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Hvilken HF-transistor skal jeg vælge?
Der findes efterhånden en hel del typer
transistorer at vælge imellem, også blandt
de deciderede HF-typer, og flere og bedre vil
stadig komme til. Her i Europa er typemæng
den ikke slet så stor som i USA, hvor der
iflg. QST for marts 1962 findes op mod 7000
forskellige typenumre! Mange af disse er na
turligvis forlængst forældede, men derfor
bliver det jo ikke lettere at udvælge den
bedste type til et bestemt formål. QST har
forsøgt at give en liste over foretrukne typer
til amatørformål, idet der til forskellige an
vendelser er fundet frem til den billigste
type, der klarer opgaven fuldt tilfredsstil
lende. Listen lider af den mangel, at der kun
forekommer eet fabrikat (RCA), hvilket der
nu ikke er noget at sige til, da det er en RCAmand, der har lavet den. For os er listen na
turligvis ret uanvendelig.
Miséren skyldes, at hver fabrik har sine
egne typer, der nok i de fleste tilfælde har
data meget nær på andre fabrikaters tilsva
rende typer, men alligevel på et eller flere
punkter afviger så meget, at der ikke kan
tales om ækvivalente typer.

imellem er knivskarp, hovedsageligt hvad
UHF-typer til større effekter angår.
På LF- og det lavere HF-område er for
holdene imidlertid ved at blive mere stabile.
Her går tendensen i øjeblikket mod at ind
skrænke typeantallet. Dette bliver muligt
efterhånden
som
produktionsteknikken
be
herskes bedre, således at det ikke mere er
nødvendigt at sortere produkterne ud i et
stort antal typer, når hver type skal have
nogenlunde ensartede data.
Medvirkende er naturligvis også de stærkt
faldende priser, der bevirker, at det bliver
mindre lønnende at spare ved at anvende de
dårligere typer i et apparat.
Foreløbig skal vi altså trækkes med et stort
antal typer, der ofte kun afviger meget lidt
fra hinanden i data, selvom det her i landet
kun er i ret beskeden målestok, sammenlig
net med i USA.
Fra Philips foreligger der i dag en del for
skellige HF-typer, der såmænd nok til en vis
grad hidrører fra en sorteringsproces efter
produktion af et par fælles grundtyper. Vi
skal her kort gennemgå dem, for hvilke da
tablade foreligger.

Det synes ret klart, at dette ikke kan fort
sætte. På en eller anden måde bliver det nød
vendigt for fabrikkerne at finde sammen og
blive enige om nogle fælles standard-typer,
på samme måde som det er gået med rørene.
Selvfølgelig må det ende med, at man kan
købe en bestemt transistor i et vilkårligt fa
brikat, ganske som alle fabrikker nu leverer
f. eks. ECC 83 (amerikansk ækvivalent 12
AX 7). Det bliver nu nok ikke de første par
år, for udviklingen går med rivende hast på
alle fronter, og konkurrencen fabrikkerne

AF 102.
Denne transistor, der er en del dyrere end
de følgende, vil hovedsagelig finde anvend
else i HF-trin i 144 MHz-modtagere og evt.
i FM-modtagere. I 2-meter modtagerens os
cillator- og blandingstrin kan man lige så
godt bruge AF 114. Som HF-forstærker
skulle AF 102 imidlertid give ca. 3 dB bedre
støjfaktor end AF 114, så her vil den højere
pris kunne forsvares.
På 2 meter skulle man kunne opnå en for
stærkning på 10—13 dB og en støjfaktor på
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6 dB. Det kan jo gøres bedre med et rør, men
bliver det nok ikke ret ofte i praksis.
AF 114.
Denne type er vel nærmest at betragte
som en forbedret udgave af OC 171. Blandt
amatøranvendelserne
kan
nævnes
2-meter
modtagerens blandingstrin og oscillator, HFmodtagerens HF-forstærkertrin. Den er na
turligvis velegnet til alle HF-modtagerens
andre funktioner, og merprisen i forhold til
de næst følgende er vel ikke større, end at
det dårligt kan betale sig at indføre flere
typer end denne, hvis man vil bygge en tran
sistor-kommunikationsmodtager.
Med AF 114 i HF-delen er det en let sag at
bygge en modtager, der selv på 10 meter er
fuldt ud lige så god, rent støjmæssigt, som
den bedste rørmodtager.
AF 115.
Typen svarer til OC 170 i den „gamle"
serie, og den anvendes som blandingstransi
stor i kommercielle FM-modtagere, og i en
amatørmodtager vil den ganske givet være
fortræffelig som blander og oscillator.

Balanceret modulator.
Denne balancerede modulator har vi sakset
fra Electronics World, september 1961. Dens
mest iøjnespringende fortrin er, at begge ind
gange såvel som udgangen er ubalanceret,
hvilket jo simplificerer de omkringliggende
kredsløb en hel del. Kondensatorerne skal
naturligvis passe til de frekvenser, modula
toren skal behandle. Hvor god balancen kan
blive, er ikke godt at vide, men enhver har
jo lov at forsøge sig med opstillingen.

AF 116.
Her har vi så den type, der svarer til den
„gamle" OC 169, der vist ikke har været ret
meget anvendt blandt amatører. Den er selv
skreven i en MF-forstærker i MHz-området,
f. eks. i forbindelse med HF-krystalfiltre.
AF 117.
Denne
mere
„lavfrekvente"
HF-transistor
afviger — foruden ved at grænsefrekvensen
kun er 6 MHz mod 16 MHz for AF 116 —
navnlig fra de øvrige ved den meget høje
indre modstand, når den anvendes som MFforstærker på 450 kHz. Med denne transistor
er det muligt at bygge en MF-forstærker
med stor forstærkning (40 dB pr. trin, minus
tab i kredsene) uden neutrodynstabilisering,
og kollektoren kan forbindes direkte over en
sædvanlig rør-MF-transformer. Tidligere har
man jo, med f. eks. OC 44, måttet tappe kol
lektoren ned på viklingen for ikke at få
dæmpet kredsen for meget, men dette er
unødvendigt med AF 117. Basis skal dog sta
dig forbindes til et udtag på styrekredsen.
Alt i alt kan det siges, at med de ovenfor
beskrevne transistorer er det muligt at kon
struere en modtager, der er fuldt på højde
med rørmodtageren, og uden at de gener, der
tidligere besværliggjorde konstruktionen, be
høver at gøre opgaven vanskeligere end ved
rørmodtageren.
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AF 118.
Denne type er udviklet til brug i fjern
synsmodtagerens
videoforstærker.
Da
den
har en ret høj grænsefrekvens og tilmed kan
tåle et kollektortab på op til 250 mW mod de
øvrige typers 50 mW, vil det være fristende
at prøve den i QRP-senderen. På 2 meter
skal man nu ikke vente at kunne få megen
glæde af den, men det skulle nok kunne lade
sig gøre at få omkring en watt ud af 2 stk.
på 30 MHz. Som udgangstrin i en transistorVFO er den nok ikke tosset.
AF 118 tåler op til 50 volt på kollektoren.
Da restspændingen ved mætning er ret stor,
er det nødvendigt at udnytte dette ved at
køre med en kollektor-DC-spænding på om
kring 24 volt, hvis der skal trækkes nogen
videre effekt fra den, som sender. En virkelig
velegnet transistor til senderbrug venter vi
stadig på.
Samtlige de her omtalte transistorer skulle
kunne fremskaffes uden besvær.

En dobbeltsuper
—-

Aj OZ3Y, H. Rossen. —

I det følgende omtales en modtager bygget
med dobbelt transponering, første FM er 1600
kHz, anden MF er 110 kHz. Anden oscillator
er xtalstyret på 1710 kHz, men man kunne
med samme resultat anvende f. eks. 1900
(ca.) som første MF og anden på 110 kHz.
Den faste oscillator kan da med fordel xtalstyres på 2000 kHz. Som spolecentral har jeg
anvendt
en
„Görler"
spolerevolver
med
hjemmelavet indmad, spolerne er fra en
gammel
Torotor-central,
og
trimmerne
er
alle Philips rørtrimmere; samtlige faste kon
densatorer, dels til el. båndspredning, dels
som faste kapaciteter, er alle keramiske type
NPO, der har 0 temperaturkoefficient.
Desværre
fremstilles
denne
spolerevolver
i k k e mere, firmaet påstår, at det var uren
tabelt, men måske kan der fremstilles noget
lignende med tromlen fra en surplus mod
tager. Den i handelen værende „amatørcen
tral" beregnet til 1900 kHz MF er som be
kendt forsynet med nogle elendige trimmere,
der ikke egner sig til formålet. Endvidere er
den forsynet med pertinaxdæk i omskifteren.
Nu findes der jo imidlertid en M. E. C. om
skifter i handelen, keramisk med typebeteg
nelsen KO. En central med denne omskifter
type samt Philips rørtrimmere ville være
ikke saa lidt bedre til vort formål. Måske vil
en eller anden en dag starte en lille produk
tion — markedet er der.
Afstemningskondensatoren er ret lille, jeg
har anvendt en 4x17 pF surplus, hvoraf kun
de tre er benyttet. Den dækker 3,5 til 3,8
MHz, på de øvrige områder ,er der el. bånd
spredning
med
seriekond'ensatorer
(type
NPO).
Af diagrammet fremgår, at der i 110 kHz
MF-delen er brugt et xtalfilter — det er
i k k e luksus; uden dette ville selektiviteten
ikke komme ned på mindre end 3 a 4 kHz
i bedste fald, men med xtalfiltret kan der
påregnes helt ned til 0,5 kHz, altså en så stor
forbedring, at det ville være meningsløst ikke
at ofre det, når der alligevel skal punges ud
til en ny modtager. I forhold til byggesum
men er beløbet i % meget lille. Prøv at ind
stille på en umoduleret bærebølge, der er
relativ kraftig, med din nuværende modtager,
undersøg hvor meget den „fylder" i båndet,

På forsiden ses øverst th. „Eddystone“-skalaen, i
hvis øverste hjørner af metalskalaen der er horet
10,5
mm huller for skalalamper. Disse er lysafskærmet
med
skrå
staniolpapirshjørner
indvendig
på
plexiglaspladen.
Hele
skalarammens
indvendige
side er ligeledes beklædt med staniolpapir for at få
en
passende
skalabelysning.
—
Kontrolknapper
i
øverste række fra venstre mod højre: Beatafstem
ning,
filterkondensator,
LF-volumen,
antennetuner,
S-meter O-justering. — Nederste række: Stand by
afbryder,
selekt.-omskifter,
MF-volumen,
HF-volumen,
hovedafbryder.
Venstre
hjulknap:
AVComskifter. Højre do. for spolerevolveren. — For
pladen måler 500x240 mm.

og betænk så, at denne i n g e n plads opta
ger, hvis din modtager altså havde den for
nødne selektivitet!
Tilbage til modtageren. Samtlige rør er af
Noval-serien, stabiliseringsrøret er en 150 B 2
(150 Volt), sokkel til mipiaturefatning. HFforstærkerrørets
opstilling
er
konventionel,
det reguleres fra AVC ledningen samt med
et ½ watts pot.meter i G2, dette er lineært
(kurve I). Bemærk den måde afkoblingen er
udført på. Og desuden dette: Absolut kun ét
stelpunkt, dette gælder også for øvrige rør,
der hver har ét stelpunkt. HF-røret er trafokoblet til 1. blanders gitter. Dette er et
ECH 81, hvor triodedelen i k k e benyttes,
dennes gitter og anode stelles. Som oscil
lator har jeg i stedet anvendt en ECC 82, en
dobbelttrio de. Den ene triode kører i en nor
mal osc-opstilling, og den anden som katode
følger. Det fremgår, at koblingen til blande
rens G3 foretages med en kapacitet på 475
pF, af typen NPO (denne fås ikke større end
200,
derfor
200+200+75
pF
i
parallel).
Katodefølgerens katode er lagt til stel gen
nem en modstand på 10 kOhm, blanderens
G3 til stel med 220 kOhm. Nu kunne man jo
spørge, hvorfor det med den katodefølger?
Svaret er: For at undgå tilbagevirkning til
selve oscillatoren, dels under trimningen,
især på de høje frekvenser, dels når der op
træder kraftig fading på en station. På 10
meter-båndet kan en kraftig fading forår
sage, at der opstår en frekvenskastning, dette
og ovennævnte trimmebesvær undgås, og det
endda fuldstændigt.
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Anden blander er også et ECH 81. Dettes
triodedel (anden ose.) er xtalstyret på 1710
kHz, bemærk den lille kondensator fra gitter
til stel, den fremmer opstillingens sving
ningsvillighed, hvis xtallet er lidt „trægt“.
Anden blander kobles til en 110 kHz MFtrafo; på dennes gitterside erstattes fabrikens
kondensator med 1000 + 480 pF lagt i serie.
I et rum under trafoen anbringes selektivi
tetsomskifteren O 1 og tillige xtallets fase
kondensator, en FLTD 30 med halvdelen af
pladerne fjernet. En af rotorpladerne for
synes med en lille „snip“, således at konden
satoren i en yderstilling kan kortslutte (ud
skyde) xtallet. Kondensatorens aksel for
længes via et isoleret koblingsled til forpla
den, lige så omskifterens aksel. Filterxtallets
ben kommer ligeledes ned i dette rum, der
tidligere er oihtalt (xtal-fabrikat OZ7KG).
Første MF-rør er et EF 89, dette reguleres
af
AVC-spændingen
samt
tillige
manuelt
med et trådviklet 10 kOhm pot.meter i kato
den. Andet MF-rør, et EBF 80, reguleres
ligeledes af AYC. Med omskifteren O 2 i
diodedelen kan der opnås „hang“ AVC (efter
OZ2KP). Bemærk, at der med omskifteren i
position 3 foretages en „shuntning“ af AVCspændingen, derved stiger forstærkningen i
samtlige AVC-styrede rør, u d e n at denne
er sat helt ud af spillet. Denne stilling er
fremragende at benytte, f. eks. når en station
er svagt moduleret eller anvender fasemodu
lation.
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I EBF 80 rørets anodekreds ligger sidste
MF trafo, en 110 kHz MF II. På dennes se
kundær anvendes diodeudtaget for at undgå
at dæmpe kredsen mere end højst nødven
digt.
LF røret er et EF 86, der er triodekoblet;
der er rigelig forstærkning alligevel. Ud
gangsrøret er et EL 84, der kører ganske nor
malt. På udgangstrafoens primær er der lagt
en blok på 5000 pF, denpe har en tonekorri
gerende virkning; ønskes en dybere gengi
velse, kan denne gøres større.
Beatoscillatoren er opbygget omkring en
Torotorenhed Type AMU 110 med en Prahn
FLTD 30 som afstemningskondensator. Også
denne har et hjørne bukket på en rotorplade,
således at den i yderstilling kan kortslutte og
dermed stoppe oscillatoren. Strømmen til rø
ret er så at sige ens, hvad enten dette svinger
eller ej, hvilket gør, at frekvensdrift på
grund
af
opvarmningsforskellighed
undgås.
Anden halvdel af beatrøret, et ECC 82, be
nyttes som S-meterrør. Dets gitter er direkte
forbundet til AVC-ledningen. I katoden ses
et reguleringspot.meter, 3 watts (kurve I).
Meteret er shuntet med en regulerbar mod
stand på 1 kohm; denne skal evt. være min
dre for et mere følsomt instrument, idet dog
instrumentets indre modstand er afgørende
for, hvad der skal anvendes. Man går frem
på følgende måde: Inden røret sættes i fat
ningen, reguleres modstanden til en værdi,

Første
MF-trafo
er en ældre Prahn
uden
jernkærner,
spolerør
oversaves
og fjernes ca. 5 mm
fra
hinanden
(af
stemmes
med
2
lufttrimmere).
Øv
rige MF-trafoer 110
kHz er af Torotors
type AAM. Triaden
i første blander an
vendes i k k e . Husk
at forbinde G3 og
gittertriode i andet
blandertrin
(ECH
81). Bemærk, at rø
rene
ECC82
har
tre
glødekontakter,
midten
lægges
til
stel, de øvrige, mrk.
G, lægges parallelt
(til 6,3 V).

