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Konstruktionerne
Det er naturligvis alt for tidligt at udtale
sig om, hvor vidt den nuværende stilstand i til
gangen
af
tekniske
konstruktionsartikler
til
redaktionen skal blive permanent, eller om
den tilskyndelse, vi bragte i martsnummeret
på dette sted, vil sætte gang i sagerne. For en
sikkerheds skyld må vi hellere gentage, at så
fremt der i hvert nummer af OZ skal være en
konstruktionsbeskrivelse, er det absolut nød
vendigt, at læserne indsender sådanne artik
ler. Også du, der sidder og tænker ved dig
selv, at nu er der jo nok et par stykker, der
„går til biddet", og så behøver du jo i k k e . . .
intet kan være mere forkert! Hvis alle tænker
på den måde, går den ikke —.
De „gamle" amatører, de der for en halv
snes år siden skrev den ene fremragende arti
kel efter den anden (se selv efter i gamle
OZ’er, hvem jeg mener) — de er ikke med
mere. Mange af dem er stadig aktive sende
amatører, når de har lidt tid til overs, men
man kan jo ikke blive ved. Disse amatører
skal være undskyldt, de har gjort deres skyl
dighed. Skulle de alligevel få lyst til at yde
et bidrag til OZs spalter, skal de være dob
belt velkomne.
Det er imidlertid nu nye kræfter, der skal
til. Kom ikke og påstå, at der ikke findes

dygtige, unge amatører i dag, som vil være i
stand til at løfte arven efter de gamle —
selvfølgelig gør der det! Der er mange unge
amatører, der har ilden brændende i sig, ly
sten til at prøve noget nyt, til at skabe noget.
Kom frem fra jeres gemmesteder rundt om i
landet og lad os andre kikke med på, hvad I
laver!
Og så alle jer, der har været amatører i en
kortere eller længere årrække, og efterhån
den har fået skabt en godt arbejdende station
og en velassorteret rodekasse! Prøv at kikke
jer omkring i radiohulen — skulle der mon
ikke et eller andet sted findes et lille apparat,
som jeres medamatører også godt kunne bru
ge? Skulle det måske ikke være helt så præ
sentabelt, som du helst så det, så kan det vel
pudses lidt op inden fotograferingen, og det
er jo heller ikke udseendet, det kommer an
på.
Måske tager jeg fejl. Måske er der ingen
amatører, der bygger og eksperimenterer me
re. Måske er der ingen, der læser de tekniske
atikler, og vel slet ikke lederen. Eller sidder
I bare og tænker, at teknisk redaktør såmænd
også nok laver en konstruktion til næste må
ned? Det gør han ikke!
73 de OZ7AQ.
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Lidt om de nye rør

NUVISTORER
Af OZ7AQ.

Hvad er en NUVISTOR?
En nuvistor er ikke, som navnet måske
kan forlede en til at tro, et nyt forstærker
element, men en ny og på flere områder
stærkt forbedret udgave af den gamle ken
ding, vacuumrøret.
Nuvistoren blev introduceret af RCA for
nogle år siden og blev beskrevet kort i QST
for januar 1960. Siden har nuvistoren været
genstand for omtale i en lang række ama
tørblade, men først nu, hvor disse nye rør er
kommet i handelen her i landet, har vi ment,
at emnet kan interessere en videre kreds af
OZ’s læsere.
Som det fremgår af fig. 1, er der tale om
et
virkeligt
miniaturerør,
selvom
nuvistoren
langtfra er den mindste rørtype, der produ
ceres. Det er klart, at en reduktion af dimen
sionerne i sig selv indebærer visse fordele i
en tid, hvor de øVrige komponenter stadig
bliver mindre og mindre, og hvor rørene er
udsat for en skarp konkurrence fra transi
storernes side.
Der er imidlertid en anden faktor, som får
kolossal betydning, efterhånden som elektro
nisk grej bliver mere indviklet, og hvert ap
parat kommer til at indeholde flere og flere
komponenter.
Denne
faktor
er
driftssikker
heden. Det er først og fremmest denne vig
tige faktor, man regner med at kunne for
bedre ganske væsentligt med nuvistorerne.

Nuvistorens opbygning.
Almindelige helglasrør som f. eks. novalrør.ene findes i to udgaver, de „normale", be
regnet
for
„underholdningsapparater"
og
de
professionelle
typer,
der
betegnes
long-life,
special quality, 5-stjernede rør m. m. i de
forskellige
fabrikater.
Førstnævnte
er
ikke
garanteret nogen bestemt levetid, nogle af
dem opnår måske kun 100 timers brændetid,
medens de fleste holder i adskillige tusind
timer.
Long-liferørene
garanteres
10.000
driftstimer, men de fleste holder mange gan
ge længere. Næppe mange rør i et amatør
apparat vil få lejlighed til at opleve 10.000
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Fig. 1.
Dette foto giver et indtryk af størrelsen af en
nuvistor.

drifttimer, der jo svarer til ca. 14 måneders
uafbrudt funktion, 24 timer i døgnet, men i
et professionelt apparat, der indeholder 1000
rør,
betyder
en
gennemsnitlig
levetid
på
10.000 timer, at der skal udskiftes et rør
hver tiende time, hvilket faktisk er temmelig
utilfredsstillende!
Hvor
meget
bedre
nuvi
storen er i denne henseende er såvidt vides
ikke oplyst, men der er sikkert tale om en
ikke uvæsentlig forbedring.
Et rør kan slides på flere måder. Gløde
tråden
fordamper
efterhånden,
hvorved
den
bliver
tyndere.
Herved
stiger
temperaturen,
fordampningen går hurtigere o. s. v., og til
sidst brænder glødetråden over. Der er også
andre fysiske processer, der på grund af de
ret høje temperaturer virker med til den al
mindelige nedbrydning. Den vel nok hyppig
ste dødsårsag er ødelæggelse af katodebe
lægningen på grund af luft i røret, der rea
gerer kemisk med denne.
Der er ikke tale om luftrester fra ud
pumpningen, for denne er særdeles effektiv,
men om luft, der frigøres fra elektroder,
glimmerstøtteplader
og
selve
glaskolben,
og
som gitteret ikke kan tage 100%. Nyere
undersøgelser har vist, at såvel glimmeret
som
glaskolben
indeholder
store
mængder
luft og vanddamp, der frigøres efterhånden,
jo hurtigere, jo højere arbejdstemperatur rø

ret antager. Det er derfor af allerstørste vig
tighed for levetiden af et glasrør, at kolbens
temperatur på intet sted kommer over 150—
200° C!
Ved fremstilling af en nuvistor undgår man
fuldstændig
at
anvende
glas
og
glimmer.
Kolben er trykket op i rustfast stål, og bun
den med gennemføringerne (se fig. 2) er ke
ramisk. Kanten af keramikpladen er metal
liseret, og samlingen foregår ved lodning med
en speciel legering, der hovedsagelig inde
holder
kobber.
Lodningen
foretages
under
vacuum, idet luften får lejlighed til først at
undvige mellem keramik og kolbe. Det hele
foregår ved en ret høj temperatur, hvorved
luftresterne uddrives effektivt af elektroder
nes
overflade.
Herved
overflødiggøres
getteret, der ellers let kan sætte sig på keramik
pladen og danne en ledende bro mellem gen
nemføringerne.
Kolben er forsynet med to ulige brede
styreflige, der passer i tilsvarende slidser i
den
tilhørende
specialfatning.
De
små
af
stande mellem stifterne og disses meget lille
tykkelse gør, at det ellers ville være for van
skeligt at indsætte røret i fatningen.
Rørets
ben
stikker
igennem
keramikpla
den, hvori de er loddet, og bærer elektroder
ne direkte, som det tydeligt fremgår af fig. 2.
Sokkelforbindelser.
Når man tager sin første nuvistor i hånden
og betragter den nedefra, synes benene ved
første øjekast at komme ud i vild forvirring
eller i hvert fald efter et mærkeligt system,
helt forskelligt fra den pæne anbringelse på
en cirkel, vi er vant til fra helglasrørene. I
virkeligheden er systemet så logisk og ligetil,
at man aldrig behøver at rådføre sig med
rørtabellen for at forbinde røret rigtigt!
Hver elektrode er forbundet til tre stifter,

Fig. 2.
En „opsprættet“ nuvistor. Det ses tydeligt, at hver
elektrode støttes af tre ben gennem bundpladen
og kun af disse.

anbragt på en cirkel med indbyrdes afstand
120°.
Da
stifterne
bærer
elektrodesystemet,
er det logisk, at den yderste cirkel hører til
anoden, den næstyderste til gitteret og nr. 3
til katoden. Den inderste cirkel har kun to
stifter, der er forbundet til glødetråden. Kun
den ene stift for hver elektrode er lang, de
andre er bidt af lige over keramikpladen. På
fig. 3 er de med sort udfyldte cirkler de afbidte stifter, og de hvide er benene.

Elektriske data.

Fig. 3.
Nuvistoren (triode) set nedefra. Stifterne er num
mereret i retning med uret, begyndende med den
yderste cirkel. Ben nr. 11 (punkteret) findes ikke,
nr. 10 og 12 er glødetråden. Også de afklippede
stifter er nummereret•

Nuvistorerne
skulle
kunne
produceres
ret
billigt, således at prisen formentlig på lidt
længere sigt kommer ned på niveau med de
gængse glasrør eller derunder. Der er altså
god grund til at også amatørerne interesserer
sig for disse nye rør, måske ikke så meget på
grund af de små dimensioner og den bedre
driftssikkerhed,
men
fordi
nuvistorerne
er
ganske fremragende VHF- og UHF-rør.
Hvad vi kan forvente af en nuvistortriode
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som VHF-forstærker fremgår af en artikel i
QST1),
hvor
følgende
betragtninger
frem
føres:
Det
hidtil
bedste
2-meter
HF-forstærkerrør er 417A, der absolut ikke er billigt. De
eksemplarer, amatørerne normalt får fat på,
er sjældent dem med de bedste støjtal, og
selv blandt splinternye rør er der temmelig
stor forskel. Nogle nye 417A vil være nuvi
storen 6CW4 (RCA) overlegne, men andre vil
være dårligere.
Har du forøvrigt prøvet at måle din 2-metermodtagers støjtal for nylig? Hvis dit HFrør er et halvt års tid gammelt, vil du sik
kert opdage, at støjtallet ikke længere er,
hvad det har været. Der er næppe noget glas
rør, der ikke mister pusten ret hurtigt, når
det ydnyttes helt, og derefter synker tilbage
til at blive dårligere end et nyt rør af næst
bedste klasse. Med en nuvistor i HF-forstærkeren skulle det ikke mere være nødvendigt
at udskifte rør umiddelbart før hver test!
Men en 6CW4 skulle støj tal omkring 1,5—2
dB og 20 dB forstærkning kunne opnås. No
genlunde det samme vil man sikkert kunne
få med f. eks. en Philips 7586.
Fig. 4 viser
diagrammet for
en nuvistor.

nogle nuvistordata, fig. 5 er
en 144 MHz-forstærker med

Man lægger straks mærke til flere afvigel
ser fra diagrammer med mere almindelige
rør. Nuvistoren skal ingen gitterforspænding?
have for at arbejde, selvom der godt kan be
nyttes
katodemodstand.
Anodespændingen
er
en del lavere, end vi er vant til, omkring 70
V er normalt, men helt ned til 40 V kan bru
ges. Anodespændingen skal tilføres over en
ret stor seriemodstand fra en ensretter, der
giver 150—300 V. Modstanden skal vælges
således, at nuvistorens anodetab bliver ½—
1 W.

Fig. 5.
Jordet-gitterforstærker med nuvistor. Problemet er
her at få jordet gitteret tilstrækkelig godt. Serie
afstemning af gittertilledningens selvinduktion kan
være nødvendig.

NUVISTORDATA:
RCA
Philips
6CW4 7586
7895
Glødetråd Vf ( +- 10%) volt
If mA

Kapaciteter Cg pF

100

135

6,3
135

4,1

4,2

4,2

1,6
2,2

1,1
0,9

Gak pF

1,1
0,92
0,18

0,26

0,22

Ckf pF

1,3

1,4

1,3

Maksimale data
Anodesp. ved Ia = 0, V

300

330

Anodesp. ved Ia > 0, V

125

110

330
110

Anodetab, watt
Negativ gitterforsp., V

1

55

1
55

1
55

—
4

—
2

2
0,5

2

0,5

Ca pF
Cag pF

Positiv gitterforsp., V

0

Pos. gitterspidsspænd., V

—
-

Gitterstrøm, mA
Ydre gittermodstand, Mohm
do. ved anv. af katodemodst.,

0,5

2,2

—

—

15
100

15
100

15
100

Anodeforsyningsspænding, V

70

Katodemodstand, ohm
Anodestrøm, mA

—
8

75
100

110
150

Gitterforspænding, V
Gitterafleder, kohm

0
47

Forstærkningsfaktor ^

68

Mohm
Katodestrøm, mA
Spidssp. katode-glødetråd, V
Karakteristiske data

Stejlhed, mA/V

12,5

Stejlhed ved Vf = 5,7 V, mA/V
Indre modstand, kohm

—
5,4
-

Gitterforsp. for I a = 10 μA, V

Fig. 4.
144 MHz-HF-forstærker. Røret kører som alminde
lig jordet-katode forstærker med neutrodynstabilisering.

6,3

6,3
130

10,5

7

—
—
35

—
—
64
9,4

11,5
9
3
-f- 7

6,9
6,8
-H 4

På 70 cm skulle nuvistoren give os virkelig
gode muligheder for væsentlig forbedring af
modtagerens støjtal. Her må vi nok gribe til
jordet-gitter
forstærkeren,
der
dog
ifølge
QST på dette bånd synes at volde visse van
skeligheder. Wot sa, 9AC?

Beam-antenne til 80 meter
Af OZ5EE, Arne Prihl1).
Som enhver ved, er den bedste antenne
type en halvbølgedipol. Sådan en bliver jo
desværre temmelig lang på 80 meter, og skal
den yderligere forsynes med reflektor og evt.
direktor, kniber det noget med at få den an
bragt drejelig i en almindelig 2 værelses lej
lighed. Hvor der er dåd, er der imidlertid
råd!
Ideen til løsningen fik jeg via nogle be
skrivelser i amerikanske blade af mobile an
tenner. Her er man jo tvunget til at holde
dimensionerne nede, efter at compact cars
er blevet moderne. De sædvanlige former for
mobil-antenner ser ud som i fig. 1, hvor man
i a indføjer en forlængerspole, hvorved den
elektriske antennelængde forøges til en kvart
bølgelængde, således at der kan opnås af
stemning. Spolen kan også anbringes midt på
som i b eller i toppen som i c. I sidstnævnte
tilfælde skal der helst bruges en topkapacitet
som antydet ved den vandrette streg.
Desværre
falder
fødeimpedansen
noget,
når forlængerspole anvendes, og det er der
for naturligt at gå over til at lave antennen
som en foldet dipol, hvorved impedansen jo
stiger til det firedobbélte. Samtidig kan man
stryge topkapaciteten og i stedet anbringe
forlængerspolen midt i, som fig. 2 viser. For
at lette afstemningen anvendes også en drejekondensator,
hvorved
spolens
vindingstal
bliver mindre kritisk. Nu har vi en halvbøl
gedipol,
således
at
antennen
bliver
uaf
hængig af jord, hvilket medvirker til und
gåelse af TVI!
Til 80 meter fonebåndet brugte jeg en
spole af 7 mm kobberrør viklet på en sæd
vanlig ølflaske (tom for at undgå evt. spild af
dyr modulationseffekt). Vindingstallet var 20
vdg., spacet 3 mm. Kondensatoren er en sur
plus 250 pF max. Antennens dimensioner:
2007 mm lang, 27,5 mm afstand mellem de
parallelle
ledere.
Antennen
blev
forsøgsvis
ophængt drejeligt midt i stuen og forbundet
til
senderen
med
ca.
3
meter
coaxkabel
RG-8/U. Et thermokorsinstrument blev brugt
til at måle antennestrømmen, der ved 20
watts input androg ikke'mindre end 2,2 amp.,
hvilket
jeg
aldrig
tidligere
havde
kunnet
opnå! Humøret steg herved adskillige dB —
det er jo altid gode tegn, når antennen træk
ker godt!
1)

Hovedgaden 398, Snarre.

Et kort CQ gav svar fra en amatør i nabo
byen — S9 - 36½ dB! Desværre var der så
megen QRM, at videre forsøg måtte opgives.
I stedet prøvede jeg at bygge en reflektor
efter samme opskrift. Skal man lave en kom
pakt beam, må afstanden mellem elementer
ne jo også holdes nede, men close-spaced
beams er jo ingen nyhed. En af mine venner,
der ikke er amatør, lånte mig et nummer af
„Proceedings af the Crank Radio Society",
hvor en lignende antenne var beskrevet, og
herfra tog jeg afstanden 5 feet 13 inches. Det
viste sig dog senere, at front-to-back for
holdet blev lidt bedre med afstanden 5 feet
12½ inches (ca. 0,1 dB).

Fig. 1.

Fig. 2.

