sammen i bunden. Under boring i alumini
um smøres godt med sprit; er hullerne større
end 5 mm, bør der lægges en med sprit gen
nemvædet klud mellem bor og plade. Efter
at alle hullerne var boret, blev pladerne sle
bet med fint smelgellærred. Inden finpolerin
gen smøres pladerne over med fed olie. For
pladen er behandlet med carborundum og en
korkprop, således at den kommer til at ligne
en slagterforretning.
Som det fremgår af fotos, er 807 monteret
horisontalt. Det er af største betydning for
stabiliteten, at dets fatning IKKE forsænkes i
skillevæggen. I stedet monteres den på et par
afstandsstykker, netop så lange, at termina
lerne ikke har mulighed for at kortslutte til
stel. Umiddelbart ud for gitterbenet bores et
5 mm hul, som forsynes med keramisk gen
nemføringsbøsning.
Katodeledningen,
glødeog skærmgitterspændinger er alle afkoblede
lige ved rørsoklen, ledningerne er ført gen
nem chassiset gennem en gummitylle. Chas
siset har alle fire kanter ombukket, disse er
forsynet med huller med 1/8“ gevind, og her
til er for- og bagplade fastspændt. Kassen,
der skrues fast til sideflanger og skillevæg
gens topflange, er forsynet med huller, der
korresponderer
med hullerne i flangerne.
Skillevæggen er anbragt 14 cm bag forpladen.
*
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Begyndersiden:

To-rørs modtager for 80 og 40 meter
Her har vi så resultatet af Erik og Old-Timers
overvejelser.
Vi
præsenterer
modtageren
som
en selvstændig konstruktion, uafhængig af den
tidligere beskrevne (OZ maj 1961) LF-forstærker og ensretter.

I en række af de seneste numre af OZ har
vi forsøgt at gengive nogle af de mange og
lange (måske for lange?) overvejelser, der
ligger bag konstruktionen af en modtager,
der er egnet som den nye amatørs første. Der
er sikkert mange begyndere, der ikke vil fin
de svar på alle spørgsmål i den følgende be
skrivelse, og i så tilfælde må det anbefales at
søge tilbage i de foregående OZ’er.
Diagrammet. Modtageren er en super med
regenerativ detektor, opbygget omkring to
moderne dobbeltrør af typen ECF 80, der —
som typebetegnelsen angiver — indeholder
en triode og en pentode i samme glaskolbe,
med novalbund (9 stifter) og for 6,3 V glødespænding. Der findes altså ialt f i r e rørsy
stemer, som benyttes på følgende måde:
Første rørs pentodedel anvendes som blan
dingsrør, idet antennesignalet tilføres styre
gitteret,
og
oscillatorsignalet
påtrykkes
skærmgitteret. Rørets triodedel bruges som
oscillator, denne er af colpitts-typen.
Andet rørs pentodedel er koblet som rege
nerativ detektor, triodedelen er LF-forstærker.
Antennekredsen, der dækker fra 3,5 MHz til
godt 7 MHz i eet område, er lavet så enkelt,
som det kan gøres. Antennen tilkobles over
en lille variabel kondensator, hvorved det
bliver muligt at tilpasse praktisk talt alle an-

Fig. l.
Knapperne
i
øverste
række:
Til
venstre
LF-styrkekontrol
Ris),
i
midten
afstemning
(C6),
til
højre
forkreds
(C1).
Nederste
venstre
hjørne:
Tilbagekoblingskontrol
(R7).
Højre
nederste
hjørne:
Antenne
kobling (C20). I midten forneden:
Telefonbøsninger
for
tilslutning
af
hovedtelefon
eller
ekstra
LF-for
stærker.
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tenner bedst muligt på begge bånd — noget
der gør det muligt at udnytte modtagerens
begrænsede følsomhed fuldt ud under alle
forhold.
Oscillatoren og dennes tilkobling til blan
deren kan nok heller ikke laves meget enk
lere, det skulle da være ved at bruge en Hartley-oscillator, hvor udtaget på afstemnings
kredsen er et udtag på spolen, hvorved C4 og
Co erstattes af en enkelt kondensator. Det er
dog en skønssag, hvad der er simplest at lave!
Frekvensområdet er valgt således, at både 80
og 40 meter dækkes u d e n spoleskift (5200—
5500 kHz).
I blandingsrørets anode er indskudt en
kreds, afstemt til mellemfrekvensen, der er
ca. 1700 kHz. Såvel denne som detektorkred
sen er hjemmeviklet, ikke så meget for at
spare
en
fabriksfremstillet
MF-transformer
som for at kunne indstille koblingen mellem
disse to kredse, der skal kobles noget løsere
end sædvanligt.
Grunden hertil er, at godheden Q af de
tektorkredsen stiger til en meget høj værdi,
når man trækker tilbagekoblingen an, og her
ved
stiger
samtidig
koblingsgraden.
Hvis
koblingen er for kraftig, resulterer dette i
stærkt overkritisk kobling, længe inden den
maksimalt anvendelige følsomhed er nået,
hvorved selektiviteten bliver dårligere end
nødvendigt. Koblingen er induktiv og varie
res ved at ændre på afstanden mellem spo
lerne, men netop på grund af, at koblingsgra
den er ubestemt (afhænger af tilbagekoblin-

JORD

Fig. 2.
Strømskema. Tallene ved rørelektroderne er stift
numrene, regnet i retning med uret, nr. 1 er den
første efter det største mellemrum. Bemærk, at C6
og C2 0 skal opspændes isoleret fra chassis.
Stykliste.

C1 Prahn lufttrimmer, FTL 180-2c-la.
C2 0,1μF 125 V, polyester eller oliepapir.
C3 , C10, C1 1 , C16 100 pF keramisk.
C4, C5 200 pF keramisk.
C6 Prahn lufttrimmer, FTL 30-2c-la.
C7 , C12 50 pF keramisk.
C8 trimmer 3—30 pF eller keramisk kond., tilpasset
+ 100 pF keram.
C9 50 nF oliepapir, 400 V eller polyester.
C13 4 μF/320 V elektrolyt.
C14 0,1 μF 400 V polyester eller oliepapir.
C15, C19 10 nF 400 V polyester eller oliepapir.
C17 25 μF/30 V elektrolyt.
C18 5 nF oliepapir eller polyester.
S2 0 15 pF lufttrimmer m. aksel, Torotor nr. 401
type PT12.
R1, R4 220 ohm 10% ½ W.
R2 , Ri 4 1 kohm 10 % ½ W.
R3, R5 , R9, R10 51 kohm 10 % 1 W.
R6, R8 1 Mohm 10 % ½ W.
R7
kulpotentiometer 0,1 Mohm kurve I (lineært),
Vitrohm P254.
R11, R13 100 kohm 10 % ½ W.
R12 kulpotentiometer 1 Mohm kurve II (højreloga
ritmisk), Vitrohm P254.
2 stk. spoleform Prahn nr. 5013.
2 stk. spoleform Prahn nr. 5014.
4 stk. fod for do., Prahn nr. 4300.
2 stk. skruekerner, ferrit, Prahn nr.
50972 (til MF).
1 stk. skruekerne, jernpulver, Prahn
nr.509/1
(til forkreds).
1 stk. støttebuk, f. eks. Radio Parts nr. 3150-FGA 6
(til V2).
1 stk. støttebuk, f. eks. Radio Parts nr. 3150-FR 6
(til V1).
2 stk. støttebuk, f. eks. Radio Parts nr. 3125-A301
(til C13, R10, tilslutningskabel).
2 stk. isolerede telefonbøsninger.
1 stk. antenne-j ordstik.
1 stk. nylon-kabelbøjle (til aflastning).
Diverse gennemføringsbøsninger eller tyller.
Tr. LF-transformer eller tonedrossel, størrelse gan
ske ukritisk, den her anvendte er Lübcke LO106. En 20 kohm 1 W modstand kan også an
vendes.
2 stk. novalfatninger.
2 stk. rør, ECF 80, Philips.
1 stk. finindstillingsskala.

1 stk. isoleret koblingsled, f. eks. Radio Parts nr.
5958.
4 stk. knapper for 6 mm aksel.
Chassis og forplade iflg. tekst (Betafon Radio).
Bærevinkel for C6, 1,5 mm aluminiumsplade.
Skruer, skiver, møtrikker samt monteringstråd
(M49).
Samtlige
dele
(fabriksnye),
inklusive
chassis
og
forplade, men uden rør og finindstillingsskala, kan
indkøbes for ca. 100 kr., hvortil ensretterens pris
naturligvis må lægges. Et byggesæt til en sådan
kan erhverves for kr. 55,- (OZ8AZ). Totalprisen vil
kunne holdes omkring kr. 200,- ved indkøb hos OZ’s
annoncører.
Spoletabel.
Ref. Form
L15013
L2 5013
L3 L4 5014

tråd
0,3 lak
0,3 lak
20x0,05

vdg. tal kerne

bemærk.
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509/1

2 vdg. i hvert hak

24½

ingen
509/2

3 kamre á 40 vdg.

120

hele formen udnyttes

lodbar
litze

Fig. 5.
Målskitse af vinkel for C g . Pas på at der bliver
tilstrækkelig luft omkring rotorens leje, så kort
slutning
undgås!
Højden
af
kondensatorens
op
spændingshuller
over
chassis
skal
naturligvis
af
passes efter skalaen.
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Fig. 3
Modtageren
set
bagfra.
Forkredsen ses yderst til
venstre,
derefter
blanderog oscillatorrør og oscil
latorkreds. Til højre ses
detektorog
LF-røret,
LF-styrkekontrol
og
LFtransf ormer.

gens stilling) er spoleafstanden ret ukritisk.
Detektoren
er
koblet
ligesom
oscillatoren,
blot med den forskel, at pentodens skærm
gitter anvendes som oscillatoranode. Skærm
gitterspændingen kan varieres med potentio
metret R1, hvorved „oscillatoren" kan brin
ges til at gå ind og ud af sving. Tilbagekob
lingen skal kunne gå blødt ind og ud af sving,
for lige omkring det punkt, hvor dette sker;
har modtageren sin største følsomhed. Derfor
er det også vigtigt, at denne indstilling er
„båndspredt" så meget som muligt, og at
svingningerne starter og stopper ved nøjag
tig samme indstilling. Disse krav er opfyldt
fuldt ud her, takket være at detektoren ar
bejder på en lav, fast frekvens.
På pentodens „rigtige" anode får vi det de
tekterede og forstærkede LF-signal, der yder
ligere forstærkes i triodedelen og føres til en
hovedtelefon af den almindelige højohmstype
(2X2000 ohm).
Man kan udmærket ombytte de to systemer
i røret, så trioden arbejder som detektor og
pentoden som LF-forstærker, men dette med
fører ingen særlige fordele, ikke engang be
sparelse af komponenter Det er dog ikke prø
vet i praksis.
Mekanisk opbygning.
Modtageren er bygget på et ganske almin
deligt standardchassis med målene 250X150
X65 mm, materialet er 1,5 mm aluminiums
plade.
Forpladen
måler
270X180X2
mm.
Chassiset kunne sagtens have været en hel
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del mindre, men det e r nu rart at have god
plads, især hvis man ikke har nogen videre
erfaring i elektrisk montagearbejde. Den vi
ste Eddystone-skala kan med fordel erstattes
af en LK-knap, hvis en sådan kan skaffes,
men iøvrigt er der jo mange andre løsninger
på skalaproblemet.
Den anvendte placering af komponenterne
på chassiset giver mulighed for senere at
bygge et MF-forstærkerrør ind med meget få
ændringer i den bestående trådning. Selv om
placeringen af de større dele er langt fra at
være kritisk på nogen måde, bør man derfor
alligevel ikke afvige alt for meget fra den på
fotografierne viste af hensyn til en senere
udvidelse.
Elektrisk opbygning.
Detektor- og LF-rørets komponenter er i så
vid udstrækning som muligt monteret direkte
på rørfatningens loddeflige, idet korte direk
te forbindelser næsten altid giver de færreste
kvaler. Som yderligere støttepunkt bruges et
„juletræ", hvis fod er fastspændt med en af
de skruer, der holder rørfatningen. Under
den anden skrue lægges en tre- eller firedob
belt loddeøsken, hvortil alle stelforbindelser
for dette rør og dets komponenter føres, også
fatningens midterrør.
Blandings- og oscillatorrøret er monteret
på lignende måde, her anvendes en flerpolet
loddestøtte med keramisk isolation af den
type, der passer ned i fatningens midterrør.
Alle afstemningskondensatorer loddes fast på

Fig. 4.
Modtageren set nedefra.
Detektorkredsen
er
nær
mest
forpladen,
afstanden
mellem de to spolers cen
trer er ca. 50 mm. Strøm
forsyningskablet
er
fast
loddet
til
to
3-polede
støttebukke nederst i ven
stre hjørne.

spoleformens fod, der er forsynet med to frie
loddeflige samt én, der stelforbindes automa
tisk.
De
to
drejekondensatorer
anbringes
over chassiset ved siden af de tilhørende
spoler,
antennekoblingskondensatoren
sidder
under chassiset.
Ledningerne til MF-kredsen i blanderens
anode bliver ret lange ved den her anvendte
monteringsmåde. Men det gør ikke noget,
når man blot husker at stelle afkoblingskon
densatoren ved blandingsrøret.
Kablet til ensretteren er fast monteret,
det kommer ud gennem et hul forsynet med
isolationsbøsning i chassisets bagkant, hvor
også antenne-jordstikket er monteret. Telefo
nen tilsluttes på forpladen.
Afprøvning.
Hvis modtageren er loddet rigtigt sammen,
skal den spille med det samme, når der kom
mer spænding på. Med en nogenlunde rime
lig antenne tilsluttet, og tilbagekoblingen
trukket
an
lige
over
svingningsgrænsen,
skulle man kunne høre adskillige stationer,
selvom ingen af kredsene står helt rigtigt.
Første MF-kreds samt antennekredsen trim
mes nu til størst styrke. Man kan nu lytte lidt
frem og tilbage over det område, oscillatoren
tillader, for at få lidt fornemmelse af hvor
dan modtageren fungerer.
Nu skal oscillatoren lægges ind, så modta
geren dækker 80 meter området. Har vi rå
dighed over et eller andet måleapparat, der
kan give et signal på en kendt frekvens fra
sig, kan vi først lægge MF’en ind på 1700 kHz,
men den nøjagtige værdi er underordnet, så

længe MF’en er noget under 1750 kHz =
halvdelen af 3,5 MHz. Den svingende detek
tors 2’den harmoniske skulle jo ikke gerne
falde indenfor båndet.
Trimmesignalet må ikke være for kraftigt,
da det i så tilfælde vil kunne blokere detek
toren. Bruger man et gitterdykmeter, kan det
være nødvendigt at stille det i temmelig stor
afstand fra modtageren eller fjerne dennes
antenne.
Med et signal på 3,5 MHz skal oscillatorens
afstemningskondensator være drejet praktisk
talt helt ind. For at finde frem til den helt
nøjagtige værdi af kredsens parallelkapaci
tet kan man forbinde en trimmer over C6.
Den kan så evt. senere erstattes med en lille
keramisk blok. Antennekredsens kondensator
C1 skal også være drejet helt ind, her trim
mes med jernkernen til størst styrke. Så
mangler vi blot at kalibrere skalaen, men her
slår et gitterdykmeter ikke til. Hvordan kali
breringen klares afhænger af, hvad hjælp
man kan få.
Skift til 40 meter foretages blot ved at
dreje Ci omtrent helt ud. Det 100 kHz brede
amatørbånd vil findes omtrent midt på ska
laen og må kalibreres separat.
Modtagerens anvendelse.
Når man lytter på CW-båndene, stilles til
bagekoblingen lige over svingningsgrænsen,
er man ude efter AM-fonestationer, stilles
lige under. Ved ESB skal detektoren svinge
så kraftigt som muligt, uden at det går for
meget ud over følsomheden. Stationerne opsøges med C6 ved indstilling af hovedskalaen,
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Forforstærker for grammofon, som også
skulle kunne anvendes som mikrofonforstær
ker, efter „Intermetall". Der skulle ikke være
noget i vejen for at anvende transistorer af
andet fabrikat, men i så fald vil det måske
være nødvendigt at ændre lidt på basisforspændingsmodstandene (dem der har forbin
delse direkte til - 12 V).