der netop får meteret til at slå fuldt ud. Sæt
derefter røret i fatningen (og lad det varme
op), reguler med potmeteret, således at mete
ret går på 0. løvrigt kan denne regulering til
0 til enhver tid finde sted fra forpladen, idet
man regulerer til 0, når antennen er fjernet.
Fordelen ved dette S-meter er, at afstanden
mellem S-graderne er lige store, der finder
med andre ord ikke en sammentrængning
sted oppe omkring 8—9-)-. Noget der er al
mindeligt ved de fleste opstillinger af lignen
de art.
Det vil bemærkes, at der oftest er anvendt
10 nF til afkobling, dette er Philips kerami
ske med 250 V AC arbejdsspænding. Hvor
afkoblingen er større, er der lagt 2 parallelt.
Alle katodemodstande er 2-watts. Modstande
1 anodekredse er af 1-watts typen, undtagen
i oscillatorernes kredse; disse er af typen
HSA (præcisions kulstofmodstande). Øvrige,
hvor intet er anført på diagrammet, er af V2watts typen. Kondensatorer i afstemnings
kredsenes kobling er af type NPO. Samtlige
„varme“ ledninger i LF-delen er ført i
skærmstrømpe. Ved hvert rør er der anbragt
en 6-polet støttebuk. Placeringen af delene
er udført i „logisk“ rækkefølge efter dia
grammet, dette medfører, at der ikke fore
kommer unødigt lange ledninger. Punkt-tilpunkt princippet er benyttet, formentlig uden
at fremkalde indtryk af en „fuglerede" (se
foto).
Da strømforsyningen er indbygget, må der

tages særlige hensyn til, at unødig varmeud
vikling ikke finder sted. Trafos er delt i to,
én til glødestrøm, midt på chassis, øvrige net
del til højre på foto. Nettrafos er dimensione
ret til den dobbelte strøm. Spændingen til
samtlige oscillatorer er stabiliseret med en
regulerbar 10-watts modstand og et stabili
seringsrør 150 B 2. Dette holder de kritiske
rør fri for spændingsvariationer inden for de
almindeligt
forekommende
ændringer.
Har
man elkomfur i huset, vil man nok særlig på
skønne dette, især når der modtages ESB!
Har man ikke adgang til at få modtageren
justeret med brug af en oscillograf, så kan
følgende fremgangsmåde med målesender og
outputmeter anvendes.
Signal 110 kHz fra målesender tilføres EBF
80, GI, og trafoens jernkerner justeres til
resonans. Derefter målesender på EF 89 G 1,
og denne trafo justeres til resonans. Måle
senderen nedreguleres, efterhånden som føl
somheden stiger. Derefter signal 1600 kHz
fra målesender påført anden blanders G 1.
Fasekondensatoren
stilles
omtrent
uddrejet
og omskifter 0 1 på mindst selektivitet (1 k
ohm indskudt). Første 110 kHz trafos jern
kerner stilles i resonans. Målesender forbliver
endnu på G 1. anden blander, og man går
samtlige jernkerner efter flere gange, på den
måde „flytter" man helt nøjagtigt ind på
xtallets frekvens. Outputmeter et vil under
denne operation stadig stige en smule, med
mindre man direkte rammer xtalfrekvensen

133

Til højre:
Set ovenfra. Yderst tv.
øverst og nedad: Nettra
foen,
elektrolyt
kondensa
toren af den type, der
passer til rørfatning, nederst ensretterrøret EZ81.
Til højre for disse ses
drejekondensatoren,
der
er koblet til skalaen med
en drejet bøsning (præci
sionsarbejde).
Skalalam
perne holdes på plads af
et T-formet stykke plade,
dette holdes af en rouletmøtrik
på
skaladrevets
øverste holdskrue. — De
tre rør i lodret række er
øverst
HF-røret,
derefter
oscill.-buffer,
derunder
1.
blander. Under dette ses
1600 kHz MF-trafoen.
Øverst i midten en gløde
trafo.
Under
denne
en
faldmodstand
for
stabili
seringsrøret
150B2,
dette
skimtes neden for drekoen. Under modstanden de
to xtaller, tv. (skærmet) 1710 kHz, th. 110 kHz
filterxtallet. Under disse ses 2. blander og første
110
kHz
MF-trafo.
Neden
for
højttaleren
røret
EBF80, derunder anden 110 kHz MF-trafo og neden
for denne EF89. Yderst th. øverst og nedad: Beatspoleenheden, beat + S-meterrør, sidste 110 MFtrafo,
derefter
LF-røret
og
nederst
udgangsrøret
EL84. Chassiset måler 500x260X110 mm.
Strømskema for ensretterdelen.
Herunder:
Set fra bunden. Bemærk den enkle ledningsføring
på grund af den „togiske“ rækkefølge af kompo
nenterne. Den store skærm forneden danner skærm
omkring
MF-filteret.
På
kassens
øverste
væg
er
selektivitetsomskifteren
monteret
med
aksel
via
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koblingsled til forpladen. Under denne, på en vinkel,
er xtallets fasekondensator monteret, dette for at
få hele drejekondensatoren anbragt inden for skær
men; dens aksel er ligeledes ført til forpladen via
et isoleret koblingsled. Skærmboxen til højre inde
holder 1710 kHz xtalholder
samt
fatningen
for
anden blander med tilhø
rende modstande m. m.. I
forlængelse
af
spolerevol
verens
cirkulære
skærm
plader er til venstre fore
taget
en
yderligere
af
skærmning med to t il
dannede plader. Disse er
anbragt med et spillerum
til tromlen på 1 mm. Mel
lem disse plader ses fat
ningen
med
tilhørende
dele
for
første
oscillator
+
buffer.
Ovenover
ses
HF-rørets fatning. Neden
under do. for første blan
der.
Neden
for
tromlen
ses filterchoken, og th. for
denne et indkapslet net
filter.
Uden
dette
kan
modtageren
forårsage
TVI!

Skrønen!
Af OZ5NU.
Selvfølgelig skulle det ske, uheldet. Jeg sad og
trimmede i en MF, og så sagde det knak, og så
duede den kerne ikke mere.
Først forbløffelse, så ærgelse, og derefter om
hyggelig nedtælling fra 10 for bedre at kunne få
tid til lidt moden overvejelse end til mindre hel
dige ord.
Konklusionen og resultatet, som jeg skynder mig
at give videre, for der kunne jo være andre, der
kunne få brug for det, er:
Kernen var knækket inde i spoleformen, og selv
følgelig ingen kærv i nogen af enderne — ergo
kunne jeg ikke varme kernen ud ved hjælp af
skruetrækker.
Derimod kunne jeg godt save lidt af spoleformen
(og dermed af kernen). Det gjorde jeg — dernæst
savede jeg med juniorsaven en kærv ned i formen
(og dermed også i selve kernen). Resten ordnede
en lun skruetrækker, og så var endda både spole
og kerne reddet.
Nu kunne spolen selvfølgelig også med forsigtig
hed have været skubbet over på en ny form, men
det var jo en lidt mere omstændelig løsning.

Når min svoger er på besøg og sidder an
dægtigt lyttende, når en radioamatør og jeg
sidder og sludrer radio, så hænder det, at
min svoger indskyder denne bemærkning:
Ja, jeg har hørt Amerika på krystalapparat!
Amatøren ser tvivlende ud — nogle bliver
endog stramme i ansigtet og tror, at min
svoger vil gøre grin med dem og hele radio
bevægelsen, indtil pointen falder. — Jo, det
er rigtigt nok, at jeg har hørt Amerika på
krystalapparat,
jeg
sejlede
nemlig
langs
Amerikas kyst!
5NU.
RETTELSE
1 skitsebogen for april har tegneren lavet en fejl
i diagrammet nederst til højre side 113. Vi bringer
herunder 5NU’s revision. Undskyld fejlen! TR.

HT- STIKDAS.

En dobbelt-super 1 første runde. Og så trimmes 1600 kHz trafoen derefter med et signal på 1. blanders
gitter (denne trafo kan evt. trimmes op, når
det øvrige er helt færdigt).
Og så kommer vi til fintrimningen. For
bind en dæmpeanordning bestående af en
blok på en 0,1 μF og en modstand på 30 k
ohm i serie, den ene ende til stel, den anden
forsynes med en stump ledning og et „næb“.
Dæmperen sættes først på EBF 80 anode, et
110 kHz signal ind på dettes G 1, og man
indstiller nu målesenderen efter outputmeteret, hvorefter man trimmer jernet i diode
kredsen til maksimum; derpå dæmpes denne
kreds og anodekredsen justeres. Og derpå
fortsættes modtageren igennem som foran
beskrevet, idet man må have for øje, at den
m o d s a t t e kreds, af den man justerer på,
skal holdes dæmpet. Under denne fintrim
ning skal endvidere selektivitetsomskifteren
02 stilles på max.-selektivitet. OBS.: Stil
ikke modtageren på siden under trimningen,
idet 110 kHz-xtallet ligger løst mellem sine
elektroder!
Med hensyn til justeringen af den indi

viduelle spolecentral, da et par ord, der må
ske kan lette arbejdet. Oscillatorspolen ind
rettes som regel til at have resonans på mod
tagefrekvens - mellemfrekvens. Altså f. eks.
3500 e- 1600 = 1900 kHz, denne kan læg
ges på plads nogenlunde med et gitterdyk
meter forsynet med en linkledning med en
enkelt vinding i hver ende, den ene nær
GDM-spolen, den anden ned og koble med
ose.-spolen, når denne er monteret i mod
tageren, (ledningskapaciteter). Er først ose.
på plads, trimmes blanderrørets gitterkreds
og derefter HF-kredsen til lyttefrekvensen.
Som målesender hertil kan benyttes GDM
eller stationens VFO, som indikator funge
rer
modtagerens
S-meter.
Finjusteringen
foregår
efter
princippet:
juster
jernkerne
på den lave frekvens og benyt trimmeren
på den høje frekvens (ene og anden ende
af skalaen).
Det har ikke været meningen med denne
artikel, at den skulle gøre det ud for at
være en konstruktionsartikel, da erfaringen
siger, at de færreste slavisk følger en „op
skrift". Måske dette da kan være en hjælp
under eksperimenterne.

135

Om termisk støj i modtagere, I.
Af OZ6NF.
Når en amatør skal lave sig en ny modtager,
kan han være i tvivl om mangt og meget,
men på een ting står han fast: Den skal være
så følsom, som man kan lave en modtager. —
Jamen, er det da ikke bare at sætte nogle
ekstra forstærkertrin i, så man får nok? —
Hvad er så „nok“ i denne forbindelse? Det
må være så meget forstærkning, som man
kan udnytte. Jamen, er der da en grænse for,
hvor meget forstærkning i en modtager, man
kan udnytte? Ja, for når man har en stor
forstærkning, kan det hænde, at der kommer
lyd ud af højttaleren, selvom man har taget
antennen af, og modtageren ellers er omhyg
geligt skærmet, og denne lyd har karakter af
en konstant susen, der ligner suset fra en
FM-modtager, der er indstillet et sted mel
lem stationerne. Sætter man så antennen på,
og der ingen station er på det sted på skala
en, kan det være, at suset stiger lidt. Skulle
der ligge en svag station sammen med alt
suset, ved vi alle, at det ikke nytter at skrue
mere og for volumenkontrollen, for så bliver
suset eller støjen forstærket lige så meget
som signalet. Signal/støj-forholdet er altså
det samme i begge tilfælde. Skal den svage
station blive lettere at læse, må vi altså kiggé
nærmere på dette sus, og se hvorfra det stam
mer, og om muligt formindske det i forhold
til signalet.
Dette sus er det fænomen, der kaldes ter
misk støj. Ethvert kredsløbselement, der in
deholder modstand, uanset antallet af ohm og
dets fysiske størrelse, frembringer en ganske
lille elektrisk effekt over et meget bredt fre
kvensområde. Fordelingen af effekten over
frekvensområdet er jævn; det er således lige
meget, om vi vælger et bånd på 1 kHz i LFområdet eller i mikrobølgeområdet, vi finder
i begge tilfælde en elektrisk støjeffekt i den
ene kHz på 4 * 10-l8watt. Man kan derfor
også høre termisk støj omtalt som „hvid støj“,
fordi man på lignende måde får en hvid far
ve frem, dersom man af hele farvespektret
tager lige store portioner af alle farverne og
blander dem sammen. Om den effekt, mod
standen frembringer pr. enhed af båndbred
den, altså pr. Hz, har man fundet, at den er
proportional med temperaturen. Man kan
altså skrive
P = kT,
hvor P er effekten pr. Hz, k er en konstant,
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nemlig den såkaldte Boltzmann’s konstant =
1,38 • 10-23 T er temperaturen regnet i
Kelvingrader, d. v. s. grader af samme stør
relse som Celsiusgrader, men med nulpunk
tet ved det absolutte nulpunkt = - 273° C
C.
Altså svarer frysepunktet til + 273 ° K, og
17° C til 290° K. Det er internationalt at reg
ne med en stuetemperatur på 290° K, når det
gælder termisk støj. Denne temperatur kal
des derfor også T0, Dersom man nu måler
den støjeffekt, som modstanden kan afgive
ved stuetemperatur, gennem et filter med
båndbredden B Hz, vil vi altså måle en effekt
P = kT0 B = 4 • 10-21 B.
Denne effekt kan den naturligvis kun af
give, når man har impedanstilpasning, d.v.s.
at det apparat, som man måler effekten med,
skal have samme modstand som den mod
stand, hvis termiske støj vi skal måle. Men
når vi ved det, kan vi regne den støjspænding ud, som står over modstandens termi
naler: På fig. la har vi modstanden. Dens

Fig. 1.