Denne
to-elementer bygges bedst på en
trælægte ca. 1X2”, der ophænges i tyngde
punktet i den krog, der normalt bærer lyse
kronen, og beammotoren kan da let forbin
des til de løse ledninger, dér kommer ud af
rosetten, når bidetangen har været i funk
tion. Herved opnås også bekvemt at kunne
dreje antennen blot ved at betjene vægkon
takten!
Nu fik jeg igen kontakt med samme ama
tør, der gav mig S9 + 38 dB! Desværre var
han selv ret svag, kun ca. 24 dB over S9, og
mens jeg var optaget af at prøve at læse
ham
gennem
QRM’en,
kom
XYL
ind
og
tændte for loftsbelysningen — troede hun.
Inden jeg nåede at rejse mig og komme hen
til afbryderen, var beamen kommet godt op
i omdrejninger, og inden nogen kunne nå at
gribe ind, bevirkede den herved indførte me
kaniske
forkortningsfaktor
for
antennekab
let, at senderen gik i parasitsving på en ret
lav frekvens. Farvel, dyrebare PA-rør, far
vel antenneforsøg! Er der nogen, der vil for
ære mig et nyt P2000, så jeg kan få sluttet
artiklen med nogle virkelig fine måleresultater?
*
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En transistoromformer
Af OZ6OH, Ole Hasselbalch.
Mange har efterhånden hørt om de nye
transistoromformere, og der har da også væ
ret en beskrivelse i OZ. Man kan altså købe
disse transformatorer til transistorerne fær
dige, men hvorfor ikke forsøge at lave en
selv? Det er meget billigere (hvis man kan
lade være med at brænde transistorerne af).
Jeg har høstet dyre erfaringer i den retning,
og derfor denne artikel.
Jeg vil ikke komme ret meget ind på virke
måden, for den er beskrevet mange steder.
Det er selve beregningsgrundlaget, og det er
i grunden ikke svært (når man har høstet
erfaringerne).
Man bør ikke bruge normalt transformer
jern. Der er alt for store tab. Hvilket jern da?
Der er en hel del typer at vælge imellem.
Det jern, jeg har brugt, er købt i Schweiz.
Det hedder Trancor 6X. Beregnet for 10 kilo
gauss og med et tab på 0,8 watt pr. kg. Så
melder
spørgsmålet
sig,
hvilken
spænding,
og hvor mange watt vil man have til rådig
hed? Jeg valgte 12 volt, idet det giver en bed
re nyttevirkning end 6 volt. Effekten til max.
100 watt, hvilket er mere end rigeligt til en
mobil station. Med en virkningsgrad på 65—
80 °/o går der omkring 12,5 ampere fra akku
mulatoren, og det er temmelig meget, men
en god 12 volt akkumulator kan sagtens klare
det.
De transistorer, man vil anvende, skal kun
ne tåle en kollektor- eller emitterstrøm på
max. 15 amp., og man bør vælge en type med
så høj arbejdsspænding som muligt. Det går
ikke med arbejdsspændinger under 30 volt,
hvad jeg selv fandt ud af. De 2 transistorer,
jeg anvender, hedder 2N174 af fabrikat Delco, men mange andre tilsvarende typer kan
anvendes uden videre.
Selve beregningen af vindingstallet for pri
mær er givet ud fra en formel, der hedder

Her indsættes B i kilogauss, A i kvadrat
tommer, E = akkumulatorspænding og F =
arbejdsfrekvensen.
Normalt arbejder man med en frekvens på
200—2000 Hz. Med en høj frekvens er filter
problemet ikke svært, og kernen bliver også
mindre (se nomogrammet). Jeg valgte ca. 200
Hz, idet den transformer, jeg havde, var tem
melig stor, 12 cm2. Den kan uden vanskelighed
behandle 300 watt. En anden grund var, at
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jeg senere ville eksperimentere med 50 Hz
til direkte forbindelse med båndoptager og
lignende. Følgende data var så til rådighed:
B = 10, E = 12, A = 1,9 kv.tomme og F =
200 Hz. Indsættes disse værdier i formlen,
får vi

Dette giver ca. 13 vindinger. Dette er kun
fra det ene midtpunkt. Vi skal altså have 2 X
13 vindinger til primær.
Jeg har anvendt fælles kollektoroscillator,
idet man så kan montere transistorerne di
rekte på chassis, hvilket giver en god køling,
og dette er meget vigtigt. Basisviklingen skal
have mellem 30 og 40 '% mere. Dette giver
omkring 16 vindinger. Her har jeg ikke kun
net finde noget beregningsgrundlag, men ved
at kigge i forskellige tidsskrifter kom jeg til
dette resultat: Man skal bare sørge for, at
transistorerne skiftevis styres ud i cut-off.
Jeg vil her påpege, at det er ubetinget nød
vendigt at se på en oscillograf, i det øjeblik
man arbejder med spændinger højere end 6
volt. Jeg havde først anvendt 2 andre transi
storer, 2N1518.
Anlægget
kørte
fint, men
pludselig var den ene transistor kortsluttet.
Det var rigtigt ærgerligt, for helt billig er
sådan en jo ikke. Grunden måtte findes, og
den var ret ligetil: I det øjeblik, man afbry
der for en selvinduktion, hvori der løber en
strøm,
vil
spændingen
over
selvinduktionen
vokse meget stærkt, og disse spændingsspid
ser bevirker en kortslutning i transistoren.
Se fig. 1. Det er spidsspændingerne, man skal
passe på. Ved 6 volt er der almindeligvis in
gen fare, og man kan roligt forsøge at sætte
strøm til. Man må så forsøge at få disse spid
ser til at forsvinde, gerne helt, hvilket ikke
er helt let. Jeg forbandt en bipolar konden
sator på 12,5 μF direkte fra emitter til emitter, og så var spidserne på det nærmeste væk.
Her kan ikke fastsættes nogle bestemte vær
dier, idet så mange ting spiller ind.
Beregningen
af
sekundæren
er
normal
transformatorberegning. 12 volt og 13 vin
dinger giver 0,92 volt pr. vinding. Jeg har
brugt 2X250 volt, og dette giver så 270 +
8 % = 320 vindinger. Primærtrådtykkelsen
skal kunne bære 10 A. Dette giver 2,8 mm
diameter. Basis og sekundær er 0,5 mm tråd.
Kollektorvinding
og
basisvinding
er
viklet
bifilart. Inderst basisviklingerne, dernæst se
kundær og yderst kollektor.

Hvor godt stemte beregningerne så? Så
nogenlunde.
Svingfrekvensen
var
kun
125
Hz, men det har ingen betydning. Jeg har
anvendt 2 siliciumdioder OA211 til ensretnin
gen. Ved dobbeltensretning får jeg en brum
frekvens på 250 Hz, som er nem at filtrere.
Man
må
inden
monteringen
af
dioderne*)
være sikker på, at der ingen spændingsspid
ser er at se. Man må samtidig måle den ohm
ske modstand i sekundæren. Der skal nemlig
være 8 ohm i serie med dioderne. Er mod
standen f. eks. 5 ohm i transformatoren, skal
man sætte 3 ohm mere i serie. Med 0,5 mm
tråd gør man dog klogt i at sætte 8 ohm i
serie uden videre, idet modstanden er meget
ringe.
Den spænding, man har over sekundæren,
er en firkantspænding. Man kan her ikke
regne med nogen effektiv spænding, men kun
med
spidsspændingen.
Uden
belastning
af
omformeren
stiger
spændingen
kun
meget
lidt, så man kan roligt lade omformeren køre.
Dette dog forudsat, at spændingsspidserne er
meget små. Ved en kollektorstrøm på over
10
ampere
stopper
omformeren
automatisk
(ved
kortslutning
af
udgangsklemmerne),
så
faren for at brænde transistorerne af er rin
ge, men jeg går ud fra, at her må man ikke
være helt sikker, idet transformerdata kan
være ret forskellige.
Basisforspændingen
tages
over
en
spæn
dingsdeler på 1 ohm i serie med 330 ohm. Her

Spændinger
tegnet af efter
oscillografen.
a: basis-kollektor.
b:
basis-emitter.
c:
emitter-kol
lektor.
d: spænding på
trykt OA211
(målt fra stel),
e:
emitter-kollektor ved ubelastet
ud
gang.
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skal man kun sørge for at overholde data for
den transistor, man benytter. Jeg havde ca.
3 volt basisforspænding. Denne er ret af
hængig af belastningen. Jeg har ikke bereg
net disse modstande, men taget dem direkte
fra en beskrivelse, hvor 2N174 er anvendt.
Målt
med
oscillografen
er
basisvekselspæn
dinger fra emitter ca. 5 volt, og spændings
spidserne er kun synlige ved stor forstærk
ning. Man må huske at forbinde en konden
sator på ca. 30 nF direkte over sekundæren.
Her må man anvende en god type med høj
arbejdsspænding
og
godt
dielektrikum.
Den
første,
jeg
anvendte,
eksploderede
med
et
brag, til trods for at den var ganske ny. Det
skal indskydes, at jeg på dette sted havde
anvendt
en
normal
fedtblok.
Denne
blok
hjælper også mod vibratorstøj, idet den kort
slutter frekvenser, der ligger over ca. 50 kHz.
Alle firkantspændingerne er aftegnet direkte
fra en oscillograf, og som man kan se, er der
ingen fare for at kortslutte transistorerne.
Figur
A
viser
spændingen
basis—collektor.
Den er maximum 30 volt, også med ubelastet
udgang.
Fig. b er spændingen basis—emitter. Her
er spændingen 7 volt, og det giver en sikker
cut-off spænding. Basisstrømmen er omkring
600 mA.
Figur c
er spændingen emitter—collektor.
Den er 26 volt, altså en smule over batteri
spændingen. Det er her, man bør passe på.
Jeg har kun 8 °/o mere, og det bør ikke over
skrides, idet man må passe på ladespændin
gen, når man bruger anlægget i en bil. Spæn
dingen kan her meget let stige til 15—17 volt
et kort øjeblik, så er der underdimensioneret,
brænder transistorerne af. Fig. d viser spæn
dingen, der påtrykkes dioderne OA211. Den
er 250 volt og ganske fri for spidser. Jeg reg
ner med, at de højere frekvenser kortslutter
i viklingskapaciteten. Endelig viser figur e
emitter—collektorspændingen,
når
man
ikke
har nogen belastning på 250 volts-siden. Der
kommer
nogle
dæmpede
svingninger,
men
ingen spidser. De to nomogrammer er kun
*) Se 7AQ’s artikel OZ august 1961.
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ca. 13 vindinger. Man har her
en ledetråd, således at man kan
se, om man har regnet rigtigt.
Virkningsgraden
falder
me
get stærkt med faldende be
lastning, men hvad man kan
gøre ved det, ved jeg endnu
ikke. De opnåede 65 % er ved
fuld belastning 250 volt 400
mA.
Overskrider
man
denne
værdi, går omformeren ganske
simpelt ud af sving. Der sker
intet
med
transistorerne,
idet
strømmen
falder
til
omkring
1 amp.
Husk endelig at forbinde ak
kumulatoren rigtigt til anlæg
get.
Transistorerne
er
meget
følsomme for forkert polarise
ring. Man kunne forbinde et
relæ, som 9R har gjort, så er
denne fare elimineret.
Som man kan se, er det ikke
helt let at lave en virkelig god
omformer. Det kræver en oscillograf, og det vil stoppe ad
skillige, men det skulle vel ikke
være umuligt at finde et sted,
hvor der er en venlig servicevejledende. Som man kan se,
stemmer
f.
eks.
frekvensen
ikke helt med det, der blev op
nået i praksis. Her spiller jer
net en stor rolle. På nomogram
1 kan man aflæse effekt udfra
kernestørrelse og frekvens. De
anvendes således: Vi har til
rådighed en kerne på 12 cm2.
Frekvensen
omkring
200
Hz.
12 cm2 = 1,9 kvadrattomme.
Ved at følge den lodrette streg,
1.9
kvadrattomme,
kommer
man til den skrå linie 200 Hz.
Ude til venstre aflæses så 300
watt.
Det andet nomogram bruges
således. Vi ved følgende: 12
volt, 10 kilogauss, 200 Hz og
1.9 kvadrattomme.
10 X 1,9 giver 19. Dette er
produktet
kilokauss
X
tvær
snit i kvadrattommer. 12 volt
linien følges nedefter mod ven
stre, indtil 200 Hz nås. Herfra
går man nedad mod højre, ind
til man rammer 19, der jo var
produktet
kilogauss
X
tvær
snit. Ude til venstre aflæses
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mand. Lad os så se en ar
tikel senere i OZ, hvor en
eller anden har opnået en
bedre virkningsgrad end
de

opnåede

kræves

80

%.

ganske givet

Der
en

ringkerne og speciallege
ringer, men her siger pri
sen stop for mange ama
tører.

*

21,0
260
50
13,0
18,2
25,0
70
260
30,0
25,5
255
100
7
62,5
255
200
60
8
67,0
300
75
9,4
112
250
83
100
250
400
10
120
Converteren
ved
forskellige
belastninger.
Batteri
spændingen blev holdt konstant på 12 V under
målingerne.
Svingfrekvenser
ved
forskellige
akkumulator
spændinger: 125 Hz ved 12 V, 108 Hz ved 10 V,
90 Hz ved 8 V og 72 Hz ved 6 V.
Stykliste:
2 transistorer 2N174 eller lign.
2 siliciumdioder OA211 eller lign.
1 modstand 5 ohm 5 watt.
1 modstand 120 ohm 2 watt.
1 modstand 18 ohm 5 watt. ( 2 X 8 ohm kan også
bruges).
1 kondensator 20—40 nF, 1500 volt AC.
2 elektrolytter 25 μF/25 volt eller en bipolar 12,5
μF/25—30 volt. (En modstand kunne også bruges.
Strømmen til udgangstrin kunne jo gå udenom
modstanden).
1 filterspole 5 H, 400 mA.
1 transformer. Se teksten.
1 elektrolyt 2 X 50 μF/300—320 volt.
0,5 mm kobbertråd
2,8 mm kobbertråd
til transformerviklingerne.
Monteringstråd, skruer og dippedutter.
Jeg vil gerne anbefale 2 mm
aluminium,
idet
dette
giver
bedre køling af transistorerne.

5

6

Omformeren er opbygget på et aluminiumchassis
med målene 90 X 280 X 1,5 mm. Kølepladen er 80 X .«
120 X 1,5 mm, hvilket giver en ekstra køleflade på
96 cm2 — en klog foranstaltning, hvis man vil be
laste til max. i lang tid.
Transformerdata:
Jern: Grancor 6X (kan
nok ikke skaffes). 12
cm2 = 1,9 kvadrat
tomme.
L1 = 13 vdg. 2,8 mm
Cu, bifilart viklet,
yderst.
L2 = 17 vdg. 0,5 mm
Cu, bifilart viklet,
inderst.
L3 = 320 vdg. midt i.
Der går 100 stk. blik til 12 cm2. Blikkene er ret
tynde, 0,35 mm. Arealet bliver 3,5 X 3,5 = 12,25 cm2.

60
72
84
96
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Controlled-carrier modulator med VOX og ANTI TRIP
Af Bent Larsen, OX3BL.
Den i det følgende beskrevne modulatorenhed er beregnet til indbygning i en større
sender.
Da
princippet
for
controlled-carrier
modulation tidligere har været beskrevet i
OZ*), skal jeg indskrænke mig til blot at
nævne, at den her viste model vil kunne ud
modulere for eksempel 2 stk. PB2/200 med
langt bedre virkningsgrad end de mere al
mindelige
former
for
skærmgittermodulation.
Forsøg med PB2/200 og PE1/100 viste,, at
størst output opnåedes ved at køre rørene
som tetroder, altså fanggitter forbundet til
skærmgitter. Hermed være ikke sagt, at dette
bør gøres ved alle pentoder, men det kan sik
kert betale sig at eksperimentere lidt med
det.
VOX
(Voice Operated Xmitter). Fra 2. lavfre
kvenstrins anode, og altså før modulations
kontrollen, udtages et signal til V4a’s anode,
dette rør er koblet som diode. Over rørets
katode udtages en positiv spænding til sty
ring af DC-forstærkerrøret V4b, i hvis anode
voxrelæet
Kl
er
indskudt.
V4b’s
gitterforspænding er indstillet således, at voxrelæet
netop ikke trækker uden signal på gitteret.
Når der tales i mikrofonen, tilføres gitteret
en positiv spænding, der er større end gitterforspændingen, hvorfor der nu løber anode
strøm,
og
voxrelæet
trækker.
Gitterforspændingen, der ligger i serie med rørets nor
male katodemodstand, kan varieres ved hjælp
af potentiometret R8, her benævnt VOX føl
somhed; man er herved i stand til at kom
pensere
for
forskellige
operatørers
talekarakteristik. Relæet er ikke kritisk, blot dets
modstand ligger mellem 4 og 10 kohm. For at
relæet kan forblive aktiveret i talepauserne,
skal der gå en vis tid, inden DC-forstærkerens styrespænding falder til en lavere vær
di
end
cut-offspændingen.
Til
opnåelse
af
den ønskede tidskonstant tjener rørets gitter
afleder, der er shuntet med 0,1 juF. Om man
vil, kan den faste gitterafleder erstattes med
et potentiometer, således at „hold-in“ tiden kan
varieres, men da der i forvejen er 4 poten
tiometre i enheden, syntes jeg, grænsen bur
de trækkes her.
*) OZ dec. 59, OZ3Y, „Modulation på en anden
måde“.
OZ

febr.

båndskift".
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61,

OX3BL,

„All

band

sender

uden

ANTI-TRIP
Hvis man ønsker at simplificere opstillin
gen, kan anti-trip enheden, der består af V5a
og b samt en lille højttalertrafo TI, helt ude
lades, dog må man så affinde sig med kun at
kunne benytte hovedtelefoner, da en eventuel
højttaler ellers vil starte snderen. For at
modvirke dette tages et LF-signal fra mod
tagerens 5 ohms udgang og transformeres i
før omtalte højttalertrafo. Herfra føres sig
nalet via et potentiometer, benævnt anti-trip
volumen, til V5a, der er et normalt LF-forstærkerrør. V5b er koblet som diode, men
vendt modsat voxdioden V4a.
Med
korrekt
opstillet
anti-trip
volumen
vil spændingen fra V5b og V4a ophæve hin
anden, og højttaleren kan ikke længere star
te senderen. Hvis der nu tales i mikrofonen,
vil V4b få tilført en positiv spænding, hvor
ved
røret
trækker
anodestrøm,
og
relæet
slutter og starter senderen.
Indstilling.
Først
indstilles
voxfølsomheden
med
R8,
således at voxrelæet trækker sikkert, når der
tales med normal talestyrke. Nu skrues mod
tageren op til passende kraftig høj ttaler styr
ke, herved starter senderen; indstil så antitrippontentiometret
RI,
således
at
senderen
afbrydes. Under indreguleringen bør mikro
fon og højttaler være anbragt på deres nor
male pladser.
Kun 2 potentiometre er ført frem på for
pladen, nemlig R8 og R15. Når RI og R19
først er rigtigt indstillet, behøver de ikke
røres mere, heller ikke selv om man dæm
per eller skruer op for modtageren. Indstil
lingen synes i det hele taget ret ukritisk.
Monteringen er foretaget på et 7 X 4 0 cm
chassis,
i
virkeligheden
fylder
monteringen
kun 36 cm i længden, men da chassiset er for
synet med 2 cm bæreflanger i begge ender,
bliver den totale længde 40 cm. I mangel af
aluminium har jeg brugt 1,5 mm jernplade.
Pladen blev først blankpudset med ståluld,
derefter boret og bukket, så yderligere en. af
pudsning, og til sidst 2 gange klar gulvlak
påsmurt med en blød klud. Chassiset har
endnu ikke vist tendenser til rust.
Diverse blokke og modstande er monteret
på en lang strimmel pertinax, hvilket gør
det hele meget lettere og pænere, se iøvrigt
fig. 2. Der er ikke anvendt skærmflex over
hovedet,
alligevel
er
modulatoren
absolut
brumfri.