Begyndersiden . .
og forkredsen stilles efter til størst styrke.
Er der tale om meget svage stationer, prøver
man med forskellige indstillinger af antenne
kondensatoren, idet forkredsen stilles efter
for hver ændring.
Den viste LF-styrkekontrol er egentlig ikke
nødvendig, og hvis den bruges, skal det ske
med omtanke og nogen forsigtighed. Detek
toren overstyres nemlig let af kraftige signa
ler, og hvis man forsøger at dæmpe de kraf
tigste CW- og ESB-stationer ved at dreje ned
for volumenkontrollen, bliver resultatet ikke
videre godt. Styrken bør reguleres i et trin
før detektoren, men vi har jo hverken HFeller MF-forstærker, så den eneste mulighed
er at dreje på antennekondensatoren eller
simpelthen at forstemme forkredsen, hvilket
også i praksis viser sig at være udmærket i
de allerfleste tilfælde.
De, der har været vant til en „almindelig"
detektormodtager (retmodtager), vil blive for
bløffet over, hvor meget behageligere en
modtager efter dette princip er at have med
at gøre, og hvor meget mere ensartet den op
fører sig fra den ene ende af båndet til den
anden og på de to forskellige bånd. Tilbage
koblingen røres faktisk kun, når man skifter
mellem de forskellige modulationsarter, den
normale betjening foregår med afstemnings
knappen og styrkereguleringen (forkredsen!).
LF-kontrollen vil. som regel stå i max. stil
ling, når hovedtelefon benyttes, men er rar
at have når der kobles en højttalerforstærker
efter.
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Hvis modtageren ikke virker ordentligt,
bør man først og fremmest gå alle forbindel
ser efter samt efterse, om lodningerne er lyk
kedes. En kold eller manglende lodning kan
forårsage
mærkelige
fænomener.
Parasit
stopmodstandene i de tre mest kritiske gitre
kan m å s k e udelades, men da de ikke gør
nogen skade, er det klogt at tage dem med.
Hvis en opbygning anvendes, der afviger fra
den viste, kan det godt være, at parasitstop
perne skal være endnu større end her.
Hvis der viser sig vanskeligheder, bør man
kontrollere gløde- og anodespænding, hvis
dette ikke allerede er sket. Det er iøvrigt
klogt at få alle komponenter målt igennem,
inden de monteres, også kondensatorernes
isolation! Og glem ikke, at for svagt signal
kan skyldes en defekt eller for svagt magne
tiseret hovedtelefon eller en højttaler med
delvis kortsluttet svingspole. Normalt må
man dog have lov til at gå ud fra, at nye
komponenter er i orden, men det kan ske, at
en modstand er mærket forkert, og selv om
fejlprocenten for fabriksnye komponenter er
uhyre lille, er den der dog. Har man erfa
ring med fejlfinding, tager man normalt den
lille risiko, men begynderen har ikke denne
erfaring og bør derfor sikre sig på forhånd.
Iøvrigt skulle der ingen fælder være, når
man følger anvisningerne. Der er ingen kob
lingsspoler, der kan vendes forkert og ingen
forstærkertrin, der kan gå i sving. Der skulle
være alle mulige chancer for, at konstruktio
nen vil lykkes for begynderen. God fornø
jelse.
7AQ.

Nem og billig fjernstyring af beam.
Af Andy Vittrup Jensen, OZ8WQ.
Til fjernstyring af min VHF beam, der er
anbragt på loftet af en 2 etages ejendom, an
vender jeg følgende opstilling:

Virkemåde:
Omskifter S 1:
S 1 i stilling TV: antennen drejer venstre om.
S 1 i stilling TH: antennen drejer højre om.
S 1 i stilling A: motor afbrudt.
Omskifter S 2:
Omskifteren drejer med antennemasten og
slutter for hver 60° forbindelsen til en af in
dikatorlamperne, der således giver en indikering af beamens retning.

HOW TO LISTEN TO THE WORLD
hedder en ny bog, der er udsendt af redaktør O.
Lund Johansen.
Bogen henvender sig fortrinsvis til alle, der har
interesse i aflytning af radiofonistationer, og som
samler på QSL fra disse; men den bringer også
stof til en større læserkreds på grund af sine man
ge gode tekniske artikler.
Et meget interessant og godt belyst emne er de
ionosfæriske
forhold
vedrørende
radiomodtagning,
men iøvrigt er der mange emner, der vil interessere
radioamatørerne.
Iøvrigt gives der gode oplysninger om amatører
nes
virkeområder,
og
der
er
fortrinlige
tabeller
over frekvensfordelingen og et kapitel om standard
frekvenser
og
tidssignalstationer
kan
man
have
stort udbytte af at læse.
Bogen er i alle henseender ført „up to date“, så
ledes er der glimrende afsnit, der hedder „Listen

Relæ K 1:
Relæet trækker, når S 2, og dermed anten
nen, står i 0°. Herved forhindres antenne
kablet i at sno sig rundt om masten, selv om
S 1 glemmes i en yderstilling.
Trykkontakt S 3:
Når motoren standser, fordi K 1 trækker,
drejes S 1 til modsat stilling, og S 3 påvirkes,
indtil S 2 er drejet væk fra 0° kontakten.
(S 3 skal være en trykkontakt, der afbryder,
så snart den slippes).
Lamperne Lp 1 — Lp 6:
24 V indikatorlamper..
Motor B 1:
24 V DC motor (surplus).
Nedgearingen fra motorens høje omløbsha
stighed til beamens ene omdrejning pr. minut
er foretaget ved hjælp af forskellige udveks
lingsdrev fra rodekassen.
*

ing to the Satellites", og kapitlet „The Radio Teletypewriter“ er meget interessant; alene af den
grund, at der er skrevet meget lidt tidligere om
dette emne.
Endelig er der de rene tekniske afsnit, f. eks.
afsnittet
om
antenner,
hvor
vor
gamle
kending
Fialla boltrer sig med al sin viden, ligesom vor
egen Bent Johansen, OZ7AQ, giver eksempler på
nogle
lette
konstruktioner.
Ellers
er
forfatterne
hentet fra alle mulige himmelstrøg, så det er i alle
måder en international bog. Selv om den er skrevet
på engelsk, er den selv uden mange sprogkundska
ber, letlæselig.
Der er ingen tvivl om, at mange af de lyttere,
som interesserer sig for DX-ing, hvilket her bety
der
rapportering
af
radiofonistationer,
herunder
QSL modtagning, gennem dette arbejde får lyst til
selv at sende, hvorfor de havner i vore egne ræk
ker. Vi kan derfor kun hilse med glæde, at der
gennem denne bog gives så mange gode oplysnin
ger til dette publikum.
Bogen „How to Listen to the World" er en inter
essant og nydelig bog, som vi kun kan anbefale.
HR.
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Inden fremsendelsen af denne artikel er der en
nybegynder, der har læst denne og har, forespurgt
mig, hvorledes det kunne lade sig gøre, at der
kommer støv eller filspåner ind i et lukket instru
ment — jeg ved det ikke, men jeg har dog reddet
tre instrumenter på ovenstående måde.

Lidt om drejespoleinstrumenter.
Af OZ5NU, Niels Mortensen.
Det hænder, at man sidder og funderer over et
drejespoleinstrument,
som
man
har
hentet
frem
fra (det gerne underforsynede) „lager“, og som man
havde tænkt sig at bruge i en eller anden nybyg
ning, når dette instrument „hænger“, d. v. s. vise
ren periodisk går fast et eller andet sted på ska
laen, eller at viseren evt. er helt låst fast i en be
stemt skalaindstilling!
Dette kan evt. skyldes overbelastning af instru
mentet med påfølgende for stort slør i drejespolen,
det kan dog også skyldes støv, snavs, eller hvad
der er endnu værre: Filspåner mellem drejespole
og magnet.
Reparation på værksted kan godt blive en dyr
spøg — dog — noget kan man gøre selv, når man
ellers udviser tilbørlig forsigtighed.
Slør i drejespolens ophængning kan, når man har
taget instrumentet ud af instrumenthuset, justeres
ved forsigtig drejning på midterskruen, som sidder
lige ud for viserens endepunkt på drejespolen. Er
viserpladen,
som
sidder
pålimet
drejespolen,
gået
løs, f. eks. ved overbelastning af instrumentet, må
denne pålimes før justering!

Fig. 1.
Magnet med drejespole
og viser.

Det er dog sjældent det, der er i vejen med in
strumentet, men gerne, som ovenfor nævnt, snavs
eller filspåner, som hindrer drejespolens gang, og
i sidstnævnte tilfælde bør man ikke forsøge at
bruge instrumentet, førend det er repareret, idet
filspåner ved instrumentets brug kan rive dreje
spolens vikling i stykker med største lethed, og så
er det instrument ikke mere værd.
For at få ovennævnte støv/snavs/filspåner ud, så
bruger man et stykke cigaretpapir (også kendt som
bibelpapir), som man fugter ganske let og stikker
ned mellem drejespole og magnet, og derefter træk
ker det til sig igen, hvorved støv og spåner vil
hænge ved det fugtede cigaretpapir. Transaktionen
må foretages nogle gange, og selvfølgelig med et
frisk stykke cigaretpapir hver gang, indtil man er
kommet hele drejespolens cirkel rundt.
På denne måde kan man redde mangt et godt
instrument
fra
ødelæggelse
eller
spare
udgifterne
til en måske ikke helt billig reparation.
Ved disse små operationer skal man selvfølgelig
udvise stor forsigtighed — hold således fingrene
fra spiralerne, det kræver nemlig en sikker hånd
og et meget skarpt øje, hvis der kommer uorden i
disse — se ligeledes efter ved drejning af midterskruen at pinderne nu også ligger i lejerne, for
det er mange gange årsagen til, at pinderne har
forladt lejerne, og således er kommet ud af cen
trering.
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Instrumentbelysning.
Hvad der ser godt ud på et instrument, f. eks.
modtagerens S-mtr., er indbygget lys i instrumen
tet — det laves bedst med en pære af den slags,
som benyttes til modeljernbaner, og som iøvrigt
kan fås i spændingerne fra 4 til 20 volt med eller
uden gevind og i målene 14X5,5 mm., glassets dia
meter dog 6 mm for gevindpærens vedkommende.
Pæren uden gevind måler 10,5X5,5 mm, og de fås
alle med forskellige farver såsom klar rød, grøn
m. fl. farver.

Fig. 2.
Direkte
belysning.

Fremgangsmåden
ved
påbygning
af
instrument
belysning fremgår af fig. 2 og 3, som er vist med
både direkte som indirekte belysning, og kræver
vist ingen særlig forklaring, udover at en borema
skine med bor samt snittappe er nødvendige.
Ved disse instrumenter kan man være nødt til
at tage lidt af instrumentets skala, hvorfor denne
skrues af. Instrumentets ædlere dele må kunne pas
sere pæren uden carambolage.
Nogle instrumentskalaer er lavet af pap, andre
af metal, og der er således ingen vanskeligheder
med at tilpasse skalaskiven ved brug af henholds
vis barberblad eller fil. Man kan også lave en ny
skalaskive, f. eks. af mælkehvidt celluloid, farvet
plexiglas el. lign., hvorved man sparer at tage no
get af skalaen.

Fig. 3
Indirekte
belysning.

Fig. 3 giver indirekte lys på skalaen; vil man
have dette direkte som i fig. 2, kan man føre pæren
frem til instrumentets krave (minus en anelse un
der forpladens tykkelse). Ved boring af hul til pæ
ren i instrumenthuset bør udvises stor forsigtighed
— husk ligeledes ved lodning på pæren eller den
nes fatning at lodde hurtigt med en godt varm lod
dekolbe. Pæren er, trods sin lidenhed, ualmindelig
holdbar og stærk, når den først er monteret, men
heller ikke før.
Der findes mange forskellige instrumenttyper og
do. mål, så det vil ligge uden for denne artikels
rammer at angive mål for placeringen.