støjegenskaber kan karakteriseres ved fig. 1b,
hvor der er sat en modstandsløs spændings
generator i serie for at angive, at modstan
den kan frembringe en støjspænding. På fig.
lc har vi belastet modstanden med en mod
stand af samme størrelse (impedanstilpas
ning), som vi antager ikke frembringer no
gen støjeffekt selv (den kan f. eks. have tem
peraturen - 273° C). Nu ved vi, at vor stø
jende modstand afgiver en effekt P = kTB,
og kalder vi støjspændingen Es må der over
modstandene Rs og R være ½ ES for Eg bli
ver jo spændingsdelt mellem to lige store mod
stande. Vi ved fra Ohm’s lov, at ½ Es =

det resultat er der vist mange, der kender i
forvejen.
Der er en forklaring på, hvor denne støj-

effekt kommer fra. I en elektrisk leder er det
jo elektronerne, der bærer strømmen. For at
få en strøm til at gå i en leder, må man have
en spændingsforskel mellem lederens ender.
Man kunne derfor tro, at hvis der ingen
spændingsforskel var påtrykt, og der altså
ingen strøm gik, så måtte elektronerne ligge
stille. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Tem
peraturen får nemlig elektronerne til at be
væge sig, men i en højst tilfældig orden, så
ledes at ingen retninger følges mere end an
dre. Den samme form for partikelbevægelse
kendes fra luftarter, hvor en luftarts tryk i
en beholder stammer fra molekylernes sam
menstød med beholdervæggen, når de bevæ
ger sig som følge af temperaturen. På sam
me måde som luftmolekylernes bevægelse
fremkalder et tryk, fremkalder elektronbe
vægelsen i vor modstand en spænding over
klemmerne, som altså er vor støjspænding.
Lad os nu forbinde to modstande sammen
med et par tråde. De behøver ikke have sam
me modstandsværdi, men det er nemmere at
tænke det følgende igennem, hvis de har det.
I hver af modstandene frembringes en støj
effekt, som afleveres til den anden, som der
ved bliver en smule varmere. Hvis de to mod
stande holdes på samme temperatur, må de
levere samme effekt. Hvis hver af dem blev
anbragt i en perfekt isoleret kasse, ville deres
temperatur forblive konstant, siden vi har
perfekt symmetri og ingen ydre varmekilder.
Heraf ses, at den effekt, en af modstandene
afgiver til den anden, er nøjagtig lige så stor
som den, den selv modtager, da den jo køles
af ved at afgive støjeffekten. Hvis den ven
stre modstand fra starten var lidt varmere
end den højre, ville den afgive lidt mere ef
fekt end den anden, hvorfor den ville blive
kølet lidt mere, medens den højre ville blive
lidt varmere. De ville altså prøve at udligne
temperaturen imellem sig.
Dersom eksperimentet faktisk blev udført,
ville denne udligning tage meget lang tid.
Det er derfor ikke særlig praktisk, men illu
strerer en meget vigtig ting: Det, vi kalder
støjeffekt i radiotekniken, er simpelt hen et
specielt tilfælde af noget meget almindeligt,
nemlig overførsel af varme ved udstråling.
Hvis båndbredden af det elektriske kredsløb
mellem de to modstande ikke var begrænset
af selvinduktioner og kapaciteter i kredslø
bet, hvis frekvensområdet af strømmen lø
bende frem og tilbage mellem modstandene
blev udstrakt en million gange højere, så det
også inkluderede det infrarøde spektrum, vil
le udligningen ske i løbet af få sekunder, og
vi ville ikke se noget særligt i det! Naturlig

vis vil temperaturen, udlignes mellem et koldt
og et varmt legeme, der sættes ved siden af
hinanden! De to fænomener er præcis det
samme; hvad vi kalder termisk støj er blot
en lille bid af varmeudstrålingens brede spek
trum.
Varme kan kun udstråles af overflader,
som kan optage varme. På lignende måde kan
termisk støjeffekt kun frembringes af kom
ponenter, som kan optage effekt, altså mod
stand i enhver form. Reaktanser, f. eks. tabs
frie spoler og kondensatorer, kan kun op
lagre energi, ikke afsætte den, og kan derfor
heller ikke frembringe termisk støj.
Alle signalkilder, f. eks. en målesender,
frembringer støj, selv når de er slukket. Sig
nalet overlejres uundgåeligt med denne støj,
det er ikke en fejl i den forstærker eller mod
tager, man måler på.
En perfekt forstærker skulle tage alt, hvad
der kommer fra signalkilden, og forstærke
det. Den skal ikke selv bidrage med nogen
støj, men det gør enhver forstærker i prak
sis. Denne „tillægs “-støj kaldes sommetider
med et amerikansk udtryk for excess-noise.
I forstærkerens udgang får vi summen af stø
jen fra signalkilden og støjen fra forstærke
ren, og de to vil være fuldkommen sammen
blandede, så det er umuligt at skelne dem fra
hinanden. Der er forskellige måder at beskri
ve en forstærkers støj egenskaber på ved
hjælp af tal. Det simpleste er måske ved
hjælp af støjtemperaturen

Fig. 2.

Lad os se på fig. 2. Øverst har vi en for
stærker, der f. eks. kan være en modtager,
og den er på indgangen belastet med en mod
stand, og termometret angiver, at den har
temperaturen T0 , d. v. s. 290° K, eller 17° C.
På forstærkerens udgang ser vi et vist udslag
på outmetret på grund af suset, eller den ter
miske støj. Denne støj kommer dels fra mod-
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standen på indgangen, dels fra forstærkeren.
Nederst på fig. 2 har vi ændret lidt på tin
gene. Lad os forestille os, at det var muligt at
lave en forstærker med samme forstærkning
som før, men uden nogen egenstøj. Den bru
ger vi nu, og sætter den ind i stedet for den
forstærker, vi havde før. Så vil vi ikke få
helt så stort udslag på outmetret, for nu får
vi jo ikke forstærkerens egenstøj med. Men
så kan vi varme modstanden, der er tilsluttet
på indgangssiden, lidt op. Derved giver den
mere termisk støj fra sig, og når den har en
bestemt temperatur, vil vi have det samme
udslag på outputmetret som øverst på figu
ren. Denne ekstra støj, modstanden giver fra
sig ved opvarmningen til den højere tempe
ratur, må altså være nøjagtig lige så stor
som den støj, den virkelige forstærker øverst
på figuren havde. De ekstra grader, mod
standen blev varmet op, kaldes Te, den ex
cessive støjtemperatur, eller ofte bare for
stærkerens støjtemperatur. Man kan også
sige, at den opvarmede modstands tempera
tur i forhold til den uopvarmede er et mål
for forstærkerens egenstøj. Dette forhold kal
des derfor for forstærkerens støjtal og beteg
nes med F. Altså:

Støj tallet kan også udtrykkes pa en anden
måde. Lad os sige, at de to modstande er ud
gangsmodstanden i hver sin målesender, og
at vi nu stiller disse målesendere til at givt
et signal. Kalder vi signalet Si og modstan
dens støjeffekt Ni, har vi altså i dette til
fælde
signal/støjforholdet
på
indgangssiden
af forstærkerne Si/Ni. På outputsiden får
vi ved den tænkte støjfri forstærker det sam
me S/N-forhold, da forstærkeren ikke selv
tilfører hverken signal eller støj. Ved den
virkelige forstærker derimod får vi tilført
nogen støj, så på udgangssiden af forstærke
ren er der i forhold til signalet en større
mængde støj end på indgangssiden. Dette sig
nal/støjforhold
S2/N2
er
altså
dårligere.
Hvor meget det er dårligere, angives netop
ved støj tallet F på den måde, at F er for
holdet mellem det signal/støj-forhold, man
kan få ved indgangen og signal/støjforholdet
ved udgangen af forstærkeren: Altså:

Ved en stor portion eftertanke kan man
godt se, at de to måder at forklare støjtallet
på, er to sider af samme sag og giver samme
resultat. Hvis støj tallet på ens modtager er
2 eller 3 dB (det regnes efterhånden altid på
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effektbasis), vil det altså sige, at S/N ved
højttaleren kun er halvt så godt som ved an
tenneklemmerne. Nu kan vi beregne en mod
tagers følsomhed, hvis vi kender støj tallet F
og båndbredden B. Lad os sige, at F = 6 dB
og B = 5 kHz. Vi vil beregne følsomheden
for et S/N på 10 dB ved modtagerens højt
taler.
Modtagerens
indgangsimpedans
er
50Ω: Når støjtallet er 6 dB eller 4, vil det
sige, at modtageren har en egenstøj, som om
indgangsmodstanden støjede 4 gange mere
end temperaturen forårsager. Den støjeffekt,
modstanden ville give, har vi før beregnet
til P = kT0 B, d. v. s. modtagerens støj sva
rer til Pm = F • kT0 B. kT0 er som før angi
vet 4 • 10-18 watt/kHz, d. v. s. Pm =
4 • 4 • 10-18
• 5 = 80 • 10 watt. Når vi
skal have S/N == 10, må altså signalet være
10 gange større end støjen N, der her ved
modtageren var Pm. Derfor S = 10 • Pm =
800 • 10-18 = 8 • 10 -18 watt. Fra Ohm’s lov
fås, at denne effekt over 50 Ω svarer til
Når hele proceduren sættes om i en enkelt
formel fås:

hvor modtagerens indgangsmodstand R er i
ohm og båndbredden B i kHz. Man skal hu
ske at indsætte værdien for F i rent tal, altså
ikke i dB. Ligeså for S/N.
Af ovenstående ses, at dersom man vil gøre
sin modtager meget følsom, må man sørge
for, at båndbredden er så lille, som modtage
rens anvendelse tillader, samt at dens egen
støj, d. v. s. støjtallet F er lavt. Hvad der
kan opnås i denne retning, skal jeg komme
tilbage til.
Et væsentligt spørgsmål melder sig på ve
jen: Det er jo meget godt, at man kan putte
en masse forstærkning ind i en modtager
uden at få ret meget støj ud, men hvad nu,
når modtageren tilsluttes en god antenne?
Dette må da være det væsentlige.
For at svare på det spørgsmål må vi kigge
lidt på antennens støj egenskaber. Men for at
forenkle sagen, vil vi i det følgende antage,
at antennen er i resonans og tilsluttet mod
tageren direkte eller med et tabsfrit trans
missionssystem. Man taler om en antennes
impedans eller strålingsmodstand, og den er
jo for f. eks. en simpel dipol ca. 75Ω. Men
disse 75Ω kan ikke måles med et normalt
ohm-meter, og er heller ikke ohmsk mod
stand, men den impedans antennen opviser i
fødepunktet overfor det apparatur, den skal
optage eller aflevere effekt til. Da den ikke

er en ohmsk modstand, skulle man tro, at
antennen
ikke
frembragte
nogen
termisk
støj, og for en gangs skyld har man ret. Men
— på grund af kosmisk og anden, himmel
rumsstråling fremkommer der alligevel en
støj spænding over dens terminaler, således
at det ser ud, som om antennen har en egen
støj. Man kan ikke på nogen måde beregne
denne støjs størrelsen, om man så var Einstein eller Niels Bohr, men sammen med
radioastronomiens udvikling er der gjort et
stort stykke arbejde med at måle den ved
forskellige frekvenser, og resultatet ses på
fig. 3. Man har her valgt at udtrykke anten
nens støj på den måde, at man lader som om
de 75 12 var „ægte", mens så til gengæld an
tennen har en omgivelsestemperatur på sam
me størrelse som den, en rigtig 75 12-modstands skulle have for at frembringe den
samme støj, som antennen opfanger. Denne
temperatur kaldes antennens støjtemperatur
eller rummets strålingstemperatur. Dens vær
di for en given frekvens svinger lidt, så der
for er på figuren angivet de mindste og stør
ste værdier, den normalt svinger imellem.
For at få antennestøjen må vi indsætte i
formlen P = kTa B. Man kan også tale om
antennens støjtal, for ser vi på fig. 2 og den
tilhørende tekst, må støjtallet være

Set fra modtagerens synspunkt må anten
nestøjen være et signal, der skal modtages.
Vi kalder denne støjspænding Ea . I modta
gerens udgang har vi forudsat, at halvdelen
af støjeffekten er fra modtageren selv, og den
anden halvdel fra antennen. Men denne sid
ste del er for modtageren også signalet, og
vi har derfor kun halvt så meget signal som
støj i udgangen, og derfor bliver S/N = 0,5.
Vi fandt i begyndelsen af artiklen støjspæn
dingen over en modstand ved impedanstil
pasning, og heraf finder vi antennestøjspængen
hvor Ra er antenneimpedansen. Og vi har
fundet et udtryk for den signalspænding, der
er nødvendig for et givet F for at få et be
stemt S/N, nemlig

Ea og Eg er i dette tilfælde det samme,
så vi kan sætte

Hvis
modtagerens
indgangsimpedans
er
75 Ω, og antennen en dipol, bliver Ri lig med
Ra og S/N var jo 0,5. Løses ligningen, fås

Ifølge fig. 3 har man på 20 meter en anten
netemperatur Ta på mindst 70.000° K. Dette
giver et støjtal på ca. 234 eller 43,7 dB for
antennen. Eller en støj spænding over de 75 Ω
på 0,59 μV ved en 5 kHz-båndbredde i mod
tageren. Sammenligner man dette resultat
med følsomhedsberegningen overfor, må man
jo indrømme, at det kan være lige meget, om
modtageren kan præstere et S/N på 10 dB
ved et signal omkring 0,2—0,3 μV , når man
alligevel har 0,6 μV støj fra antennen. På
den anden side har man her forklaringen på,
hvorfor en følsom modtager suser mere, når
antennen kommer på i stedet for kunstanten
nen! Tilsvarende får antennen på 2 meter et
støjtal på mindst 2 eller 3 dB, hvilket svarer
til en støjspænding over de 75Ω på 0,04 μV,
og så er det bestemt en god modtager, hvor
suset stiger, når der byttes omkring.
Nu har vi det nødvendige grundlag til at
beregne, hvor lavt et støjtal en modtager må
have, for at støjen i højttaleren hidrører lige
meget fra modtageren og antennen. Dette kan
sættes som et passende mål at stile efter.
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Fig. 4.

at dersom modtagerens støjtal er mindre end

støjer
modtageren
mindre
end
antennen.
Dette giver f. eks. for 2 meter, at F helst ikke
må være mere end 3 dB svarende til en an
tennestøjtemperatur på 300° K, som tempera
turen ved denne frekvens kan komme ned
på. Dersom vi i stedet for ovenstående eks
empel kun tillader modtagerens støjbidrag
at være 1/10 af antennens, fås ligeledes på 2
meter, at F ikke må være større end 0,4 dB.
Man kunne også stille et andet spørgsmål,
nemlig: Når min modtager nu har et støjtal
på så og så meget, og signalspændingen fra
antennen er en vis størrelse, hvor meget er
så mit signal/støj-forhold? Det kan findes af
følgende formel:

Kommercielle modtageres følsomhed angi
ves oftest til at være et vist antal μV på an
tenneklémmerne for at få et S/N på 10 dB.
De bedre amerikanske amatørmodtagere som
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Støjtal F

—*-

Collins, Hallicrafters, Hammarlund m. fl.,
opgiver omkring 1 μV . Når man prøver at
regne efter v. h. a. ovenstående formler hvil
ket støj tal, det svarer til, bliver man meget
skuffet, for man kommer til noget med godt
20 dB. Men denne følsomhed er målt med en
30 %—400 Hz AM modulation, og det må
man jo korrigere for i sine udregninger. På
fig. 4 har jeg tegnet nogle kurver, der viser,
hvor stor en signalspænding man skal sætte
på modtagerens antenneklemmer for at få et
signal/støj-forhold på 10 dB, når dette måles
med denne 30 °/o—400 Hz AM modulation ved
forskellige støjtal og båndbredder for mod
tageren. Det ses, at 1 μV over en 50 ohm ind
gang og med en båndbredde på 3 kHz svarer
til 11 dB i støjtal. Hvis båndbredden er 6 kHz,
svarer det til 8 dB. Og ved 1 kHz-båndbredde
må modtageren have et støjtal så højt som 16
dB, og vi har stadig et S/N på 10 dB. Med
andre ord, det er ikke nok at angive støjtal
let alene som mål foren modtagers ydeevneEj heller er det nok med antenneklemspændingen for et vist S/N. For helt at kunne af-

Begyndersiden
Vi har bedt Erik og Old-Timer om at af
slutte modtageren snarest, så vi kan komme
videre med konstruktionen af en lille sender
—- nu må vi så se, om det hjælper. R e d .
— Nå, Erik, det gik jo meget godt med at få mod
tageren til at spille med det ekstra trin, vi snak
kede om sidst, hører jeg.
— Ja, men det var nu nødvendigt med et par
små ændringer, før det blev helt tilfredsstillende.
MF-forstærkeren
spillede
skam
fuldt
ud
tilfreds
stillende efter dit diagram, men det var ikke mu
ligt at kvæle det helt med styrkereguleringen.
— Hvad gjorde du så?
— Først prøvede jeg med en mindre modstand
fra katodemodstanden til plus, en 47 kohm 1 watt —
den sidder der endnu — men først da der kom en
220 kohms modstand fra skærmgitteret til stel, var
det muligt at blokere røret helt med 10 kohms po
tentiometret, således at selv de allerkraftigste sta
tioner forsvandt.
— Det lyder meget rimeligt, for der skal nok en
temmelig stor negativ forspænding på gitteret for
at
blokere
røret,
når
man
anvender
glidende
skærmgitterspænding, som det var angivet i mit
diagram. Hvad har du så ellers fundet ud af?
— Jo, selektiviteten synes jeg ikke er blevet
bedre med den ekstra MF-dåse, men modtageren
er meget rarere at have med at gøre, efter at det
er blevet muligt at regulere styrken. Det var nu
alligevel ikke særlig nemt at dæmpe de kraftige
stationer tilstrækkeligt ved at forstemme forkred
sen!
— Jeg tænkte nok, du ville synes om forbedrin
gen! Men nu tror jeg heller ikke, at der er meget
mere at hente i en så simpel opstilling. Når du med
tiden bliver mere kræsen, er det nok bedre at
bygge en helt ny modtager!
— Foreløbig tror jeg nu nok, at jeg klarer mig
med denne her! Men der er forresten lige en anden
ting. Jeg prøvede at sætte anodespændingen op,
men så opdagede jeg, at LF-triodens anode blev
rødglødende, og så kan du tro, jeg fik den sat ned
igen. Der var en af mine kammerater, der havde
fortalt mig, at modtageren ville spille meget kraf
tigere med højere spænding!
—• Gjorde den så det?
—• Næh, jeg synes ikke, der var nogen videre
forskel. Hvorfor var der iøvrigt ikke det?
— LF-styrken kunne vel nok blive en smule