62olo4

Stykliste:
Cl 25 μF 12/15 V
C2, C3 10 nF 600 V
C4, C6 0,1μF 350 V
C5 100 pF 350 V
C7, C9 1 nF 600 V
C8 8 μF 350 V
Jl Skærmet mikrofonstik.
Kl Voxrelæ, 1 sluttekontakt, 4-10 kohm spole
R1 0,5 Mohm potm. 1 W linlær
R2, R6, R11, R18, R23 1,8 kohm 0.5 W
R3 51 kohm 0,5 W
R4, R9, R13, R20, R22 220 kohm 0,5 W
R5 5 Mohm 0,5 W
R7 70 kohm 0,5 W
R8 10 kohm potm. 1 W liniær
R10, R14, R21 560 kohm 0,5 W
R12 820 kohm 0,5 W
R15 50 kohm potm. 1 W liniær
R16 22 kohm 2 W trådviklet
R17 2 Mohm 0,5 W
R19 20 kohm potm- 1 W liniær
TI Højttalertraf o, se tekst.
VI EBF80
V2, V5 ECC82

Omskifteren SI er
ikke
indbygget
i
modulatoren,
men
sidder på et af sen
derens
subchassiser, det samme gælder selvfølgelig også højmærket MAN T-R
spændingsafbryderen
SWITCH,
højspændingsindikatorlampe,
nøglejack, clamprør etc.
HT-afbryderen virker også som T-R om
skifteren med SI i stilling MOX (manual
operated xmitter). Ved VOX skal afbryderen
være sluttet hele tiden.
Da jeg benytter enten separat sender- og
modtagerantenne
eller
elektronisk
T-R
switch, er der ikke brug, f-or ekstra kontakt
sæt på voxrelæet til styring af antennerelæ.
Det ville for øvrigt også være uanvendeligt,
da voxrelæet og dermed et evt. antennerelæ
kun fungerer i stilling V O X , ikke i ’MOXstillingen. Hvis man absolut vil benytte no
get
så
forældet
som et antenne
relæ,
må
dia
gram
ændres
derefter.
Min
modtagers
kraftigt
virken
de AVC blokerer
øjeblikkeligt,
når
der tales i mi
krofonen. For at
beskytte
forkred
sen
er
denne
shuntet med en
100
volts
glimlampe.
Yderlige
re
er
HF-røret
forsynet med det
efterhånden
ob
ligatoriske
fanggitterkompleks.
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Modulationskvalitet og -effektivitet
Af OZ7AQ.
I februar-nummeret af OZ gengav
OZ7JQ nogle betragtninger af DL6YS i
DL—QTC. De her fremførte tanker er
absolut ikke nye, men det skal nok passe,
at de er ukendte for de fleste amatører,
hvorfor vi her skal fortælle lidt mere
om dette omfattende emne.
Tonebalance.
Det
fra
en
telefonisender
udsendte
fre
kvensområde
vil
normalt
være
mere
eller
mindre beskåret i forhold til originalen, hvad
enten dette er tilsigtet eller ej. Hvis talen
skal lyde naturligt til trods for det indskræn
kede frekvensområde, gælder den regel, at
beskæringen skal være lige omfattende for
høje og lave frekvenser. Tænker vi os, at
mikrofon
+
forstærker
+
modulator
+
modtager + højttaler eller telefon tilsammen
har fuldstændig konstant forstærkning i hele
det
overførte
frekvensområde,
medens
der
skæres brat af under en nedre grænsefre
kvens fn og over en øvre grænsefrekvens f0
vil talen lyde mest naturligt, når fn og f0
vælges således, at

eller, lidt omskrevet, fa ' f0 = 8002 hertz2.
Er
dette
ikke
opfyldt,
vil
modulationen
enten lyde for mørk eller for lys, og så er det
lige meget, om det er fn eller f0 der er valgt
forkert.
Er kravet opfyldt på sendersiden, men af
skæres de høje frekvenser i modtageren, ly
der talen altså mørk, men balancen vil ret
let kunne genoprettes i modtageren ved bas
afskæring. En anden sag er så, at det jo er
temmelig tåbeligt at spilde effekt på at ud
sende frekvenser ,der alligevel bliver skåret
af i enhver modtager med rimelig båndbred
de. Selv om effektindholdet i tale altid er
meget lavt over 3 kHz, vil man let komme
til at lave QRM på en nabokanal.
Normalt kan man godt regne med, at tale
kan overføres med fuldt tilfredsstillende for
ståelighed
indenfor
frekvensområdet
300—
3000 Hz, og de fleste kommunikationssyste
mer er da også indrettet i overensstemmelse
hermed.
Stemmens genkendelighed.
Nu er det jo ikke i første række naturtro
gengivelse, men forståelighed, der har inter
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esse
ved
radiokommunikation.
Her
spiller
nemlig det forhold ind, at man ikke på sam
me tid kan opnå perfekt gengivelse og størst
mulig rækkevidde med et givet opbud af ma
teriel, samt — hvilket er af særdeles stor be
tydning — at der simpelthen ikke er fre
kvensplads i æteren til, at en enkelt telefoni
kanal kan brede sig så uhemmet, som kvali
tetsgengivelse kræver.
Formindsker
vi
det
modtagne
frekvens
område fra f. eks. 12 kHz til 3 kHz, altså til
en
fjerdedel,
reduceres
modtagerens
støj
niveau 6 dB, såvel overfor egenstøj som atmo
sfærisk do., og da det bortskårne område in
deholder meget lidt taleeffekt, kan vi opret
holde forbindelsen med en fjerdedel af den
tidligere sendeeffekt, og samtidig bliver der
plads til 3 nye kanaler!
Ved
båndbreddereduktionen
berøver
vi
den talendes stemme en del af de overtoner,
der er med til at gøre den karakteristisk og
let genkendelig. Det er dog ikke udelukkende
et spørgsmål om „high fidelity" eller ikke,
om en bestemt stemme let kan genkendes.
Det går jo i grunden ret godt med genken
delsen af kendte stemmer ved en almindelig
telefonforbindelse,
hvor
frekvensområdet
netop er stærkt beskåret, samtidig med at
frekvensgangen er ret ujævn, og forvræng
ningen temmelig stor. Det skyldes sådanne
faktorer som intonation, modulation, ordvalg,
accent — faktorer, der alle er med til at præ
ge lydbilledet i erindringen. Der skal i virke
ligheden særdeles grov behandling til for at
udviske en stemmes særpræg. Det kan måske
knibe med at genkende en stemme, man hø
rer over radioen for første gang, selv når
man kender vedkommende særdeles godt fra
personligt samvær, men ikke når man når
til QSO nr. 5. Under første QSO savner man
nemlig
synsindtrykket
eller
tilstedeværelsen
af ganske bestemte omgivelser, og disse ting
spiller også en rolle!
Gælder det DX, mon så ikke gerne jæge
ren bytter noget af sin stemmes genkendelig
hed bort for et par nye lande?
Forståelighed.
Der er i USA og andre steder foretaget
meget
omfattende
undersøgelser
af,
hvilke
faktorer,
der
påvirker
forståeligheden
af
menneskelig
tale.
Forståeligheden
over
en
kommunikationskanal måles ved at lade et
stort antal forsøgspersoner nedskrive samme

Fig. 1.
Sætningsforståeligheden
(ubrudt
kurve)
og
konver
sationsf
orståeligheden
(punkteret)
ved
forskellige
værdier
af
stavelsesforståeligheden.
Konversationsforståeligheden omfatter bl. a. rapporteringen, QTH
og andre amatøremner.

dikterede tekst, der kan bestå af sætninger,
ord, stavelser eller enkelte bogstaver. For
ståeligheden over systemet er da simpelthen
den procentdel af teksten, der opfattes rig
tigt.
Stavelsesforståeligheden
er
som
regel
den, der bliver lavest, fordi det store antal
anvendte stavelser gør det umuligt at gætte
sig til det rigtige, hvilket er ret let, når der
transmitteres hele sætninger med mening i.
Der er naturligvis mange ting, der påvir
ker forståeligheden, f. eks. den ulineære for
vrængning, den absolutte lydstyrke (her fin
des en ret skarp grænse, hvorunder forståe
ligheden
falder
kraftigt),
støjniveauet, bred
den af det overførte frekvensområde o. s. v.
Fig. 2 viser, hvorledes det går med forståe
ligheden, når man skærer brat af over eller
under
forskellige
frekvenser.
Den
ubrudte
kurve gælder for afskæring af høje frekven
ser, mens der bibeholdes fuldt frekvensområ
de nedefter. Afskæring af alt over 6 kHz har
overhovedet ingen indflydelse, og det frem
går også, at det er ligegyldigt, om der skæres
af ved 4 eller ved 2,5 kHz!

Fig. 2.

Den punkterede kurve gælder for afskæ
ring af alt under en bestemt frekvens, me
dens alt herover passerer uhindret. Det ses,
at frekvenser under 1000 Hz ikke bidrager ret

meget til forståeligheden. For at billedet skal
blive helt korrekt, må vi sammenholde kur
verne i fig. 2 med den punkterede i fig. 1, så
ledes
at
forholdene
ved
almindelig
radio
kommunikation
i
virkeligheden
bliver
langt
bedre, end fig. 2 udsiger. De 82 % ved 3 kHz
skal jo iflg. fig. 1 korrigeres till ca. 95 %,
hvilket faktisk slet ikke er så dårligt.
Tilsvarende
gælder
for
basafskæring
ved
ca. 1000 Hz. I praksis skærer man aldrig bas
sen så brutalt af, da det i så fald går for me
get ud over talens naturlighed — stemmen
kommer til at lyde meget „metallisk".
Fig. 3 viser, hvorledes forståeligheden fal
der, når vi afstemmer forkert på et ESB-signal, hvorved alle frekvenser i talen forsky
des op eller ned med samme antal Hz. Mens
der ikke skal forstemmes ret meget, før stem
men kommer til at lyde meget mærkeligt,
skal der i virkeligheden ret meget til, før ta
len bliver uforståelig!

Fig. 3.

Talens frekvensområde og effektindhold.
Den mandlige stemme dækker normalt et
frekvensområde fra ca. 150 Hz til omkring
7 kHz, kvindestemmer ligger lidt højere, ca.
200 Hz—9 kHz. Enhver lyd i talen består af
en grundtone, beliggende i områdets laveste
del, samt en masse kraftige overtoner — på
en oscillograf ses tydeligt, at selv en konstant
tone, sunget ind i mikrofonen, er alt andet
end sinusformet.
Når vi alligevel kan tillade os at skære alt
bort under 500 Hz, uden at talen mister sin
karakter til trods for, at grundtonerne er
helt væk, er grunden den, at øret er meget
nemt at narre. Vi kender fænomenet fra de
små, billige BCL-spiller, der i grunden gen
giver musik helt hæderligt, når man ta
ger i betragtning, at der ikke kommer noget
som helst under 150 Hz ud af højttaleren. Til
stedeværelsen af en række kraftige overtoner
får øret selv til at gendanne den manglende
grundtone!
Medens det er indlysende, at der er fordele
ved kun at medtage en begrænset del af
diskanten, kan det nok synes mærkeligt, at
man også ønsker at afskære bassen kraftigt
udover det, der er nødvendigt for at genop-
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rette tonebalancen. For at forstå grunden,
må vi se lidt på effektfordelingen af de for
skellige frekvenser i talen.

Fig. 4.

Fig. 4 viser en kurve for effektfordelingen
i almindelig tale, og kurven skal forstås på
følgende måde: den til enhver frekvens sva
rende effekt er den samlede effekt af alt
under den pågældende frekvens. Bruger vi
f. eks. 1000 Hz som udgangspunkt, svarer
dette iflg. kurven til ca. 8,7 mikrowatt, hvil
ket betyder, at effekten af alle frekvenser i
området 0—1000 Hz tilsammen bidrager med
denne effekt. Tilsvarende kan vi se, at de
95 % af effekten hidrører fra frekvenser un
der 2 kHz.
Dette vil med andre ord sige, at vi normalt
udsender de 87 % af taleeffekten i et fre
kvensområde, der kun bidrager med nogle
få procent til forståeligheden!
Forbedring af frekvenskarakteristikken.
Når dette er erkendt, er det ret nærliggen
de at forsøge at forbedre kommunikations
effektiviteten ved at ændre mikrofonforstær
kerens frekvensgang, således at så meget som
muligt af den for forståeligheden overflødige
bas barberes væk, uden at talen kommer til
at lyde alt for unaturlig. Fig. 5 viser den fre
kvenskarakteristik, som de fleste fabrikanter
af kommunikationsudstyr tilstræber, og som
også vil være et udmærket kompromis for
amatørerne. De skarpe kanter skal ikke ta
ges bogstaveligt, i praksis får man en jævn
kurve, og det er også det bedste. Den viste
kurve skal kun opfattes som et „skelet".

Fig. 5.

Har man indstillet til 100 % modulation
med retlinet frekvensgang og derefter ind
kobler basafskæringen uden at ændre styr
ken af de højere frekvenser, vil man se, at
såvel middelværdi som spidsværdi af modu
lationsgraden er faldet en hel del, medens
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forståeligheden
er
næsten
uændret.
Skruer
vi nu op for forstærkningen, til 100 °/o modu
lation igen opnås i spidserne, er det klart, at
senderens rækkevidde
må forøges tilsvaren
de.
Rigtig
„formgivning"
af
frekvensgangen
kan let betyde en forbedring svarende til en
fordobling af bærebølgeeffekten!
Før man kan fastlægge forstærkerens fre
kvensgang, må man kende mikrofonens, da
denne naturligvis indgår heri. Endvidere må
man erindre, at rumakustikken har betyd
ning, med mindre man taler direkte til miken
i kort afstand, hvilket absolut er at anbefale.
Kompression.
Det er klart, at det gælder om at holde
modulationsgraden så høj som muligt, da lyd
styrken i modtageren jo er direkte propor
tional hermed. Dette klares simplest ved at
have en eller anden pålidelig indikator, man
kan iagttage, men dette er jo ret ubekvemt
i det lange løb, da opmærksomheden hele
tiden må rettes på denne. Det er derfor nær
liggende at indrette sig med en eller anden
form
for
automatisk
forstærkningsregule
ring, således at modulationsgraden ikke æn
dres ved, at man drejer hovedet i forhold til
mikrofonen, eller ved at man ændrer stem
meføringen lidt.
Sådanne
kompressionsforstærkere,
eller
AVC-styrede
forstærkere,
anvendes
nu
navnlig, hvor det gælder om at holde for
vrængningen langt nede (radiofoni), og hvis
de skal arbejde helt korrekt uden kedelige
bivirkninger, bliver de ret komplicerede. Når
der ikke stilles alt for store krav til gengi
velseskvaliteten,
som
ved
radiokommunika
tion, anvendes de derfor sjældent. De samme
fordele
plus
yderligere
forbedringer
opnås
her lettere ved brug af klipper og filter.
Klipning.
Betragter
vi
talespændingerne
fra
mikro
fonen på en oscillograf, vil vi lægge mærke
til, at de består af kortere og længere impul
ser af meget varierende styrke. De fleste er
lave, men af og til kommer der nogle, som er
meget kraftige, og det er naturligvis disse,
der kommer til at fastlægge 100 °/o modula
tion. Herved fastholdes de lave, der indehol
der mest energi, fordi de er i stort overtal, på
en lav modulationsgrad, omkring 20—30 %
som middelværdi. Hvis vi skruer op, så mid
delmodulationen
antager
en
mere
rimelig
værdi, vil de kraftige spidser overmodulere
senderen, hvilket vil forårsage kraftige for
styrrelser langt ud til begge sider af sende
frekvensen.

Hvis vi derimod skærer spidserne bort, in
den modulationen sker, og derefter afrunder
de skarpe kanter ved hjælp af et lavpasfilter,
undgås disse forstyrrelser, og modulationen
kan sættes meget kraftigt op.
Vi skal se lidt på, hvad der egentlig kan
vindes hermed, men lad os først undersøge,
hvor galt det i grunden står til ,når man ikke
gør noget. Det ser vi af fig. 6, der taler for
sig selv!
Topfaktor*)

Sidebånds
effekt (100 O/o
mod) v 100 W
bærebølge

Samlet
effekt ved
100°(e tn„d.

Stigning i
antennestrøm, °/u

1

100 W

200 W

50

sqr(2)

50 W

150 W

22,5

Tale med
kontrolleret
spidsværdi

18 dB

6,14 W

106,4 W

3,2

Alm. ukon
trolleret tale
m svingende
styrke

31 dB

0,08 W

100,08 W

0,04

Mod
spænding

Firkant

Sinus

Fig. 6.
(Se figurtekst forneden på siden).

En
klipper
er
en
amplitudebegrænser,
d. v. s. et kredsløb, der tillader spændinger
indtil en bestemt størrelse at gå uhindret
igennem, men fastholder spændingen på dette
bestemte niveau, så længe indgangsspændin
gen er højere, se fig. 7.

Fig. 7.

En klipning på f. eks. 2 gange (6dB) bety
der,
at
udgangsspændingens
spidsværdi
er
halvdelen
af
indgangsspændingens
spidsvær
di.
Klippes
20
dB,
er
udgangsspændingen
altså 20 dB lavere end indgangsspændingen.
Normalt vil man kunne tillade sig at klippe
tale 6—10 dB, uden at der bliver noget syn
derligt at bemærke, men ved DX kan man
godt gå væsentlig højere. Selv ved 60 dB
klipning fås god forståelighed, selvom man
nu ikke længere er i stand til at genkende
stemmen, men så langt er der nu heller ikke
grund til at gå.
Fig. 8 viser, hvad der kan opnås med en
klipper som den i konstruktionen i marts OZ
beskrevne. Det er vanskeligt nøjere at an

Fig. 8.

Modulator
anodestrøm,
mA

Middelvekselspændmg, Y

Middelmodulations
grad, °/o

Spids
modulations
grad

intet signal

15

0

0

0

uden
klipning

24

40

16

100

med
middel
klipning

40

100

40

100

med
hård
klipning

50

120

48

100

give hvor meget middelmodulationsgraden og
dermed
sidebåndseffekten
og
kommunika
tionseffektiviteten stiger for en bestemt klip
ningsgrad, da mange faktorer spiller ind her,
men tendensen ses ganske tydeligt af disse
målinger, der ikke gør krav på nogen særlig
stor nøjagtighed. Med temmelig kraftig klip
ning (halvt opdrejet klipperkontrol og closetalking til alm. krystalmike) stiger modula
tionen til det dobbelte af det, der opnås uden
klipning.
Spidsmodulationen
blev
hele
tiden
holdt konstant ved hjælp af modulationsindi
katoren. Denne klipningsgrad svarer til en
firedobling
af
bcerebølg'éeffekten,
når
klip
ning ikke anvendes!
Mikrofonforstærkerens
frekvensgang
væl
ges mest hensigtsmæssigt med et fald på ca.
6 dB/oktav nedefter fra 3 kHz til 300 Hz og
derefter med ca. 12 dB/oktav. Herved kom
mer den uklippede tale ganske vist til at lyde
ret lys, hvilket dog ikke gør noget, mens ta
len kommer til at lyde mørkere med stigende
klipningsgrad, således at en vis tonebalance
opnås ved passende klipning. Med en sådan
frekvensgang opnås ,at de laveste frekvenser
klippes
svagere,
hvorved
de
forvrængnings
produkter, der ikke skæres af i filteret, bliver
mindre dominerende, og stemmen kommer til
at lyde mere naturlig.
Et nogenlunde skarpt afskærende lavpas
filter er nødvendigt efter klipperen, idet for
vrængningsprodukterne
fra
de
høje
talefrekvenser ellers vil brede sig langt opad og
give anledning til splatter, ganske som om
der var tale om overmodulation.
Umiddelbart efter klipperen ser talen me
get firkantet ud på oscillografen, men efter
filteret er der ikke meget tilbage af firkant
kurverne. Her er igen spidser, der er en del
højere end middelsignalet, men forholdet er
dog meget bedre. Hvor stor forbedring, der
kan opnås, afhænger af filteret, men selv med
et meget simpelt filter er forbedringen rige
ligt ulejligheden værd.
*
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Begyndersiden
Vi er ikke helt færdige med Erik og Old
timers modtager, der blev beskrevet i fe
bruar OZ — hør bare:
— God aften, Erik, det er snart længe siden, man
har set noget til dig!
— Jeg har skam brugt tiden til at lytte på min
nye modtager, og til at prøve at følge med i amatø
rernes samtaler.
— Og hvordan er det så gået?
—
Slet
ikke
så
dårligt,
hvad
fonestationerne
angår. Jeg har da hørt det meste af Europa, selv
om jeg skammer mig ved at tilstaa, hvor elendig
min antenne er! Jeg købte en ny rulle antenne
tråd, men det meste af den er stadig rullet op og
hænger på et søm på væggen. Forøvrigt bor der
et par 80-meter sendeamatører lige i nærheden,
dem kan jeg ikke undgå at høre!
— De går måske ind over hele skalaen?
— Nej, slet ikke. Hvor mange kHz jeg skal dreje
væk fra dem, véd jeg faktisk ikke, men det er
ikke så galt. Der er masser af svagere stationer
at høre ind imellem. Og så er der jo en utrolig
masse telegrafistationer at høre over hele båndet!
— Ja, der er jo en del såkaldt kommercielle
CW-stationer, hvilket meget ofte vil sige militære
sendere. En stor del af disse er af så dårlig kvalitet
med chirp, klik og andre skavanker, at en amatør
ville skamme sig — eller i hvert fald burde gøre
det. Den kvalitet ville nok hurtigt give ballade
med P og T, hvis det var amatører! Morseskriften
er for det meste også under al kritik. Kan du læse
nogen af dem?
— Jeg prøver på fuld kraft, men det er ikke me
get, jeg får.
— Der findes vist nok nogle svenske militær
sendere, der sender morsekursus. Jeg er ikke klar
over hvor og hvornår, men det må 2NU vel kunne
fortælle om i Traffie,.Departementet, det må vel
naturligt høre der ind under. Hold du dig til den
slags udsendelser, så lærer du meget hurtigere!
Ja, det ville jeg gerne prøve. Men sig mig, du
snakkede noget om at lave et MF-forstærkertrin i
modtageren. Det kunne jeg godt tænke mig, for
sommetider, når en af mine stærke naboer snak
ker med nogen langt borte, kan jeg ikke høre
modparten.
Ja, jeg synes vi skal prøve at sætte sådan et MFtrin i, så kan vi jo se, hvor meget det hjælper.
Under alle omstændigheder vil det forbedre betje
ningen af modtageren og skal nok også på andre
punkter være umagen værd. Men du har vel ikke
taget modtageren med herud?
— Jo, det har jeg faktisk, og jeg har også fået
monteret
en
rørfatning
og
en
MF-transformator.
Den er ganske vist til 1900 kHz, men det skulle
vel nok kunne klares alligevel? For en sikkerheds
skyld har jeg ikke forbundet noget!
— Det skal såmænd nok komme til at virke.
Hvis vi ikke kan trække resonansfrekvensen til
strækkeligt ned ved hjælp af jernkernerne, er der jo
altid den mulighed at forbinde et par små kera
miske blokke tværs over dem, der ligger der i for
vej en. Der er jo ikke så langt fra de 1900 til de godt 1700
kHz, vi har valgt som MF, så det vil der nok ikke
ske noget ved. Det havde været værre, hvis vi
skulle have været den anden vej, for så havde det
måske været nødvendigt at vikle tråd af spolerne.
— Jeg ville også gerne have et diagram med
værdier på, så det kan komme til at virke rigtigt!
— Det skal du få. Vi kan tage et rør af typen
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EBF 80, det er et ret fredeligt rør, der nok ikke vil
volde ret mange kvaler i form af parasitter og an
den ustabilitet! Så skal vi bare have nogle mod
stande og kondensatorer samt et trådviklet poten
tiometer til at regulere forstærkningen med.
— Hvordan skal den MF-dåse egentlig forbindes?
Der kommer fire forskelligtfarvede tråde ud af den
forneden, og der må jo så være een måde, der er
den rigtige, for ellers var der jo ingen grund til at
have forskellige farver!