Nr. 233. Jeg har bygget et PA-trin med et
QB 3—300, og selve udgangsdelen af omtalte
trin er udformet som et pi-filter med samme
spole- og kondensatordata som det i håndbo
gen side 421 omtalte PA-trin, den eneste for
skel er, at min skillekondensator mellem ano
den og spolen ikke er 500 pF men 300 pF.
Ved indstilling af begge kondensatorer fås
ganske nemt dyk og belastnings max.
Men min hovedpine er, hvorfor kan jeg
ikke hale ret meget HF gennem spolens lav
impedansede ende og over i antenneafstem
ningen. Denne er en almindelig parallelkreds
med 100 pF fødet gennem en link. Antennen
er 2X20 m dipol med 300 ohm twin lead.
Der er HF nok på anoden og i begyndelsen
af spolen, men få HF’en ud af PA-trinet, nej!
Jeg regner med, at fejlen skal søges i, at
der er for stor forskel i impedansen for hen
holdsvis QB 3—300 og det i håndbogen an
vendte rør 813.
Kan du ud fra de givne oplysninger regne
spoledataene ud, når jeg beholder de anvend
te kondensatorer. Regn for nemheds skyld
med anodespænding 3000 volt og anodestrøm
100 mA.
Svar. Idet jeg henviser til formlerne på
side 127 i håndbogen, kan jeg oplyse, at disse
for 813 med 1250 volt 150 mA giver en ano
debelastning på 3640 ohm, og for QB 3/300
med 1500 volt, 160 mA, der er de data, der
kommer de andre nærmest, giver 4100 ohm,

altså kun en meget lille forskel. Går man for
QB 3/300 op til maximaldata 2500 volt 152
mA, skal anodebelastningen være 7170 ohm,
altså næsten det dobbelte, d. v. s. at kapacite
ten næsten skal halveres, og selvinduktionen
fordobles, men jeg tror dog ikke, at det er
her, fejlen skal søges, efter det du oplyser.
Det mest sandsynlige er, at fejlen ligger i
antenneafstemningen, forudsat at du har din
300 ohms feeder til enderne af spolen. Nu er
det umuligt at vide, hvor høj indgangsimpe
dansen på feederen er, da du intet har oplyst
om dennes længde, men jeg vil foreslå dig at
forsyne spolen med en hel række udtag, sym
metrisk beliggende om midtpunktet, og tappe
de to feedere ind på to tilsvarende af disse.
Derved skulle det være muligt at få næsten
enhver impedans korrekt tilpasset.
Nr. 234. Du vil vel ikke være mig behjæl
pelig med at klare et par problemer for mig.
1). Jeg bestod teknisk prøve i maj 1959,
men mangler morseattesten. Er det nødven
digt med en ny teknisk prøve, når jeg har
denne, eller hvor længe kan en teknisk prøve
stå.
2). Vil du skaffe mig et diagram til en mor
setræner med een transistor, som jeg kan
tage med på mit arbejde som nattevagt. En
ensretter fylder lidt rigeligt i mappen.
Svar ad. 1. På forespørgsel oplyser P. & T.,
at der stadig ikke er indført nogen tidsfrist
mellem teknisk prøve og morseprøve eller
omvendt.
ad 2. Se fig. 234, der vistnok er den simp
lest mulige løsning på spørgsmålet. Kompo
nentværdierne, som der iøvrigt kan eksperi
menteres lidt med, for at finde den mest pas
sende tonehøjde til den foreliggende telefon,
er, som følger: R1 68—200 kohm, R2 10 kohm,

Skitsebogen Ovenfor
omtalte
instrumentbelysning
har
været
brugt her på stationen igennem et par år med til
fredsstillende resultat. Jeg har nemlig siger og skri
ver kun 1 (een) signallampe her på stationen, men
lys i praktisk taget alle instrumenter, såvel de
følsomme som de mere træge.
Lysene i instrumenterne tjener flere formål, som
f. eks. at man kan se, at der er spænding på gre
jet,
og letter selvfølgelig aflæsningen af instru
menterne, og så ser det forøvrigt godt ud og ikke
mindst — det er billigt.
Belysning ved reparation/nybygning.
Ved denne lille artikels fremkomst er det nok
for sent at supplere sine juleønsker, men anskaf
felsen af god belysning, det være sig ved repara
tion eller nybygning, er nu heller ikke noget sær
lig kostbart problem.
Man skulle tro, at når man sidder og arbejder
på et chassis, så ville en almindelig drejelig ar_

bejdslampe være velegnet — det er sjældent til
fældet. Man bør såvidt muligt altid have lyset bag
fra og ind i chassiset, man arbejder på. Det mod
satte er gerne tilfældet, således at man bliver
blændet af lampen i stedet for, da man gerne er
pisket til at montere sin drejelige arbejdslampe
enten på væggen eller på et bordhjørne.
Dér er en ganske almindelig boglampe som Tage
Schouboes 8474. s. den ideelle løsning, iden den
klemme, der sidder på lampen, og som normalt er
beregnet til at sætte på bogbindet, uden videre kan
sættes på chassiskanten af den opstilling man ar
bejder med. Så har man god belysning og risikerer
ikke så let at svide komponenter med loddekolben
eller at lave dårlige lodninger.
Lampen er afskærmet således, at alt lys kun fal
der der, hvor man har brug for det.
Pas så på ved monteringen af lampen, at der
ingen overgang bliver mellem lampen og dennes
ledninger.
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R3 3 kohm, Cl 50—100 nF, C2 20—30 nF,
C3 100 nF.
Transistorén kan være næsten enhversom
helst type, f. eks. OC 71, og opbygningen kan
lettest ske. på en tynd pertinaxplade, hvori
man borer det fornødne antal huller og stik
ker trådene fra komponenterne, der placeres
på den ene side af pladen, gennem disse, og
foretager forbindelsen på den anden side af
pladen, ligesom ved et trykt kredsløb.

Fig. 234.

Opstillingen er prøvet med godt resultat
med et 1,5 volt element, men synes man, det
er for svagt, kan f. eks. et 4,5 volt lomme
lygtebatteri anvendes i stedet.
Rettelser. Da redaktionen, som det frem
går af TR.s bemærkning under brevkassen i
januar, omsider er nået til bunds i de
herfra i juli og august indsendte manuskrip
ter og tegninger, skal jeg, inden jeg fortsæt
ter med flere, bringe rettelser til de i mel
lemtiden indløbne fejl.
Nr. 212 6. linie, læs glødestrøm.
Side 252 højre spalte linie 2 f. o. læs: Kun
de to første rør —
Fig. 225, der mangler forbindelse til L3’s
midtpunkt til linien fra L1 til C8.
Nr. 226 8. linie læs: gangs 450 o. s. v.
Nr. 227. Svar. Linie 13 f. o. Formlen lyder
2 • π • R • C • f= 1.
Nr. 229. Svar ad 4. 7. linie: HF omkring —,
læs MF omkring —
Fig. 231 mangler ved BFO’en en forbin
delse fra kontakten mrkt. CW til R24’s ven
stre side, og en forbindelse (klat) til højre
for R24 i skæringspunktet med den lodrette
linie op til P2.
Nr. 231. Svar. Linie 27 f. o. MF-røret, læs:
HF-røret.
Nr. 235. Heroppe i Nykøbing Mors har vi
svært ved at tage Radio Luxembourg på 1439
kHz, fordi Skivesenderen på 1430 kHz ligger
så tæt herved. Jeg vil derfor gerne have at
vide, om det kan lade sig gøre at lave en ret
ningsantenne til Luxembourg, og hvilke mål
den i så tilfælde skal have.
Svar. Med mindre man har flere tønder
land og næsten ubegrænsede penge til dispo
sition, kan det ikke lade sig gøre at lave en
udendørs antenne til formålet, men det er jo
muligt, at en rammeantenne med tilhørende
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afstemningskondensator i stedet for den nor
male indgangskreds i modtageren kan klare
problemet, forudsat at retningerne til Lux
embourg og Skive ikke falder alt for tæt
sammen.
Nr. 236. Du bedes venligst besvare fig.
spørgsmål angående artikelserien „Storsuper
på afbetaling" OZ 1949 side 152 og fig. nr.
Jeg vil gerne have opgivet data på spo
lerne til alle amatørbånd, når drejekondensatoren er 3X500 pF, og spoleformen enten
skal være pertinaxrør eller de små Prahn
forme. Endvidere spolernes resonansfrekvens
og data på kondensatorerne 11—15, 3—13 og
8—9. Angående diagrammet i OZ 1950 side
20 vil jeg gerne have opgivet rørene i de to
rækker og deres anvendelse. Er der nogen
særlige faldgruber i konstruktionen?
Svar. Konstruktionen er jo beregnet på en
fabriksfremstillet spolecentral, og det vil føre
for vidt at opgive alle vikledata på en sådan.
Drejekondensatoren er også altfor stor til den
ne anvendelse, den originale er på 3X195. Da
modtageren formodentlig kun skal benyttes
på amatørbåndene, må der enten pilles pla
der ud af den, eller variationen må formind
skes med en passende seriekondensator på
30—50 pF for hver sektion.
11—15 kan passende være 10 nF, 3—13 25
pF og 8—-9 den ovenfor omtalte seriekonden
sator, men er det den første modtager, du
skal i gang med, vil jeg anbefale dig at se på
svaret på nr. 231. En modtager bygget efter
dette diagram, vil du sikkert lettere kunne
få til at køre.
Rækkefølgen af rørene i det omspurgte dia
gram er fra venstre til højre, i øverste række:
HF — additiv blander — oscillator, og i nederste række: LF + udg. — signaldiode —
MF — 2. oscillator + 2. blander.
Nr. 237. Jeg skal bygge en stor Hi-Fi for
stærker, og har til indgangstrafo en B&O
type PP2 og en Liibcke L1—158, hvilken vil
passe bedst, jeg har tænkt mig at benytte
EL 84 som driverrør og enten 2X807 eller
2 X EL 50 som udgangsrør.
Kan en B&O båndmikrofon med 50 ohms
impedans bruges i forbindelse med en transi
storforstærker
efter
medsendte
diagram,
uden indgangstrafo, og kan OC 71 bruges i
stedet for OC 70?
Svar. Jeg vil mene, at 1—158 passer bedst,
da PP2, såvidt vides, har væsentlig højere
step-up end denne.
Ja, 100 ohm modstanden foran basis kan
dog formodentlig udelades, og 100 μF kon
densatoren flyttes til denne plads, medens
mikrofonen forbindes direkte til emitteren. *

EICO model 720, all-band CW-TX
Med sine 90 watt input ved CW og 65 watt
AM samt pi-led i udgangen er denne sender
en typisk repræsentant for sendere under 100
watt på det amerikanske marked. Der er
ikke indbygget modulator i senderen, en ud
vendig er derfor påkrævet, hvis man ønsker
at køre fone.
Senderen har tre trin, hvoraf det første er
en ECO-koblet colpitts krystaloscillator med
røret 6CL6. Til 80 og 40 meter benyttes 80
meter x-tal, til de øvrige bånd 40 meter. I
stedet for krystallerne kan tilsluttes udven
dig VFO, der altså skal have output på både
80 og 40 meter. VFO tilsluttes g1 via et stik
og en afbryder, der er monteret på senderens
bagflange. Oscillatorens anodekreds er fast
afstemt til 40 meter, på 80 meter virker den
blot som en HF-drossel, hvilket simplificerer
båndskiftning betydeligt, idet man jo sparer
et omskifterdæk.

anode, og gitterenderne på samtlige spoler er
derfor altid forbundet med PA-rørets gitter.
Drivertrinets skærmgitterspænding kan va
rieres ved hjælp af et potentiometer anbragt
på forpladen, dette muliggør korrekt indstil
ling af PA-rørets gitterstrøm.
PA-røret, der er en 6146, arbejder i klasse
C og kører ligeud på alle bånd. Anodekredsen
er et pi-led med variabel udgangsimpedans
fra 50 til 1000 ohm. Et tredie dæk på båndskifteren benyttes til trinvis kortslutning af
PA-spolen. Alle tre dæk i omskifteren er af
keramisk materiale. For at beskytte PA-røret
i tilfælde af svigtende udstyring, er dette
beskyttet med et clamprør, 6AQ5 (EL90).
Senderen nøgles i oscillatorens og PA-rø
rets katoder, medens driverrøret har fast
gitterførspænding
via
sin
katodemodstand.
Spændingen over nøglen er kun 12 volt.
Oscillatorrørets
skærmgitterspænding
er
stabiliseret
på
en
ganske fiks måde,
Til
venstre:
og uden brug af
Forenklet
diaglimrør.
Virkemå
gram af driver
trinets π-led.
den er ganske en
kel: Når nøglen er
Til højre:
oppe, trækker oscil
R1—R2 virker
latoren ingen
som spændingsskærmgitterstrøm,
stabilisator,
da dens katode er
se tekst.
afbrudt fra stel. Til
gengæld
trækker
Efter oscillatoren følger en 6AQ5 (EL90)
clamprøret skærmgitterstrøm som følge af
som buffer, driver og multipler, dette rørs
manglende udstyring til PA-røret. Problemet
anodekreds er udført som et pi-led med fast
er nu at finde passende værdier for R1 og R2
udgangskapacitet 68 pF, dette skulle sikre, at
i fig. 2, disse findes dog let ved hjælp af ohms
uønskede højere harmoniske ikke når frem
lov og et rørkatalog.
til PA-rørets gitter. Yderligere har det også
Ensretteren er kraftigt dimensioneret og
en stabiliserende virkning på PA-røret, på
afgiver 600 volt velfiltreret DC. Benyttes ud
samme måde som en modstand parallelt med
vendig ag2-modulator, tilsluttes denne i serie
en normal driverkreds, men uden modstan
med PA-rørets anodespænding via en oktal
dens dårlige egenskaber. En anden fordel ved
fatning på senderens bagflange. Hertil er
dette arrangement er kondensatorens falden
også ført 6,3 volt og netspænding, den sidste
de reaktans ved stigende frekvens, det vil
dog kun når senderens funktionsomskifter
svare til en stor modstand på 80 meter og en
står i stilling XMIT, dette kan f. eks, bruges
lille på 10 meter, dette forhold er særdeles
til kontrol af et udvendigt antennerelæ. Sen
gunstigt, da faren for selvsving jo altid er
deren er forsynet med netfilter. Funktions
størst ved den højeste frekvens. For over
omskifteren
kontrollerer
netspænding,
høj
skuelighedens skyld er kun én spole indteg
spænding (ved at afbryde højspændingsvik
net i fig. 1, i virkeligheden er der fem, en for
lingens midtpunkt fra stel) samt kontrollam
hvert bånd. Disse spoler skiftes både i driver
per for disse. I TUNE stillingen er PA-rørets
rørets anode og i PA-rørets gitter, hvilket
skærmgitter lagt til stel. Meteromskifteren
kræver to omskifterdæk i modsætning til
har tre stillinger, nemlig PA-, gitter-, neu
f. eks. Heathkits model DX-40, i hvilken dri
tral- og PA-katodestrøm.
verkredsen også er udført som pi-led, men
Leverandøren i Danmark opgiver prisen til
hvor man kun skifter spolen i driverrørets
1250 kr. færdigbygget og med krystal.
OX3BL, Bent.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA

stikken skal gå så meget frem over bordkanten, at
dette kan blive tilfældet. Det er ikke altid, skrue
stikken er anbragt på denne måde, og dertil kom
mer, at man ikke har meget hold i tingene, sålænge
indstillingen foregår, men det er dog alligevel den
mest almindelige måde at bukke plader på.