OM S T Ø J gøre en modtagers evne til at modtage et
svagt signal, så man har en rimelig mulighed
for at kunne læse det, må man kende mindst
de to af følgende tre størrelser: Støjtallet,
følsomheden for eet eller andet signal/støjforhold, som regel 10 eller 20 dB, og bånd
bredden af hele modtageren. Dette må man
huske, når man diskuterer en modtagers føl
somhed, for det kan narre en del. F. eks. vil
en modtager med et støjtal på 2 dB og en
15 kHz båndbredde ikke være så god til at
læse et helt svagt signal på som en modtager

større med forhøjet anodespænding, men modtage
rens
følsomhed
bestemmes
jo
hovedsagelig
af
detektoren, og den er ret ligeglad. Man bør altid
køre sine apparater med den laveste spænding,
hvor
de
arbejder
tilfredsstillende.
Dels
formind
skes rørsliddet meget herved, og dels får man
mindre varmeudvikling, og så bliver det lettere at
få
oscillatorer
og
kritiske
afstemningskredse
fre
kvensstabile. Den tid, da man anvendte anode
spændinger på 300 volt eller mere, er forlængst
forbi. De rør, man bruger nu til dags, kører bedst
med et par hundrede volt eller mindre. Under alle
omstændigheder
skal
man
naturligvis
forhindre,
at en anode bliver rød, for så holder det rør ikke
ret længe! I din modtager er 150 volt sikkert fuldt
ud tilstrækkeligt til anodespænding.
— Det er vist også noget i den retning, den får,
og den spiller i hvert fald udmærket.
— Så kan vi vel med god samvittighed gå videre
til næste punkt på vort program, og det må vel så
langt om længe blive en lille sender, for du regner
jo nok med snart at få din licens?
— Det håber jeg da stærkt på, men foreløbig kni
ber det noget med morsningen. Nu, da jeg har mod
tageren, skulle det vel også nok komme.
— Desværre har jeg ikke haft tid til at få flik
ket et „godt diagram11 af en lille sender sammen til
dig, for en meget simpel sender, som man kan være
bekendt at gå i luften med, er nu slet ikke helt så
simpel at lave som en simpel modtager!
— Jeg troede, det var lige omvendt!
— Ikke når man, som jeg sagde, skal kunne være
sine signaler bekendt! Vi må jo blandt andet også
tage hensyn til naboerne —- det er skam en alvor
lig sag at forstyrre folks fjernsyn — de bliver noget
så hvidglødende, hvis Anders And pludselig for
svinder fra skærmen! Men der er jo også andre
slags forstyrrelser, man kan komme til at lave. Det
er f. eks. ikke særlig velset i P og T-kredse, at
man sender udenfor båndene. Sig mig forresten,
har du i grunden en absorptionsbølgemåler?
— Næh, hvad er det for en?
— Det er et lille, simpelt måleinstrument, som
P og T forlanger skal forefindes på enhver ama
tørstation, for at man kan være sikker på at sende
på — og i — det rigtige bånd. Før vi overhovedet
begynder at bygge en sender, må du hellere få
lavet dig sådan en!
— Er det nu også nødvendigt? Jeg kan da vel
høre senderen på min modtager, og den er jo kali
breret meget godt, så hvis jeg bare ikke kommer
(Fortsættes næste side).

med F = 5,5 dB og B = 6 kHz!! Det nytter
altså lige så meget at snævre båndbredden ind
som at gøre støjtallet lavt, endda således, at
for hver gang man reducerer båndbredden til
det halve, får man en følsomhedsforbedring
lige så stor, som hvis man havde reduceret
støj tallet med 3 dB. Derfor: En meget følsom
modtager har den mindste til formålet an
vendelige båndbredde, og så ringe egenstøj
som muligt.
I næste afsnit skal vi se på, hvilke ting der
har betydning for modtagerens støjtal.
(Artiklen sluttes i næste nummer).
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Tips -rubrikken
Også en form for målesender
For en nybegynder, der vil trimme en MF
op og ikke har noget videre grej til formå
let, er anviste diagram den hurtigste og efter
forholdene mest ideelle løsning.
Opstillingen kræver et glimrør, f. eks. 4687,
samt en mellemfrekvenstrafo på omkring
447 (det er endnu ikke prøvet her, om røret
kan gå længere op, men det kunne være in
teressant at høre nærmere herom fra de eks
perimenterende) .
Derudover kræves, som vist i diagrammet,
et potentiometer, nogle modstande og et par
kondensatorer.

Værdien af kondensatoren, der er benævnt
med C, kan svinge lidt, alt efter rørbrug, og
bør nok bestemmes (eksperimenteres!) i hvert
enkelt tilfælde.
A og
jord.

J

tilsluttes

henholdsvis

antenne og

Billigt, hurtigt lavet, og diagrammet uden
faldgruber — mere kan man vist ikke for
lange i en snæver situation!
OZ5NU.
***
MORSETRÆNER — MULTIVIBRATOR
Opstillingen er meget taknemlig at bygge
og virker med det samme, såfremt diagram
met følges. Pas på med loddekolben, husk
varmeshunt.
På grund af de små komponenter kræver
den jo meget lidt plads, den kan nemt være
i en af de små pilleæsker. (Alle modstande
er 1/4 W).
NB! Nøglen indsættes mellem punkt A
og B.
Medlem nr. 7779, Søren Larsen.

Transistortypen er ikke opgivet, men man
vil utvivlsomt kunne anvende de billigste,
der fås.
TR.

Begyndersiden
alt for tæt til båndgrænserne, skulle jeg da kunne
være sikker på at ligge indenfor!
— Sandsynligheden taler for, at du vil kunne
høre senderen på din modtager og det ikke eet men
mange steder —- såvel i som udenfor amatørbån
dene. Mange af disse signaler vil være meget kraf
tige, og hvordan vil du afgøre, hvilket af dem, der
er det rigtige?
— Det ved jeg ikke, men hvordan kan det være,
at jeg kan høre senderen flere steder, hvis den kun
sender på een frekvens?
— Der er skam ingen sender her i verden, der
kun sender på een eneste frekvens. Der vil nemlig
altid findes flere eller færre harmoniske, der frem
bringes af såvel oscillator som eventuelle doblertrin, og hvis PA-trinet kører hårdt i klasse C, vil
det give særdeles mange harmoniske. Disse skal
naturligvis helst dæmpes så meget som muligt,
men man kan aldrig få dem helt væk. Selv om
senderen iøvrigt kan siges at være helt i orden, vil
mange af de harmoniske gå særdeles kraftigt igen
nem på en modtager, der står lige ved siden af. Så
kommer der yderligere det til, at din modtager
oscillator også frembringer harmoniske!
— Der er jeg ikke rigtig med!
— Lad os tage et lille eksempel. Tænk dig, at
din modtager er indstillet på 3500 kHz, og at oscil

142

latoren derfor ligger på 3500 + 1700 = 5200 kHz.
Så vil der også være lidt anden harmonisk fra
oscillatoren, 10400 kHz, til at blande med, og hvis
der ligger et tilstrækkelig kraftigt signal nå enten
10400 + 1700 = 12100 kHz eller 10400 -4- 1700 =
8700 kHz, vil du altså høre det. Tænk dig så, at en
harmonisk fra din sender netop falder på en af
disse frekvenser, så vil du få et kraftigt fløjt i ho
vedtelefonen. Det kunne jo være, at senderen i vir
keligheden så lå udenfor båndet på en af følgende
frekvenser:
12100
12100
8700
8700

:3
:4
:2
:3

=
=
=
=

4040 kHz
3030 kHz
4350 kHz
2900 kHz

og i praksis kommer der mange flere „falske" fre
kvenser til, for vi må regne med alle mulige kom
binationer af begge oscillatorers harmoniske. Behø
ver jeg at sige mere?
— Uha, nej! Lad os hellere kigge lidt på det
absorptionsfrekvensmeter!
— Det er uhyre simpelt, for det består faktisk
bare af en afstemningskreds, som jo kun kan have
resonans eet sted. Hertil kommer blot en eller an
den simpel indikator, f. eks. en følsom glødelampe.
Sådan en må vi se at få lavet til næste gang.
(Fortsættes).

Mærkning på forpladen

Koaksialkredse

En mærkeseddel på en flaske med en ke
misk vædske falder af og til af grundet fug
tighed eller dårlig limning, og så står man
der og aner mange gange ikke, hvad flasken
indeholder, og så kan man jo godt smide den
væk. Et velkendt apotekertrick er at sætte
gennemsigtig tape over etiketteringen.
Et lignende trick kan man bruge, hvis man
f. eks. har en modtager med mange dreje
knapper og afbrydere, som vel selv den ind
viede kan have besvær med at huske funk
tionen af. Man skriver (evt. maskinskriver)
en lille seddel med vedkommende knap, af
bryder eller omskifters funktion, denne sed
del lægger man med teksten indad imod den
selvklæbende tape, og derefter klæber man
bare dette stykke tape på sin modtager ud
for den knap, afbryder eller omskifter, som
den skal angive funktionen af. Man sørger
for at trykke evt. luftblærer under tapen ud,
så kan man næsten ikke se tapen, men godt
nok den mærkning man har brug for. (Fig. 1).

En eller anden 70-cm interesseret amatør
kunne måske få brug for at konstruere en
koaksial- eller parallelliniekreds. Det er jo
så ikke givet, at formen med to cylindre an
bragt koncentrisk er den mest praktiske, i
hvert fald laves yderdelen lettest af plade,
der bukkes på sædvanlig vis, altså med skar
pe kanter. Her er så nogle formler, som ellers
kan være vanskelige at støve op. Det er na
turligvis den karakteristiske impedans, der
fremgår af formlerne!

Fig. 1.
Det kan også nævnes, at man kan købe
bøger med færdige transfers, der med lun
kent vand er lige til at føre over på forpla
den. Prisen på en bogfuld, hvor der skulle
være rigeligt til en amatørs levetid, er ikke
mange kroner (kan evt. købes eller bestilles
hos Radio Magasinet).
Skilte af metal fås jo også i handelen, men
— dels er de dyre, og dels kræver de jo en
fastskruning
i
forpladen,
hvilket
kræver
ulejlighed med et par skruer, boring samt et
par kedelige huller i forpladen, hvis man
ellers senere agter at bygge stationen om.
Punkterne ud for en omskifter vil man
måske gerne markere, og det gøres lettest
ved boring ud for hver kontaktstilling — dog
skal man kun bore lidt ned i forpladen, ikke
helt igennem — derefter fyldes f. eks. lidt
rød lak i hullerne, eller evt. forskelligfarvet
lak for f. eks. hvert bånd, eller for hvilken
funktion omskifteren nu dækker.
Det kan se meget elegant ud, og så er lak
ken ikke sådan at slide af, da den jo er for
sænket ned i pladen.
Finishen kan man gøre meget ud af, og det
vil jo faktisk også være synd, hvis man har
lavet en virkelig god modtager, at det ydre
ikke svarer til indholdet.
OZ5NU.
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Modtager for begynderen
Af Gregers Hansen.*)
Modtageren, som her skal beskrives, er
ikke som så mange andre blevet til efter lan
ge og svære overvejelser, men er lige ud af
landevejen. Det eneste, jeg tog hensyn til,
var økonomien — skoleelever er sjældent
rige. Modtageren er, som det ses af diagram
met, en udpræget begyndermodtager. Der er
faktisk ikke andet end ose., som kræver en
smule akkuratesse. Alle delene vil kunne
fremskaffes ved slagtning af 2 stk. BCL.
løvrigt er det ikke nødvendigt at bruge netop
de anførte rørtyper. Selvfølgelig skal katodeog g2-modstandene ændres i så tilfælde. Med
henblik på det økonomiske vil jeg lige næv
ne, at modtager + ensretter har stået mig i
20 kr.

Detektoren
er en normal gitterensretter med g2-regulering. Lt vikles efter behag første gang. Der
efter indsættes et mA meter i g2, og når man
varierer Vg2, vil man se, at strømmen stiger
næsten proportionalt med spændingen indtil
en vis spænding, hvor strømmen praktisk talt
ikke stiger mere. Lige i det punkt skal detek
toren gå i sving for at få størst forstærkning.
Som vist på diagrammet kan tilbagekoblin
gen afbrydes samtidig med, at en kortslut
ningskontakt over en kreds afstemt til mel
lemfrekvensen, der er 447 kHz, åbnes. Disse
kontakter anvendes, når detektoren skal bru
ges som MF-forstærker. Dette arrangement
har jeg lavet, fordi jeg er i færd med at byg-

HF-trinet.

ge en ekstra MF-forstærker med 2 rørs MF
og ECH3 som BFO og produktdetektor.

Antennen er koblet lavimpedanset uden
MF spærrekreds, hvilket ikke har medført
noget som helst „mærkeligt". I forkredsen
skulle nok have siddet en antennetrimmer,
og i min modtager sidder også en sådan, men
jeg har overhovedet ingen fornøjelse af den.
R3 er nok lidt stor, men den fandtes tilfæl
digvis på lager, så valget faldt altså på den.
50 kohm vil nok være mere passende. Kob
lingen til blanderen er ganske normal. Af
koblingen af anode og G2 skal som vist ud
føres grundigt.
Blanderen er ligesom HF-trinet ganske or
dinært. Ose. er ikke helt almindelig, det er
ikke som ellers en Armstrong men en Hartley. Hvorfor det netop blev en Hartley, var
for at gøre spolerne simplere, og så svinger
den også med det samme, hvis den er loddet
rigtigt sammen; det er også nemmere at re
gulere, hvor kraftigt den svinger. løvrigt kan
jeg ikke høre forskel, om udtaget er på 1/3
eller 1/2 af spolen.
*) Østervang 11, Maribo.
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Spolerne
er der ikke meget at sige om, de er altså ud
skiftelige, data findes i sept. OZ 61.
Jeg håber ikke, at 7AQ har noget imod, at
jeg låner hans data.
Stykliste:

R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13

1 Mohm
220 ohm
0,5 Mohm
potentiometer
10 kohm
1 Mohm
380 ohm
60 kohm
30 kohm
30 kohm
1 Mohm
10 kohm
1 kohm
25 kohm

C1
C2

500 pF variabel
100 pF keramisk

R1
R2
R3

20 nF
20 nF + 200 pF ker
5 nF + 200 pF ker.
som C1
som C 2
som C 3
som C4
som C 7
500 pF ker.
100 pF ker.
25 pF variabel
som Ca
4μF 320—350 V
elektrolyt
C18 400 pF ker.
C1 7
100 pF ker.
Cl 8 som C17

C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C 12
C12
C14
C1 5

A1, A2 tryk—træk afbryder sammenbygget m. R2

DRAKE 2-A
En modtager i klasse med Collin’s berømte
kommunikationsmodtagere er Drakes model
2-A. Jeg synes, den fortjener en omtale, da
den på mange punkter bryder med det tra
ditionelle.*)
Modtageren har 12 områder mellem 3,5 og
30 MHz, alle 600 kHz brede; den kan således
dække alle amatørbåndene plus fem områ
der udenfor. Båndspredningen er meget fin,
dels på grund af de kun 0,6 MHz brede om
råder, og dels fordi skalaknappen er kalibre
ret i kHz fra 0—40. Det sidste kan selvfølge
lig kun lade sig gøre, fordi VFO’ens frekvens
variation er liniær. Hovedskalaen er kalibre
ret for hver 10 kHz.
Diagrammet: Som HF-rør bruges en 6BZ6
pentode; gitter og anodekreds afstemmes ved
hjælp af en togangs drejekondensator, der er
ført separat frem til forpladen og benævnt
preselector.
Preselectorens
grundområde
er
5—10 MHz, de øvrige områder fremkommer
på den usædvanlige måde, at grundkredsen
shuntes med spoler på de tre højeste områ
der, og med kondensatorer på det laveste;
der er ialt fem områder. Afstemning af for
kredsene er uafhængig af frekvensafstem
ningen, disse må derfor tunes op for sig selv,
*)

Modtageren

minder

en

hel

del

om

Mosley’s

CM-1, beskrevet i OZ december 61. TR.