— Det er fuldstændig rigtigt, Erik. Da vi ingen
oplysninger har om den her, må vi hellere skille
den ad og kigge. Det er let nok, for hele indmaden
kan glide ud af dåsen. Du kan se, at de to kredse
er helt ens, så det er ganske ligegyldigt, hvilken
af dem, vi vælger som primær. Det er derimod
ikke helt ligegyldigt, hvilken ende af kredsene, der
kommer på stel, HF-mæssigt set, og hvilken, der
bliver den „varme" ende.
— Så vidt jeg ved, er der tale om induktiv kob
ling, og så må det da være ret underordnet, om de
vender den ene eller den anden vej?
— Det ville det også være, hvis der var tale
om ren induktiv kobling, men i praksis kan man
ikke undgå at få en følelig kapacitiv kobling også.
Den induktive og den kapacitive kobling vil virke
sammen eller mod hinanden, afhængigt af, hvor
dan vi tilslutter kredsene. Man bør derfor altid
følge
fabrikantens
anvisninger,
for
ellers
bliver
båndbredden enten større eller mindre end det,
man regner med. Man kan godt uden videre om
bytte primær og sekundær på de allerfleste typer,
når blot man bytter de „kolde" ender for sig og
de „varme" ledninger også byttes lige over.
— Men hvad gør vi så i dette tilfælde?
— Primær og sekundær vælger vi sådan, at led
ningerne bliver så korte som muligt. Hvad fabri
kanten har tænkt sig skal være varm og kold ende,
kan vi ikke sige med 100 °/o sikkerhed, men det er
overvejende
sandsynligt,
at
afstemningsblokkenes
yderbelægning
er
forbundet
til
den
kolde
side.
Farverne bliver sådan, som jeg nu skriver på dia
grammet. Det farvevalg er også ret logisk, så vi
har sikkert ramt rigtigt.
— Hvordan kan du se, hvad der er yderbelæg
ningen på de små keramiske kondensatorer?
— De er fremstillet af et keramisk rør, der er
forsynet med en sølvbelægning indvendig og én
udvendig. Den yderste er forbundet til den tilled
ning, der sidder længst inde. Inderbelægningen går
rundt om enden, og så er det da ret logisk, at dens
tilledning sidder så langt ude som muligt! Yderbe
lægningen har en vis skærmvirkning, så det er na
turligt at forbinde den til den kolde ende af kred
sen.
—-Ja, det er den slags små finesser, vi begyndere
intet aner om.
— Men som i visse tilfælde kan gøre udslaget til,
at et apparat kommer til at virke. (Fortsættes).

Det vil således ligge uden for denne artikels
rammer at angive værdier på modstanden(e), men
der skal jo også være lidt eksperimenteren med i
spillet.

Af OZ5NU, Niels Mortensen.
Outputmeteret m. m.
Ved min beskrivelse af rigtig chassisbygning i
O.Z’s jan. nr. havde jeg tænkt mig højttaleren op
i en kasse på væggen, således at denne højttaler
også kunne bruges til andre eksperimenter.
Når man har lavet sig en højttalerkasse, der ikke
er alt for lille, og som f. eks. kan være udformet
som vist i fig. 1, hvor den tænkte facon er, for at
man ikke skal rende hovedet imod kassen, så kan
man indbygge sig et outputmeter, som forøvrigt er
inde permanent, samt et arrangement, der giver en
mulighed for tilslutning af flere impedanser, såvel
primære som sekundære, alt efter behov, og — så
kan man vist ikke forlange meget mere i denne
ende af modtageren (eller det objekt, man skal
teste eller trimme på).

Fig. 2.
Til outputmeteret, som er vist i fig. 2, kræves
allerførst et drejespoleinstrument, og der har jeg,
i mangel af instrumenter, måttet bruge et 0,6 mA
instrument, hvilket faktisk er alt for fint til for
målet — man kan udmærket bruge et betydeligt
tungere arbejdende instrument.
Dernæst kræves en ventil, f. eks. måleventil el.
lign., samt et lav/mellem eller høj ohmspotentiome
ter, hvilket sidstnævnte er anbragt til regulering
af den fra modtageren til instrumentet tilførte in
jektion, for det er jo så kedeligt, når nålen krøller
sig et par gange omkring stopklodsen.
Nu vil du vel nok lure lidt på, at jeg har skrevet
lav/mellem
eller
højohmspotentiometer,
og
der
er
sagen den, at dels findes der instrumenter med vidt
forskellig følsomhed, evt. med indbygget shunt eller
formodstand, og dels har man den fordel ved et
højohmspotentiometer
at
kunne
sætte
instrumentet
ud af drift ved drejning af potentiometerknappen.
Er
potentiometeret
for
højohmsk,
kan
det
også
være galt med en rimelig indstilling, og derfor må
jeg henvise til fig. 3 a, b og c, hvor man, for lav
ohmspotentiometres
vedkommende,
kan
forhøje
modstanden ved en serieforbunden modstand — øn
sker man potentiometrets værdi nedsat i ohm, kan
man jo med een eller flere shuntmodstande ned
sætte den samlede modstand.
Nuvel, ikke alle ligger inde med div. potentio
metre i rodekassen, og så går man frem efter fig.
4, idet vi laver en modstandsdekade, som i al sin
enkelhed består af en række serieloddede modstan
de, hvor vi kan koble os ind på et givet sted på
dekaden — dekaden kan jo også reguleres via om
skifter alt efter ønske.

Fig. 3.

Vor modstandsdekade kan vi kalde en shunt,
spændingsdeler, bleeder, ganske som vi vil — det
er faktisk en bleeder, i en ensretter om igen, om
hvilken det er kendt, at man, ved forskellige af
trapninger på denne, kan udtage forskellige spæn
dinger, og det er lige det, vi har brug for.
En klog ting indtil instrumentet er justeret: be
gynd med nedskruet volumenkontrol!
Til impedansomskifteren skal bruges en udgangstrafo, og skal det være særlig fint, så benytter
man en universaltrafo, som har et utal af forskel
lige impedanser — ligeledes skal bruges en om
skifter, og den skal jo være alsidig, hvis man bru
ger en universaltrafo — hvilket iøvrigt også vil
give én en masse hovedbrud — jeg har heldigvis
ikke ejet en universaltrafo, så jeg er ikke blevet
uvenner med omgivelserne af den grund.
I mit tilfælde er brugt en trafo 4,5 kohm og 5
ohm, hvilket er de mest almindeligt brugte impe
danser — ligeledes er brugt en 2-dæks 2X3 stil
linger MEC-omskifter, og kravene til denne er, at
den i den ene stilling kan slutte primæren til bøs
ningerne samt højttaleren til sekundærviklingen —
i den anden stilling skal den koble primæren ud
samt koble højttaleren fri af sekundæren og til
bøsningerne.

Et par små tips om omskiftere vil vist også være
på sin plads, har du f. eks. en omskifter, hvor
dækket (eller dækkene) ikke passer til dit formål,
da er det muligt at købe eller bestille nye dæk
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En simpel modulationsindikator
Af OZ5U.

Som det ses af CKT, er der ikke tale om
nogen dyr opstilling, og den er let lavet!
Linken kan være alm. dobbelt netledning, og
2 vdg. skulle være. nok, der må ikke kobles
for hårdt til PA-spolen. Det magiske øje kan
være en hvilken som helst type, f. eks. EM 4
eller EM 11. Potmeteret kan være 100—500
kohm, lineært. Dioderne kan være hvad som
helst, 1 N 34, OA 50, OA 85 o. s. v.
Når det hele er færdigt og helst indbygget
i en lille metalkasse, stilles TX’en til CW, og
omskifteren sættes i stilling 1. Med potentio
meteret indstilles således, at øjet lige lukker
sig helt sammen, men ikke mere. Så slås om
skifteren til stilling 2, og øjet skulle gerne
åbne sig igen! Når der nu moduleres, vil det
detekterede LF-signal finde vej gennem pa
pirblokken på 0,5 μF og blive ensrettet af
dioden til højre, og øjet slår mere eller min-

dre ud. Hvis det lukker sig helt i som i stil
ling 1 og med potentiometret i samme stil
ling som før ved CW-indstilling af TX’en,
er senderen 100 % moduleret, men så højt

skal man ikke gå, hvis man
kvalitet, helst ikke over 65 °/o.

ønsker

en

god

— og et simpelt medhør til fonesenderen..
Apparatet indbygges i en lille metalkasse
med
isolerede
bøsninger,
antennen
er
en
cykeleger! Spolen er til 80 meter på ca. 30
vdg. 0,4 mm isol. tråd på et 30 mm pertinaxrør. Der er udtag på midten af spolen til
dioden, der f. eks. kan være en OA 81. Kom
ikke for nær til PA, hvis det er QRO!
73, OZ5U, Peter.
***

PRAKTISK TRANSISTORTEKNIK
Af B. Almind og J. Fialla.
168 sider. Pris kr. 21,50.

(Fortsat fra forrige side).
(f. eks. hos Radio Magasinet) og indsætte dette (dis
se) i den gamle omskifter — det er dog nok klogt at
tage den gamle omskifter med ved købet.
Mange omskiftere har en spærreanordning såle
des, at man kun kan dreje omskifteren til nogle
desværre gerne for få stillinger — en såden om
skifter gøres let rundgående ved at knibe disse
spærreanordninger af med en skævbider eller evt.
banke spærringerne ned med en hammer.
Når vi så er færdige med opbygningen, så kan
vi begynde at lege med forstærkere, og vi kan
trimme
vore
modtagere
f.
eks.
via
målesender
(hvad jeg forøvrigt tror, de færreste ejer). Vi kan
også
bruge
vort
gitterdykmeter
(og
selvfølgelig
huske at sætte vor AVC ud af spillet), for et gitter
dykmeter har du vel? — Ellers må du se at få byg
get dig et sådant snarest — brugen af dette faktisk
uundværlige instrument kan vi jo vende tilbage
til. Når du slutter strømmen til din modtager, så
iagttag outputmetret, at det i starten står til dår
ligste følsomhed (du kan jo altid dreje på knap
pen).
Iagttag
ligeledes,
at
impedansomskifteren
står i den rigtige stilling, så skal du nok få lige så
megen glæde af dette instrument, som jeg har haft.
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I kommission: Berlingske Forlag.
Forfatterne
er
velkendte
fra
„Pop.
Radio
og
Fjernsyn", og det er naturligvis dette blads red
aktør, O. Lund Johansen, der står bag.
Det er rart for en gangs skyld at kunne anbefale
en bog med rolig samvittighed, for her er virkelig
et længe savnet værk om transistorer på dansk.
Forfatterne har, med forbilledlig realitetssans, gi
vet afkald på at fylde bogens første trediedel med
afskrift af halvlederfysik fra en eller anden viden
skabelig amerikansk lærebog for ingeniører. Det er
der jo alligevel ingen, der læser, og endnu færre,
der fatter et kuk af. I stedet er der lidt om, hvad
og hvordan man kan måle lidt på transistorer, og
så det, de fleste straks blader frem til: konstruktio
nerne. Dem er der mange af, og de er ikke så tos
sede, selv om stoffet ikke lige netop dækker det,
der i første række interesserer dette blads læsere,
hvormed tænkes på dem, der først og fremmest er
interesseret
i
kommunikation.
Men
måske
netop
derfor kan bogen blive et godt supplement til OZ,
for hvem er — trods alt -— ikke også interesseret
i BCL-spiller og LF-forstærkere?
Praktisk
Transistorteknik
indeholder
faktisk
no
get af interesse for alle, der pusler med transisto
rer som hobby, og vi tøver derfor ikke med at give
denne lille bog vor anbefaling med på vejen.

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA

En viklemaskine

ønsker at bygge sig en transformator, dels af inter
esse og dels for at imødekomme specielle forlan
gender. Derimod kan vor maskine ikke tilfredsstille
den
radiotekniker,
der
fremstiller
transformatorer
til videresalg. Her vil maskinen komme til kort.

til

transformatorer

Jeg har gennem den senere tid modtaget mange
opfordringer til at fremkomme med en lille praktisk
og billig viklemaskine til transformatorer.
„En maskine, der er nem at lave og lige at gå til“,
skriver en interesseret læser.
' Det er slet ikke let at imødekomme disse krav.
Jeg har været inde i svære spekulationer om, hvor
dan et sådant ønske kan opfyldes, hvis der blot skal
være nogen rimelighed i konstruktionen.
Vikling af transformatorer „ud i luften“ er ikke
nogen let sag, og har man selv engang prøvet at
vikle helt uden hjælpemidler, ved man, hvor skoen
trykker.
Det er slet ikke det langsomme håndvikletempo,
der sætter vikleren grå hår i hovedet, men derimod
den fuldstændige mangel på kontrol med viklingen,
som man savner, når det hele faktisk hænger mel
lem fingrene.
Resultatet af mine overvejelser er i første omgang
blevet denne lille simple viklemaskine. Det skal
straks siges, at den fuldstændig mangler den auto
matiske trådføring, som giver det smukke og ens
artede
resultat.
Denne
anordning
kræver
nemlig
så mange gevindakser og tandhjulsudvekslinger, at
amatørerne i almindelighed ikke har mulighed for
at kunne være med her.
Jeg har valgt at fremkomme med en simpel op
stilling, hvorpå man godt kan lave meget fint arbej
de. Fordelen ved maskinen er, at man fra først til
sidst har hold i tingene; man har tråden under
kontrol og kan fuldt ud koncentrere sig om arbejdet.
Man bruger højre hånd til at dreje vikleapparatet,
medens man med venstre hånd styrer trådføreren,
og man kan standse og indlægge mellemlæg, uden
at det hele løber fra hinanden. Med lidt øvelse
kan man foretage 100 viklinger og mere i minuttet,
hvilket må siges at tilfredsstille de amatører, der

Som illustrationen viser, har jeg gengivet maskinen
i sin enkleste form, men der er jo intet i vejen for,
at den kan videre udvikles, f. eks. ved påbygning
af elektromotorer, men herom senere.
Et vigtigt punkt ved maskinen er samspillet mel
lem vikleformens konstruktion og viklepinden, idet
denne først tjener som grundlag for opbygning af
vikleformen og derefter som' én vigtig del af maski
nens funktion, hvilket skal forklares nærmere.
En transformator skal vikles, og trafoens data er
bestemt af formålet; hvilket igen giver antallet af
viklinger, trådtykkelser m. m. Tråden vikles på en
vikleform, der skal gå uden på en jernkerne, hvis
tværsnitsareal
bestemmer
vikleformens
bundstør
relse.
Vi skab nu have tildannet en vikleform og laver
den over en firkantet pind, der tilsvarer jernkernen.
Samme pind bliver siddende i den færdigt frem
stillede vikleform og indsættes med denne i maski
nen til vikling. Træpinden er i forvejen forsynet
med et centerhul på 8 mm og et mindre to milli
meter
taphul
siddende
lidt
over
centrum.
Når
maskinens håndtag drejes, drejes formen, og vik
lingen finder sted.
Når formen er viklet færdig, udstødes midter
pinden.
Skal
en
i
forvejen
fremstillet
vikleform
indsættes i maskinen, må man så gå den modsatte
vej og fremstille en viklepind til formen. Det er
naturligvis
uden
betydning,
om
viklepinden
er
kvadratisk eller almindelig firkantet, ligesom runde
forme også kan indsættes i maskinen, når den nød
vendige pind er fremstillet.
Når vi nu er inde på fremstilling af en vikleform,
så er der gode tips at hente ved nedenstående
eksempel
(fig.
2).
Tegningen
viser
en
vikleform
beregnet for en kerne med et tværsnit af 20x20
mm og med en vilklelængde af 70 mm.
Materialet, vi går ud fra, er Pertinax, 2 mm tykt.
Af dette materiale tildanner vi to stripper, der er
80 mm lange og 25 mm brede. Som det fremgår af
tegningen, nedfiler vi langs de to kanter materialet
til en dybde af 2½ mm. Vi sørger dog for, at der
i hver ende bliver 3 mm uberørt, hvilket skal
tjene som bryst for endestykkerne. De to stripper
indstikkes diagonalt i endestykkerne, hvorefter træ
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pinden sættes imellem. Herefter skydes de to andre
pertinaxstripper på plads ned mellem endestykker
ne. Se tegningen.
På grund af endetapperne, som forhindrer ende
stykkerne i at glide ud, og på grund af overstyk
kerne placering mellem endestykkerne inde i for
men, fremkommer en solid aflåset vikleform.

Fig. 2.