Lidt mere
om pladearbejde

En læser af værkstedsteknik anker over, at de
i denne rubrik angivne metoder til bukning af
plade ikke løser hans problem. Han efterlyser en
mere simpel bukkemetode og ikke en bukkemaski
ne, som falder ham svært at lave. Læseren skriver,
at det, der interesserer ham, ikke så meget er buk
ning af chassiser, som han til nød kunne købe, men
bukning af plade i almindelighed, så han selv kun
ne fremstille nogle kasser, der svarede til hans
ønsker. Han anker over, at forhandlernes udvalg
af kasser ligger langt fra de gængse mål på købs
chassiser, og at de er for dyre.
Jeg er klar over, at der her ligger et problem, og
jeg forstår godt, at mange amatører ønsker at kun
ne gøre mere ved kassefremstillingen end tilfæl
det er. Man må jo ikke glemme, at der ofres meget
på kvaliteten og udformningen af en konstruktion,
og det er ikke morsomt, når denne er færdig, at
den ikke kan få et vist kommercielt udseende, men
for det meste må stå og samle støv.
Og skal vi så tage fat på opgaven, efter at jeg
nødvendigvis må indskyde, at noget værktøj skal
man kunne disponere over, når man skal bukke
plade. Det mest primitive værktøj er en skruestik,
to stykker vinkeljern og en skruetvinge. Vinkel
jernene må ikke være for svage, ikke under 50 X
50X6—7 mm, og de må gerne være skarpkantede
indvendig. At de er det udvendigt er naturligvis en
selvfølge. Længden af vinkeljernene retter sig na
turligvis efter hvad og hvor store ting, man skal
bukke. Regner man de almindelige størrelser på
chassiser ca. 40 cm lange, skal jernene være ca. 60
cm. Det er jo en regel, at jo større ting, der skal
bukkes, jo længere skal vinkeljernene være, men
så må tykkelsen og bredden også gøres større. Så
anskaf ikke større længder end det, man har brug
for.

I fig. 1 ser man en plade lagt op til bukning mel
lem de to vinkeljern. I den ene ende ser man skrue
stikkens kæber fastholde jernene, og i den anden
ende
holder
en
kraftig
skruetvinge
tingene
på
plads. Af billedet fremgår det, at den plade, der
skal
bukkes,
går
ned
foran
bordkanten,
hvorpå
skruestikken er anbragt. Dette siger os, at skrue
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En anden form for bukkeanordning er den i fig. 2
og fig. 3 viste. Her er det ene vinkeljern anbragt
på en træplanke, som igen er nedskruet i værk
stedsbordet. X vinkeljernene er anbragt et par svæ
re undersænkede skruer, der låser jernet fast til
underlagsplanken. Denne er så igen ved hjælp af

franske skruer fastgjort til bordet. Tegningen viser
vinkeljernene anbragt på plads, og man ser pladen,
der skal bukkes, gå ned foran bordets forkant.
Vinkeljernene låses mod pladen ved hjælp af 2 stk.
skruetvinger. På denne måde har man en lille god
bukkemaskine.
En tredie modifikation fremgår af fig. 4. Her ser
man fra enden det ene stykke vinkeljern vendt
med flangen nedad og på denne måde fastspændt
bordet med et par franske skruer eller gennem
gående bolte. Det modgående vinkeljern anbringes
på sædvanlig måde med flangen opad. I stedet for
skruetvinger kan man i hver ende bore et gennem
gående hul for ½” skrue, som går ind i et tilsva
rende gevind i det andet jern. På denne måde får
man en simpel opstilling, der altid er klar til brug.
Det kan være lidt besværligt at spænde boltehove
derne inde i vinklen, hvorfor et lille rørstykke
sættes under hovedet som vist på tegningen. Man
kan naturligvis også dreje nogle rundjern med ge
vind i den ene ende og lange hoveder, hvorigennem
bores et tværhul til tappe, sådan som det findes
på spindelen i en skruestik.
Bukningens udførelse.
Så kom vi så vidt, at vi har en opstilling at bukke
over, hvorefter vi kan udføre selve bukningen. Vi
vender så tilbage til opstillingen i fig. 2. Pladen,
der skal bukkes, er anbragt på plads mellem de
fastspændte vinkeljern. Forinden har vi omhygge

ligt opmærket de linier, hvorover bukningen skal
foregå, og disse anbringes lige i jernenes overkant,
så øjet kan følge, at placeringen stadig er rigtig.
Så tager vi en god hammer af mellemklassen og
et stykke træ, hvilket skal være stødpude mellem
hammer og pladen, der skal bukkes. En gammel
dags blyhammer eller en moderne kunststofhammer
kan også benyttes. I så fald undlader man træstyk
ket. Man påbegynder nu bukningen, idet man med
hammeren banker så langt nede ved bukkestedet
som muligt. Det, vi skal bestræbe os på, er at
banke uden at få mærker i materialet, det er der
for træstykket er at anbefale. Endnu bedre er et
stykke fiber eller elektrolit.

Fig. 4

Bankningen foretages fra højre mod venstre, og
man flytter et hammerslags bredde ad gangen. Man
sørger for lette ensartede slag, og er man kommet
hele vejen til venstre, fortsætter man tilbage på
samme måde. Man skal undgå store nedbøjninger
et sted og mindre et andet sted; herved fremkom
mer nemlig formforandringer i materialets struk
tur, hvilket giver buler, der ikke er til at rette ud.
Endelig må man passe på at banke materialet i vin
kel fremover mod en selv, og først når hele pladen
er lagt ensartet ned i vinkel, banker man selve
bukkekanten skarp ved slag ovenfra og nedefter.
Man må stadig passe på, at den optegnede bukke
linie ikke under behandlingen forskubber sig bort
fra sin stilling, i så tilfælde må opstillingen skrues
op, 6g bukkelinien rettes på plads.

kes, ved at en lille strip føres fra side til side i hver
ende. Tager man med en fil graterne af alle neder
ste kanter og yderligere pudser efter med ståluld,
så ridser det ikke den fine bordplade.
Det almindelige chassis, der er lukket i enderne,
udskæres først som vist i fig. 7. Derefter bukkes de
lange sider, og — ja, så står vi der. Vi kan nemlig
ikke spænde pladen op i bukkeapparatet, da vi jo
i forvejen har de to opbukkede kanter. Vi må da
gribe til en anden udvej. I fig. 8 ser man det halvt
opbukkede chassis opspændt i bukkeapparatet med
endestykkerne
vendende
opad.
En
bøgetræsklods
eller et andet stykke hårdt træ, skåret fuldstændig
i vinkel og nøjagtigt udfyldende chassiset, lægges
ind i kassen og op til bukkelinien. Efter fastspæn
ding
bukkes
endefladen
ned
på
den
beskrevne
måde. Her kan det være praktisk at have et par
ekstra
huller
i
bukkeapparatet
siddende
næsten
inde ved chassisets opbukkede sidekant. Det vil
også være nødvendigt at have nogle lange bolte til
dette formål, og endelig må man jo kunne disponere
over forskellige bredder af indlægsklodser.
Når man nu først er kommet så langt, vil mange
synes, åt det trods alt er bedre og billigere at købe
et eller to chassiser om året end at indrette sig som
angivet. Og det er også rigtigt, når forbruget er så
ringe, men det er nu min erfaring, at kender man
først tekniken og har apparatet stående, så ligger
opgaverne og venter på en. Der er alle de steder,
hvor montering kræver hylder, vinkler og skærme,
og er man „køreklar", står man ikke mere så hjæl
peløs.
Og endelig er der det store problem, kasserne,
hvor pladebukning spiller så afgørende en rolle.
Desværre tillader pladsen mig ikke denne gang at
komme med nogle konstruktionseksempler, men de
skal følge snarest.
6 PA.

Der er faktisk ikke mere at sige om selve buk
ningen. Der skal lidt erfaring til, og det kan ikke
nok anbefales at forsøge med nogle småting, inden
man rigtig går i gang.
Fig.
PS. Der ligger ikke så få gode ideer
Værkstedsteknik inspireret af forslag udefra.

Fig. 5

Fig. 6.

Fig. 7.

Lidt chassisarbejde:
Et almindeligt lille chassis er det i fig. 5 viste.
Det har den fordel, at den kun skal bukkes på den
ene led, og så er det materialebesparende. Det kan
udmærket bruges til små opstillinger. En videre
udvikling ses i fig. 6. Først bukkes fødderne og der
efter siderne. Denne type kan yderligere forstær-

på lager i

OZ5WJ, Henrik i Randers, har sendt mig det
nydeligste stykke lokke værktøj, som han har lavet
sig til lokning af chassishuller. Jeg kan kun beun
dre det pæne stykke arbejde, men jeg er bange for,
at alt for få tør binde an med konstruktionen. Men
du skal have tak for din interesse.
OZ5MK, Mogens Kunst, vor VHF-skribent, svær
ger til et specielt monteringsstativ. Jeg har set på
sagerne, det skal komme i næste nummer.
Og ellers skal jeg vende tilbage til de specielle
ønsker, men som sagt, pladsen er jo begrænset, og
Værkstedsteknik skal og bør kun være en beskeden
rubrik i OZ.
Må jeg til slut sige til „Henry", at jeg ikke har
forstand på motorer og ankervikling. Foreslår du
spørger OZ8Y.
6 PA.
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OZ, 19. årg., nr. 5. »DX-contest og dens be
sværligheder«
...
og
så
kom
endelig
det
store
øjeblik, da det første CQ glammede fra det nye
vidunder på »ten«! Intet svar! Ja, der stod jo i
»Radio« (fhv. konkurrent til QST), at den også
arbejdede »nicely on ten«, så prøv igen! Jo, der
var
minsandten
W4
...
og
i
spænding
vente
des på, hvad han ville måle beam-strålen til ... !
Åh, S4 — og ydermere gav han forklarende til:
»conx seem fb«! »Det er nu løgn«, sagde 2RSN —
og jeg selv var brandsikker på, at amerikanerens
modtager var dårlig! Gentagne CQ gav ikke an
dre QSO, så det fik vente til en anden dag, men
den anden dag kom — takket være jobbet som
EDR-kasserer — bare ikke. — Og så nåede vi
efterhånden hen til den dato (14. februar), der
med
indskrift
var
indprentet
mig
som
højde
punktet i 1947: Testen skulle begynde! Der var
jo ingen tvivl om, at der skulle »køres igennem«,
og derefter tog jeg mange timers søvn på for
skud, og præcis 0001 GMT fredag den 14. ham
rede jeg mit CQ-USA ud i et meget levende 20meter bånd! Hah, der bed allerede den første!
W1 de / OZ3FL nr. 579727 k« — hverken mere
eller mindre!
Amerikaneren
kom tilbage:
»r ok,
hi hi! gm dr om es tnx fr call — ur rst 579
also — hw abt qsl?« k -— Jeg hørte fjernt i bag
grunden
2RSN
mumle
ordet
»pladderhoved,
hvorfor griner han?« Jeg var i hvert fald ikke
oplagt til lang palaver i testen, så jeg bad ham
kort og godt »ur contest nr pse?« — Endnu var
det ikke gået op for mig, hvorfor han syntes, at
det var morsomt, men så kom det »mi testnr wl
u get to morrow when contest start!« — Og så
udspandt der sig en længere drøftelse; han hen
tede sit QST, og jeg hentede mit eksemplar, og
da de åbenbart var enslydende, blev vi langt om
længe enige om, at jeg var et døgn for tidlig på
færde — men han behøvede da ikke at stikke
mig ud »sleep well some hours more ob!« Testen
begyndte ganske vist den 14., men det var i USA
om aftenen, så da vi jo er mindst 6 timer forud,
skulle jeg først være startet den 15. kl. 0001
GMT! Nå, det har trøstet mig bagefter at erfare,
at en anden »patient« også gik i vandet på klok
keslettet — han kom bare 12 timer for sent i
sving! Hi, 7G!
OZ3FL.

6PA havde fra Viborg afd. modtaget afdelingens
love til godkendelse. HB gennemgik lovene, og med
en enkelt rettelse fra kassereren OZ3FM blev de
godkendt.
HB bevilgede med 8 stemmer mod 3 at betale en
andel på 175 kr. til et skab i Københavns afdelings
lokaler til EDRs efterhånden meget omfattende ar
kiv, som sekretæren har måttet opbevare, og EDRs
store tavle og billedmateriale som udlånes til evt.
udstillinger i afdelingerne.
Endvidere fik formanden OZ6PA bevilget et min
dre skab til opbevaring af EDRs formands-korres
pondance samt OZ redaktørens ikke mindre omfat
tende materiale.
Annonceprisen i OZ, for firmaer, blev forhøjet
med 10 %, gl. årgange af OZ blev forhøjet fra 3 —
5 kr.
6PA oplyste, at da der nu snart var solgt 1500
håndbøger fra Gjellerups Forlag, ville EDR få af
regning på 16.000 kr.
Et spørgsmål fra OZ2KP angående udvidelse af
brevkassen grundet den lange ventetid på svarene
blev enstemmig afslået af HB. Man kunne ikke gå
med til mere end 2 sider brevkasse.
3FM kunne oplyse, at det af OZ6RL
stikordregister til håndbogen ikke var
gen stor succes, der var ikke mange,
anmodet om at få det, kun i Norge var
sendt mange ud.

Der vil nu blive taget fat på udarbejdelsen af en
ny QTH-liste. Såfremt alt gik vel ved trykningen,
skulle QTH-listen foreligge til foråret.
Det blev vedtaget, at de nye emblemer, som blev
lavet, skulle sættes op til 4 kr. pr. stk. Fra 1. juli til
1.
november var der indmeldt 184 nye medlemmer.
En glæde var det at se, at mange af vore tidligere
medlemmer påny var blevet medlem.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

DET muntre HJØRNE

Fra sidste HB-møde.
Man drøftede indgående et fælles-nordisk møde
om Region I. Der var endnu ikke enighed om tids
punktet på mødets afholdelse. OZ5GB skulle sam
men med OZ6PA se på sagens videre forløb.
OZ9SH oplæste det reviderede regnskab fra Regi
on I fra 1960, revideret september 1961. Danmark
var som betalende medlem nr. 5.
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udarbejdede
blevet no
som havde
der blevet

— Jeg bliver nødt til at slutte nu, Emil, jeg tror,
badekarret snart er fyldt op.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Nye tilladelser:

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

B OZ1JM, J. Møller, Kløvervej 17, 1. th., Køge.
C 7878, OZ1KI, K. Rasmussen, Thorvaldsensgade
13, Slagelse. (Født den 30.5.1943 i Slagelse).
C 8209, OZ3DJ, H. J. H. Johannesen, Frederiksvej
25, Viborg.
C 7987, OZ5CF, P. M. Clausen, Rindsvej 11, 2.,
Randers.
C 8210, OZ6TT, T. S. Nielsen, Ulkær 3, 1., Valby.
C 6885, OZ8BQ, S. L. Jørgensen, Veddinge Strand
pr. Faarevejle.

Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)

B

OZ2AM, A. A.
95, 1., Søborg.

Inddragelser:
V. Nielsen, Buddinge

Hovedgade

Ændring fra kategori B til kategori A.
A OZ1QM, K. A. Nielsen, Brattingsborgvej 35,
Kastrup.
A OZ6AI, H. A. Jørgensen, Jernbanegade 17 B,
Viborg. (Tidligere adresse: VHS II, FSN Ka
rup pr. Kølvrå).
A OZ8KR, N. Nielsen, Livjægergade 23, 2. tv.,
København 0.

Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department
E. D. R.s jubilæums contest 1962.
11. „OZ-CCA“ contest.
Som kort omtalt i sidste nr. af „OZ“ passerer
E. D. R. i år 35-års dagen for sin oprettelse, og
ligesom ved 25-års dagen i 1952 agter EDRs Traf
fic
Department
at
højtideligholde
begivenheden
med en international contest, hvortil amatører fra
hele verden indbydes. Netop i disse dage fordeles
alle de mange invitationer, og vi håber inderligt, at
deltagelsen må komme op på de samme tal —
mindst — som i 1952, hvor ialt 1500 forskellige del
tagere bidrog til gennemførelsen af EDRs hidtil
største testarrangement.
Tr. Department håber ligeledes, at alle inter
esserede medlemmer vil hjælpe med til, at ind
bydelsen når videst muligt omkring og til flest
mulige. Til dette formål kan der, så længe oplag
haves, rekvireres indbydelser fra Tr. Dept.
Regler:
1. Deltagere.

Ændring fra kategori C til kategori B.
B

OZ3LO, S. B. Lorensen, Teglværksbakken 23,
Hellerup.
B OZ4FG, F. G. Christensen, Smedegade 27,
.Horsens.
B OZ4FR, F. B. Rasmussen, Sejstrup, Gredstedbro.
B OZ4WX, A. Holm, Bondebygaden, Marstal.
B OZ5KM, K. M. Pedersen, Vestjydsk Gymnasium,
Tarm.
B OZ5LH, J. L. Hansen, Dybendalsvej 71, 2. m. f.,
København
F.
(Tidligere
adresse:
Stenløsevej
32, Brønshøj).
B OZ5NA, N. P. Andersen, Grønnemose Allé 91,
Søborg.
B OZ5SI, S. E. Kjærsgård, Søndervangsvej 34,
Glostrup. (Tidligere adresse: Brøndbyvej 210,
Vallensbæk pr. Glostrup).
B OZ6OP, E. B. Hansen, Svanedamsgade 16. 1.,
Nyborg.
B OZ6RO, R. C. Ohrberg, Stuby pr. Vordingborg.
B OZ7AI, A. J. B. Lorensen, Teglværksbakken 23,
Hellerup.
B OZ7IH, H. Brusen, Johan Willmannsvej 9,
Lyngby.
B OZ7VF, V. Feising, Smidstrupgård, Vedbæk.
B OZ7YH, F. Hoffmann, Borgergade 75, Silkeborg.
B OZ8PF, E. Nielsen, Bjarkesvej 9, Helsingør.
B OZ9JC, K. H. Jensen, Skottenborg 9 B, Viborg.

P. & T. meddeler:
Ulovlige radioudsendelser.
Til underretning skal man herved meddele, at en
ulicenseret radioamatør ved retten i Ballerup i no
vember måned f. å. har vedtaget en bøde på 500 kr.
for ulovlig benyttelse af en radiosender. Det ved
den ulovlige sending benyttede materiel blev kon
fiskeret til fordel for statskassen.

Licenserede stationer overalt i verden
fra maritimt mobile — indbydes til deltagelse.

—

bortset

2. Formål.
Under contest-perioden og under overholdelse af
testens regler gælder det om at kontakte så mange
amatørstationer i alle verdensdele som muligt.
3. Betingelser.
Enhver deltager indvilliger i at være bundet af
betingelserne i denne indbydelse, af licensbestem
melserne i hans hjemland samt af contest-comite
ens afgørelser.
(Fortsættes næste side).

Søndag
formiddag.
Ungerne
af
vejen.
Piben
tændt. Med glade forventninger starter man sender
og modtager.
Et infernalsk spektakel med stationer, der kører
op og ned ad båndet med klik og splatter og elen
dig tone, vælter ud af højttaleren. Der er for Gud
ved hvilken gang WSEM test. Stationerne på denne
side jerntæppet (gid det var jordet) er ikke til at
høre; de har opgivet den ulige kamp. Det må jeg
også . . .
Er det ikke muligt for vor forening at henstille
til arrangørerne af disse lukkede tester, hvis for
mål tilsyneladende kun er af politisk art, at be
grænse dem enten i hyppighed eller til et snævrere
frekvensområde?
Dersom
svaret
bliver
negativt,
var det ikke for meget, om vi drog konsekvensen
heraf og undlod at QSO stationer i østlandene — vi
drukner jo i forvejen i QSL- og SWL-kort der
ovre fra.
Venlig hilsen, 7014/OZ5RM.
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4. Klasser.
CW- og fone-afdelingerne er separate tester, og
man kan deltage i den ene eller den anden eller i
begge afdelinger.
Deltagelse kan kun finde sted, hvis samme person
(operatør) betjener stationen alene i hele contestperioden.
5. Bånd.
Følgende amatørbånd må benyttes
Og fone: 3,5 — 7 — 14 — 21 og 28 Mc/s.

både

for

CW

hver
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6 . Contestperioder.

Testen strækker sig over to week-ends,
timer lang: een for CW og een for fone.
CW-testen begynder
lørdag den 12. maj 1962 kl. 12.00 G. M. T.
og slutter
søndag den 13. maj 1962 kl. 24.00 G. M. T.
Fone-testen begynder
lørdag den 19. maj 1962 kl. 12.00 G. M. T.
og slutter
søndag den 20. maj 1962 kl. 24.00 G. M. T.
7. Contest opkald.
Contest opkald er „CQ AW“ (CQ All World).
8 . Gældende QSO’s.

I telegrafi afdelingen må alle krævede forbindel
ser være gennemført begge veje på CW.
I fone afdelingen gælder på samme måde kun
fone-forbindelser.
Krydsbånds-forbindelser tæller ikke.
9. Kode-grupper.
Deltagerne i CW-afdelingen udveksler en seks
cifret kode, der består af RST plus nr. på QSO’en
begyndende med 001 for den første contest-QSO og
derpå 002 o. s. v.
Fone-deltagerne./udveksler
en
5-cifret
kode,
der
består af RS-rapport plus QSO nr. som under CW.
10. Points.
(a) Hver deltager opnår eet point for korrekt
modtaget rapport og 2 points for korrekt modtaget
QSO-nr. En korrekt gennemført QSO giver således
tre points.
NB. for udenlandske stationer tæller forbindelser
med OX - OY og OZ-stationer dobbelt.
(b) Ethvert kontaktet land tæller som multiplika
tor, og slutmultiplikatoren er summen af alle lande
kontaktet på alle bånd.
Lande, der tæller, vil være de, der på tidspunktet
for testens afholdelse, findes optaget på :„ARRL’s
Countries List“ med følgende undtagelser:
Hver af W/K - VE - PY - LU - VK og. ZL licens
områder, f. eks. W/Kl til 0, VE1 til 8 o. s. v., tæller
som separate lande i denne contest.
(c) Slutsum: Det samlede antal points opnåede un
der § 10a multipliceres med summen af multiplika
torer opnåede under § 10b.
11. Gentagne forbindelser.
Den samme station må kontaktes igen for yder
ligere points, såfremt forbindelsen sker på et andet
bånd.
Den saramt station må kun kontaktes igen på
samme bånd, såfremt kodeudvekslingen for opnå
elsen af de fulde 3 points ikke var opnået under
den oprindelige QSO.
12. Logs.
Logs skal føres som vist i efterfølgende eksempel.
Hver log må være ledsaget af den viste erklæring
i underskreven stand.
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Logs skal indsendes senest den 15. juni 1962. Post
stemplets dato vil være afgørende.
Rapporter, der indgår efter 31. august 1962, vil
ikke komme i betragtning. (Oversøiske lande).
Alle logs sendes til:
E. D. R. Contest Commitee. P. O. Bov 335,
Aalborg.
13. Diplomer.
(a) Certifikater vil blive tildelt de amatører, der
opnår det højeste pointstal i hvert deltagende land
(efter § 10b).
(b) Certifikater vil blive udstedt separat for hen
holdsvis CW- og foneafdelingerne.
(c) Contest-resultaterne vil blive sendt amatør
foreningerne i hvert af de deltagende lande for
offentliggørelse i deres tidsskrifter.
(d) Såfremt 1 I. R. C. fremsendes sammen med
loggen sendes en komplet resultatliste til den på
gældende amatør.
14. Bedømmelse.
Alle logs vil blive gennemgået af E. D. R.s Con
test Commitee, hvis afgørelse er endelig.
Børge Petersen, OZ2NU.
Contest-manager.
Jule-testens lytterafdeling.
I den forløbne måned har vi haft lejlighed til at
gennemgå de indkomne logs fra deltagerne i jule
testens lytterafdeling, og er nået frem til følgende
resultat:
148
1. OZ DR 1205
Nyk. Fl.
2. Medl. nr. 7621
140
Starup
94
3. OZ DR 1195
Voersaa
4. OZ DR 1123
Nordborg
88
5. OZ DR 1155
Nyborg
68
6. OZ DR 972
58
Holstebro
7. OZ DR 1167
København
24
Vi
lykønsker
DR-amatørerne
med
resultaterne
og håber, at de fortsat vil deltage i vore arrange
menter. Det giver træning og rutine.
OZ2NU.
Ny norsk VHF-manager.
Fra LA9T har vi modtaget meddelelse om, at han
er trådt tilbage som VHF-manager indenfor NRRL,
og at dette job nu er overtaget af LA4YG, Gustav
Henning Theg, Philip Petersensveg 15, Oslo. LA4YG
bliver samtidig redaktør af VHF-spalten i det nors”ke „Amatør-Radio".
LA9T oplyser i sin meddelelse endvidere om gode
åbninger på 2 meter i slutningen af november og
begyndelsen af december 1961.
Den 22. november havde således LA4VC QSO
med OZ4CM, OZ5AB, OZ6AF, OZ8ME.
LA4YG kontaktede OZ5AB, medens LA8WF for
første gang fik stationer udenfor Norge, nemlig for
uden
OZ2AF,
OZ4OL,
OZ5AB,
OZ7BR,
OZ7LX,
OZ8ME, OZ9AE, OZ9OR også DM2BGB.
LA9T selv havde OZ1OA og OZ3NH, og slutter
med at sende en hilsen og tak for godt samarbejde
til alle skandinaviske VHF-amatører.
OZ2MI, Mimi,
har sendt os en lang liste over licenserede tyske
yl’s. Ved lejlighed skal vi se at få den publiceret,
men i dag plukker vi iøvrigt fra brevet, at der fin
der en “yl runde" sted hver onsdag kl. 8 midt i 80
meter båndet med DL6YL, Martha, som leder, og
fredag aften kl. 22,30 med DJ1YL, Renate, som leder.
I Florida har yl’s fastsat torsdage fra 17—19 MEZ
til opnåelse af forbindelser på 14275 kHz (SSB) og
14175 kHz (AM). Først retter de deres beams mod
Canada, derpå mod Europa. Mimi beretter videre,

Danmarks nordligste
amatørstation
betegner
besætningen
på
station
NORD sig. I et brev dateret den 12. december 1961,
og som netop er indgået nu, beretter OX3KL, at der
nu endelig er blevet givet grønt lys for amatør
virksomhed på station Nord.
Der er tre licenserede amatører på stationen, som
er ivrige efter at få kontakt hjemover, nemlig
OX3JD, Jens Kofoed, OX3ST, Torsten Schovsbo og
referenten OX3KL, John Keller-Larsen. Der sendes
på 14,070 MHz, og stationens position er 16° 40’ W
81° 36’ N.
Test-kalender
Februar 16 til 18: A. R. R. L. DX Contest I. CWafdeling.
Marts 2 til 4: A. R. R. L. DX Contest II. FONEafdeling.
Marts 16 til 18: A. R. R. L. DX Contest II. CWafdeling.
April 7 til 8: Polish Millenium SP Contest CW.
April 14 til 15: Polish Millenium SP Contest fone.

at K5RDY, Rhea fra Houston, Texas, er en af de 6
første amerikanske kvinder, der er udvalgt til rum
fartstræning.
Hun
er
lidenskabelig
sportsflyverske
og er sekretær i Houston luftfartsselskab. Når hun
kan afse tid til det, er hun iøvrigt af træffe på
15 og 20 m.
1962 REF Contest.
Den franske contest finder i år sted således:
CW fra den 24. februar kl. 14.00 GMT til den 25.
februar kl. 22.00 GMT.
Fone fra 14. april kl. 14.00 GMT til den 15. april
kl. 22.00 GMT.
Koden er RST plus nr. på QSO.
Points: 3 points for hver kontakt med station i et
DUF-land.
Multipl.: 1 for hver fransk departement eller
hvert DUF-land, dog ikke F og FC.
Score: Points X multiplikator.
Log sendes til REF — B. P. 42—01 — Paris France.
Indsendelse senest 14 dage efter testen.

Log-eksempel.
Log E. D. R.s jubilæums contest 1962.
Entry: CW/PHONE
Call: ......................................... Address:
Name..................................................................................

Country

Transmitter: ...................................................... Power

Receiver

Antenna ...
Date &
Time
G. M. T.

Station
worked

Work. records of new countries
for each band

Country
3,5

7

14

21

Number Exchanged
Points
28

Sent

Recvd

May 12.
12.05
12.07
12.09
12.10

12.15
12.17
20.55
21.01

21.04
21.06
23.11
23.14
23.16
23.18
23.21
23.25

W1AAB
OK1KKJ
ZC4SS
W1FA
W5AFQ
KP4CC

USV 1
Czechosl.
Cypern
USA 1
USA 5
P. Rico

I1ALU
HB9DX
F3DN
F7SHP

Italy
Switzerl.
France
France

SM2AQQ
SM5CCE
LA5QC
SP5HS
4X4BX

Sweden
Sweden
Norway
Poland
USA 8
Israel

W4ML
PY4AO
EA7FJ

USA 4
Brazil 4
Spain

W8JIN

3
1
2

I
2

3
1
2

3
4
5

569001
579002
579003
579004
579005
579006

559001
589002
579004
569003
579006
589004

3
3
3
3
3
3

589068
589069
579070
579071

579033
579045
579023
589031

3
3
3

589092
579093
579094
589095
569096
579097

599057
589067
579072
579083
569099
579055

3
3
3
3
3
3

569107
569108
579109

579067
569051
569063

3
3
3

3

Maj 13,
00,14
00.20
00.22

4
5
6

I certify, on my honour, that I have observed all competition rules as well as all regulations established
for amateur radio in my country, and that my report is correct and true to the best of my belief. — I
agree to be bound by the dicisions of the E. D. R. Contest Committee.