(Tværtimod — det er det, de er trykt i bla
det for! TR).
Ensretteren
er normalt kedelig. Den giver 200 V og ca. 30
mA og 6,3 V ved 0,6 A. Et godt råd: En ud
gangstrafo 4500/5 ohm, 4,5 W, giver ca. 6,3 V
ud, når man stopper 220 V ind på højohms
viklingen.

Brugen.
Såfremt den er loddet rigtigt sammen, vir
ker modtageren med det samme (næsten da),
når der bliver sat strøm på.
En god LF-forstærker hjælper kolossalt på
resultatet. Det første, man skal gøre sig klart,

på samme måde som en almindelig antennetrimmer. Som første blander bruges en 6U8,
her blandes alle signaler, så de falder inden
for den variable MF, 3,5 til 4,1 MHz. Oscil
latoren V2b er krystalstyret, et krystal til
hvert bånd. Fof xtal-frekvenser mellem 4 og
20 MHz svinger oscillatoren på grundfre
kvensen, over 20 MHz anvendes et overtone
kredsløb. Da 80 meter jo falder indenfor den
variable MF, er xtal-oscillatoren her ude af
funktion, mens første blander virker som et
ekstra HF-rør.
Anden blander, V3 6BE6, kan afstemmes
fra 3,5—4,1 MHz, VFO’en bestryger samtidig
området 3955—4555 kHz, hvorfor den resul
terende anden MF bliver 455 kHz. Da VFO’en
jo kun skal bestryge dette ene område, und
gås omskifter og paddingkondensatorer, der
jo altid har tendens til at forringe frekvens
stabiliteten. Spoleformen er af keramisk ma
teriale, og drejekondensatoren har ekstra
stor pladeafstand. Drake opgiver max. op
varmningsdrift til 500 Hz.
Tredie blander V4 er ligeledes en 6BE6,
dens oscillatorsystem er fast afstemt til 405
kHz, hvilket giver 50 kHz til tredie MF. Som
MF-trafo anvendes 4 afstemte kredse med
Tiøjt Q. Med en enkelt knap på forpladen kan
disse kredse afstemmes fra 47 til 53 kHz,
hvilket i forbindelse med den fast afstemte
BFO giver en fin og glidende sidebåndsaf-

når modtageren begynder at sige noget, er,
om man vil have FOSC højere eller lavere
end F-signal. Teoretisk er det ligegyldigt,
men det er rart at vide, at man ikke ligger
og roder ude på spejlet. Forøvrigt vil jeg
sige, at der både skal skala på forkreds og
osc.-afstemning.
Jeg kan på det varmeste anbefale synkrodynmodtagning af alle telefoni-signaler, alt
så også AM. Når modtageren har været varm
i et stykke tid, driver den ikke så meget, så
det
generer
ved
AM-synkrodynmodtagning.
Til oplysning for ubefæstede sjæle skal jeg
oplyse, at synk.modt. foregår ved, at BFO’en
startes og stilles i nulstød med det indkom
mende signal. Her vil det altså sige, at det
lige sættes over svingningsgrænsen, og så
foregår resten med hovedskalaen. Apropos
nulstød, hvorfor kan danske amatører dog
ikke finde ud af, at nulstød er max. ± 10 Hz,
og ikke, som mange åbenbart tror, d: 1 kHz;
dette gælder i særdeleshed ESB-folkene, som
er meget mere langsommelige at indstille på.
Så er der kun tilbage at ønske god fornøjelse.
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stemning. Ved hjælp af en totrins omskifter
kan selektiviteten varieres fra 2,4 til 4,8 kHz
ved 6 dB dæmpning.
Derefter følger to detektorer, en almindelig
diodedetektor til AM, og en produktdetektor
til ESB og CW. Sidstnævnte indeholder også
beaten, der er fast afstemt til 50,0 kHz. Efter
detektorerne følger en omskifter, så man
kan vælge enten den ene eller den anden.
Herfra går LF-signalet til 1. LF-trin og vi
dere til udgangsrøret.

spænding tilføres de AVC-regulerede rør,
hvorved disse blokeres. Potentiometrets kol
de ende er også ført ud på bagflangen, dette
giver mulighed for at blokere modtageren
med en brydekontakt i antennerelæet, på
senderens T-R omskifter, eller, hvad jeg sy
nes er endnu smartere, med nøglens bagkon
takt. Blokeringen virker øjeblikkelig, idet
den er uafhængig af AVC’ens tidskonstant.
Der benyttes dobbeltensretning i den ind
byggede netdel. Anodespændingen er usæd-

AVC’en virker på fire rør, hvoraf MFrøret V5 får sin AVC-spænding direkte fra
AVC-dioden, hvilket resulterer i en meget
lille opladetid, ca.100 μsek. Dette bevirker,
at kortvarige støjimpulser har tendens til at
blokere modtageren, altså en form for støj
begrænsning. I min egen modtager benytter
jeg et lignende system, bare lavet noget an
derledes, og det er en overordentlig behagelig
øreskåner; man slipper helt for knas og knæk
i hovedtelefonerne, til gengæld kan man
selvfølgelig heller ikke høre modparten, men
det kan man jo alligevel ikke, for støjen er
som oftest mange gange kraftigere end sig
nalet.
HF-røret, 1. og 3. blander er også AVC
regulerede, men her er afladetiden variabel,
nemlig 0,05 og 0,75 sek. beregnet for hen
holdsvis AM og ESB/CW. Denne AVC-ledning er ført ud til en klemme på modtage
rens bagflange, hvilket giver mulighed for
at øge tidskonstanten ved at hænge yder
ligere blokke på. AVC-udtaget kan selvføl
gelig også bruges til styring af en VHF-converter etc. AVC’en er ikke forsynet med af
bryder.
Modtagerens HF-styrke kan også regule
res manuelt ved at lægge en variabel spæn
ding ind på AVC-ledningen. Som ensretter
anvendes en lN34-diode.
T-R omskifteren afbryder HF-styrkepotentiometeret fra stel, således den fulde negative

vanlig lav, kun 150 volt. Den negative spæn
ding er 18 volt. Strømforbruget er kun 40
watt mod de sædvanlige 70—100 watt for
modtagere af denne størrelse, men det be
tyder mindre varmeudvikling, og deraf føl
ger bedre frekvensstabilitet. Der er ingen
stabiliseringsrør
i
modtageren,
fabrikanten
angiver den maksimale drift til 100 Hz ved
10 % netspændingsvariation.
Modtageren er forsynet med S-meter. Af
ekstraudstyr
kan
leveres
krystalkalibrator
og Q-multiplikator for tilslutning til 2. blan
ders anodekreds (455 kHz). Modtageren vejer
kun 7,5 kg og måler ca. 30X17,5X22,5 cm.
I staterne koster modtageren 270 dollars,
hvilket er rundt regnet det halve af, hvad en
tilsvarende Collins koster.
Desværre tillader prisen nok ikke, der
kommer mange i brug på OZ stns — suk suk.
OX3BL.
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MÅ VI MINDE OM
at der stadig er et stort behov for konstruk
tionsartikler, og at konstruktøren — udover
det sædvanlige honorar — oven i købet risi
kerer
Og

så

at
er

hente
der

en

ekstra

apparatkasser

klatskilling
til

hjem.

næste

kon

struktion — se OZ marts 1962.
RED.

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA

Endelig vil jeg gerne sige, at man ikke skal føle
sig altfor bundet af de opgivne mål, enhver har jo
lov at benytte de materialer, der er for hånden.
Der er flere muligheder for at nå samme resultat,
man skal bare gennemtænke alle detailler, inden
man går i gang.

En viklemaskine til
transformatorer

(Fortsat fra forrige nummer).
Den skal være så stor, at rullen ikke løber løbsk,
men ikke større, end at den frie, ubesværede tråd
føring kan finde sted. Tråden kan uden besvær
ledes fra trådrullen op til vikleapparatet gennem
øjekroge, der kan købes hos enhver isenkræmmer.
Til slut vil jeg påpege, at det er meget behageligt,
om man kan aflæse antallet af viklingen. Hertil
kan bruges et lille tælleapparat som vist på teg
ningen. Apparatet kan fås hos firmaet Willy Grib
& Co., Bredgade 34, København. Prisen for en fir
cifret tæller er kr. 30,00, for en femcifret kr. 32,00.
Husk ved eventuel bestilling at forlange fircifret
eller femcifret med nulstilling og drev i højre side.
Placeringen af tælleren sker ved at udbygge en
lille plade på sidestanderen af viklemaskinen og
forbinde tælleren til viklepinolen med en lille bøs
ning.
Synes man, det går for langsomt med viklingen,
ja, så har man jo den mulighed at sætte tempoet op.
Det sker bedst ved at erstatte maskinens håndhjul
med et lille tandhjul og derefter placere et større
tandhjul i forbindelse med håndtaget på en udbyg
ning på sidestanderen. Man må så huske, at vikle
retningen bliver modsat, hvorfor man må bevæge
håndtaget den anden vej, hvad naturligvis også kan
blive en vane.
Og endelig er der det med at lade en motor
trække vikleren. Da en motor normalt løber 1400
eller 2800 omdrejninger i minuttet, må der indføres
tandhjulsudveksling
eller
snorløbsudveksling,
da
man ikke kan styre det store antal omdrejninger.
Men det må nu stå enhver frit for.

Fig. 5.
En meget vigtig ting ved vikling af transforma
torer er, at tråden og trådrullen er under kontrol.
Rullen må ikke løbe videre af sig selv, når der ta
ges ledningstråd fra den. En god men primitiv
måde at undgå dette på er, at lade et stofbeklædt
brædt, der har hele rullebredden, virke som bremse.
Brædtet kan belastes med en mere eller mindre
tung genstand. På figuren er et lod anbragt som
bremse. Man lægger mærke til, at tråden går lidt
ned fremover for at gå fri af brædtets skarpe kant.
Føringen
foregår
ved
passering
gennem
blanke
jernøsken.
Ved første øjekast og gennemlæsning kan det
godt
synes
meget
indviklet
og
tidkrævende
ait
lave sig det her konstruerede vikleapparat, men i
virkeligheden er det en meget let konstruktion,
som man kan have meget glæde af. Det er min
erfaring, at det kan betale sig at have specialappa
rater stående til ofte forekommende ting. Man går

Maskinen med trådføreren set fra oven.
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lettere i gang med opgaverne, når værktøjet står
fremme, end hvis man først skal foretage en masse
primitive opstillinger, og endelig får man jo også
en del erfaring netop ved arbejdet med sin special
maskine, som så kommer en til gode næste gang.
For den, der ikke mener sig i stand til at bygge
en speciel viklemaskine, vil jeg til slut beskrive en
anden fremgangsmåde til vikling af trafoer, som
måske falder nemmere.

Man går ud fra den almindelige håndborema
skine, som i reglen har et fast håndtag på siden.
Dette afskrues, og en tap med det til håndtaget
svarende gevind iskrues i stedet. Herved vil man
være i stand til at spænde håndboremaskinen op i
en skruestik. Tegningen fig. 6 viser maskinen an
bragt i skruestikken -set ovenfra. Drejeskiven (den
med tænderne) ligger altså i vandret position, og’
skruestikken ses som følge deraf ikke på tegningen.
Bruger man som spoleform den i foregående kon
struktion benyttede form over trækerne, så skal
der i stedet i dette tilfælde bores hul gennem hele
trækernens længderetning. De fleste mindre bore
maskiner går kun til 6 mm bor, og man må derfor
gå ned til en aksediameter på 6 mm. I fig. 6 b ser
man aksestykket påsat en stopring med en lille
medbringertap. Aksens længde bestemmes af trans
formatorens længde, og når viklingen er skudt ind
på plads, sættes b fast i boremaskinens patron, og
stopringen skydes så langt ind mod formen, at den
dels virker som medbringer og dels sørger for, at
der ikke bliver for meget sideslør.
Samtidig
med
opspændingen
i
skruestikken
er
indspændt en rund 6 til 8 mm stang, der er bukket
nogenlunde som vist på tegningen. En lille rulle d
med rille og med et hul svarende til stangen c vir
ker som trådfører og kan styres af fingrene. Trå
den kommer lodret nedefra og går vandret ind i
spoleformen.
Hele
opstillingen
kan
virke
meget
tilfredsstillende og kan anbefales i mangel af bedre
viklemaskiner.
6PA.

***
Nu kan man også lodde på rustfri stål.
Firmaet Buch & Holm, Sølvgade 34-36, Køben
havn K, fører forskellige EPATAM flydende tin
pastaer, der gør lykke hos industrier og i værkste
der, hvor man har fortinnings- og loddearbejder.
Her vil jeg særlig fortælle om EPATAM flydende
tinpasta med kodebetegnelsen PLF/73/11, det eneste
tinprodukt i verden til universel og umiddelbar
fortinning og lodning. Med denne tinpasta er det
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nemlig blevet ligeså let at fortinne-og lodde rust
fri stål, som det er at fortinne og lodde hvilket
som helst andet loddebart metal, og lodningen bli
ver så stærk, at man ikke kan vriste de loddede
emner fra hinanden. Man kan fortinne og lodde
umiddelbart på rustfrit stål af alle legeringer uden
foregående afrensning og bejdsning.
Brugen af dette produkt vil ændre vanerne i man
ge tilfælde ved vanskelige lodninger. Som sagt kan

man også fortinne og lodde andre metalsorter med
PLF/73/11, men til andre metalsorter vil det være
mere økonomisk at bruge et af de andre mere pris
billige EP ATAM tinprodukter.
Vi har på Teknologisk Institut haft lejlighed til
at se de meget fine lodningsresultater. Blandt an
det forevistes fortinning og lodning af rustfrit stål
og rustne genstande lige taget fra en skrammel
bunke, og alle resultater var meget fine. Tinpasta
en leveres med 40 °/o tinindhold, og denne pasta er
lige så god som den med meget højere tinindhold.
Prisen er kr. 38 pr. kilo, det kan synes højt, men
da varen er meget drøj, er det alligevel billigt.
Mindre portioner i tuber fås også.
Tinnet presses ud på emnet og pensles jævnt ud.
Ved hjælp af en almindelig loddelampe eller gas
flamme opvarmes det påmalede tin, og ligeså snart
det påmalede er helt smeltet, aftørres fortinnings
stedet med en tør klud — altså endnu mens tin
net er varmt. Resultatet er en fin, blank fortin
ning.
Ved
almindelig lodning
trykkes lidt
EPATAM tin på loddestedet, loddekolben sættes på, så
begge emner, der skal sammenloddes, bliver op
varmet, herefter er lodningen færdig.
6PA.