Fig. 3.
Trådføreren består af 2 stk. vinkeljern, hvorigen
nem er stukket to runde stk. blankt stål. På stålet
glider et messingrør, og et træhåndtag er lagt
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Hele herligheden limes sammen med Araldit (lim
stof i to tuber, der blandes i lige mængder før
brugen). Formen kan partielt holdes sammen med
tape, medens man limer. I øvrigt maa man passe
på ikke at lime ned til træklodsen, da denne jo
skal udstødes, når viklingen har fundet sted.
I øvrigt fremgår målene af tegningen, men da
eksemplet jo kun er givet for forståelsens skyld,
må man jo ændre alle mål efter sit specielle behov.
Og så kan vi gå over til en beskrivelse af selve
apparatet.
Maskinens fundament består af et stykke fladjern
50x6x300 mm langt. I den højre side er oprejst en
væg af samme materiale, og denne væg bærer
viklelejet.
Væggen
kan
fastgøres
på
fundamentet
ved hjælp af et stykke vinkeljern eller svejses.
Den, der råder over tilsvarende messing, kan slag
lodde delene sammen. Lejet består af et stykke
rundmessing 16 mm tykt og 50 mm langt. Der
udbores et glat hul på 8 mm, og lejet neddrejes til
12 mm i den ene ende, således at det kan indstikkes
i lejevæggen, hvorefter det fastgøres ved lodning.
Afstanden fra fundamentets øverste kant til lejets
center skal være 75 mm, og denne højde gælder
også lejet i maskinens modsvarende side, som vi
senere skal komme tilbage til.
Gennem lejet går nu en akse lavet af blankt 8
millimeter stål, ca. 90 mm langt. Det spidses lidt til
i den ene ende. 20 mm fra spidsen sættes en lille
stopring, og i denne bores et 2 mm hul, hvori
stikkes en 2 mm tap (5 mm fra aksen). I den anden
ende af aksen placeres en rund skive med bryst
ca. 100 mm i diameter, og i nærheden af kanten
påsættes et lille træhåndtag, der kører rundt over
en skrue med gevind fastgjort i skiven.
Spolemaskinens anden halvdel består af et fod
stykke, ca. 10 mm tykt og 70 mm langt. Det skal
have samme bredde som fundamentet og forsynes
på hver side med et stykke jern eller messing
15X2 mm. Det fastgøres med 1/8 skruer. Meningen
med disse sidestykker er at skabe en slags kulisse,
således at bagstykket kan køre på sit underlag,
uden at vikleakserne kommer ud af retning. I mid
ten af fodstykket udskæres et aflangt hul, således
at en kvarttomme skrue kan gå frit igennem. Skruen
skal gå ned i fundamentet, således at det glidende
fodstykke kan spændes fast.

uden om. Messingrøret afsluttes af selve førestyk
ket, et stykke messing med en fals, hvorigennem
kobbertråden ledes. Til højre opstillingen set fra
enden.

Og så skal vi også på dette fodstykke oprejse
en lejevæg i lighed med maskinens første halvdel,
og heri sættes et messingleje med akse, stopring og
tap. Messinglejet kan gøres lidt kortere, ca. 35 mm,
men hvad der er meget vigtigt er, at centerhøjden
af aksen regnet fra fodstykkets nederste kant er de
75 mm. Således at vikleakserne i begge sider ligger
fuldstændig i samme linie.
Så skulle vi for så vidt være færdig med maski
nen, men vi mangler endnu trådføreren. Denne er
for overskuelighedens skyld ikke indtegnet på den
perspektiviske tegning, men fuldt ud angivet i fig. 3.
Den påsættes bordet lige foran maskinen.
Jeg har lagt vægt på, at hånden, der trækker
trådføreren, kan ligge fast og ligesom hvile under
arbejdet. Det er dette, der giver det gode resultat.
I fig. 4 ses maskinen fra oven med trådføreren
anbragt.
Ved monteringen af apparatet må man sørge for,
at trådføreren sættes fast helt ude ved bordkanten,
derefter kommer selve viklemaskinen 80 til 100 mm
fra. Placeringen skal være i arbejdsbordets højre
side, således at svinghjulet går uden for kanten.
Selve
trådrullen
med
kobbertråden
anbringes
nede under bordet. Sørg for en passende afbremsning af rullen, f. eks. ved at lægge en vægt
ned over kobbertråden. Et bræt beklædt med lidt
stof og fastgjort et sted bag rullen kan gøre fyldest.
Belastningen på brættet kan varieres efter behov.
(Fortsættes i næste nummer).

Kære 6 PA.
Nu har der været skrevet så meget om bukning
af chassiser i OZ, så nu vil jeg også komme frem
med min lille private bukkemaskine, fremstillet af
en skruetrækker og slebet til som en skraber. Jeg
har aldrig brugt anden metode til aluminium. Jeg
trækker skraberen nogle få gange langs en stållinial, til der er fjernet ca. 25 pct. af tykkelsen,
derefter bukker jeg pladen over en bordkant eller
træklods,
uden
anvendelse
af
noget
værktøj,
og
bukningen står som bukket i den fineste bukke
maskine. Nu vil de sikkert sige, at materialet bliver
svækket, men ved skarp bukning i bukkemaskine
sker der jo en meget stor strækning af yderkanten,
i mange tilfælde lige til bristepunktet, her gøres
der plads til materialet på den indvendige side, så
strækningen
reduceres.
Jeg
vedlægger
min
egen
„bukkemaskine“ og et stykke plade, der er ridset,
prøv selv og buk det over bordkanten, og returnér
venligst
værktøjet
hurtigst,
da
jeg
også
bruger
den til pibekradser.
De venligste hilseneri og tak for dine gode artik
ler i OZ.
Helge Sibborn, Kalundborgvej, Holbæk.

☆
Kære 9H.
Tak for dit indlæg. Jeg er nu ikke meget for at
svække materialet, men ideen er jo god nok i en
snæver vending. I sidste nummer af Populær Ra
dio er angivet en metode til bukning, idet man
borer en række huller med korte mellemrum og
bukker så herigennem, men ærlig talt — det er jo
trods alt ikke den ideelle metode.
Venligst 6PA.

Kære 6 PA.
Et lille indlæg i diskussionen om Brevkassen:
Det er udmærket, at der fremkommer kritik i OZ,
men at man ikke tør skrive sit navn under, kan jeg
ikke lide, og det bør OZ være et for fint blad til.
Jeg giver dog kritikeren ret på visse punkter.
Brevkassen skal ikke være en slags lægebrevkasse,
men kun optrykke spørgsmål og svar, der har almen
interesse, og ikke som i februar OZ, spørgsmål om
1-rørs tranciever og data for 12P35. Disse spørgs
mål skal besvares direkte til spørgeren mod et pas
sende honorar, da 2KP, der efter min mening ud
fører et godt stykke arbejde, jo ikke kan arbejde
gratis. Med venlig hilsen. OZ9H, Holbæk.
ADVARSEL
Fra flere amatørers side er vi blevet an
modet om at oplyse følgende:
En station, som kalder sig OZ3CM og kører
på 80 m med en SB19 med diverse brum og
mærkelige lyde, men desværre ret stor styr
ke, denne unlice har meget travlt med at
føre 'QSO’er med licenserede amatører. Giver
rapport, men oplyser ikke sin egen QT'H
eller andre oplysninger, som kan give os et
fingerpeg om, hvor han befinder sig, der ta
les dog med jysk mål.
Indtil i dag, den 30. marts, har vi ikke
kunnet få denne sender stedfæstet eller set
hans call i de officielle lister, så derfor husk,
det er forbudt at tage £}SO med denne og
andre stationer, som ikke har sin licens i
orden.
Vi
håber,
Post- og Telegrafvæsenet
når frem til ham inden længe.
Vy 73 de OZ5RO.
O. Blavnsfeldt, sekretær.
Amatørstævne i Nordtyskland.
Den 23. og 24. juni afholdes det traditionelle
„Treffen der Nordischen Runde“ igen i år, og denne
gang paa „Bahnhofshotel Steiner“ i Hemmingstedt
ca. 4 km uden for Heide i Holsten. Der er gode
campingmuligheder ved hotellet.
Programmet ser således ud: Lørdag den 23: Fra
kl. 13,00 er stævnets station QRV på 80 m for at
lede evt. mobile stationer på rette vej.
Kl. 18,00: Hamfesten åbnes.
Der holdes tombola, så tag et lille ting med (tænk
også på damerne).
Dans til den lyse morgen.
Søndag den 24. kl. 10,00: Rævejagt på 80 og 2
m begynder, der er præmier til vinderne. For dem,
der ikke deltager i rævejagten, er der rundvis
ning på DEA-olieraffinaderiet i Heide, eller man
kan smutte en tur til Vesterhavet.
Kl. 13,00: Fælles middag, derefter afsked.
Tilmelding til og evt. rævejagt, samt bestilling af
værelse kan ske skriftligt inden 15. juni til DJ4MQ,
Hans J. Kolbe, Alfred-Duhrssen Strasse 21, Heide,
Holstein.
Jeg har forespurgt myndighederne i Tyskland om
muligheden for at få licens til mobil-station for de
2 dage, men har endnu ikke modtaget svar, men
venter det i nærmeste fremtid. Evt. interesserede
kan henvende sig til mig og få oplysning.
Vy 73 de OZ2JT, Johannes.
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det

muntre hjørne
Ved 6PA

telefon
glæde

— Jeg -forstår, at De bruger Deres morsenøgle
flittigt, og at De selv vikler Deres trafoer, men
dyrker De ikke anden slags motion?

gik til fjernsynet, og den havde vi megen
af. Straks efter, at vi startede senderen
(OZ3U’s) på de forskellige tider, ki
mede
den
nemlig,
og
»FjernsynsKirsten«s
yndige
sølvklare
stemme
sagde: »Nå, er det nu Dem, der sen
der igen? De må endelig holde op
med det samme«. Somme tider rin
gede papa Lawaetz selv og skældte
ud,
når
fjernsynets
billeder
omgå
ende gik i knæ. Vi havde mange
morsomme
oplevelser
i
den
hense
ende. En dag havde vi lånt en lille
tonegenerator
med
en
nøgle
og
et
4
volts
batteri,
men
da
ingeniør
Ring
kom
løbende
og
harmdirrende
fortalte os, at vi ødelagde fjernsy
net, så opgav vi kampen, og det blev
besluttet, at jeg skulle gå ind og
sende på 80 m om morgenen fra
7—9. Det var nu også en blandet
fornøjelse,
for
det
var
komplet
umuligt at høre stationer, der ikke
kom igennem med mindst S8. Men
alligevel
var
det
sjovt.
Amatører
fra hele landet kaldte stationen, og
en fra Jylland bedyrede mig, at han
nu alligevel ville til København en
gang til og have nogle Rateksa-brochurer.
En
anden
foretrak
Aristonapigen, men sådan er der så meget.
OZ4H.

Prøv noget nyt!

OZ, 22. årg. 1950, nr. 9. Radioudstillingen i Fo
rum. EDR skulle selvfølgelig have egen sender
station på 80 og 20 m. Den skulle være i glas
huset, så publikum kunne se, hvordan en ama
tørstation arbejder. Det var 3U’s sender, og den
virkede fb. Men for at gøre målet fuldt havde
statsradiofonien opfordret EDR til at stille sen
der til rådighed for radiotransmissionerne. Og så
måtte 7HL til at bygge om, så hans sender kunne
passe i 31 m båndet. Radiofonien leverede termo
staten, men alt det andet måtte han selv lave om.
Antennen til 3Us station blev en 40 m folded
dipol.
Vi havde også nogle telefoner. Den ene havde
kontakt til postgirosenderen på 202 m og den
anden til fjernsynet. Vi havde megen fornøjelse
af at agere radiofonistation. Vi fik indtrykket af,
at man fra radiofoniens side var glade for os, og
vi har i gæstebogen en side, hvor de forskellige
reportere
fra
radiofoniens
reportageafdeling
med
hr. Willy Reunert i spidsen kom med små spøge
fulde
bemærkninger.
Hvis
vi
i
ledige
stunder
kom hen til en af de andre stands på udstillin
gen, og de spurgte os om, hvor vi hørte hjemme,
og vi svarede, at vi kom fra amatørerne, blev der
straks sagt: »Nå, det er derovre, folk hele dagen
står som sild for at komme til at se«. Den anden
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Med sædvanlig energi har traffie department ud
skrevet den 11. OZ-CCA-Contest, EDR’s jubilæumscontest 1962, der finder sted i dagene 12. til 13. og
19.—20. maj for henholdsvis cw og fone. Hvordan
møder så de danske amatører op til disse contest’er? Ja, hvis man ser på den sidste nordiske
contest, hvor OZ var repræsenteret ved 22 statio
ner af de godt 2000 licenserede, der findes her i
landet, må det jo siges, at man frygter det værste.
Gang på gang, når EDR har contest, klages der
fra hele verden over, at der næsten ingen OZstationer er i gang. Udenlandske stationer prøver
i timevis at få kontakt med blot en del danske
amatører, men desværre også mange gange for
gæves.
Kan vi danske amatører være dette bekendt?
Er vi virkelig ikke til at ruske ud af den dvale
tilstand, mange af os befinder sig i? Jeg kan ud
mærket godt forstå, at det er morsomt at snakke
med ham i nabobyen eller måske DX-stationer i
ny og næ? Men ville det alligevel ikke være mere
morsomt for engangs skyld at deltage i en con
test, hvor det er danske amatører, der er hoved
aktørerne? Jeg ved godt, at det er svært at komme
igennem, når visse lande holder deres evindelige
contest’er for at opøve deres amatører; men denne
gang er der en chance for de danske amatører til
at vise, at de er i stand til at fylde båndene med
deres cq-contest.
Hvis De ikke har prøvet det før, så prøv engang
at være med. Prøv at føle den charme, der er ved,
at mange stationer kalder en på samme tid. Føl
hvordan det er for engangs skyld at være midt
punktet. De får ved samme lejlighed den bedste
mulighed for at prøve Deres stations effektivitet.

Er modtageren selektiv nok? Virker senderen per
fekt? Kan De hurtigt skilte over fra sending til
lytning? Er De en god operatør bag nøglen eller
mikrofonen? Jo, der er meget at få svar på ved
en sådan lejlighed; men man får det kun ved at
være med i kammeratskabet, være med, så man
ikke i udlandet skal sige: De OZ-contester er intet
værd, for der er næsten ingen danske deltagere.
Eller skammer De Dem over, at morsefærdigheden
er blevet ringe, fordi De for længe kun har haft
mikrofonen i hånden? Der er længe til 12. maj,
der kan nås meget inden den tid; men det kræver
et minimum af energi. Har De ikke været med før,
så prøv det. Prøv noget ny og prøv, om det at
deltage i en contest, hvor danskerne er midt
punkt, ikke også for Dem har en charme, som
De måske har savnet i kortbølgearbejdet.
Jeg ved godt, at mange amatører holder mest
af at bygge og eksperimentere. Jeg ved godt, at
mange af de fine gamle contestdeltagere er blevet
mere satte med årene; men jeg siger alligevel:
Tag fat i nøglen den 12. maj og vær med i det
internationale samarbejde, hvor selv OZ-land som
en lille nation har mulighed for at hævde sig.
Samtidig får De lejlighed til at se, om Deres sta
tion overhovedet er tidssvarende og noget værd,
når det gælder internationalt samarbejde, præcision
og samtidig en rigtig kortbølgesport.
Derfor siger jeg til sidst: Prøv noget nyt, vær
med den 12. maj, hvor EDR kalder hele verden
med sit „CQ-AW“.
På genhør OZ4H.
Generaldirektoratet for Post- og Telegarfvæsenet
meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Nye tilladelser.
C 8282, OZ1OD, O. Kiilerich, Ved Hegnet 6, Rung
sted Kyst.
C 6919, OZ1TH, T. Hvingelby, Skyttehusgade 34,
Vejle.
B
OZ2HU,
Herlev
Ungdomsklub,
Tvedvangen
53,
Herlev.
B 7735, OZ2ME, H. H.M. Clod-Svensson, Tingskrivej 19, 1., København NV.
C 8236, OZ3CG, A. W. Christensen, Brøndgade 6,
Roskilde.
C 7924, OZ4FO, F. F. Olsen, Frimestervej 69, Kø
benhavn NV.
B 4453, OZ4HL, H. Larsen, Nordborggade 19, Århus
(Genudstedelse). (Tidl. adresse:
Willemoesgade 27, Århus).
B OZ4RH, C. E. F. Jensen, Klostergade 36, 1.,
Slagelse.
Finderup
Sogn.
(Genudstedelse).
(Tidl adresse: Humble realskole, Humble).
C 7523, OZ5DE, D. C. Lampe, Farversmøllevej 31,
Åbenrå.
B 1700, OZ5WN, A. V. Nilausen, Lollandsvej 24,
4.
th., København F. (Genudstedelse). (Tidli
gere adresse: Falstervej 4 B, st. tv., Kbhvn F.
C 7655, OZ7DE, E. K. Rauff, Tværgade 1, Åbenrå.
B OZ7NN, A. E. M. Nilesen, „Øster Kjelder", Lom
borg
pr.
Ramme.
(Genudsendelse).
(Tidligere
OX3NN).
B 6406, OZ7RW, N. E. Warburg, Lindegårdsvej 36,
1., Charlottenlund. (Genudstedelse).
B 2412, OZ8TS, E. Hansen, Suensonsgade 2, st.,
København K. (Genudstedelse). Tidligere adr.:
Hillerødgade 90, 1. th., København N).
C 7544, OZ9FK, F. Knudsen, Toftøjevej 15 B, Van
løse.
C OZ9HV, H. Brodersen, Callesensgade 22, Åbenrå.
B OY9RJ, M. H. Andersen, N. Finsensgøta 23,
Thorshavn.