Operators signature.
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Januar måned forløb, uden at der skete noget
spændende i DX kredse, 40 og 80 vil endnu i en
måneds tid være de mest regelmæssige bånd, dog
er der allerede nu en lille bedring på 20 og 15 me
ter, og som vi kommer sommeren nærmere, vil
båndene være oftere og længere åbne, end de er
for tiden, hvad der må være en fordel for de, der
ellers kun kan være i luften om aftenen. Så som
forholdene ligger for tiden, kan det ikke blive til
meget DX nyt, men lidt er der da af og til.
Omkring midten af januar var TI2CAH i gang
fra
Cocos
Island
som
TI2CAH/TI9.
Humberto,
TI2HP, som jeg havde forbindelse med ved samme
tid, siger, at det er meget vanskeligt at forudsige
aktivitet fra Cocos, da der ingen fastboende ama
tører er på øen. Der afgår kun sjældent skib derud,
og det bliver der kun et par dage. Hvis en amatør
vil med derud, må han rejse med et par dages
varsel, hvorfor der ikke er meget tid til annonce
ring.
VU2NR, der som AC3/AC5NRM skal være et par
steder oppe i Himalaya, er endnu ikke kommet
afsted på grund af forskellige vanskeligheder. Der
vil fortrinsvis blive aktivitet på 20 meter CW og
SSB. W2BIB følger udviklingen, han er i gang hver
dag på 20 SSB, hvor man kan skaffe nærmere
enkeltheder.
Samme W2BIB, der er kendt som operatør på
HV1CN, har i øvrigt fundet ud af, at en del af
Vatikanstaten,
der
er
underlagt
Malteserordenen,
tilfredsstiller
kravene
for
godkendelse
som
selv
stændigt land til DXCC. Når han næste gang kom
mer til Rom, vil han forsøge at komme i luften
derfra.
Fra OZ7BZ, der nu har callet OX3BZ, har vi fået
at vide, at der nu endelig efter mere end et års
skriven frem og tilbage, er kommet en forordning
fra
Grønlandsministeriet,
der
tillader
danske
på
de amerikanske baser og lejre at få en OX licens.
En halv snes nye OX licenser kan forventes fra
Thule m. m.
Mens vi er på Grønland, kan der være grund til
at nævne, at der nu endelig igen er kommet SSB
stationer i gang deroppe fra, nemlig OX3AI fra
Station Nord og 3GK på sydøstkysten. De kører
begge med kommercielle stationer og kommer fint
ved middagstid. 20 meter that is! 3AI fortæller, at
han på 80 meter har hørt mange danske SSB sta
tioner med meget kraftige signaler, så det er nok
værd at lytte efter ham af og til.
Fra Sverige har vi fået at vide, at TG9GZ fra
Guatamala City er dansker, hans navn er Jørgen,
og han er meget interesseret i at komme i kontakt
med danske stationer. Han har en Collins S-line
med 3 el. beam, og han kører SSB omkring 14,270—
280 ved 13z tiden. Hans add. er BOX 115 Guatamala
City, Guatamala.
MP4BBW har nu også en Collins S-line, og han er
aktiv også på 40 og 80 meter med SSB, på 40 har
han en 2 el. beam, der er nogle, der kan!
Fra flere sider er der kommet forespørgsler om
CQ WW SSB contest, den vil i år ligge fra 24.
marts kl. 12z til 25. kl. 18z. I denne test er det værd
at bemærke, at. alle stationer skal holde mindst 6
timers pause i ét stræk. Pausen SKAL angives i
loggen, der gives normale rapporter plus nummeret
på QSO’en. Alle Tider angives i z tid (GMT).
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Fra de nye stater i Afrika er det småt med akti
viteten, med fra Gabon er TR8AA og 8AB aktive
på 20 meter CW, fra Dahomey har eneste aktive
amatør hidtil været 5N2AMS, der af og til tager
dertil, hans call er TY2AA, og han kører 15 meter
AM og SSB på 20 meter.
ST2AR i Sudan er for tiden QRT på grund af
politiske vanskeligheder og benytter ventetiden til
at bygge en ny station. Han regner med i løbet af
1962 igen at kunne komme i luften. Han er eller
snarere var den eneste amatør i Sudan..
Collin ex AP2CR, der var den eneste SSB sta
tion i Pakistan, er nu i Malaya, hvor han kører på
20 meter SSB under callet 9M2CR.
Båndrapporter:
3.5 Mc/CW:
OZ4FF: K2LWR - K4LGI - VE1RF - VE1ZZ 4X4HC - EP2BK.
OZ5DX: TF5TP - VE1AAG - VE1RF - K2DGT UA9DN—9CM (hørt VS9AGA - TA1BU - KV4CI YN1AA - VP5MJ—5BM).
3.5 Mc/SSB:
OZ7BQ: KlQVI/VOl - W4INL - K4RID - VE1GI UB5 - UR2 - EP2AT.
7 Mc/CW:
OZ4FF: HZ1AB - 4X4HC.
OZ4DB: EA8 - UB5 - UA1 - 2- 3- 4- 6 - 9 .
14 Mc/CW:
OZ4FF: VK3NM - EP2BH - 5N2LKZ - K2BBY/
KL7 - HZ1AB - PY6BN.
OZ4DB: W - VE’s - UA9 - 5A3 - 4X4.
OZ5DX: HK1AAF - FA2YV - LX2XG - MP4BDH
SU1IM - UG6GL - 6KAA - UH8KAA - VK2-3-5-7
- VQ2WR - YQ8BM - VU2KU - YA1AN - YV ZS - 4X4 - 4S7EC - 5A3BC - 5H3HZ - 5N2JKO.
14 Mc/SSB:
OZ7BQ: PJ2AA - YV0AA (Aves Isl.) - OX3AI
3GK - KG1’s - EP2BM - KP4CL - PY4AS - VP2AB
- TI2HP - W’s.

-

21 Mc/CW:
OZ4FF: 4X4HC - 5A3TQ - ZC4TX.
OZ5DX: VE’s - ZS’s.
4FF er nu igen blevet aktiv, efter at han er flyt
tet tilbage til Bornholm. Hans antenne er den nye
G4ZU fembånds ferritdipol, der ser ud til at
virke fb.
Det var, hvad der var i posen denne gang.
73 og de bedste DX, OZ7BQ/Joe.
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Ifølge de beretninger, jeg har modtaget, har det
været lidt sløjt med aktiviteten i januar. Måske
kan vi give juletesten lidt af skylden (resultat
listen følger nedenfor), men forholdene har sande
lig heller ikke indbudt til større aktivitet ud over
den rent lokale.
OZ4KO (Ikast) har dog haft kontakt med OZ5AB
i Værløse og OZ6KE på Skagen, begge den 14/1.
Der ud over OZ8KO, OZ6PB samt de for 4KO’s
vedkommende lokale stationer som 3NH, 5BK, 9SW,

2EM, 7KK og 2HD. De to sidstnævnte er nye og har
QTH i henholdsvis Hammerum og Ikast. I øvrigt
har 4KO for tiden travlt med at bygge FM-modtager.
Når disse linier læses, er der kun godt 2 uger til
martstesten
(det fuldstændige
program følger ne
denfor); det skulle være tilstrækkeligt til at få
modulatoren til at køre fb tillige med det øvrige
grej.
Det kunne godt se ud, som om modulationen er et
problem for nogle — i hvert fald kunne man godt
få det indtryk, når man en tilfældig aften lytter
hen over båndet og hører bærebølger, hvis eneste
modulation består af fløjten, som gentages og atter
gentages, uden at der nogen sinde gives et kaldesignal.
Desværre har der også i månedens løb været
superregenerative modtagere uden HF-trin i gang.
En
superregenerativ
modtager
kan
være
vældig
interessant at eksperimentere med, og der kan fak
tisk opnås forbavsende gode resultater med den,
men af hensyn til andre amatører er det absolut
nødvendigt, at en sådan modtager er forsynet med
et HF-trin, og skal det være rigtigt, bør hele mod
tageren være indbygget i en metalkasse.
2-meter klubbens møde den 24. januar.
Aftenens foredrag blev holdt af OZ2AF. Det var
i to dele: Første del handlede om 2AF’s nye 2-meter
VFO, anden del om hvad vi kan gøre for at undgå
TVI med vore 2-meter sendere.
1.
VFO’en. 2AF indledte med at sige, at når man
byggede sig en VFO til 2-meter båndet, så burde
det ikke være for at bruge den på samme måde
som på de lavfrekvente bånd. På 2 meter bør en VFO
benyttes på den måde, at man har sin faste fre
kvens på det sted i båndet, man nu engang har ud
valgt sig, og hvorfra man kun viger, når man vil
kalde op. At fare rundt på båndet er på 2 meter
en uskik. (Dette har tidligere været forklaret i nær
værende rubrik).
2AF valgte at benytte en oscillator af Clappfamilien
til
sin
VFO.
Den
foretrukne
oscillator
blev typen med jordet katode — for at undgå brum
og
frekvensændringer
som
følge
af
kapacitetsæn
dringer mellem katode og glødetråd (chassis). Dette
medfører, at HF-spændingen må tages ud fra styre
gitteret, og det sker over en kapacitet på ca. 2—5
pF. Impedansen i dette punkt er lav, idet der ligger
en fast kapacitet på 1 nF mellem styregitter og
katode (chassis). Den anden af de to faste kapaci
teter, der ligger i serie mellem styregitter og ano
de, er beregnet til 333 pF og er sammensat af for
skellige
keramiske
blokke.
Blokken
mellem
gitter
og chassis er i øvrigt også keramisk, da de sølv
glimmerblokke,
man
plejer at anvende
til dette
formål,
ikke
gav
tilfredsstillende
frekvensstabilitet.
Gitterafledningen er 27 kohm.
Svingningskredsen består af en spole med 9 vin
dinger 1 mm tråd viklet på et pertinaxrør med en
diameter på 22 mm. Der er et mellemrum mellem
vindingerne på 0,5 mm. Selvinduktionen er 4,5 μH.
Spolen ligger i serie med en Prahn drejekonden
sator på 2 X 15 pF, hvis rotor er jordforbundet.
Det ene pladesæt går til spolen, det andet direkte
til rørets styregitter. Tværs over den derved dan
nede afstemningskapacitet på 7,5 pF ligger en fast
båndsætterkapacitet sammensat af en 100 pF kera
misk trimmer, en 25 pF rørtrimmer samt en fast
kapacitet på 5 pF.
Røret er en EF 80, hvis anodespænding er stabi
liseret med en 85A2. Anodespændingen tilføres gen
nem en drosselspole på 2,5 mH. Skærmgitteret får

spænding gennem en 5 kohm modstand og er af
koblet til chassis over 10 nF.
Ovennævnte
kredsløb
og
komponentværdier
er
resultatet af en lang række forsøg, hvorved det
lykkedes at bringe frekvensdriften fra kold start
ned til 500 c/s — på 144 Mc/s!
Oscillatoren efterfølges af en ECF 82 katodeføl
ger og buffertrin, hvis anodekreds er afstemt til
8 Mc/s og forbundet via link og koaksialkabel til
selve senderen.
Output fra bufferen er 0,5 watt. Dette er tilstræk
keligt til at styre det første rør i 2AF’s sender, men
utilstrækkeligt til at give et signal på 2-meter bån
det. Det har derfor været nødvendigt at tilslutte en
art
„hjælpeantenne"
til
anvendelse
ved
indstilling
til en bestemt frekvens på 2-meter båndet.
Hvad den mekaniske side af sagen angår, må det
fremhæves, at spole og kondensator er placeret i
en kasse for sig, der via lange bolte og afstands
stykker er fastgjort til det lille chassis, hvorpå de
2 rør er monteret.
Tonen er en absolut ren T9.
2.
TVI-problemet. I den ejendom, hvor 2AF bor,
blev der i januar 1962 installeret fællesantenne til
TV. Antennen er monteret på taget ca. 8 meter fra
2AF’s antenne. 2AF tog mod til sig og postede 95
watt HF lige ind i TV antennen og konstaterede
da, at dette ikke gav anledning til TVI. Der var
hverken striber eller lyd-QRM på nogen kanal.
Der er to hovedmuligheder for TVI, sagde 2AF.
Den ene er overstyring af TV-apparatets FM-del.
Den anden er ensretning i LF-delen.
Begge disse onder skulle kunne undgås, dersom
man tager følgende i betragtning ved bygning af
sin sender:
1) Der skal bruges båndfilterkobling mellem tri
nnene i senderen. Kapacitiv kobling mellem trinene
må være absolut bandlyst. Derved sikrer man sig
i
vidtgående
grad,
at
uønskede
harmoniske
fra
oscillatoren og de første trin i senderen „cykler"
direkte igennem alle trinene og ud i antennen.
2) For at undgå forstyrrelser på kanal 2 må man
ikke benytte frekvensen 48 Mc/s noget sted i sen
deren. Det anbefales at benytte trinfølgen 8 Mc/s —
24 Mc/s — 72 Mc/s — 72 Mc/s — 144 Mc/s — 144
Mc/s.
De første tre trin kører med ganske lav effekt;
derfor er det nødvendigt at have en buffer på
72 Mc/s. Denne styrer en dobler til 144 Mc/s, hvor
efter en 03/12 som buffer udstyrer PA-røret, en
829 B.
3) Man må sikre sig, at PA-røret får tilstrække
lig styring. 2AF regner med den mulighed, at util
strækkelig styring kan være en årsag til TVI, der
som der moduleres ud over en vis grænse (som
meget vel kan ligge under 100 % modulation). I
øvrigt må man også sikre sig, at modulatoren ar
bejder aldeles perfekt, uden parasitsvingninger, og
naturligvis må man undgå overmodulation, hvilket
man som bekendt kan sikre sig ved anvendelse af
klipper.
4) Brug koaksialkabel som antenne-feeder. Det er
i mange tilfælde umuligt at undgå udstråling fra
feederen, dersom man bruger 300-ohm twinlead.
5) Hele senderen bør være afskærmet. I hvert
fald s k a l chassiset være forsynet med bundplade.
Har
man
iagttaget
ovennævnte
forholdsregler,
skulle man være på den sikre side, sagde 2AF. Det
er i hvert fald en god ting at kunne demonstrere
for den klagende nabo-TV-kigger, at ens egen TVmodtager er fri for forstyrrelser af nogen art.
Licensbestemmelserne siger, at vi ikke må for
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styrre dansk og udenlandsk TV, men det er dog
en forudsætning, at den pågældende TV-modtagers
antenneforhold er i orden, og at der heller ikke er
nogen fejl ved selve TV-apparatet. Spørg TV-kig
geren, om hans antenneforhold er i orden!
2AF oplyste i øvrigt, at P & T selv siger, at kla
ger over amatører er absolut den mindste del af de
sager, der behandles.
Men — tilføjede 2AF — derfor bør vi alligevel i
egen interesse have vore sendere i orden, ikke
alene med henblik på den nuværende tingenes til
stand, men også på fremtiden.
Vi — VHF-amatørerne — skal nemlig også være
„UHF-f orberedt“!
Der var livligt bifald efter det interessante fore
drag.
Det vil herefter være interessant også at høre
andre amatørers synspunkter; især vil det være
ønskeligt at få en diskussion i gang. Da der vel
næppe lige for øjeblikket findes noget emne af
større aktualitet end TVI-problemet, vil vi også
sætte dette på dagsordenen for vort næste møde.