***
Philips har haft et stort år.
Philips Industri og Handels A/S har udsendt sit
regnskab for året 1961. Det er interessant gennem
tallene at erfare, hvilken stor virksomhed det dan
ske Philips egentlig er. Indtægterne har i det
svundne år været oppe på godt 218 millioner kr.,
hvortil er forbrugt af færdigvarer og råmaterialer
130 millioner kr.
Der er udbetalt til lønninger 32 millioner, og til
renter og reklame er medgået over 17 millioner,
medens der alene til told og afgifter er erlagt mere
end 29 millioner kr. Årets overskud er på 5.978.000
kr., og heraf bruges til skatter 2.717.000 kr. Der
udbetales til aktionærerne 8 %, hvilket svarer til

Er det her, der bor en radio
amatør?
Ja, det er mig!
Så er det altså Dem, elendige
kryb, der ødelægger vort fjern
syn, så propperne knalder, og
der lugter i hele stuen. Det er
Dem,

der

får

gadelygterne

til

at

flimre og sætter køleskabet ud
af funktion! Det er Dem, bandit,
der får vort kære Radio Merkur
til

at

hoste

og

læspe,

så

man

ta’r fejl af annoncerne.

Ved OZ5AC.
OZ, nr. 1,
løsdele, både
20/
mellem
1
medbragt.

24. årg. 1952. Amatørannonce: Radioondt og godt, foræres væk 15/1—
19,00
og
21,30.
Emballage
bedes
OZ4FT.

OZ, nr. 1, 24. årg. 1952. Carlsen fra »Flying
Interprise« Den modige, danske kaptajn, der i et
par uger var samtaleemne over hele verden, og
som desværre ikke fik sit skib med i havn, er
den
kendte
kortbølgeamatør
W2ZXM.
Mange
danske amatører har haft forbindelse med Kurt
på 10 meter, bl. a. OZ7EH og OZ3Y.
Sammen med sit gode skib mistede W2ZXM sin
selvbyggede
en
kW
amatørstation,
som
var in
stalleret på »Flying Interprise«.
OZ, nr. 3, 24. årg. 1952. En opfindelse, som vil
revolutionere
forstærkertekniken.
En
opfindelse
af
den
allerstørste
betydning
for
radio-,
tele
visionog
forstærkerteknik
er
gjort
i
USA af
videnskabsmænd
ved
verdens
største
svag
strømslaboratorium,
THE
BELL
TELEPHONE
LABORATORIES,
som
drives
i
fællesskab
af
Western
Electric
og
American
Telephone
and
Telegraph Company.
Opfindelsen er intet mindre end en erstatning
for radiorøret, men vel at mærke en erstatning,
en samlet forrentning af egenkapitalen på 4.9 %.
Når man har set de sidste års store industri- og
skibsudbytter, må man erkende, at Philips lægger
an på at sælge sine varer til rimelige priser, at
man ønsker at konsolidere sig, og at man anvender
betydelige beløb til forskning.
Med regnskabet følger samtidig en beretning for
Philips Fond af 1958. Fondet har for året 1962 for
delt 50.800 kr. på 7 bevillinger. Pengene går til
videnskabelige formål.
OZ6PA, Poul Andersen.

t

som på væsentlige punkter langt overgår radio
røret.
Opfindelsen er baseret på det velkendte fæno
men,
at
visse
halvledere
med
krystalstruktur
kan virke som ensretter, den bedst kendte form
er
krystaldetektoren
i
et
krystalapparat.
Som
bekendt kunne det første radiorør også kun bru
ges som ensretter, først ved opfindelsen af styregitteret kunne det også bruges som forstærker.
Man
må
dog
ikke
heraf
.drage
sammenligning
mellem virkemåden i et radiorør og en transi
stor, som den nye forstærker er blevet døbt af
dens opfindere. Den virker nemlig ud fra helt
andre principper end et radiorør, og en af op
finderne
diskuterede
bl.
a.
med
professor
Niels
Bohr
for
at
finde
frem
til
en
tilfredsstillende
videnskabelig
forklaring
på,
hvorfor
en
transi
stor overhovedet er i stand til at virke som for
stærker.
Den største, nuværende mangel er dog, at den
ikke kan købes, idet hele produktionen anvendes
i USA’s forsvarsindustri, men den dag kommer,
da vi alle lærer transistoren nærmere at kende.

OZ7Z.

Kære 6PA.
Må jeg være med i diskussionen om brevkassens
berettigelse i OZ?
Personligt mener jeg, at brevkassen skal beva
res, idet den ganske afgjort opfylder ønsker fra
mange; især for nye amatører, der her får de op
lysninger, der mangler i det tilgængelige læsestof.
Og man kan vist godt sige, at 2KP gør det på en
måde, så det straks fattes. At der til tider mang
ler spørgsmål, behøver ikke at være tegn på, at
brevkassen
ikke
er
berettiget,
tværtimod.
Tiden
for besvarelse er fin. Den ene gang, jeg har be
nyttet brevkassen, gik der fra 25. til næste OZ den
15.
Kan det gøres hurtigere på denne måde? Så
Nemo’s — hvem han så end er — viden derom er
ikke
meget
bevendt.
Samme
Nemo’s
regnestykke
kunne
godt
have
været
sparet,
for
brevkassens
typestørrelse er den samme, som det meste af det
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øvrige stof. Skal der udelades noget i OZ, burde
det være stof som det, Nemo leverer. Jeg tænker
på „Skrønen" i samme OZ! (Sælg den til et vittig
hedsblad, hvis der da er nogen, der vil købe den).
Jeg har selv brugt flere af besvarelserne, og jeg
ved fra flere, at det er populær læsning for mange.
Det er rigtigt, at OZ er blevet et større og bedre
blad; måske det bedste amatørblad der findes, men
lad os få artikler for amatører og ikke for profes
sionelle. Jeg tænker på artikler som parametriske
forstærkere og lignende. Det, der bedes om, er let
fatteligt
stof
og
konstruktionsbeskrivelser.
Det
er
stadig de samme hjertesuk, der høres: „Vi savner
noget om antenner, — længder, — afstemningsled,
— feedere, — forholdsregler ved BCI og TVI, noget
der er prøvet og er til at tage på". Der må da være
nogle, der kan fortælle og tegne derom, uden at
det er for højtravende.
Lad os få det i stil med 2KP’s svar, og jeg tror,
det vil blive hilst velkommen.
Vy 73 de OZ3JR, Eeni.

Jeg beklager, at brevhovedet på OZ5NU’s arti
kel ikke blev placeret ned under selve teksten. Det
blev ønsket i korrekturen, men desværre faldt ret
telsen ud. Fejlen er altså min, eller rettere, jeg
hæfter for den, og som sagt, jeg beklager meget.
Forøvrigt finder jeg det forkert, at 5NU tager HB
til indtægt for sine synspunkter. Hovedbestyrelsen
har vedtaget, at brevkassen ikke gennemsnitlig må
fylde mere end to sider i hvert nummer. Om brev
kassens kvalitet eller om dens berettigelse har der
ingen diskussion været.
OZ6PA, Poul Andersen.

***
Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetllladelser.

B
Svar til OZ9H om brevkassen og anonymitet.
OZ9H kerer sig i april OZ over en ukendt skri
bent, som kritiserer brevkassen, og som OZ9H ud
trykker det: ikke tør lægge navn til.
Da der synes at herske fuld enighed i HB såvel
som relativ enighed mellem OZ9H og mig (mange
tak!), må det vel være mig tilladt at meddele O.Z9H,
at al korrespondance med ledelsen kræver anført
såvel medlemsnummer som navn.
Således har også jeg, der er skribent til omtalte
indlæg, afgivet såvel medlemsnummer, call, navn,
adresse — alt maskinskrevet i indlægget!!!
Derudover har jeg, med pen, og for nemheds
skyld, undertegnet indlægget:
Nemo, hvilket er
nemmere at skrive end hele mit navn — samme
betegnelse har jeg løvrigt brugt i en del artikler
i tidligere numre af'OZ.
Undertegnede har således ikke under nogen som
helst omstændighed søgt at skabe sig anonymitet
— tværtimod.
Men da den ærede landsformand ikke har fundet
det nødvendigt at angive medlemsnr., call o. s. v.,
bunder det jo nok i den kendsgerning, at der her
sker fuld enighed i HB, og jeg er af den forme
ning, at det samme er tilfældet amatørerne imel
lem (i hvert fald de spørgende).
OZ9H skriver, at OZ2KP, der jo gør et godt
stykke arbejde, ikke kan arbejde gratis. — Hertil
kan siges, at OZ2KP vel får samme betaling for
sit stof til OZ, som OZ’s andre tekniske forfattere,
undertegnede inclusive.
Mine påstande i marts OZ er uangribelige, hvad
enhver, der har et målebånd eller en skydelære,
kan overbevise sig om — yderligere er OZ2KP jo
selv fremkommet med udtalelsen om, at der har
henligget stof for et halvt år, så jeg kan ikke se
andet, end at brevkassen har overlevet sig selv,
i hvert fald i sin nuværende form.
Derimod er det foreløbig mig, der er kommet
med forslag, hvilket jo også fremgår af min arti
kel i marts OZ. — Kan OZ9H finde på bedre, ja,
så bøjer jeg mig dybt i støvet.
Bortset fra denne korrektion og div. betragtnin
ger, så havde man ventet OZ2KP’s eget svar på
marts indlægget. — Da et sådant endnu ikke er
fremkommet, må jeg jo betragte tavsheden som en
anerkendelse.
Vy 73, Niels Mortensen,
E. D. R. 5591. OZ5NU.
Niels Mortensen, Ellestykket 27, København SV.
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Nye tilladelser:
OZ2AP,
E.
H.
Christensen,
Gentoftegade
85,
Gentofte. (Genudstedelse).
OZ3LT,
7993,
L.
Sottrup-Jensen,
Frodesgade
110 A, Esbjerg.
OZ5IM, 8422, A. J, Mortensen, Vestermarksvej
47,
København
S.
(Genudstedelse.
Tidligere
adresse Assens pr. Mariager).
OZ7LY, fru E. S. Jensen, Gøhlmannsvej 29, 1.,
Kolding.
(Genudstedelse.
Tidligere
adresse
Kronprinsensgade 11, Odense. Tidligere navn
Christensen).

Inddragelser:
OZ1NE, N. A. Ejstrup, Grønnemose Allé 45,
København NV.
B
OZ2GB,
V.
H.
Andreasen,
Gallemarksvej
89,
Næstved.
B OZ2OO, H. O. H. Ohlsson, Ordrup Jagtvej 50, 1.,
Charlottenlund.
B OZ3AL, H. P. Lassen, Primulavej 19, st., Næs
tved.
B OZ3MO, O. J. Mogensen, Søndergade 24, Vejle.
B OZ3OA, O. W. Andersen, Thonbogade 7,
Horsens.
B OZ3SU, F. Petersen, Lyngvej 8, st. tv., Lyngby.
B OZ4AW, A. O. E. Wissing, Åkjærsallé 5, Esbjerg.
B OZ4Y.Z, H. B. Rønne, Nygårdsvej 6, Skjern.
B OZ5BI, K. Birch, Slotsherrensvej 61, Vanløse.
B OZ5FM, Sv. E. Andersen, Bynkevangen 11,
Virum.
B OZ5GO, G. Olsen, c/o Andreasen, Lærkevej 41,
Kølvrå.
B OZ5JU, E. U. Jensen, Vesterled 8, Horsens.
B OZ5MH, B. Møhl-Hansen, Poppelvej 13, Allerød.
B OZ6KG, L. N. E. Gustafsson, Fiskedamsvej 13,
2. th., København Ø.
B OZ6LC, L. R. Christensen, Konvalvej 14, 1. th.,
Ålborg.
B OZ7AZ, A. E. Maack, Terndrup.
B OZ7CK, L. E. Holbrok, Holtegade 12, 3., Kbh. N.
B OZ7HW, H. H. Worsøe, Silkeborggade 29, 5. tv.,
København Ø.
C OZ7LH, L. Holmark, Kr. Koldsvej 39, Åbyhøj.
B OZ7QQ, B. N. Roer, Grusbakken 8, Dragør.
C OZ8BA, K. M. Christiansen, Listedvej 34,
1.,
Kastrup.
B OZ8HB, H. B. Jensen, Strandvejen 66, Hjerting.
B OZ8KS, K. Svenningsen, „Stenhøj" pr. Norup st.
B OZ8KT, K. E. Thomsen, Heltzensgade 10,
1.,
Odense.
B OZ8TR, T. R. Andersen, Valløesgade 13, Vejle.
B

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department
OZ8HT beder os
fortælle, at han har haft QSO med LX1FA, som
meddelte, at han aldrig kørte CW, men alligevel
modtog en del QSL-kort fra danske amatører for
forbindelser på CW.
Såfremt man derfor hører opkald fra LX1FA på
CW, kan man være klar over, at det er en pirat,
og så lade ham passe sig selv.
Mike, G3JFF,
skriver, at han var aktiv fra Fiji-øerne under den
sidste BERU-contest som VR2EA, og at han vil
være i gang fra Gilbert & Ellice Islands den 28.
maj og 4. juni på frekvenserne 14050 og 21050 kc/s.
QSL via GW3LQP.
I august
sidste år blev et forslag fremført for det ameri
kanske senat, som, såfremt det går igennem, vil
gøre det muligt for amatører fra andre lande end
USA for en periode op til 3 år at være aktive
indenfor USA’s grænser.
Det forventes, at forslaget vil blive diskuteret i
kongressens næste samling.
WBCN.
Under henvisning til de ændrede politiske for
hold i Sydafrika er det blevet bestemt, at WBCNdiplomet kun vil blive udstedt på forbindelser op
nået senest den 31. maj 1962.
OZ7YH og 70F
blev nr. 15 og nr. 21 i TOPS Contesten med hen
holdsvis 290 og 60 points.
Denne contest, der afholdes hvert år den 3. søn
dag i dec., løber kun på 80 m.
Og så er der
fone-afdelingen af EDR’s 35-års jubilæumstest,
finder sted førstkommende lørdag og søndag den

som

C OZ9EA, E. Andersen, Oehlenschlægersgade 58,
København V.
C OZ9ED, E. Dyhr, Rolighedsvej 22, Nørresundby.
B OZ9EM, E. V. Madsen, Bredgade 116, Skjern.
B OZ9KL, E. Simonsen, Eldervej, Breidablik,
Skaade pr. Højbjerg.
C OZ9NJ, N. C. Jensen, Dammens Vænge 51,
Brønderslev.
B OZ9NU, K. G. N. J. Kressner, Langdyssen 1,
Herlev.
C OZ9SD, H. F. Skardhamar, Stokrosevej 2, 2.,
København S.
B OY1P, P. O. R. Poulsen, Klakksvik.
Ændring af kaldesignal:
B M. H. Andreasen, N. Finsensgøta 23, Thorshavn.
Kaldesignal OY9RJ ændres til OY8MR.

19. og 20. maj. Regler
Fyr op under watterne.

findes

i

febr.

nr.

af

„OZ“.