TRAFFIC-DEP ARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendet, al korrespondance
vedrørende Traffic Department
Diplom-regler.
Vi fortsætter her rækken af regler over de mest
kendte diplomer. Denne publicering er naturligvis
først og fremmest for at yde medlemmerne den
bedst mulige service, men er også gjort for at fri
tage Tr. Dept. for besvarelse af alle de henven
delser, der sker næsten dagligt i diplomsager. Tr.
Dept. har gjort dette tidligere uden at kny, men
med det stigende medlemsantal — eller rettere —
det stigende antal licenserede medlemmer samt den
øgede interesse for diplomer, er dette ikke længere
overkommeligt.
Følg derfor reglerne, som de fremkommer her i
„OZ“, og vi skal love, at det nok skal ske hurtigt
— for de vigtigste diplomers vedkommende.
Og hvad vi mener med de „vigtigste11 diplomer,
er den liste over diplomer, der blev offentliggjort
i Dec. nr. 1961 af „0!Z“.
Oplysninger om diplomer, der ikke er nævnt på
den liste, er Tr. Dept. stadig villig til at give, så
fremt de pågældende regler er Tr. Dept. bekendte.
Og så til fortsættelse af diplomreglerne:
k

W. A. E. — Worked all Europe).
Udsteder: Deutsche Amateur Radio Club.
Krav:
WAE III kontakt
m. 40 europ. lande og ialt 100 p.
WAE II
kontaktm. 50 europ. lande og ialt 150 p.
WAE I
kontaktm. 55 europ. lande og ialt 175 p.
Hvert europæisk land
efter WAE-landslisten tæl
ler eet point på hver af de 6 amatørbånd 1,75—3,5—
7—14—21 og 28 MHz. Men kun fire bånd må benyt
tes efter ansøgerens eget valg. Såfremt man har
forbindelse med samme station på 5 bånd, må man
dog beregne 5 points for dette land.
Hvert land, som kontaktes på VHF, tæller to
points. Kun eet VHF-bånd må anvendes.
WAE uddeles i tre værdier:
a) Kun for telegrafiforbindelser, d. v. s. CW-CW.
Ingen RST under 338.
b) Kun for telefoniforbindelser, d. v. s. FoneFone. Ingen rapport under RS 33.
c) Kun for SSB-SSB-forbindelser. (Efter 1. jan.
1960).
QSL:
Ansøgningsskema rekvireres hos DARC
DX-Bureau. Berlin-Rudow, Fuchsienweg 51,
Deutschland.
Hertil returneres skemaet igen i udfyldt stand,
ledsaget af de nødvendige qsl-kort samt den kræ
vede afgift, som andrager
WAE III
12 I.R.C.s eller DM 4,80.
WAE II
8 I.R.C.s eller DM 3,20.
WAE I
20 I.R.C.s eller DM 8,00.
Samtidigt med kl. WAE II opnaas et 1-års abon
nement på „DL-QTC11 og med WAE I andrager det
et 5-års fri-abonnement.
Landslisten for WAE er.
CT1 - CT2 - DJ, DL, DM, -EA - EA6 - El - F FC - G - GC - GD - GI - GM - GW - HA - HB HE - HV - I - IS - IT - I/Trieste til 31/3-57 - LA LA/P Jan Mayen - LA/P Spitzbergen - LA/P Bjørn-
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øya - LX - LZ - MI - OE - OH - OK - ON - OY OZ - PA - PX - SM/SL - SP - SV - SV Rhodos - SV
Kreta - TA europæiske del - TF - UA1 - 4/6 - UB
UC - UN - UO - UP - UQ - UR - UA Fr. Josefland
YO - YU - ZA - ZBL - ZB2 3A - 9S eller OHØ.
EDRs Tr. Dept. kan ikke kontrollere ansøgninger
om WAE.
BERTA —• British Empire Radio Transmitting
Award.
Udsteder: Radio Society of Great Britain.
Krav: Forbindelse med mindst 50 lande/distrikter
i British Commonwealth.
Certifikatet fås i tre værdier:
1) Telegrafi.
2) Telefoni.
3) Mixed.
Ansøgningen sendes i to eksemplarer til Tr. Dept.
På separat papir skrives følgende erklæring:
„I certify that I have not exceeded my licensed
power in effecting the contacts upon which my
claim for BERTA is based“.
Sted og dato.
Navn og call.
QSL: QSL-kortene skal ledsage ansøgningen.
Afgift: Afgiften er 7 sh. 0 d., der skal vedlægges
i form af en check på beløbet, stilet til R.S.G.B. og
anvist til en bank i London.
Frist: Stærkt varierende.
OHA — OH Award.
Udsteder: Suomen Radioamatoorliitto r. y.
Krav: Forbindelse med OH-stationer efter 10/61947.
Amatører i LA-SM og OZ må have haft forbindel
se med mindst 50 forskellige OH-stationer. Mindst 8
forskellige distrikter skal være kontaktet på eet
bånd og 8 forskellige distrikter tilsammen på de
øvrige bånd.
QSL: Ansøgningsliste i to
eksemplarer
ledsaget
af 'QSL-kortene sendes til EDRs Tr. Dept. ’
Afgift: Sammen med ansøgningen indsendes af
giften 5 I.R.C.S.
Frist: 4—6 uger.
OHA 100 — OH 100 Award.
Udsteder: Som ovenfor.
Krav: QSL fra mindst 100 forskellige OH-statio
ner og derunder forbindelse med alle ti distrikter
på to valgfrie bånd.
'QSL: Ansøgningsliste i to eksemplarer ledsaget
af QSL-kortene sendes til EDRs Tr. Dept.
Afgift: Sammen med ansøgningen indsendes af
giften 5 I.C.R.s.
Frist: 4—6 uger.
OHA 300 — OH 300 Award.
Udsteder: Som ovenfor.
Krav: QSL fra mindst 300 forskellige OH-statio
ner og derunder alle 10 distrikter på 3 valgfrie
bånd.
QS: Ansøgningsliste i to eksemplarer ledsaget af
QSL-kortene sendes til EDRs Tr. Dept.
Afgift: Sammen med ansøgningen indsendes afgif
ten 5 I.R.C.s.
Frist: 4—6 uger.
Vi erindrer om, at specielle ansøgningsskemaer p.
t. kun findes for følgende diplomer: WASM I og II
— WALA — FBA Award — S6S Award — WAC
Award — WAS — DPF — OZCCA — Supplement
til DXCC.
OZ2NU.
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OZ-CCA Jubilæumstesten.
Der er nu ganske få uger til, at EDRs store jubilæumscontest
løber
af
stabelen,
henholdsvis
med
sin cw-afdling d. 12. og 13. maj og sin fone-afdeling d. 19. og 20 maj.
Det skulle være unødvendigt at understrege, at
EDR forventer, at alle licenserede medlemmer hver
efter bedste evne vil stræbe efter at gøre dette ar
rangement til en sukces for vor forening.
Enhver station maa være med på båndene og
hente de få eller mange points hjem, som der nu
er mulgihed for, således at det ikke skal hedde ude
fra: Hvor blev OZ-amatørerne af?
Giv EDR den jubilæumsgave at følge parolen:
Alle mand på båndene.
KR6BC, Canton Island
kan nu atter høres i
fundet sted.

Europa,

og

QSO’s

har

også

Expeditionen til VP1
har skiftet call til VP1WS. Under ARRL Contesten
var ekspeditionen meget aktiv på SSB, og det var
muligt for europæere at bryde igennem. W/VE-QRM
og opnå QSO.
Indbydelse til Nordisk Mesterskab i rævejagt.
NRRL har i år den glæde at indbyde til Nordisk
Mesterskab
i
rævejagt.
Konkurrencen
vil
blive
arrangeret af Asker og Bærumgruppen af NRRL
og bliver afholdt i varierende skovterræn lige uden
for Oslo. Dato for arrangementet bliver lørdag d.
11.
august 1962, og konkurrencen afholdes i dags
lys. Frekvensområde bliver antagelig mellem 3,5 og
3,6 Mc/s, og sendernes input bliver på mellem 2 og
10 w.
Vinder bliver den, der finder tre af fire ræve på
korteste tid. Rækkefølgen, hvori rævene tages, er
valgfri. Det er ligeledes valgfrit hvilken ræv, der
udelades.
Konkurrencen er at betragte som en individuel
konkurrence, men hvert deltagende land kan stille
et tremands-hold, her vil de to bedste fra hvert
hold tælle i en holdkonkurrenec.
Anmeldelse om deltagelse sendes til NRRL, ikke
senere end d. 15. juni 1962, Anmeldelsen skal inde
holde
deltagerens
navn,
eventuelle
kaldesignal,
adresse, ankomsttid og hvilken transport, der be
nyttes.
73, S. Bjørndal. LA1KG, rævejagtsmanager.
Nordisk VHF-tst.
Fra SSA’s VHF-manager, SM5MN, har vi mod
taget:
Nordisk VHF-test.
SSA har hermed fornøjelsen at indbyde license
rede amatører i LA—OH—OZ og SM til en VHFtest efter nedenstående regler:
Bånd:
144 og 420 MHz og i overensstemmelse med de
licensbestemmelser, der er gældende i hvert enkelt
land for disse bånd.
Tid:
Lørdagen d. 5. maj kl. 21.00—24.00 GMT og søndag
d. 6. maj kl. 07.00 til 10.00 GMT.
Kode:
Til RS og RST-rapporten føjes en trecifret tal
gruppe, som samtidig angiver qdo’ens løbende num
mer, f. eks. 579009. Såfremt anden qth end den sæd
vanlige anvendes under testen, skal dette angives i
qso’en.
Points.
Hver station skal kontaktes een gang pr. bånd og
periode.
Altså
maksimalt
fire
gange.
Forbindelse

med
amatørstation
uden
for
Skandinavien
kan
medregnes, selv om denne station eventuelt ikke
indsender log, dog har testlederen ret til i visse
tilfælde, f. eks. hvis to konkurrenter opnår samme
pointssum, at begære bekræftelse på sådanne ikkeskandinaviske forbindelser.
Points udregnes efter nedenstående liste:
Afstand i km
144 MHz
420 MHz
0— 10
1
2
11— 40
2
5
41— 90
3
10
91—160
4
20
161—250
5
25
251—350
6
30
351—450
7
35
451—550
8
40
551—650
9
45
651—
10
50
Logs:
skal indeholde angivelse af dag-tid/GMT for hver
qso’s
påbegyndelse,
modpartens
call,
afsendt
og
modtagen kode, anslået afstand i km til modparten,
samt indsenderens egen pointsberegning.
Loggen sendes til SM5MN, Abborvågen 4, Linkøping, indenfor den uge, der følger efter testen.
Logs, som er sendt senere, deltager udenfor kon
kurrencen.
Velkommen til en fredelig kamp i god amatør
ånd.
SM5MN.
SSA’s VHF manager.
Europamesterskaberne i rævejagt 1962.
Det 2. officielle europæiske mesterskab i ræve
jagt afgøres i år i Jugoslavien med S.R.J. som ar
rangør.
Der vil blive to jagter, begge i dagslys, een på
144—146 Mc/s d. 10. august 1962, og een paa 3,5—
3,6
Mc/s d. 11. aug. 1962, Rævejagterne tæller hver
for sig.
I jagterne kan deltage et ubegrænset antal jæge
re fra hvert land. Konkurrencen er først og frem
mest individuel.
Imidlertid har hvert land tilladelse til at anmelde
to eller tre deltagere som et hold, og de to bedste
resultater, der opnås blandt disse sammenregnes til
holdresultat.
På 144 Mc/s vil der være tre ræve, som hver sen
der 2 min. for hvert 10. minut. Den ene umiddelbart
efter den anden. Telefoni i engelsk og russisk vil
blive benyttet med følgende tekst: „Dette er ræv
nr. 1“ o. s. v.
— Input 2—10 watts.
På 3,5 Mc/s vil der blive 4 ræve, der sender 2
min. hvert 10. minut. Telegrafi vil blive benyttet
med teksten MOMOMOMO de YU3 . . . Antallet af
prikker efter kaldesignalet angiver nr. på ræven.
— Input 2—10 watts.
Alle deltagerne vil blive startet på samme tid. De
må opsøge rævene i den rækkefølge, de selv øn
sker. Tiden fra start indtil ankomsten til den sidste
ræv udgør konkurrencetiden. Den, der således op
når korteste tid, har vundet. I tilfælde af, at flere
konkurrenter har samme tid, vil den vinde, der har
korteste tid mellem de to sidste ræve. De, der ikke
har opnået alle ræve, vil blive placeret efter de,
der har fundet alle ræve.
Rævene vil notere ankomsttiderne på kuponerne
på startkortet. Hver jagt vil strække sig over tre
timer.
Konkurrencen er til fods og kan variere mellem
4-6 km i ret linie. Terrænet vil blive kuperet og et
område, som også vil være ukendt for det arran
gerende lands egne jægere.

Ca. 15 min. før start vil deltagerne få udleveret
en liste over frekvenser, tider og kaldesignaler samt
et kort over området i 1 : 50.000. Kompas, ur og
rævesaks må deltagerne selv medbringe.
Tilladelse til at benytte en modtager, der på en
afstand af 10 m eller mindre laver interferens med
andre modtagere, vil ikke blive givet. Kontrol vil
blive foretaget før start.
Det er strengt forbudt at modtage hjælp fra andre
deltagere eller fra andre personer. Enhver delta
ger, der modtager eller giver hjælp eller informa
tioner — bortset fra hjælp i nødsituationer — vil
blive diskvalificerede.
Man deltager i rævejagterne på egen risiko.
En international jury, bestående af repræsentant
fra IARU eller det arrangerende land (formand) og
2—4 eller flere repræsentanter fra andre deltagende
lande, vil blive sammensat tre dage forud for kon
kurrencen.
Denne jury har den endelige afgørelse i tilfælde
af protester, og dens afgørelse er endelig. Forman
den har den afgørende stemme ved stemmelighed.
Ingen af juryens medlemmer må tage del i kon
kurrencerne.
DL9PF
har planer om en ekspedition til Korsika og mulig
vis også med et kortere besøg i Tyrkiet i Juli. End
videre meddeler han, at han også har en anden
„mystisk" plet, han vil besøge, og den vil være
„ny“ for alle og enhver. Spændende.

Vi er nu på vej ind i foråret med stormskridt,
og selv om vejret ikke altid er så godt, som man
kunne ønske sig, så mærkes det dog ganske tydeligt
på båndene. På tyve og femten meter, ja, endog
på ti meter har der været mange fine åbninger.
Tyve meter er nu åbent næsten hele døgnet, så
det er nok på tide igen at få sat de små spoler i
senderen, på firs og fyrre meter er der stadig mange
åbninger,
men
arbejdet
vanskeliggøres
meget
af,
at de lokale stationer nu kommer meget kraftigere
igennem, end de gjorde tidligere på vinteren. Helt
så gode forhold, som vi havde sidste år, kan vi vist
ikke regne med, men helt dårligt skulle det ikke
blive endnu, der er heldigvis endnu lidt tid til, vi
når
solpletminimaet,
der
skulle
komme
imellem
1982 og 1963.
Desværre er der ikke mange dx nyheder at få
fat i for tiden, så det ville være en stor hjælp, hvis
vi kunne få lidt hjælp fra de aktive amatører,
således at vi kan opretholde dx spalten igennem
eksamenstiden, hvor der desværre ikke er meget
tid til at gå i luften.
Og så over til realiteterne:
Den russiske isflage station UPOL-10, der driver
rundt om Nordpolen, er aktiv på 14 mc cw, og der
er en lille mulighed for, at stationen vil blive
anerkendt som separat land til DXCC.
Fra Bechuanaland vil der fra den 20. til den 24.
april komme en station i gang, nemlig ZS6PC/ZS9,
de vil være på ssb på 14345, 14125 og 21145 kc.
Qsl kan sendes til WA6AMZ, selvfølgelig med den
nødvendige
svarporto,
bortset
fra
W2CTN
kender
jeg ingen qsl manager, der sender kort, det være
sig gennem centraler eller direkte uden den nød
vendige betaling.
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Medens vi er ved det, så er W2CTN nu også qsl
manager for OX3BZ på Thule basen, han er nor
malt i gang på 14050 med cw og stor effekt, han er
også på ssb.
Den tidligere annoncerede station i Guinea 7G1B
er desværre en pirat, og der er ingen amatører der
nede for tiden.
Bajo-Nuevo
ekspeditionen
under
callet
HKØAA
vil være i luften fra den 28. april, der vil være en
halv snes operatører, og de vil være på følgende
frekvenser: Cw: 21015 14015 7001 3501 kc ssb 3795 7295
21448 14348 og 14195 21200 7195 kc. Alle kort sendes
til W4DQS med SSAE.
ZB1CR fra Gibraltar er i luften med am på 21150
og 21220 kc krystalstyret. Og fra Malta er ZB2AD
i gang også med am på femten meter, han forlader
øen om et par måneder, qsl kort sendes via W3YD.
Tak til 1HS.
ST2AR fra Soudan er hørt på femten meter med
cw en søndag formiddag, man må håbe, at det
betyder, at der igen er blevet mulighed for radio
amatører til at komme i luften. Der er nu kommet
to fast boende ssb folk -i luften fra Monaco, nemlig
3A2BF og 3A2BY, hhv. Jean og Yvette. De er hørt
på tyve meter med et fint signal.
EP2BE, der er den samme som SM50K, er for
tiden meget aktiv fra Iran, han kører am og ssb
på 10, 15, 20 meter og kommer igennem mej. et fint
signal. Hans qth er BOX 1472, Tehran, i følge 4JC,
og BOX 51, Tehran, i følge QST.
De svenskere kommer meget omkring fra ZC6,
Palestina. Hvad det så egentlig er for et land, er
SM5ZS/ZC6 i gang, og han har nu til sin am sender
føjet en halv kw tyve meter ssb sender, han lytter
efter
skandinaviske
stationer
ved
aftenstid,
hvor
han kommer meget fipt igennem. Qsl via SSA eller
til Swed BN UNEF BPO, Beirut, Lebanon.
Vi er et par stykker, der måske vil kigge inden
for i Andorra, Monaco eller San Marino i løbet af
sommeren,
er
der
nogen,
der
tilfældigvis
ligger
inde med oplysninger om licensbestemmelser der
nede, så vil vi meget gerne høre fra jer.
Der er i denne måned kommet hele fem rapporter:
14 mc cw:
OZ5DX: CR9AH - LA1LI/P Jan Mayen OX3DL3KW - ZS7M - 9K2AM.
OZ9FH: CR7IZ - EA8CG
- EL4YL JT1KAAKH6IJ - KL7AVD - 7DTS
- KR6AF
- SU1IMVP8GQ Orkney - VQ5IG
-VQ8BT Mauritius
VR2DK - VR4CV - VS9AAC
- VU2CK
- ZA1ABZS7M - 4S7EC - 5N2BCF - 5R8AB - 9K2AN - 9M2FR
— det ser jo fint ud!
14 mc am:
OZ4JC: 4X4MB - 4HJ - OY5S - LA2PH/M
Biscayen Wl. ssb.
OZ7BQ: SM5ZS/ZC6 - M1SVZ (I1SVZ) - EA9AZ
- MP4TAO plus div W/VE.

i

21 mc cw:
OZ1HS: ZS6BBB + W’s.
21 mc am:
OZ1HS: EA4CR - 7ID - MP4BDC - UB5YZ VS9ARC - VU2BK - VQ8BC Mauritius - VE3EGR 4X4MG - ZB1CR - ZB2AD + W/K.
OZ4JC: 5N2FEL - 2NFS - LA2PH/M nu i Middel
havet - K3BKU/MM i Atlanten - VK6QL.
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28 mc am:
OZ4JC: EP2BE.
Adr.
for
VR2DK
er
Owen
H.
Marshall,
c/o
Emperor Mines, Vatukoula, Viti-levi, Fiji Isis.
Tak for rapporterne, og håber at høre mere snart
igen.
73 og god DX. OZTBQ/Joe.
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Marts-testen
var ikke begunstiget af gode forhold, og aktiviteten
var måske netop af den grund ikke imponerende.
Således beretter OZ4KO, at ca. halvdelen af hans
25 QSO’er var med ikke-jyske stationer, nemlig
SM7BE, OZ2AF, OZ5AB, OZ7OU, OZ7HJ, OZ7HZ,
OZ9OR og OZ7EI. 4KO’s samlede pointssum blev
69.125.
Resultatlisten kommer i næste nummer.
Pointsberegningen.
4KO meddeler, at flere amatører i Jylland mener,
at en poin'.sberegning efter systemet 1 point pr. km
ville være en mere retfærdig løsning for alle parter.
Hertil skal siges, at det nugældende system, hvor
slutresultatet udregnes ved at multiplicere antallet
af QSO med kilometersummen i sin tid blev indført
specielt af hensyn til mindre godt beliggende eller
mindre godt udstyrede amatører i større bymæssige
områder, der da vil have en dobbelt chance for at
blive hæderligt placeret: For det første vil de ved
at worke hinanden indbyrdes få „noget ud af det“.
For det andet vil nærboende store kanoner have større
interesse i at worke amatører af den ovennævnte
kategori,
fordi
deres
multiplikator
forøges
med
hver QSO.
På den anden side har udregninger udført af
OZ7BR godtgjort, at de amatører, der ligger i top
pen ifølge QSO-systemet også ligger i toppen ifølge
1 point pr. Km-systemet.
Men lad os bare tage spørgsmålet op til drøftelse
påny, når vi næste gang skal fastlægge et helt års
testprogram. Det bliver engang i løbet af efteråret.
Der er tradition for, at mødet afholdes i Malmø,
hvilket jo er temmelig langt borte fra Jylland. Men
de amatører, der foretrækker 1 point pr. km, kan
naturligvis pr. brevkort give deres mening til ken
de, og der vil blive taget lige så meget hensyn her
til, som hvis de pågældende var personligt til stede.
Nye stationer.
I København er der i den senere tid kommet ad
skillige nye stationer i gang, hvoraf flertallet kører
med FM. Blandt dem er OZ2MD, OZ2ME og OZ5NA.
Fra Jylland meldes om en ny station, nemlig
OZ4DK, Sevel pr. Vinderup.
Fasemodulation.
Apropos FM kan nævnes, at OZ9AE (Charlotten
lund) har frekvensdetektor på sin modtager og rap
porterer fantastisk god støjundertrykkelse og tele
fonikvalitet på de modtagne signaler. Flere ama
tører i det storkøbenhavnske område er nu ved at
bygge tilsatsenheder med frekvensdetektor efter op
skriften i OZ for juli 1961. Side 206 (Fig. 2 og 3).
Foruden 9AE har i øjeblikket også SM7BE og
OZ2UD frekvensdetektorer på deres modtagere.