2 meter klubbens februar-møde

finder sted onsdag den 28. kl.
Sonofon Radiofabrik.
Emne: Vi drøfter TVI-problemet.

20,00

i

lokalet

på

Martstest 1962.
Lørdag den 3. marts og søndag den 4. marts 1962
indbyder UK7 til VHF-test efter nedenstående reg
ler:
Perioder:
1. 3. marts kl. 20.00—23.00 GMT.
2. 4. marts kl. 08,00—11,00 GMT.
Deltagere. Alle licenserede amatører i Danmark,
Norge, Finland og Sverige kan deltage i testen.
Kontakter med stationer uden for nævnte lande
kan
medtages
i
pointsberegningen,
men
sådanne
stationer kan ikke selv deltage i konkurrencen.
Bånd. 144 Mc/s og 432 Mc/s. Hver station kan kon
taktes på både 144 Mc/s og 432 Mc/s i løbet af sam
me periode, og begge kontakter medregnes. Crossband QSO er ikke tilladt.
Bølgetyper. Samtlige i de pågældende lande til
ladte bølgetyper kan anvendes.
Koder. Under hver QSO skal der udveksles koder
af typen 599015 Vejrhøj, hvilket vil sige, at mod
stationen høres RST 599, at det er afsenderens QSO
nr. 15, samt at afsenderens QTH er Vejrhøj. Det er
absolut nødvendigt at opgive QTH.
Pointsberegning.
Ved
pointsberegningen
multi
pliceres det sammenlagte antal kilometer med det
samlede antal QSO for begge bånd. Hver deltager
udregner selv sit pointsresultat til vejledning for
testkomiteen.
Test-QTH skal være den samme under hele te
sten. Loggen skal indeholde en klar opgivelse af
test-QTH’ens
beliggenhed
i
forhold
til
nærmeste
almindeligt kendte sted eller steder.
Testloggen skal indeholde følgende rubrikker fra
venstre til højre: Dato, tid, bånd, modstation, af
sendt
kode,
modtaget
kode
(incl.
modstationens
QTH), afstand i kilometer, samt en tom rubrik til
testkomiteens bemærkninger.
QSO, som ikke er opført med samtlige nævnte
oplysninger, godkendes ikke.
Loggene skal skrives på standard logblade for
tester eller maskinskrives i formatet A4.
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Til slut underskrives loggen af operatøren med
navn og adresse og sendes til
SM7BE Åke Lindvall,
Trastvågen 9,
Lund,
Sverige.
Loggen skal være poststemplet senest den 16.
marts 1962.
73 og vel mødt i testen, UK7 testkomite.
Resultatlisten fra UK7’s juletest 1961.

1. OZ8EDR 55545 points
2. OZ5AB
3. OZ9OR
4. OZ7HJ
5. OZ2AF
6. SM7BE
7. OZ3NH
8. OZ8BO
9. OZ3JN
10. OZ6AF
11. OZ2BN
12. OZ3A
13. OZ5BK
14. OZ4KO
15. OZ1EI
16. OZ7HZ
17. OZ1OL
Derudover

—
—
51000
18. OZ6RC
2660
—
—
35486
19. OZ2PV
2454
—
—
29060
20. OZ7BR
2331
—
—
21660
21. OZ5FS
2160
—
—
22. OZ6FL
1521
21552
—
—
11712
23. OZ8AJ
1148
—
—
10476
24. OZ9SA
1124
—
—
9312
25. OZ8JM
1055
—
—
8556
26. OZ6KE
984
—
—
7170
27. OZ5MJ
708
—
—
5210
28. OZ8JV
666
—
—
4860
29. OZ6WJ
630
—
—
3591
30. OZ1KV
576
—
—
3440
31. OZ2UD
556
—
—
3255
32. OZ9SW/P
80
—
—
3216
33. OZ9HN
66
indkom 4 checklogs.
UK7 testkomite.

FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 20,00
i
lokalerne
Frederikssundsvej
123,
under
etagen,
nedgang
til
venstre
for
ABC-cafeteriet.
QSL-centralen er åben fra kl. 19,30. OZ7LM udle
verer kortene. Efter kl. 20,00 udleveres ikke QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer:
OZ4AO,
Sv.
Aage
Olsen,
Folkvars
vej 9, 2. sal, Khb. F. Tlf. GOdthåb 1902 vega, post
giro 59755.
Siden sidst:
Mandag den 8. januar indledte OZ7HW det nye
års foredragsrække med et foredrag om måling og
behandling af transistorer. Der var som sædvan
ligt mødt mange, og 7HW rystede flere „tommel
fingerregler" vedrørende transistorer ud af ærmet.
Mandag den 22. januar holdt OZ7EU et populært
og lærerigt foredrag om sendere, der var noget for
begynderen, men også en lidt større sender blev
gennemgået, så både „unge og gamle" fik noget
med hjem.
Programmet:
Mandag den 19. februar: OZ7CK holder foredrag
om FM og NBFM.
Mandag den 26. februar: Klubaften.
Mandag den 5. marts: Rævejagtsaften. Vi gør
opmærksom på, at vi denne aften også får besøg
af medlemmer af Vanløse Motor Club, idet et vist

samarbejde
mellem
motorsportsfolkene
og
ræve
jægerne påtænkes.
Mandag den 12. marts: Klubaften. Herr Mejer
Jensen fra firma Semier & Matthiassen vil være
tilstede og vise og demonstrere grej fra Heatkit.
Mandag den 19. marts: OZ7GL vil causere om 35
års virke med radio og vise 2 films. De, der kender
7 gamle Lars, ved, at det vil blive en fornøjelig
aften.
Mandag den 26. marts: Klubaften.
Vy 73 de 9BA.
Rævejagter.
Ved en beklagelig fejltagelse kom
for rævejagterne i 1961 ikke med i sidste OZ.

resultatlisten

Københavnsmester blev i år:
OZ9HS og XYL med
1010 p. for 7 jagter
Nr. 2: OZ2XT og OZ6AB med
995 p. for 7 jagter
Nr. 3. P. og T. med
922 p. for 7 jagter
Nr. 4: OZ7HC og Verner med
728 p. for 6 jagter
Nr. 5: OZ8MX og Ebbe med
700 p. for 6 jagter
Nr. 6: Svend og Per med
567 p. for 5 jagter
Nr. 7: OZ3AD og Lillekaj med
549 p. for 5 jagter
Præmieuddelingen foregik som sædvanlig ved af
delingens stiftelsesfest.
Tak for god tilslutning i 1961, og vi er så parat
til at tage fat på den nye sæson, og det skal lige
bemærkes, at vi har:
Rævejagter hver onsdag aften, og at der har væ
ret mægtig god tilslutning. Første sending er kl.
20,00 og anden sending kl. 20,30 og derefter hvert
kvarter, sidste sending kl. 22,00, forsåvidt at alle
ikke har fundet senderen. Sendetiden for disse jag
ter er to minutter pr. gang.
Før man tager ud på disse jagter, bør man til
melde sig til OZ6AB, tlf. 70 67 69, senest kl. 18,30
samme aften.
Vi er nu gået i gang med byggeaftener for ræve
jægere
i
afdelingslokalerne
hver
lørdag
eftermid
dag mellem kl. 15,00 og kl. 18,00. Alle, der kunne
tænke sig at komme i gang med en pejlemodtager,
bedes møde op. De erfarne rævejægere vil være
til stede for at vejlede og hjælpe med at komme
i gang.
Der er mulighed for et samarbejde med en mo
torklub, og en del af deres medlemmer vil komme
til rævejagtsaftenen mandag den 5. marts, og af
den grund beder vi så mange som muligt af ræve
jægerne møde op.
Vi har nu fastlagt datoerne for de ordinære ræve
jagter i 1962, dog med forbehold for visse ændrin
ger, som kan forekomme på grund af andre arran
gementer i foreningen.
Søndag den 1. april: Dagrævejagt.
Lørdag den 14. april: Natrævejagt.
Lørdag den 28. april: Natrævejagt.
Søndag den 13. maj: Dagrævejagt.
Onsdag den 30. maj: Natrævejagt (auto).
Lørdag den 2. juni: Natrævejagt.
Søndag den 17. juni: Dagrævejagt.
Lørdag den 18. aug.:
St. sjællandske rævejagt.
Søndag den 19. aug.:
Lørdag den 1. sept.:
Danmarksmesterskabet.
Søndag den 2. sept.:
Lørdag den 15. sept.: Natrævejagt.
Lørdag den 29. sept.: Natrævejagt.
Søndag den 14. okt.: Dagrævejagt.
Søndag den 28. okt.: Dagrævejagt.
Lørdag den 10. nov.: Natrævejagt.
Søndag den 25. nov.: Dagrævejagt.
Vy 73 og god jagt 1 1962.
Rævejægerne udi kongens by.

AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastingsvej 46, tlf.
Su. 2991 (OZ2XU Am. 3812 v.)
Mødeaften:
Hver
torsdag kl.
19,30, Strandlods
vej 17.
Siden sidst:
Torsdag den 25. viste hr. Kjærager fra Siemens
nogle gode farvefilm, bl. a. hvorledes tørelementer
og akkumulatorer blev til. Endvidere lovede hr.
Kjærager at komme torsdag den 8. marts og for
tælle og demonstrere UHF transistorsender. Møde
deltagelsen har været rigtig god i månedens løb,
bliv ved med det.
Stiftelsesfesten står jo snart for døren og husk
tilmelding i god tid. Den foregår efter den sæd
vanlige recept med medbragt madkurv og fælles
kaffebord, og forhåbentlig får vi jo en af de sæd
vanlige hyggelige Amageraftener.
Husk lørdag den 17. marts kl. 18,30.
Program:
15. februar: Klubaften.
22. februar: OZ1LC, 2 m for begyndere.
1. marts: Klubaften.
8. marts: Hr. Kjærager demonstrerer UHF tran
sistorsendere
og
hjælper
med
at
bygge
samme.
Husk at tage loddepistol med.
Grundet
indtrufne
omstændigheder
er
stiftelses
festen den 17. marts udsat indtil videre.
Vy 73 de OZ2XU.
AABENRAA
Allerførst vil jeg meddele, at det ikke var under
tegnedes skyld, at nyhederne fra Aabenraa afd.
ikke var med i januar OZ, disse var indsendt, men
må være bortkommen.
Arbejdet i afd. går støt og roligt fremad, der byg
ges ihærdigt på måleinstrumenterne, så hvis alt
går vel, er alle mand klar med måleinstrumenterne
til foråret, og dermed begyndelsen af rævejagterne,
der påtænkes begyndt mandag den 30. april. Nær
mere om reglerne m. m. i senere OZ. Den 9. marts
har afd. bestået i 2 år, og denne milepæl kan vi
selvfølgelig ikke lade gå upåagtet hen. Bestyrelsen
har planlagt en hyggelig fest, der skal afholdes
lørdag den 3. marts kl. 20,00 prc. på restaurant
„Astoria", Aabenraa. Vi regner med, at alle hamser
med evt. YL’er og XYL’er møder op, ingen må gå
glip af denne begivenhed, men for alle eventualite
ters skyld, OB’s så giv mig lige et praj senest
torsdag den 1. marts, da et så omfattende program
kræver ordentlig planlægning.
Altså boys, på gensyn ved „jubelfesten" og mø
derne den 1. marts og 15. marts.
Vy 73 5WK.
AARHUS
Formand: Cramer, c/o Aarhus Radiolager.
Kasserer: 9GW, Karensvej 35, Brabrand.
Sekretær: 7JN, Fuglsangsallé 51.
Siden sidst:
10. januar holdt 2VV foredrag om siliciumdioder.
Vi fik her på 2VV’s populære og saglige måde at
høre om, hvorledes man anvender dioder af denne
type, samt diodens opbygning og elektriske egen
skaber. Det var et foredrag, som gav de deltagende
noget at tænke over.
29. januar: 2LX holdt denne aften et foredrag om
ESB for begyndere. Der var mødt 15 deltagere, som
fik et nærmere indblik i forskellige måder at kom
me i gang på ESB.
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Månedens program:
Mandag den 19. februar: Besøg på Midtkrafts
transformatorstation,
Ryvej,
Hasle.
5AP
vil
her
vise os de forskellige 60 KV og 150 KV anlæg samt
give en saglig forklaring på virkemåden af bære
frekvensanlæg,
fjernmåleudstyr
og
manøvretavler
m. m. Altså kl. 20 på Ryvej.
Lørdag den 3. marts: Afdelingen vil den aften
fejre sit 25 års jubilæum ved en sammenkomst på
Tranbjerg
Kro
for
sine
medlemmer.
Tilmeldelse
er ved OZ’s udkommende sluttet men har været
omtalt i det lokale X—GTC.
Vy 73 OZ7SN, Jens Erik.

HOLBÆK
Holbæk afd. holder møde torsdag den 1. marts
kl. 20,00 på Dannevirke, Schmidtsvej. Aftenen vil
stå i transistorens tegn, idet OZ7ZN og OZ9H vil
demonstrere
og
beskrive
deres
transistorgitterdykmeter ret indgående. Og desuden vil undertegnede
tage sin 2 m transistor sender med, der har et
input på 1,3 w. På gensyn den 1. marts.
Vy 73 OZ7OU.
HORSENS

BORNHOLM
Formand:
OZ4DB, Egon H. Hansen, Aaløre,
Østermarie.
Afdelingen har i løbet af januar afholdt
møder med god tilslutning.

ialt

3

Bedst selvfølgelig den 13. januar da 2KP holdt
et glimrende foredrag om TVI og BCI. Ca. 20 del
tagere fik her udvidet deres kendskab til disse
problemer. Tak 2KP.
Iøvrigt
samler
afdelingen
komponenter
sammen
til en ny 2 m klubstation. Alt godt modtages med
tak.
Man har kunnet konstatere større aktivitet her
ovre den sidste tid. Således deltog 8 stationer i jule
testen med større eller mindre held. NRAU testen
havde
4
bornholmske
deltagere.
Altså
glædelig
fremgang.
Ny på 80 m er OZ4TB, der kører med 10 w CW
og 5 w fone. Velkommen Torkil.
Mødeaftener som vanligt 1. og 3. onsdag i måne
den. Vi venter spændt på næste foredragsholder.
Vy 73 OZ4DB/Egon.
ESBJERG
Formand: Sv. B. Hansen, OZ6SB, Højtoftevej 8,
Esbjerg.
Mødested: Esbjerg Husmodergård, hjørnet af Jyllandsgade/Finlandsgade,
kælderlokalet,
indgang
i
Finlandsgade.
Siden sidst:
Der var almindelig tilfredshed med vort nye mø
delokale på åbningsaftenen. Det er også det bedste,
vi har haft i Esbjerg i mange år. Vi har modtaget
værdifulde
tekniske
håndbøger
til
vort
bibliotek,
så det nu skulle være muligt for alle interesserede
at søge en hvilken som helst oplysning indenfor det
radiotekniske område. Så skulle et eventuelt fore
drag ikke interessere dig, så kom alligevel. Du kan
sagtens få tiden til at gå alligevel. Og afdelingen
sender vor hjerteligste tak til de personer og fir
maer, som har gjort udvidelsen af vort bibliotek
mulig.
Det nye program:
Onsdag den 28. februar kl. 20: Generalforsamling.
Adgang
til
generalforsamlingen
har
kun
aktive
medlemmer
af
lokalafdelingen,
altså
medlemmer,
der har betalt det særlige afdelingskontingent. På
valg er OZ2BR og Wentzel. Desuden ønsker for
manden OZ6SB at træde ud af bestyrelsen. Mød op
og giv dit besyv med.
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Eventuelle forslag bedes sendt til formanden se
nest den 14. februar.
Onsdag den 14. marts kl. 20: OZ5LW demonstre
rer den nye store Geloso modtager for alle bånd.
Vy 73 de OZ2BR.

Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ9SH, S. Chr. Hansen, Kraghsvej 49,
tlf. (066) 2 15 67.
Næstformand:
OZ9ER,
Erling
Nielsen,
Strand
promenaden 38.
Kasserer:
OZ4GS,
Svend
Sørensen,
Borgmester
vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær: P. E. Berthelsen, Mimersgade 5 C, tlf.
2 65 58. OZ3SK, Egon Gadeberg, Læsøgade.
Siden sidst:
Den 18. januar havde vi et rigtigt „opvarmnings
program" for vore nye medlemmer: Kortbølgeama
tøren i arbejde.
I klubhuset gav 3FM, 9ER og 9SH hver sit bidrag
til
belysning
af
foreningsforhold,
teknik,
kurser
o. s. v.
Efter kaffen drog vi ca. kl. 21,30 fordelt på små
hold ud til en række amatørstationer i byen.
Ankommet hertil forklarede indehaveren om sta
tionens opbygning og funktion, og efter pressetid
fyrede vi under rørene til en ring QSO.
Det kan nok være, at denne aften var en ople
velse for dem, der ikke kendte så farlig meget til
amatørens liv og færden, men det kneb ganske vist
at få noget sagt, når man pludselig stod med „ma
kronen" i hånden og skulle sige noget.
Det faste program:
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.
Mandag kl. 20,15: Senderteori.
Tirsdag kl. 19,00. Elektroteknik.
Onsdag kl. 20,15: Byggeaften — juniores.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften — seniores.
Ekstra arrangement for februar:
Torsdag den 22. kl. 20,15: Horsens afd. specialitet:
Stor auktion.
Alle udenbys venner er som sædvanlig velkomne.
Månedens arrangement for marts:
Lørdag den 3. kl. 19,00: Fastelavnsfest for med
lemmer med XYL og YL.
Spisning:
Sild,
smørrebrød,
ost,
kaffe,
kringle,
musik.
Pris: Pr. næse kr. 5.
Tilmeldelse: OZ4GS, tlf. 2 18 34 eller OZ9SH, tlf.
2 15 67 senest torsdag den 22. februar.
Vy 73 bestyrelsen.
LOLLAND-FALSTER
Mødet i Nykøbing havde samlet fuldt hus. For
manden startede med at byde de mange medlem
mer velkommen, endda et helt fra Møn. Efter at
7NA havde sagt et par ord, fik aftenens foredrags
holder, 2KP, ordet. 2KP gik omgående i gang, og

på sin friske måde at fortælle fik vi, hvad der var
af dessin’er inden for HF convertere, og da kl. var
blevet 22, fik vi kaffe. Efter at kaffen var indta
get, gik 2KP over til at fortælle om 2 m convertere,
og dette emne strakte helt til midnat.
Morsekursus er i gang, og der sendes hver søn
dag formiddag fra kl. 10—11. Udsendelsen sker nor
malt fra Nykøbing, og input er 20 w.
Næste møde bliver i Maribo onsdag den 28. febr.,
og det bliver på Hotel Byfogedgården kl. 19,30.
Vy 73 B. K. Løkke.
NYBORG
Lokale: Møllevænget 3.
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3.
Kasserer:
OZ6OP,
Erik
Hansen,
Svanedamsgade
16, 1. sal.
Sekretær: OZ1US, Ole Hansen Bakkevej 3, st.
Programmet:
Torsdag den 22. februar bliver der fra fa. Semier
& Matthiassen demonstration af Heatkit byggesæt.
Mødet begynder kl. 20.
Alm. mødeaften hver torsdag kl. 19,30—20,30. —
Samme aften er der morsetræning.
Vy 73 OZ1TJS Ole.
NÆSTVED
Formand: OZ8BO, Herlufmagle.
Kasserer: Kaj Christiansen, tlf. 72 41 84.
Montering af vort klublokale er nu omtrent til
endebragt. Vi har fået lys og varme på, og vi reg
ner med i marts OZ at kunne bringe datoen for
indvielse af lokalet.
Klubaften: Hver tirsdag kl. 19,00.
73 7HZ.
ODENSE
Formand: OZ6RL, Ulf Krarup, Carl Baggers Allé
35, Fruens Bøge.
Vi har i afdelingen i januar måned haft to teo
retisk
betonede
foredrag
om
transistorer.
Fore
dragsholderen
var
civilingeniør
K.
Th.
Andersen,
der med bl. a. lysbilleder redegjorde for opbygnin
gen af halvlederelementer i teori og praksis. Visse
punkter i foredragene har jo nok ligget i et lidt
højt plan, set fra et amatørsynspunkt, men når
man sammenligner traisistoren med de elementer,
man har til rådighed i dag, nemlig rørene, har ho
vedparten af tilhørerne vel nok fundet ud af, hvad
der egentlig sker i en transistor.
Af februar måneds program har allerede et af
punkterne været holdt. Det var 1W, der causerede
om de gode gamle dage som radioamatør. En aften
helt i A415 tegnet.
En lidt mere realistisk ting for medlemmerne er
demonstrationsaftenen fredag den 23. februar kl. 20
på Kragsbjerggaarden, hvor Sender & Matthiassen,
København, vil vise os lidt af de kendte amerikan
ske byggesæt Heatkit. En aften som vi håber vil
have medlemmernes store interesse.
Som det fremgår af ovenstående, har møderne
hidtil i dette år været afholdt på Kragsbjerggaar
den. Det er bestyrelsens store ønske, at vor efter
hånden
50
kvadratmeter
lokaleplads
snart
bliver
indflytningsklare, fordi vi på behørig vis med YL
og XYYL vil indvie Odense afdelingens nye loka
ler. (Vi har allerede fremskaffet de lækreste borde
og stole, der tænkes kan). Indbydelsen til denne
indvielsesfest vil i alle tilfælde blive udsendt i god
tid pr. brev.
Vy 73 2RH.

QTH-RUBRIKKEN
280 OZ5M, H. E. Jensen, Ringe, ex Roskilde.
806 OZ5D, K. C. Brønnum, Grønnegade 2,
Åbybro, ex Nørresundby.
1450 OZ2SL, H. Sylvan Lund, Byagervej 113,1.,
Birkerød, ex København K.
1475 OZ3WP, Walther Panitzsch, Esplanaden 46, 4.,
København K, ex København Ø.
2140 OZ1RO, V. G. Eilertzen, Terp Skovvej 56,
Viby J., ex Århus.
3804 OZ5MI, Bent Gudmundsen, Skolevej 39,
Lindholm, Nørresundby, ex København V.
4386 OZ8NJ, N. R. Jørgensen, Bakkevej 16,
Nørresundby, lokal.
4715 OZ5NC, N. Chr. Hansen, Hornshøj, Mejrup,
Holstebro, lokal.
4758 OZ9JH, Bent J. Horsager, Kaj Lykkesallé 9,
Bramminge, lokal.
5075 OZ3SK, Egon Gadeberg, Højmarksvej,
Stensballe, Horsens, lokal.
5244 OZ5SM, S. Chr. Madsen, Artillerivej 63,
vær. 68, København S, lokal.
5332 OZ2AA, Arve Andersen, Lisbjerg Terp,
Lystrup, ex Århus.
5573 OZ3OY, Curt Storck-Clausen, GI. Kongevej
27,5., København V, lokal.
5798 OZ4LP, SGe 517495 Largen, TMS, Ryvangen,
København Ø, ex Hellerup.
5898 OZ4TH, Bent Thomassen, c/o S. A. Olsen,
Gåskærgade 9, Haderslev, ex Stege.
6056 OZ7CF, Poul Stangerup, Saclant ASW
Research center, Viale San Bartolomeo, La
Spezia, Italien, ex Nærum.
6151 OZ6KI, Børge Kjær, Oddervej 166 tv., Skåde,
Højbjerg, ex Møldrup.
6216 OZ5GA, V. Sørensen, Kongevejen 11, st. tv.,
Helsingør, ex København Ø.
6259 Mogens Bomann, vær. 312, Bispebjerg,
Parkallé 22, København NV, ex Roskilde.
6359 OZ4NJ, 517891 Nielsen, DEP KMP/STRR,
Svanemøllens kaserne, København Ø, ex
Vordingborg.
6439 Knud Christensen, Chr. Petersensvej 41, Sæby,
ex Skive.
6455 OZ3BG, Børge Fogh, Lillehammervej 9,
Århus, lokal.
6534 OX3AI, Hans A. Jørgensen, Station Nord,
Grønland, ex Viborg.
6574 OZ4FF, K. Tranberg, Svanekevej 56, Rønne,
ex Kastrup.
6824 OZ3JD, Johs. Dixen Axel, Syrenvej 42, Vejle,
lokal.
6867 OZ5BQ, Knud Hansen, c/o Larsen, Leopardvej
39, Valby, ex soldat.
6869 RK 503652 Hansen, 3 RKKMP/4 BTN, tele
grafkasernen Sjælland, Høvelte, ex Sorø.
6949 OZ7JI, Jim Andersen, Jyllandsgade 22,
Struer, lokal.
6956 OZ8RH, 518791 Holm, 3 KVG/ I JDR,
Holstebro, lokal.
7015 Helge Jørgensen, kollegiet, GI. Køge Landevej
137, Valby, ex København Ø.
7132 OZ9WF, Gert Frederiksen, Jernbanegade 3,
Middelfart, ex soldat.
7253 Jørgen Lund, P. M. Møllersvej 2, 2.,
Nykøbing F., ex soldat.
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OZ3PH, Thorkild Clausen, Solhøjsvej 38,
Hasle, Århus, ex Riisskov.
7369 Keld Kristensen, Osloplads 14, København Ø,
lokal.
7393 J. T. Larsson, Rugvænget 84, st. tv., Ballerup,
ex København Ø.
7434
A.
Hjulskov
Andersen,
Fjernsynsmagasinet,
Hirtshals, ex Jerslev J.
7485 J. K. A. Hansen, Mårslet, ex Kolding.
7751 FKE 491869 Jelsing, R 10, FLKS, Jonstrup
lejren, Ballerup, ex Nyborg.
7793 Poul E. Hansen, Humble, ex Korsør.
7796 Poul H. Laursen, Møllevej 5, Jægerspris,
ex Silkeborg.
7807 OZ3VG, Anni F. Hansen, Mårslet, ex Kolding.
7875 RK 498533 Jensen, 6 TGB I rekrutkomp.,
Langelandsgades kaserne, Århus, ex Løsning.
7945 MG 490080 Andersen, TRD Vedbæk, Flyve
station Vedbæk, Vedbæk, ex Kølvrå.
7982 Hardy H. Nielsen, Hesbjerg Skolegård,
Holmstrup, ex Vejle.
8094 Knud Minke, Kolstrupvang 5, Åbenrå, lokal.
8139 Frede E. Jørgensen, Sønderkær 24, Hvidovre,
ex København Ø.
8294 KP 456856 Hansen, 2/I/FLR, kasernen, Odense,
lokal.

NYE MEDLEMMER
8299 Johan Evenseri, Vagtelvej 7, Birkerød.
8300 Ingvard Iversen, Bredgade 52, Hurup, Thy.
8301 Knud E. Bonderup, Beder.
8302 Steen Haasen Ledet, Mariehøjvej 21, Holte.
8303 KP Pedersen, 6T6/BTN CLD, Langelandsgades
kaserne Århus.
8304 H. Preben Jensen, Jægergårdsgade 142, 1.,
Århus.
8305 Sven Kjeldsen, Storegade 28, Stege.
8306 Per Bjørn Jensen, Fasanvej 24, Frederikssund.
8307 S. Skotte, Schleppegrellsgade 14, st., Århus.
8308 Gunner Andreasen, Solvej 20, Skibby.
8309 Søren Munch, Voldgade 45, Struer.
8310 MG 503297 Hansen, EDO I STGR, kasernen,
Høvelte.
8311 Verner Hansen, Stengade 8, Sønderborg.
8312 Erik Trøjborg, Røj Nygård, Verst.
8313 SGe 517514 Jensen, TMS, Ryvangen, Kbh. Ø.
8314 Poul Erik Mortensen, Lundsgårds mark,
Aulum.
8315 Benny Hansen, Kurts Radio, Ringstedgade,
Næstved.
8316 Hans J. Hansen, L. Rådhusgade 20, Sønder
borg.
8317 Karsten Brinch, Grønlundsallé 49, Vanløse.
8318 O. Bundgård, Box 11, Skrydstrup, Vojens.
8319 Michael N. Steen, Mimers Allé 11, Esbjerg.
8320 Richard Andersen, Egilsgade 17, st. th., Kbh. S.
8321 Jørgen Zildal, Vilsbæk, Brovst.
8322 Robert Hansen, Åbakkevej 5, Næsby, Fyn.
8323 Claus Dissing Hansen, Baldursgade 43, Esbjerg.
8324 Erik Emme, Thorsvej 2, Næstved.
8325 Einar Hougs, Rødegårdsvej 183, Odense.
8326 Kaj Kirkeby, Fjellerup, Ellested.
8327 Bent Larsen, Skovvejen 16, Silkeborg.
8328
Hans
Jørgen
Nielsen,
Rønnebækhuse, Næs
tved.
8329 Preben J. Vismark, Sigtunagade 37, Sønder
borg.
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8330 Kaj Bøttern, Lundingsgade 28, Århus.
8331 Knud E. Jensen, Østergade 34, Ikast.
Atter medlem.
2348 N. J. Guldhammer, Ndr. Fasanvej 240, 3. th.,
København N.
4453 OZ4HL, Hugo Larsen, Nordborggade 19,
Århus.
6166 Michael Brixving, Fælledvej 9, 3., Kbh. N.
6672 Ejgil Christensen, Køgevej 132 B, st. tv.,
Tåstrup.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet at landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.
Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, tlf. 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej
15, Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen,
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63,
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ7EU, Poul Størner, Hulbergsallé 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.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. februar 1962.