Internationalt amatørstævne
ved Bodensøen.
Den 23. og 24. juni 1962 indbyder DARC-OV Konstanz til internationalt amatørstævne i den smukke
by ved Bodensøen.
Det
centrale
samlingspunkt
er
Konzil-bygningen
ved havnen. Her har stævneledelsen sit kontor, og
her er stævnestationen indrettet.
I den underste Konzilsal finder begge dage en
udstilling sted af amatørapparater og komponenter.
For licenserede udenlandske amatører, som øn
sker en mobil tysk sendelicens i stævnetiden, ud
steder
en
tilstedeværende
befuldmægtiget
fra
Deutsche Bundespost den tidsbegrænsede tilladelse.
Stævnestationens kaldesignal er DL0IM.
Henvendelser
vedrørende
indkvartering
rettes
til
„Verkehrbiiro,
Konstanz“
mrk.
„Funkamateur-Treffen 1962“.
På en formløs henvendelse sender nævnte bu
reau et tilmeldelseskort.
Programmet for stævnet er følgende:
Lørdag den 23. juni:
Kl. 9.00 DL0IM QRV 80 m.
Kl. 10.00 åbning af amatørudstillingen.
Kl. 14.00—16.30 mobiltest (kort udleveres).
Kl. 19.00 DL0IM QRT.
Kl. 19.30 velkomst ved stævneledelsen.
. KL 20.00 HAM-fest (dans) i øverste Konzil-sal.
For officielle gæster og repræsentanter for uden
landske
amatørorganisationer
finder
om
lørdagen
en modtagelse sted hos Konstanz overborgmester.
Søndag den 24. juni:
Kl. 9.00 DL0IM QRV 80 m.
Kl. 9.30—12.00 80 m mobil rævejagt (3 ræve).
Kl. 10.00—12.00 80 m rævejagt til fods (2 ræve).
Kl. 15.00 præmieuddeling for rævejagterne.
Kl. 18.00 amatørudstillingen afsluttes.
Kl. 18.00 DL0IM QRT.
Alle oplysninger fås løvrigt ved henvendelse til
„DARC-OV Konstanz"
Ing. R. Kiihne.
Konstanz 3.
Mittelweg 12.
Deutschland.
Spærrekredse til W3DZZ kan leveres på bestil
ling. Modtager „Drake 2 B“ kan leveres direkte fra
Amerika
til
yderst
favorabel
pris,
såfremt
til
strækkelige bestillinger opnås. Oplysninger fås ved
henvendelse til Tr. Department.

Rettelse til listen for februar d. å.:
B OZ5EA, K. E. Andersen. Adressen rettes til
Skovmose Allé 64, Hareskov.
Ændring fra kategori B til kategori A.
A OZ7FN, F. S. Hansen, Holstebrovej 54, Herning.
A OZ9JB, J. Badstue, Kastrupvej 168, Kbh. S.
Ændring fra kategori C til kategori B.
B OZ3CA, H. A. Nielsen, Åsen 21. Bagsværd.
B OZ4DA, C. V. Jensen, Fårtoftevej 74, Thisted.
(Tidligere adresse: Møllevej 27, Thisted).
B OZ4OD, O. Dybdahl, Bjergegade 4, Ølgod.
B OZ6SD, S. C. Kristiansen, Store-Nustrup.
B OZ9KK, K. Pedersen, Arnold Nielsens Boule
vard 34, 3., Hvidovre.
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Alan, VK3CX,
meddeler, at han har loggen fra VK9AD, Norfolk
Island, og at adresseret kuvert og IRC vil sikre
100 °/o QSL.
Antennemanden
G5RV har planer om at tage til Andorra i foråret
eller sommeren sammen med F7GX for en uge
eller to.
Eric, ST2AR,
er nu påny i luften efter et af de sædvan'ige admi
nistrative QRT’er. Der er mulighed for, at han vil
komme til at skifte kaldesignal, og har valget mel
lem 6T2AR eller 6U2AR.
RSGR skriver,
at man har udpeget ny Certificat manager, og at
valget er faldet på G3NBC.
Afgiften er som hidtil 7 sh. for RSGB’s certificater. Empire DX-certificatet kan kun opnås af så
danne, der har været medlem af RSGB i tre år,
på det tidspunkt ansøgningen indsendes.
På Wallis Isl.
vil FK8AS sammen med VK3AHO
sidste uge af maj eller første uge i juni.

starte

op

i

den

For de, der
som jeg, stadig mangler kort fra Korsika — trods
utallige forbindelser — er der nyt håb, Idet DL9PF
har planlagt et 3 ugers ophold der, begyndende den
9.'juli. Han vil være ledsaget af DL5HI ex K9PHD.
Bhutan.
Den Indiske amatør club arrangerede i sidste uge
af april en dx-pedltion til Bhutan AC5. Et meget
detaljeret
arbejdsprogram
nåede
os
før
starten.,
men desværre hjalp det os ikke meget.
Man havde glemt at instruere operatørerne om,
hvorledes der skal arbejdes, når et så eftertragtet
prefix kommer i luften.
Betjeningen var meget omstændelig, og i lange
perioder
kaldtes
udelukkende
W/K-stationer.
Dette
er jo ikke ukendt fra andre expeditioner, men er
ejendommeligt
her,
hvor
operatørerne
var
licenserede VU-amatører.
W4BBP’s verdensexpedition, som vi tidligere har berettet om her i
rubrikken, er nu startet, og han har i april måned
befundet sig i Europa. Nu går turen syd og øst over.
Cocos (Keeling) Isl.
er hørt her i Europa repræsenteret ved VK9LA,
men man skal lytte godt efter hans 20 w-signal,
der
almindeligvis
dækkes
af
øst-europæisk
QRM.
Frekvens ca. 14015 kc/s.
SM5LL
venter at blive den første Skandinav, der passerer
300-mærket på DXCC-listen. Han har, da dette
skrives, 298 bekræftet.
PIRAT?
Den pirat, som den 26. april 1962 kl. 11,00 GMT
på 14.172 Mc har haft forbindelse med VE8GE, kan
få QSL-kortet tilsendt ved henvendelse til O.Z2EN,
og for fremtiden vil jeg gerne selv lave mine for
bindelser.
Vy 73 de OZ2EN.
Medlem nr. 4667.
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Efter bemærkningen i sidste OZ angående QSLmanagere, er vi blevet bedt om lidt nærmere at
gøre rede for, hvorledes man går frem, når der
bedes om QSL via den ene eller anden amatør.
Ideen med QSL-managere er i sin tid opstået for
at gøre det muligt for amatører, der var bosid
dende på fjerne og vanskeligt tilgængelige steder,
at kunne komme til at sende QSL-kort. Når kor
tene skulle sendes over lange afstande, ville det
koste alt for meget i porto, hvis de skulle sendes
enkeltvis. Langt lettere og billigere ville det na
turligvis være, hvis kortene blev sendt fra en
mand, der boede i det område, hvor de fleste mod
tagere boede, samtidig ville det gå hurtigere med
ekspeditionen, og mange flere af de kort, der
skulle ud til DX-stationen, ville komme frem. På
denne måde kunne DX stationen nøjes med, med
regelmæssige mellemrum, at sende sin log til ma
nageren, der så måtte afholde udgifterne ved den
videre fordeling. Det kunne han naturligvis ikke
være tjent med, hvorfor bolden gik videre, således
at modtageren selv må sørge for også at betale
returportoen.
Nu er, af gode grunde, langt de fleste QSL-ma
nagere boende i USA, og da der derovre, ikke som
her, findes en QSL central, der ekspederer udgå
ende, men kun indgående, kort, kan man Ikke spa
re penge ved at sende kortet direkte derover og så
bede om at få det retur gennem centralen. Det vil
koste ham lige meget, om kortet skal sendes di
rekte til modtageren eller til QSL centralen i det
samme land. Man må derfor sammen med QSL kor
tet også sende tilstrækkelig porto til, at man kan få
et kort tilbage. For at lette arbejdet og samtidig
mindske chancen for fejl, vil mange managere til
lige have en svarkuvert vedlagt. Svarportoen beta
les lettest ved at vedlægge et vist antal Internatio
nale svarkuponer, alt efter om man ønsker QSL
kortet returneret med luftpost eller med tog og/
eller skib. Hvor meget, der skal brbuges, kan man
f. eks. se i Call-Booken, eller få oplyst på post
huset. En svarkupon købes på posthuset og koster
pt. 90 øre, og den gælder som betaling for et brev,
der sendes på almindelig måde. Ønskes der luft
post, skal der normalt to eller tre til, afhængig af
vægt. Husk i den forbindelse at meget af den let
teste brevpost også fremsendes ad luftvejen, selv
om der ikke er betalt tillægstakst, hvis der findes
ledig plads i flyverne. Få evt. nærmere oplysning
på posthuset.
Normalt benyttes betegnelserne IRC for en inter
national svarkupon, og SSAE for en svarkuvert
med porto.
Måneden byder på følgende nyheder:
WØMLY vil i tre måneder opholde sig i TR8,
TL8 og TY2 land, hvor han vil køre med 14 Mc CW,
det vides ikke endnu, hvornår han vil starte.
F08AN er næsten dagligt i gang på 14 Mc CW fra
02.00—08.00 z på frekvensen 14065 Kc.
EKØ ekspeditionen vil på hjemturen tage ophold
på Serrana Bank, callet er KS4BF, de vil være der
i 2—3 dage og vil være på alle bånd med CW, SSB
og AM.
Den eneste station, der høres fra Det kinesiske
Fastland BY1PK, er ofte i gang på 14030 kc, men
han er meget svær at få fingre i.

Desværre fik vi ikke sidste gang noget med om
VU2US ekspeditionen til Tashigong i det østlige
Bhutan, men det meddeles, at man, når man sender
QSL kort, må huske foruden de almindelige rap
porter, også må angive de specielle QSL numre.
SM5ZS/ZC6 er nu ved at tage tilbage til Sverige,
men i stedet er en anden FN station kommet i gang,
idet ZC6UNJ igen er kommet i luften, operatøren
er ex ZD2KHK. Begge stationer tæller som ZC6 til
DXCC ,så de er nok værd at kigge lidt efter.
I
forbindelse
med
de
genoptagne
A
bombe
sprængninger i Stillehavet er der kommet en del
stationer i gang fra Johnson Isl., blandt andet
K8YUW/KJ6, K3GAD/KJ6 og W6YCW/KJ6, der er
i gang med SSB på tyve og femten meter.
VK9GP fra Norfolk Isl. er ofte i gang med SSB
på 14 Mc, han kører omkring 11—12 z, 'QSL kort
kan sendes til VK3AOM.
Det forlyder fra TA2AR, at der i løbet af en må
neds tid vil begynde en regelmæssig udstedelse af
licenser i Tyrkiet, således at andre end nogle få
postingeniører har mulighed for at komme i luften.
DL9PF vil i forbindelse med sin tur til Corsica
også prøve at komme i luften i Tyrkiet. Tillige vil
han komme med en lille- overraskelse, skal vi gætte
på, at han vil prøve Munkerepubliken i Græken
land, den har ikke tidligere været besøgt og er end
nu ikke anerkendt som land til DXCC.
W4BPD er for tiden fra VQ7A, der er Aldabra
øerne. Han skulle begynde den 1. maj. Desværre
kendes hans rejseplaner ikke, men han vil sikkert
kunne findes rundt om i Afrika i den følgende må
ned.
Marion Isl. ZS2MI er i gang på to frekvenser
14044 og 14029 med CW fra 1320 til 1420 z.
Båndrapporter:
3,5 Mc/CW:
OZ3JR: UA1 - UC2 - UB5 - GI - SM1 - YU OX3JI (med 73 til 5PR),- hørt flere W/K.
7 Mc/CW:
OZ1HS: EI7AY - U05WN.
OZ3JR: YO - UB5 - UC2 - HA mm hørt CP5EZ
samt W/K.
14 Mc/CW:
OZ1HS: UA9 plus diverse W.
OZ5DX: CT2AI - F08AN - HK1AAF - KL7WAI KZ5LC - IS1SZ - UA1KED (Frantz Joseph Land).
OZ9FH: EP2BQ - HM4AQ - HK3LX - KH6COB KR6LZ - 6BQ - KZ5LC - M1AA-1DU - MP4BBL
— TN8AT - VP7NQ - VQ9A - VS9ARW-9APB VU2GG - ZS3EW - 4S7NE - 5H3HZ - 9M2CP 9Q5AAA.
Tak for DX nyhederne.
14 Mc/AM:
OZ1HS: LZ - YO og UA i stort antal.
21 Mc/CW:
OZ1HS: UA6 - UA9 - JA2KX - JA5FQ.
21 Mc/AM:
OZ1HS: ZC4CS-4FC - 4X4JY og godten VU2US/
AC5P.
Det var alt for denne gang.
73 og de bedste DX OZ7BQ/Joe.
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Nye stationer.
I april vågnede 2-meter båndet op efter vinterens
dvale: ikke alene blev forholdene bedre (der var
et par pæne åbninger i påskedagene), men aktivite
ten tog mærkbart til, dels fordi de gode gamle
venner nu havde overstået vinterens ombygnings
arbejder, og dels fordi adskillige nye calls meldte
sig på båndet. Lad os først hilse på nogle af dem:
OZ1WN (145.215) Hellerup.
OZ2HS Holstebro.
OZ4FO (144.860) København NV.
OZ5PV Hjerm (mellem Struer og Holstebro).
OZ6HA (144.495) København F.
OZ7BS (144.700) København N.
OZ8NH Holstebro.
Gode resultater.
OZ4KO (Ikast) havde i månedens løb adskillige
QSO med stns uden for Jylland, de fleste af dem
med
OZ2AF,
desuden
med
OZ1L,
OZ7HJ
og
OZ7UK.
19/4
hørtes
meget
svage
signaler
fra
DL3FKA og DL9PI. 24/4 blev DL6QS og DL90W
wkd, og DL3YBA og DL6QN blev hørt.
Desværre var 4KO ikke i gang 23/4, da månedens
vist nok bedste åbning indtraf. Det var derimod
adskillige andre OZ stns, deriblandt nedennævnte:
OZ1HD (Thisted) wkd 1 DL og 1 PA stns.
OZ4AU (Thisted) wkd 3 PA stns.
OZ7LX (Kbh. — Søborg) tegnede sig for DL3YBA,
tDLIFF, DJ1EY, DL1CK, DL1IG, DL9AR, DJ7AJ,
DJ3JT.
.
OZSEDR (Kolding) havde QSO med et antal DL,
DJ, DM og PA stns.
OZ9SW
(Herning)
opnåede
QSO
med
følgende
stns: DL90W, DL6QS, DL6JC, DJ2XW, DL9CR/P,
DL1FF, DL1CK — alle mellem kl. 22,30 og 0,45 DNT.
OZ7LX var også i gang den 21/4 og fik da for
bindelse
med
OZ4HK
(Aarsballe,
Bornholm),
DL1RX, DL6OS samt OZ8EDR.
Også OZ2AF, OZ7UK, OZ8ME og OZ9AC deltog
i DX-j agten.
OZ7TW (Felsted, Sønderjylland) er nu tilbage på
2-meter båndet efter at have været QRT siden 1.
december. Han havde en fin debut 21/4, da han
wkd
DL9PI,
DL9CR/M,
DL9QN,
DJ7XE,
DJ2DN,
DL1FF, DL60S, DJ7XE, OZ4EK, OZ2AF, OZ7UK,
SM7BAE, OZ1GG. 22/4 blev næsten alle ovennævn
te
tyske
stationer
wkd
igen,
desuden
DJ2DF,
DJ5GI, DL1ND/P, DL3JP, DL9CR/M. 23/4: DL6QS,
DJ1HO. 24/4:
DL90W, SM7BAE, DJ20XA,
OZ8EDR, DL3YBA, OZ9SW. 25/4 hørtes svage sig
naler fra stationer i Hamborg, Bremen og Hanno
ver. Derimod bragede G2JF og G60X ind i ca. 2
timer med op til S9+. Desværre lykkedes det ikke
at opnå QSO.
2-meter klubbens møde i april.
Emnet for aftenens foredrag var OSCAR — den
satellit, som en gruppe amerikanske amatører havde
fået sendt i kredsløb om jorden med en af det ame
rikanske luftvåbens forsøgsraketter.
OZ7BR fortalte om de mange forberedelser, som
havde varet hele to år, og om hvorledes den lille
transistoriserede
sender
endelig
var
kommet
i
„luften" den 12. december 1961 for derefter at cirkle
omkring jorden med godt 91 minutters omløbstid.
Den lille sender, som havde et output på godt
100 milliwatt på knap 145 Ivlc/s, blev beskrevet. Det
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havde vist sig, at denne ganske ringe effekt gav
forbavsende gode signalstyrker, og at det ikke hav
de været helt usædvanligt at høre satellitten i 8 til
10 minutter, d. v. s. medens den tilbagelagde en
strækning på ca. 4000 km, således at senderens ræk
kevidde først og fremmest blev begrænset af jordkrumningen.
Det blev ligeledes demonstreret på en globus,
hvorledes
jordkuglen
drejede
sig
under
OSCAR’s
bane, således at banens passage over ækvator til
syneladende rykkede mod vest med en hastighed
svarende til ca. 1/16 af jordomkredsen eller ca. 23°
pr. rundtur. Dette betød, at dersom OSCAR f. eks.
var passeret lige henover en amatør kl. 10,00 fra
nord til syd, ville den passere fra nord til syd igen
ca. kl. 11,31 men 23° eller ca. 2500 km længere mod
vest, og det ville være tvivlsomt, om den kunne
høres. Havde derimod den første passage haft et
forløb noget øst om amatørens antenne, ville chan
cen være der for at høre OSCAR også under den
følgende passage.
Alle passager om dagen gik fra nord til syd, me
dens passagerne om natten gik modsat, d. v. s. fra
syd til nord.
Senderen var nøglet med et elektronisk system,
som morsede HI, og den oscillator, som styrede
dette
nøglesystem,
var
temperaturfølsom,
således
at nøglehastigheden var et direkte mål for tempe
raturen. Denne viste sig i den største del af tiden
at ligge på godt 50° C.
Der har været stor interesse for dette projekt;
over 800 amatører har indsendt tilsammen mere
end 4500 rapporter, som nu bearbejdes i USA. Des
værre har ikke een af de mange danske amatører,
som hørte OSCAR I under dennes 3 uger lange
sendetid, indsendt rapport. Dette må nok skyldes,
at de enkelte amatører har opfattet OSCAR-gruppens forslag til rapport som et krav, som helt og
fuldt skulle dækkes, -for at en rapport kunne være
af nogen interesse. Dette var ikke hensigten, oi
OZ7BR anmodede om, at man ville have dette i
erindring, når OSCAR II forhåbentlig snart kommer
i bane om jorden.
Det er klart, at amatører, som har meget velud
rustede stationer, vil kunne udføre næsten viden
skabeligt
interessante
enkeltmålinger;
men
en
af
tankerne bag amatørprojektet er, at man gennem
et stort — endda meget stort — antal målinger fra
amatører over hele jorden vil kunne opvise inter
essante resultater, selv om den enkelte måling, og
den enkelte amatørs mange målinger taget under
eet, ikke i sig selv kan siges at være af en stan
dard, som blot tilnærmelsesvis kan sammenlignes
med den, som de videnskabelige institutioner kan
nå.
Det vil være godt og værdifuldt, dersom ama
tørerne
kan
måle
Doppler-frekvenserne,
specielt
variationen heraf sammenholdt med den nøjagtige
tid, for derved kan man — ja, vi kan endda selv
gøre det uden elektronregnemaskiner eller lignen
de! — beregne, hvornår OSCAR passerer nærmest
ved vor antenne, samt i hvilken afstand dette sker,
og så er der fine chancer for at beregne de næste
baners beliggenhed o. s. v. Se herom i QST marts
1962, side 23—28, og 'QST april 1962, side 44—48.
Kan man ikke stable så meget på benene, og det
kan vel de færreste OZ-stationer, så kan mindre
som sagt være af værdi, og derfor bedes OZ-amatører, som hører OSCAR II, indberette i hvert fald
følgende:
A) Navn, adresse, call, geografisk position, anten
netype, modtagertype.
B) Hvornår hørtes OSCAR først (GMT).
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Hvornår hørtes OSCAR sidst (GMT) (1 rapport pr.
passage).
Hvorledes var styrken i forhold til baggrunds
støjen — angives i S-grader over støj eller dB over
støjniveauet.
C) Eventuelle bemærkninger. F. eks. beamretning
o. s. v.
Denne rapport sendes, een for hver Oscarpassage,
til OZ7BQ, Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31,
Lyngby, som af den amerikanske gruppe er udpe
get til at samle og videresende de oplysninger, der
måtte komme fra danske amatører. Lad os nu gøre
dette antal stort! Det er slet ikke uinteressant at
se, hvad man selv kan præstere af observationer.
Sluttelig: hvorledes får man at vide, at man skal
lytte efter OSCAR?
Om ikke ad anden vej, så oplyses det over Voice
of America’s nyhedsudsendelser, særlig kl. 04,30 til
04,35 DNT på 9,525, 11,790, 11,830 og 15,290 kc/s samt
i udsendelserne fra W1AW bl. a. på
CW: 14,100 kc/s.
SSB: 14,280 kc/s.
Også disse udsendelser kommer om natten men
vil om nødvendigt komme hver time.
Endelig sender GB2RS på 3600 kc/s hver søndag
fra kl. 10,30 til 13,00 dansk tid en nyhedsudsendelse,
som vil komme til at indeholde oplysning om, hvor
når OSCAR II passerer den 50. breddegrad, hvor
dette sker, hvor stor omløbstiden er, hvor meget
den bevæger sig mod vest pr. rundtur, hvilken fre
kvens den sender på samt yderligere positionsan
givelser pr. 4- 4 til + 4 minutter fra passagen af
den 50. breddegrad. Nærmere detailler herom kan
læses i RSGB Bulletin, april 1962, side 493 til 496.
Fra OSCAR-projektet i USA har OZ7BQ nu mod
taget meddelelse om, at OSCAR II kan ventes opsendt nårsomhelst, og alle 2-meter amatører op
fordres til at lytte efter den. Man anmodes om at
rapportere følgende 3 punkter:
1) Tidspunktet for modtagelsen.
2) Signalstyrke.
3) Antallet af sekunder pr. 10 HI’s.
Rapporterne bedes skrevet på QSL-kort og på
engelsk. De 3 punkter skal altså opføres således:
1) Time of reception.
2) Signal strength.
3) Number of seconds per ten HI’s.
På QSL-kortet bedes også anført 'QTH samt den
anvendte antenne (også beamretning) og modta
gertype.
Rapporterne sendes til OZ7BQ, Borgevej 31,
Lyngby, der så videresender dem samlet til ARRL.
7BQ besvarer gerne telefoniske forespørgsler. Num
meret er: (01) 87 56 86.
Ny tegngiver til OZ7IGY.
Fra OZ3XW har 2-meter klubben modtaget et
forslag til en løsning på tegngiverproblemet. En
100 %. elektronisk løsning ville kræve ca. 75 tran
sistorer og ca. 50 dioder; men ved anvendelse af
en motor og et gear kan sagen klares ved hjælp
af en roterende plade af magnetisk materiale, som
i dikteremaskiner, koblet til en forstærker — eller,
hvad der måske er bedre, en roterende perforeret
plade anbragt mellem en lyskilde og en fototran
sistor.
Resultatlisten fra UK7’s martstest 1962.
1. OZ5AB
339.408
3.
OZ2AF
2. OZ9QR
332.800
4.
OZ7HJ