Stor irsk aktivitet på 2 meter til sommer.
OZ4KO har fra Irland modtaget et brevkort med
meddelelse om, at der til sommer bliver en stærk
stigning i irske amatørers aktivitet på 2 meter.
Der kommer tre nye stationer i gang, alle i den
lave ende af båndet. Her er de alle fire (den øver
ste på listen er jo en gammel kending):
Call
Frekvenser
QTH
EI2W
144.008 og 144.020 Mc/s.
nær Dublin
EI2A
144.50 Mc/s
nær Dublin
GI3GXP
144.003 Mc/s
nær Dublin
GI3HXV
144.100 Mc/s
nær Dublin
— EI2W har iøvrigt fået sig en ny QTH, godt
300 meter over havet, samt en 32-elements beam.
Så der skulle faktisk være chancer.
OZ7IGY
er blevet hørt af følgende, der har indsendt QSL:
DL3VB (Heide i Holsten), DL7HR (Berlin), OK1VDQ
(Liberec), DJ4KH (Nürnberg), og SP5SM (Warsza
wa), de 4 sidstnævnte pr. Aurora.
Det kan ikke nægtes, at OZ7IGY trænger til at
få sin tegngiver udskiftet. Den nuværende mekani
ske anordning var brugt, dengang den blev taget i
brug for godt 4 år siden, så det er ikke noget under,
at den nu snart er opslidt. Desuden må en meka
nisk tegngiver i dag siges at være forældet. Så
hvem giver ideen til en helt moderne elektronisk
tegngiver, der siger OZ7IGY efterfulgt af en streg?
OSCAR II
skulle være oppe, når disse linjer læses. Vi bekla
ger, at meddelelse herom ikke nåede at komme med
i OZ for marts.

lidt bedre støjtal end med ECC88, og det er vel
det, der mest lokker os VHF-folk. Men der er —
foruden naturligvis den ringe størrelse — andre
fordele.
Der anvendes ingen glasdele, og røret tømmes
for luft ved en temperatur på 1000° C. Samtlige rø
rets dele udsættes for samme høje temperatur, og
der opstår derfor ingen mekaniske spændinger. Den
høje temperatur bevirker desuden, at der opnås
bedre vacuum end det er muligt ved anvendelse af
g’askonstruktioner, der jo sætter en øvre grænse
for, hvor højt man kan gå med varmegraden. Re
sultatet af det forbedrede vacuum er igen en væ
sentligt længere levetid end for almindelige rør.
Endelig er Nuvistoren helt fri for mikrofoni.
Prisen bliver ca. 23 kr. brutto. Type 7586 er den
til VHF-formål bedst egnede. Type 7587 er endnu
ikke i handelen, men kommer i meget nær fremtid.
Philips fremstiller også soklerne; Typenumrene er
ZE 1001 for triodesoklen og ZE 1003 for tetrodesoklen. — Philips har lovet os et godt diagram til
en VHF-HF forstærker med 7586; det kommer sik
kert i næste nummer.
Restauranten i Herthadalen,
vort samlingssted efter de mobile 2-meter Field
Days,
er
desværre
nedbrændt,
meddeler
OZ2UD.
Det må være os en trøst, at bygningen bliver gen
opført i sin oprindelige skikkelse. Men til vort
mobile stævne i maj (hvorom nærmere i næste
hummer) må vi prøve at finde et andet sted.
OZ5MK, Mogens Kunst.

2-meterklubbens næste møde
afholdes onsdag den 25. april kl. 20,00 i mødelokalet
på Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 (Indgang
i gavlen). OZ7BR vil fortælle om de 2 Oscar-projekter.

Vejen til

2-meter klubbens marts-møde
formede sig som en interessant demonstration af
OZ3RIs nyeste påhit. Indspilning på bånd af medde
lelser, afsendt fra mobil 2-meter station. Dette pro
blem har 3RI løst på den måde,at han har byggeten
krystalstyret 2-meter modtager, der er fast afstemt
til senderens frekvens. Der bruges et krystal på ca.
8,3 Mc, og mellemfrekvensen bliver ca. 11 Mc. Fra
1. dobler i krystalkæden udtages 16,6 Mc, der bruges
til endnu en gang transponering, og den „lave“ MF
bliver således mellem 6 og 7 Mc. Efter nogle trins
forstærkning på denne frekvens følger detektering
og LF-forstærkning på normal vis, dog er der i ste
det for højttaler dels indkoblet et relæ, hvis kon
takter sætter strøm på båndoptageren, og dels er
der
forbindelse
til
båndoptagerens
indgangsklem
mer.
Demonstrationen, hvorunder 3RI kørte en lille tur
i nabolaget, forløb planmæssigt, og 3RI blev hilst
med bragende bifald, da han kom tilbage.
Den elegante ide lader sig naturlivis anvende til
andre lignende formål — f. eks. til at lukke gara
gedøren
op
umiddelbart
inden
hjemkomsten.
Evt.
kan der indføres selektivt opkald, så man fra
vognen har mulighed for at udføre et vist antal
mekaniske, relæstyrede funktioner efter valg.

sendetilladelsen
i

3.

reviderede

udgave.

Prisen

er

14,50

kr.

pr. bog portofrit tilsendt mod forudbetaling
af beløbet til EDR’s girokonto 221 16 (EDR
Eksperimenterende

Danske

Radioamatører,

Postbox 79, København K.).
Såfremt
må

porto

ling
ren

afgives

Afdelinger

bogen
(1,50
i

så

får

ønskes
kr.)

sendt

betales

tilfælde

rabat

pr.

direkte

ved

efterkrav,

ekstra.
til

samlet

Bestil
kassere

bestilling

på mindst 10 bøger.
Med venlig hilsen
kassereren, Emil Frederiksen, OZ3FM,
Nørretorv 15, tlf. 2 20 96, Horsens.

Philips Nuvistors
kan fås i handelen, når disse linjer læses, hvilket
vi alle hilser med tilfredshed, for Nuvistorer er ti
dens løsen. Med dem skulle vi kunne opnå et endnu
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SILENT KEY
Ved OZ5AC.
Edith er død, W1RSY’sXYL, Ove og Edith
boede i Bedford i USA.
Ældre amatører vil huske navnet fra de
mange 10 m QSO’er i årene 1947—1951 og de
senere besøg i Danmark.
Edith havde selv call, men vi hørte hende
ikke i de senere år, sygdom forhindrede hen
de i at deltage aktivt i amatør-hobbyen.
Ove, Edith og Bedstemor hørtes på 10 m
hver dag kl. 1500 til ca. 15,30 DNT i QSO
med OZ3EA, W4JWT Marcus i Florida, og
mange andre danske amatører, bl. a. OZ5B,
Preben. Jo, vi er mange, der husker de hyg
gelige QSO’er på 28 MHz. Vi sender Ove
W1RSY vore bedste tanker og siger et: Ære
være Ediths minde.
Vy 73 de OZ5RO,
O.

Blavnsfeldt, sekretær.

Hermann Nielsen, OZ9A, Århus, døde 1.
februar i en alder af 62 år. OZ9A var en af
pionererne i Århus og var som E.D.R.s di
striktsrepræsentant
samlingspunkt
for
30’ernes amatørbevægelse i Århus.

Osvald Jensen, OZ2UP, Åbyhøj, døde 17.
marts efter lang tids håbløs sygdom. 2UP’s
tekniske interesser bragte ham i kontakt med
mange amatører, der vil savne hans hjælp
somhed og særprægede lune.
Æret være deres minde!

For al den venlige opmærksomhed og del
tagelse, amatørerne viste under min mand,
2UP’s, lange sygdom og nu ved hans død, fø
ler jeg trang til at udtrykke min hjerteligste
tak.
Thyra Jensen.
Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. april 1962:
Medl. DRnr. nr.

8273 - 1223 Lars Liisberg, Bindesbøllsvej 23, Charlottenlund.
8232 - 1224 John A. Eriksen, Kostervej 11, Stege.
8329 - 1225 Preben J. Vismark, Sigtunagade 37, Søn
derborg.
7217 - 1226 Tonny Eggertsen, Middelfartvej 82,
Bolbro.
8263 - 1227 Sonny V. Nielsen, Vestervang 17, Saks
købing.
8089 - 1228 John Nellevang, GI. Kirkevej 118,
Kastrup.
8367 - 1229 John Koch, Buen 12, Tønder.
7891 - 1230 Niels M. Nielsen, Sønderbæk st.
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8365 - 1231 Bent Aa. Toksvig Jensen, Karstoft pr.
Kibæk.
8217 - 1232 Allan Strøm Petersen, Byrum, Læsø.
8212 - 1233 Tom Iversen, Fribjerg 32, Nordborg, Als.

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, Folkvarsvej 9, 2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 vega, post
giro 59755.
Siden sidst:
Mandag den 5. marts havde afdelingen sin årlige
rævejagtsaften. Det var rævejægernes aften, og ing.
Tygesen indledte med et foredrag om kommercielt
pejleapparatur. Der var mødt mange, der med stor
interesse lyttede til det udmærkede foredrag. Der
blev sludret, og man opfriskede mange episoder
fra årets jagter.
Mandag
den
12.
marts
demonstrerede
firmaet
Semier
& Matthiassen amatørgrej og måleinstru
menter fra „HEATHKIT".
Mandag den 19. marts var en af de mødeaftener,
der længe vil blive husket. OZ7GL causerede over
emnet radioamatør gennem 35 år. Kender man lidt
til 7 Gamle Lars eller blot har hørt ham tale om
et emne, der har hans interesse, ja, så ved man, at
man ikke kan få nogen bedre foredragsholder. Han
har den evne at holde sine tilhørere fanget, så man
slet ikke opdager, at tiden iler. OZ7GL blev da hel
ler ikke færdig med de 35 år, så vi håber, vi en
anden gang må få anden afdeling. Filmene, som
7GL havde med, var også meget interessante, nogle
afsnit var jo også optaget med livet som indsats.
En helt igennem vellykket aften.
Programmet:
Mandag den 16. april: Foredrag om måleinstru
menter.
Mandag den 23. april: 2. påskedag, intet møde.
Mandag den 30. april: Filmaften. Vi viser 2 farve
og tonefilm (tag YL eller XYL med).
Mandag den 7. maj: Morseafslutning med en lille
festlighed for årets kursusdeltagere.
Mandag den 14. maj: Vi får besøg af Holbaikafdelingen, der vil vise os 2-meter transistorgrej.
Mandag den 21. maj: Denne aften får vi besøg af
W2SAW Mr. A. N. Ringler, ogsaa kaldet „SAX“.
W2SAW er en af Amerikas mest aktive DX-hams,
og han har udtrykt ønske om at hilse på så mange
af
sine
OZ-forbindelser
som
muligt.
„SAX“
vil
også vise os nogle glimt af de store stationer i
USA. Så DX-folk, vær venlig at mød talrigt op!
Mandag
den
28.
maj:
Foredrag
om
Ham-hop.
Hvis du ikke ved, hvad Ham-hop er, så mød op
denne aften. Og dem, der ved det, tag kalender og
ferieplan
med
—
måske
kan
hele
sommerferien
blive tilrettelagt denne aften.
Vy 73 de 9BA.

AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastingsvej 46. Tlf.
Su. 291. OZ2XU, Am. 3812v.
Siden sidst:
Den 8. marts havde vi en særdeles interessant
aften —• een, vi havde set hen til med stor for
ventning.
Hr. Kj ærager fra Siemens havde medbragt en god
halv snes byggesæt til frekvensmodulerede transis
torsendere for 2-meter båndet, og inden aftenen
sluttede, oplevede vi en helt fantastisk aktivitet.
I løbet af et par timer stod de små sæbeæske-sendere færdige, og der blev afholdt prøver med en
ivrighed, så alle glemte tid og sted. De diminutive
sendere havde en forbavsende ydeevne og kvalitet,
og de mange modtagere, der var opstillet, kogte
over med de mærkeligste lyde fra et væld af modu
lationsprøver og feltstyrkeprøver.
Amatørerne havde her fået et helt nyt og billigt
stykke legetøj, hvis popularitet på Amager nær
mest er blevet af eksplosiv karakter. Vi er hr.
Kj ærager megen tak skyldig for denne aften, og vi
havde den glæde at være værter for mange gæster,
hvoraf nogle kom fra det yderste Sjælland.
Desvære er Max — 2XU — syg for tiden og lig
ger på hospitalet, men vi håber snart at se ham
sund og rask iblandt os.
Det er svært at erstatte Max’s evner som vært for
os, og derfor må det forudses, at der snart vil blive
en lille nedgang i mødeaftener i den nærmeste
fremtid.
Programmet:
26. april: Foredrag.
3. maj: Intet møde
10. maj: Klubaften.
17. maj. —Vi håber, Max har varme hveder. Med
delelse gives d. 10. maj eller på ovenstående tlf.
Vy 73 de OZICC.
ÅLBORG OG OMEGN
Formand: Henry Sørensen, OZ3PS, Ny Kærvej 1,
Nørresundby. Kasserer: Tage Ryberg Jensen, Her
luf Trollesgade 27 2. tv., Aalborg.
Sekretær: Bent Christiansen, Hesseløgade 4 3.,
Aalborg.
Mødested: Klublokale nr. 9, vandrehjemmet, Korn
blomstvej 18.
Afdelingens
årlige
generalforsamling
afholdes
torsdag den 17. maj kl. 20,00 i klublokalet på van
drerhjemmet.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Fremtidig virksomhed.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsam
lingen, må være bestyrelsen i hænde senest den 10.
maj.
„PROGRAM FOR RÆVEJAGTERNE 1962“
1. jagt 6/5 dagjagt. Kort M 1013 Sulsted.
2.
— 13/5 dag jagt. —• M 1212 Svendstrup.
3.
— 18/5 dagjagt. — M 1213 Sønder Tranders.
4.
— 20/5 dagjagt. — M1113 Aalborg.
5.
— 26/5 natjagt. — M 1013 Sulsted.
6.
— 31/5 dagjagt. —• M 1212 Svendstrup.
7.
2-/6 natjagt. — M.1213 Sønder Tranders.
8.
— 9/6 natj agt. — M 1113 Aalborg.
9.
— 17/6 dagjagt. — M 1013 Sulsted.
10.
— 23/6 natj agt. — M 1213 Sønder Tranders.
11.
— 18/8 natjagt. — M 1212 Svendstrup.

12.
13.
14.
15.
15.

— 25/8 natj agt.
— M 1213 Sønder Tranders.
— 2/9 dagjagt.
— M 1013 Sulsted.
— 9/9 dagjagt.
— M 1113 Aalborg.
— 22/9 natj agt.
— Aalborg Stiftstidendes.
— 30/9 dagjagt.
— Aalborg Stiftstidendes.
Sendetider for dagjagter: kl. 09,00 - 09,30 - 10,00 10.15 - 10,30 - 10,45 - 11,00 - 11,15, position 11,20.
Sendetider for natjagter: Kl. 21,00 - 21,30 - 22,00 22.15 - 22,30 - 22,45 - 23,00 - 23,15, position 23,20.
Vy 73 de OZ3PS.

HALLO!

HALLO!
Rævejægere over hele landet!
Aabenraa afd. kalder til årets første store
RÆVEJAGT.
Det er det årligt tilbagevendende
SØNDERJYSKE MESTERSKAB"

Mesterskabet foregår som tidligere på Kri
sti Himmelfartsdag den 31. maj. Nærmere
angående jagten i maj OZ.
OZ5WK, Kalle.

ÅBENRÅ
Afdelingen afholdt ordinær generalforsamling den
1.
marts på Ungdomshjemmet. Indkaldelsen til
generalforsamlingen
var
desværre
ikke
kommet
med i sidste OZ, og blev derfor uddelt mundtligt,
hvad der var stor utilfredshed med, men det skal
blive ordnet til næste år. Efter formandens vel
komsttale,
fremlagde
kassereren
regnskabet,
der
blev godkendt af revisorerne. Derefter var der valg
af
bestyrelse.
Det
blev
til
enstemmigt
genvalg,
såvel for formanden, OZ8JV, J. Rossen, som for
kassererog
sekretærposten,
der
varetages
af
OZ5WK, K. Wagner. Revisorerne blev også gen
valgt. Efter valgene var der eventuelt, hvor for
skellige problemer blev drøftet, bl. a. stiftelses
festen, der var berammet til den 3. marts kl. 20
paa restaurant „Astoria“. Dette blev efter en læn
gere diskussion ændret derhen, så det blev arran
geret privat hos E. Andersen. Aftenen sluttede med
„radiosnak".
Stiftelsesfesten
blev
over
al
forvent
ning, hvad vi først og fremmest kan takke fest
udvalget for, og sidst, men ikke mindst „Cille“ og
Line, der stillede deres hus til rådighed. Aftenen
begyndte med kaffebord og hvad dertil hørte, og
derefter fortsattes der med alt, hvad hjertet kunne
begære af „våde“ varer, og benene kunne strækkes
i takt med „fætter“s grammofonplader ind imellem.
Hen på de små timer fik vi natmad — det sagde
„spar to“ til alt (det var også smurt af Meta). At
de sidste gik hjem kl. 6, siger alt om, hvor vellyk
ket festen var. Endnu en gang hjertelig tak til
alle dem, der havde bøvl, arbejde og besvær med
arrangementet.
Den sidste aften på Ungdomshjemmet bliver den
26. april, så lukker Ungdomshjemmet for i sommer.
I dette tidsrum holdes møderne ligesom sidste år
på skift blandt medlemmerne. Næste gang, vi mødes
på Ungdomshjemmet, bliver den 13. september.
Reglerne for dette års rævejagter er også blevet
udarbejdet, og ser således ud: Der jages hver man
dag aften fra den 30. april til 24. september på
kort 1:40000 — Åbenrå A 4008, men området er
indskrænket. Ræven vil befinde sig inden for et
område,
der
begrænses
af
følgende
jernbanelinier
og
kortkanter:
Mod
øst:
Kortkanten,
mod
syd:
Åbenrå fjord, nyhavn, jernbanelinien „nyhavn —
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Rødekro",
mod
vest:
jernbanelinien
„Rødekro
—
Hovslund",
mod
nord:
Kortkanten.
Hver
fjerde
mandag udlægges to ræve, ellers kun én. Sende
tidens varighed er 1 minut. Sendetiden for jagterne:
Kl. 19,30 — 19,45 — 20,00 — 20,10 — 20,20 — 20,30 —
20.40 — 20,50 — 21,00 — 21,10 — 21,20 — 21,30 —
21.40 — 21,50 — 22,00. Sendingen afsluttes dog kl.
21,00,
når kun 1 ræv er udlagt. Når der udlægges
to ræve, sendes anden ræv umiddelbart efter første
ræv. Melding til ræven kan tidligst finde sted, når
anden udsendelse er afsluttet. Den eneste gyldige
tilmelding til ræven er aflevering af deltagerkort,
der købes hos kassereren for 0,50 kr. pr. stk. Points
beregningen foregår i år på en anden måde end før,
idet hele sæsonen opdeles i 5 etaper med 4 jagter
på følgende måde:
1. etape: 30. april, 7. maj, 14. maj og 21. maj.
2. etape: 28. maj, 4. juni, 11. juni og 18. juni.
3. etape: 25. juni, 2. juli, 9. juli og 16. juli.
4. etape: 23. juli, 30. juli, 6. august og 13. august.
5. etape: 20. august, 27. august, 3. september og
10. september.
Pointsberegningen
begynder
efter
afsluttet
anden
udsendelse med 150 points, når der er 2 ræve ud
lagt, og 90 points, når der kun er 1 ræv, faldende
med 1 point pr. minut. Pointene lægges sammen
for de 3 bedste jagter i hver etape, og den jæger,
der har flest points, har vundet etapen. Når alle 5
etaper er afsluttet, udkæmpes slutspurten imellem
vinderne
og
disse.
Denne
slutspurt
foregår
den
17. og 24. september.
Pointene i slutspurten bliver lagt sammen, og den,
der har flest points, er „Åbenrå-mester 1962". For
uden mesterpræmien til jæger og observatør, bliver
der også præmie til den efterfølgende bedste jæger
med observatør. Udlægning af ræven foregår på?
skift imellem deltagerne på den måde, at hver af
de ældre jægere med observatør udlægger ræven
i en hel etape, d.v.s. 4 gange i træk, hvoraf den
ene gang er med 2 ræve. Det er deltagernes pligt
selv at holde sig underrettet om, hvornår det er
deres tur til at være ræv. For at undgå misfor
ståelser med hensyn til udlægning af ræven, følgen
de regler:
Ræven må ikke befinde sig i huse, halvtage eller
lign., private haver eller gårde, på øer eller afspær
rede områder. Ræven må ikke placeres mere end
200 meter fra farbar vej, hvor der kan og må køres
med bil, og hvor man ikke skal uden for det af
mærkede område for at komme ind på denne. Mak
simums højde og dybde fra jordoverfladen 2 meter.
Antennen skal anbringes således, at senderen kan
høres over hele området. Hvis man er i tvivl om,
at dette er tilfældet, skal man anbringe antennen
så højt som muligt over jorden. Udsendelserne skal
påbegyndes og afsluttes med call OZ7RÆV, den
mellemliggende tid sendes lange streger. Alle tvivls
tilfælde, med hensyn til overtrædelse af reglerne,
og i spørgsmålet, hvem der er ældre jæger, afgøres
af et 3-mandsudvalg, der består af følgende jægere:
OZ8AJ, A. Johansen, OZ8JV, J. Rossen, C. Andersen.
Udvalgets afgørelse er endelig. Det var alt ved
rørende
de
lokale
rævejagter.
Det
sønderjydske
mesterskab i rævejagt afholdes Kristi himmelfarts
dag den 31. maj, hvor det burde være en selvfølge,
at alle afdelingens rævejægere møder op. Se nær
mere angående dette andetsteds i bladet. På gensyn
i afdelingen — og bed „æ ræv".
Vy 73. OZ5WK.
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ESBJERG
Program for april.
Formand: B. Elm-Larsen, OZ6LW, Skrænten 59,
tlf. 4486. Kasserer: Harry B. Nielsen, OZ1HO, Som
merlyst, Bramminge, tlf. 127. Sekretær: Lars Sottrup-Jensen, OZ3LT, Frodesgade 110 A, tlf. 3211.
Bestyrelses-madl.:
Frede
Elstrøm,
OZ9BO,
Skole
gade 70 A. Bestyrelses-medl.: Poul Reinar Nielsen,
Kirkegade 12.
Mødested: Esbjerg Husmodergård, hjørnet af Jyllandsgade og Finlandsgade, indgang i Finlandsgade
til kælderen.
Den 14. marts tog 6LW sin store Geloso-modt.
med og demonstrerede den for dem, der var mødt
op, væsentligst nye folk. De gamle så man ikke
meget til.
Til antenneaftenen den 28. marts kom en halv
snes stykker, og en masse meninger blev luftet og
udvekslet.
Det nye program:
Den 25. april fortæller Poul Reinov om opbyg
ning og montering af kommercielle modtagere, og
han medbringer et eksemplar.
Den 9. maj: Hvorledes beregnes og vikles nettrafos? 6LW fortæller.
Vy 73 de OZ3LT.
HOLSTEBRO
Formand: OZ1CN. Kasserer: O.Z8NH.
Afd. lokaler: Danmarksgade 1 over gården.
Månedens arrangement.
Tirsdag
drag om
2BB også
delse af
kop kaffe,
slutning.

den 17. april kl. 20: OZ2BB holder fore
modtagere, og i forbindelse hermed vil
fortælle os om konstruktion og anven
HF krystalfiltre. Aftenen sluttes med en
og vi håber som sædvanligt på stor til
73 de OZ2HS.

LOLLAND-FALSTER
Mødet i Nykøbing fik et vellykket forløb. Efter
at vi var mødt i Dronningensgade, gik turen om til
el-værket, hvor 6KJ viste os rundt, fortalte og de
monstrerede for os, bare synd, der ikke var noget
at se og høre, og det siger vi dig tak for 6KJ.
Efter besøget på el-værket gik turen til Dues kon
ditori, hvor vi fik kaffe.
Der bliver ikke afholdt møde i denne måned, da
vi afholder generalforsamling søndag den 6. maj,
som vi hermed indvarsler til, og som det er tradi
tionen tro, bliver det afholdt i Bangs Have. Gene
ralforsamlingen starter prc. kl. 10,00. Der bliver
gennemgang af dagsordenen ifølge vedtægterne, (se
OZ nr. 6 fra sidste år). Når generalforsamlingen er
slut, går vi løs på madpakkerne, og efter middagen
er det lykkedes os at få 7A'Q ned at fortælle om
et aktuelt problem om modtagere. Vel mødt.
Vort morsekursus på 2 m er slut for denne
gang, da vor tilladelse ikke løber længere.
Vy 73 de B. K. Løkke.
HOLBÆK
Torsdag den 26. april kl.
Dannevirke.
Landsformanden
villigt lovet at
og meget andet.

fortælle

os

20 mødes vi på Hotel
OZ6PA
har
bered
lidt

om

værkstedsteknik

Vy 73 — og på gensyn. OZ7OU.

HORSENS
Klubhus: Østergade 108. Formand: OZ9SH, S. Chr.
Hansen, Kraghsvej 49, tlf. 215 67. Næstformand:
OZ9ER, E. Nielsen, Strandpromenaden 38. Kasserer:
OZ4GS, S. Sørensen, Borgmestervej 58, tlf. 218 34.
Sekretær: P. Berthelsen, Mimersgade 5 c, tlf. 2 65 58.
OZ3SK, E. Gadeberg.
Siden sidst:
Fastelavnsfesten den 3. februar var en yderst vel
lykket aften, og vi mener, det er det bedste fest
arrangement, vi endnu har stablet på benene. Det
var succes lige fra begyndelsen: et flot pyntet lokale,
god mad, og fin musik satte stemningen, og den blev
bedre,
efterhånden
som man
kom frem
gennem
aftenens forskellige indslag. Der var bl. a. bortlod
ning af forskellige effekter.
Og som sædvanlig havde vi besøg af forskellige
udenbys afdelinger.
Det faste program:
Teorihold og byggeaften — juniores er afviklet for
denne sæson.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften —- seniores.
Mandag kl. 19,25: Rævejagt.
Rævejagten er nu flyttet til mandag aften (første
gang var 2. april) og vil fortsætte denne aften indtil
30. september. På den måde er rævejagten nu ind
delt — 2 sæsoner:
Dagjagten fra 1. oktober til 31. marts.
Aftenjagten fra 1. april til 30. september.
Der udsættes præmier for hver sæson, og disse
vil blive overrakt ved det årlige rævegilde.
Og så indbydes rævej ægere —• observatører og
alle interesserede til rævegilde lørdag den 14. april
kl. 19,00. Tilmelding til Rye, Grete eller i klubhuset.
Sidste frist for tilmelding torsdag den 12. april.
Månedens arrangement for maj:
Torsdag den 10. maj kl. 19,30: Vi besøger Falcks
Redningskorps.
Vy 73. Bestyrelsen.
ODENSE
EDR Odense afdeling. Formand: OZ6RL, Ulf Kra
rup, Carl Baggers Allé 35, tlf. 13 33 53, Fruens Bøge.
I marts måned havde vi annonceret et besøg på
Set. Knuds Gymnasium hos lektor Møller Jørgensen,
men desværre kunne dette ikke gennemføres, da
Møller Jørgensen var stærkt optaget af arbejde med
U-landshjælpen. Besøget er imidlertid nu berammet
til den 26. april kl. 19,30, og mødestedet er hoved
porten ved Set. Knud Gymnasium. I stedet havde
vi så en tur til TV-station Fyn lørdag den 31. marts,
hvor medlemmer med familie havde lejlighed til
at beskue Sdr. Højrups tekniske udstyr i et dejligt
forårsvejr.
Fra 1. maj indtræder 7KV som formand for Odense
afdelingen, da 6RL desværre må forlade os en rum
tid for at forsvare landet for uvedkommende para
sitter. For at gøre bestyrelsen fuldtallig, indtræder
en af suppleanterne, enten 6AF eller 8LD.
Vy 73. 2RH.
NYBORG
Lokale: Møllevænget 3.
Hansen,
Møllevænget
3.
Hansen, Svanedamsgade 16.

Programmet:
Hver torsdag kl. 20 almindelig mødeaften.
Torsdag den 3. maj kl. 20: Foredrag om den mo
derne modtager. Det er OZ7KV og OZ8LD fra
Odense, der vil holde dette foredrag. Modtageren
er efter det nye princip med HF-krystalfiltre. Da
vi sidste aar havde et foredrag her i afdelingen om
dette emne, holdt af OZ6NF, skal det blive inter
essant at se resultatet i praksis.
Vy 73 de OZ4WR.
SILKEBORG
Formand: OZ9AG, Arild Petersen, Godthåbsvej
Lokale: I kælderen under ungdomsborgen „Lunden"

6.

Siden sidst:
I den sidste tid er der sket en masse her i afde
lingen, for vi har fået et bedre og større lokale,
hvor vi holder møde to gange om ugen, den ene
aften med morsekursus og teknisk stof, den anden
aften
bygger
vi
rævemodtagere.
Angående
ræve
jagter regner vi med at komme i gang i løbet af
en måneds tid, og vi håber, at vi i løbet af somme
ren kan arrangere et par store jagter, så landets
skrappe rævej ægere kan få prøvet terrænet rundt
om Silkeborg, da det vist nok er noget af det bedste
terræn,
man
kan
finde
til
rævejagter
(set
fra
rævens side).
Program:
Hver onsdag kl. 19,30: Morsekursus + teknisk stof.
Hver fredag kl. 19,30: Byggeaften.
Vy 73 de 7YH.
SORØ
Torsdag den 26. april får vi besøg af firmaet
SEMLER
&
MATHIASSEN,
som
vil
demonstrere
„HEATHKIT“s
forskellige
apparater
og
måleinstru
menter for os, og vi benytter lejligheden til at in
vitere alle vore naboafdelinger til at aflægge os et
besøg, for at også de kan få anledning til at se alle
disse dejlige ting, selv om største delen vel nok
ligger i overkanten af det, en almindelig amatør
vil ofre på sit grej.
Samtidig gør vi opmærksom på, at vi stadig har
klubaften hver onsdag kl. 20, hvor der er lejlighed
til at drøfte alle de spørgsmål, som har almen in
teresse, og vi nærmer os nu afslutningen på kursus
i teknik og morse, hvorefter vi igen har fornøjel
sen at kunne sende et par amatører til teknisk
prøve.
Vi håber at se så mange som muligt torsdag d.
26. april kl. 20 i vore lokaler på „Apotekergården".

NYE MEDLEMMER
8371

Formand:
Kasserer:

OZ4WR,
OZ6OP,

John
Erik

Siden sidst:
Torsdag den 22. februar var der demonstration af
Heathkit byggesæt ved hr. Mejer og hr. Peters fra
firmaet Semier & Matthiassen, København. Det var
en meget interessant aften, og det blev da også
sent, inden man gik hver til sit.

Flemming Horn, Gammel Køge Landevej 556,
Hvidovre,
8372 Leif Blom, Birkeengen 62, Skovlunde.
8373 K. Andersen, Pilevænget 13, st. tv., Vejle.
8374 Ole Therkildsen, Støvring, Randers.
8375 Palle B. Hansen, Østergade 21, Gelsted.
8376 Verner Iversen, Brenderup F.
8377 OZ2KT, Ove Christensen, Stationsvej, Nørre
Søby.
8378 Henning Ingvardsen, Engvej 9, Hornslet.
8379 Ole Jensen, Verninge.
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8380 Willy Nasser, Nygade 13, Struer.
8381 Edvin Hansen, Møllemarken 60, Bagsværd.
8382 Sven B. Jønson, Hirsevej 15, Brønshøj.
8383 J. Larsen, Vestergade 16, Hinnerup.
8384 Søren Mark Steffensen, Storvorde.
8385 Bruno Jensen, „Snoghøj", Ikast.
8386 Find Sejer Pedersen, Kløvermarken 13, 1.,
Espergærde.
8387 Julius Poulsen, Klaksvig.
8388 Einar Lagerstorff, Kirsebærhaven 51, Valby.
8389 Jørgen Finn Jensen, Havemøllevej 24, Ring
sted.
8390 Erik Dahl, Fredensvej 20, Tåstrup.
8391 Ole Thorsen, Ny Østergade 18, Rønne.
8392 Kaj Bach Pedersen, Set. Laurentiivej 149 A,
Skagen.
8393 Villy Impgaard, Gjerrild.
8394 Claus Hofman-Bang, Bergensgade 3, Køben
havn Ø.
8395 Jørgen Noer, Veras Allé 11, Vanløse.
8396 Nils Asmussen, Pauls Plads 9, Århus.
8397
OZ6RH,
A.
Rødkjær
Hansen,
Frederiksgade
70, 1., Horsens.
Atter medlem.
OZ5WN, V. Nilausen, Lollandsgade 24, 4. th.,
København F.
3564 OZ4EH, A. V. Christensen, Fortvej 12 A, Van
løse.
4682 J. Boysen Hansen, Blåbærvej 89, Hj allese.
5160 Peter Køstner, Demstrupvej 25, Dronningborg,
Randers.
1700

QTH.RUBRIKKEN
405 OZ8T, Børge Otzen, Anchersvej 3, Klampenborg, ex Virum.
2740 OZ1BC, O. Jeppesen, Indre Ringvej 7, Frede
ricia, lokal.
2757 OZ3UE, Erik Crillesen, Kongelundsvej 607, St.
Magleby, lokal.
3227 OZ2PR, J. P. Andersen, Trappen, Gråsten.
Ex Tinglev.
3654 OZ1WJ, Hans Jørgensen, Frederiksgade 1, 2.,
Hillerød, lokal.
3721 OZ7JK, Jens Kibsgård, Madsensvej 12, Gim
sing, Struer, lokal.
4301 OZ1RP, Herting Persson, Storegade 94, Bramminge, lokal.
4609 OZ5PF, Ib Pforr-Welss, GI. Kongevej 22, 5.,
Valby, ex København K.
5149 A. Mårtens Rørbye, Hollandskevej 14, Hel
singør, lokal.
5380 OX3KC, K. Hammer Christensen, c/o Federal
Electric Corp. Sønderstrømfjord, ex Ørsted J.
5681 OZ7TU, Villads Dalgård, Jernbanegade 30,
Roslev, lokal.
5724, J. Olaf Christensen, c/o Stig Andersen, Skole
torvet, Silkeborg, ex Ikast.
5930 OZ2HD, Orla Holm, Skolegade 40, 2. tv., Ikast.
Lokal.
5980 OZ8WK, Jørgen Klausen, Helvigsvej 19, Ål
borg, lokal.
5251 OZ9JO, RK520966 Hansen, 6TGFB 1RKKMP,
Langelandsgd. kaserne, Århus,, ex Odense.
6506 Henning Mikkelsen, Dalegade 48, Fredericia,
lokal.
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6631

OZ3LK, L. Kammersgaard, Lærkevej 12,
Bramminge, lokal.
6971 Kai Hansen, Rolighed 26, Sorø, ex Korsør.
7010 MG 481052 Rasmussen, 3 LVSKMP, kasernen,
Viborg, ex Randers.
7020 Palle Christensen, Rathsachsvej 3, 1. th„ Kø
benhavn V., ex København NV.
7070 L.
Brandt
Peinow, Kløvertoften
89,
Skov
lunde, ex Bagenkop.
7209 Radiotekn. K. Andersen, VH2 FSN Skrydstrup, Vojens, ex Kølvrå.
7255 OZ6RC, C. Å. Christiansen, Nyvej 14, Fugle
bjerg, lokal.
7288 Egon Andersen, UIB „TUMLEREN", Købmagerg. postkontor, København K., ex Fåborg.
7425 J. Cramer Jensen, Schleppegrellsgade 2, 1.,
Århus, lokal.
7430 Finn Yde, c/o Nissen, Sølsted, Visby, Sdrjyll.,
ex Struer.
7495 MG 517874 Nielsen, Vestergade 8, Sæby, ex
Århus.
7514 OZ7LJ, RK536444 Hansen, 3RKKMP/4BTN
STGR, Høvelte, ex Vanløse.
7546 559424 Per Jørgensen, Sygepasserskolen, ka
sernen, Vordingborg, ex Middelfart.
7636 J. Ove Nielsen, Ørum, Daugård, ex Kbhvn. K.
7646 OZ7JV, J. Villumsen, c/o Wærum, Strandagervej 22, Hellerup, ex København Ø.
7798 Finn Lebech, FLD 503, Segen, Årsballe, Røn
ne, ex Vrønding.
7893 C. Nygaard Sørensen, Nakskovvej 81, Valby,
ex København K.
7940 Steen Borup, Rektorparken 12, 8., th. Køben
havn SV., lokal.
7957 Holger S. Juhl, Vesterlund, Thyregod, ex Vesterlund.
7963 A. Krogh Jørgensen, Svalevej 30, Glostrup,
lokal.
8235 OZ4LS, 520968 Smidth, 1RKKMP, Langelands
gades kaserne, Århus, ex Sønderborg.
8237
Henning
Hansen,
Kompedallejren,
Engesvang,
ex Oksbøl.
8238 J. M. Brodd, villa „Mukkebo", Longelse, ex
København K.
8294 Arne E. Hansen, Kertinge, Kølstrup, ex Od.
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