241.332
239.825

5. OZ7HZ/P
6. OZ9SW
7. SM7ZN
8. OZ7OU
9. OZ4KO
10. OZ5FS
11. OZ8OS
12. SM6PU
13. OZ7LX
14. OZ5BK
15. OZ3VO
16. SM7BE
17. OZ9AD
18. SM7BOR
19. OZ1EI
20. OZ6AF
21. OZ5NA
22. SM7BJ
23. OZ2DM
24. OZ3JN
25. OZ6RC

188.112
138.291
116.564
86.031
61.200
60.210
57.630
55.776
55.341
41.853
41.256
39.291
38.528
27.968
27.830
27.370
22.348
21.400
20.808
18.180
17.765

26. OZ3CR
27. OZ2ME
28. OZ2UD
29. OZ2BN
30. SM6CSO
31. OZ7BR
32. OZ3A
33. SM7COS
34. SM7CZP
35. SM7BAE
36. SM5AZG
37. OZ6KE
38. SM6CSY
39. OZ9JP
40. SM6CQU/6
41. SM6BTT
42. OZ8JM
43. SM6CTP
44. OZ7CR
45. OZ2SO
46. SM6CJI

Checklogs er indsendt af OZ4EK, OZ9AC,
OZIOA, OZ7UK, SM7ANL.
Ufuldstændige logs er indsendt af OZ7KU og

12.780
12.672
10.625
8.856
8.398
7.755
6.580
6.398
5.330
5.328
4.420
3.660
3.294
2.538
2.406
1.544
1.056
780
495
432
160

Junitest 16/6—17/6.

QZ8ME,

Bølgetyper.
Samtlige i de
typer kan anvendes.

OZ8EDR.
UK7 lykønsker
flittig deltagelse.

sejrherren

OZ5AB

og

takker

for

UK7 testkomite
SM7BCX, SM7BAE, SM7BZX.

Lørdag den 16. juni og søndag den 17. juni indby
der 2-meter klubben til VHF-test efter nedenstå
ende regler:
Perioder:
1) 16. juni kl. 20,00 — 02,00 GMT.
2) 17. juni kl. 06,00 — 11,00 GMT,.
Deltagere.
Alle
licenserede
amatører
i
Danmark,
Norge,
Finland og Sverige kan deltage i testen. Kontakter
med stationer uden for nævnte lande kan medtages
i
pointsberegningen,
men
sådanne
stationer
kan
ikke selv deltage i konkurrencen.
Bånd.
144 Mc/s og 432 Mc/s. Hver station kan kontaktes
på både 144 Mc/s og 432 Mc/s i løbet af samme peri
ode,
og
begge
kontakter
medregnes.
Crossband
QSO er ikke tilladt.

pågældende

lande

tilladte

bølge

Koder.
Under hver QSO skal der udveksles koder af
typen 599015 Vejrhøj, hvilket vil sige, at modsta
tionen høres RST 599, at det er afsenderens QSO
nr. 15, samt at afsenderens QTH er Vejrhøj. Det er
absolut nødvendigt at opgive QTH.

Nyt finsk VHF-diplom.
SRAL har i år besluttet at udstede et nyt finsk
diplom specielt for VHF-amatører. Dette certifikat
kaldes OHA-VHF. Reglerne for opnåelse af dette
diplom er som følger:
1.
Diplomet
udstedes
af
Suomen
Radiomatooriliitto r. y., The Finnish Amateur Radio League,
Inc.
2.
Enhver licenseret amatør kan ansøge om diplo
met.
3. Der kræves et minimum af 150 points til OHAVHF. Der gives points for forbindelser med OHstationer på 144 Mc/s eller højere frekvenser. Der
gives eet (1) point for hver fulde 10 kilometers af
stand mellem ansøgeren og den pågældende OHstation. En afstand af 286 km vil således give 28
points. Dog må den samme OH-station gerne kon
taktes 2 gange uanset det benyttede VHF-bånd.
4. QSO ført efter 10. juni 1947 gælder.
5. Diplomet udstedes gratis til udenlandske an
søgere. Finske ansøgere skal betale 300 Fmk.
6. Samtidig med ansøgningen skal der indsendes
en liste over de førte QSO. Denne liste skal inde
holde oplysning om de pågældende stationers QTH
og afstandene i kilometer. Desuden skal der ind
sendes
en
bekræftelse (underskrevet af 2 licenserede
amatører,
et
klubbestyrelsesmedlem
eller
notarius
publicus)
af
’QSL-kortene.
Ansøgningerne
skal sendes til:
The Awards Manager, SRAL,
P. O. Box 306, Helsinki.
70 cm.
OZ4KO melder om stigende interesse for 70 cm
i Jylland. Sammen med 9SW er han gået i gang
med chassisfremstilling til modtageren, og 3NH vil
forsøge med en 832A tripler til 432 Mc/s.
Hvad siger vi øst for Lillebælt til den udfor
dring?

Pointsberegning.
Ved
pointsberegningen
multipliceres
det
sam
menlagte antal kilometer med det samlede antal
QSO for begge bånd. Hver deltager udregner selv
sit pointsresultat til vejledning for testkomiteen.
Test-QTH
skal være den samme under hele testen. Loggen
skal indeholde en klar opgivelse af test-QTH’ens
beliggenhed
i
forhold
til
nærmeste
almindeligt
kendte sted eller steder.
Testloggen
skal indeholde følgende rubrikker fra venstre til
højre: Dato, tid, bånd, modstation, afsendt kode,
modtaget kode (incl. modstationens QTH), afstand
i kilometer, samt en tom rubrik til testkomiteens
bemærkninger.
QSO, som ikke er opført med samtlige nævnte
oplysninger, godkendes ikke.
Loggene skal skrives på standard logblade for
tester eller maskinskrives i formatet A4.
Til slut underskrives loggen af operatøren med
navn og adresse og sendes til
OZ7BR, Jørgen Rasmusen,
Borgevej 31,
Lyngby.
Loggen skal være poststemplet senest 29/6 1962.
Vel mødt den 16. juni!
2-meter klubbens næste møde
finder sted onsdag den 27. juni kl. 20,00 i lokalet
på
Sonofon
Radiofabrik,
Gentoftegade
118
(ind
gang i gavlen). Klubaften.
Til slut tak for de udførlige aktivitetsrapporter
for april — jeg håber, at der også kommer nogle i
denne måned!
Mogens Kunst, OZ5MK.
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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 2. april afholdt vi auktion. Der var
mange til stede — for mange. Vi vil lige gøre op
mærksom på, at auktionerne KUN er for medlem
mer, vi
vilderfor forfremtiden bede dig tage dit
medlemskort
eller anden
gyldig legitimation med,
da du ellers ikke kan deltage i auktionerne. Sådan
er nu loven, og den må og skal vi holde.
Mandag den 16. april holdt instrumentmager H.
P. Hansen et foredrag om måleinstrumenter. Hr.
Hansen havde medbragt nogle lysbilleder og man
ge løsblade til cirkulation over forskellige instru
menttyper — tænk, at der findes så mange — nå,
men en del af dem er jo også af en type, som ikke
ses på en amatørstation.
Programmet:
Mandag den 21. maj: DX-aften ved W2SAW.
Mandag den 28. maj: Ham-Hop-aften.
Mandag den 4. juni: Auktion (husk nu medlems
kort). Auktionen er fortrinsvis for afdelingen, vi
skal ha’ gjort
plads i skabene.
Mandag den
11. juni:
Intet møde (2. pinsedag).
Mandag den
18. juni: Klubaften.
Mandag den
25. juni:
Afslutning på sæsonen, og
der bliver ingen møder i juli måned.
Rævejagtsudvalget gør opmærksom på, at træ
ningsjagter stadig køres hver onsdag aften. Søndag
den 13. maj dagjagt. Lørdag den 2. juni natjagt.
Søndag den 17. juni dagjagt. Sendetider som sæd
vanlig, d. v. s. kl. 09,00 og kl. 21,00 ved henholds
vis dag- og natjagter. Yderligere oplysninger vedr.
rævejagter kan fås på tlf. 70 67 69 (OZ6AB).
Vy 73 de 9BA.
AMAGER
Formand: ZOICC, Hastingsvej 46, tlf. Su. 2991.
2XU tlf. Am. 3812 v.
Siden sidst:
Den 5. april afholdtes generalforsamling, og føl
gende valg blev foretaget:
1CC formand.
8HK næstformand.
2XU sekretær.
6AX bestyrelsesmedlem.
9JB bestyrelsesmedlem.
Den 12. april havde vi en filmaften ved hr. Kj ær
ager, der viste den store dokumentarfilm fra Sie
mens. Vi så hele firmaets virkeområde — et impo
nerende
overflødighedshorn.
Vi beklager de med
lemmer, der snød sig selv ved at blive hjemme den
aften.
Hr.
Kjærager
kommer
igen
efter
sommerferien
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og demonstrerer „stereo" og „hi-fi“ anlæg. En aften
der sikkert vil blive ligeså interessant som de tid
ligere.
Den 26. april causerede ICC over radioens „vi
kingetid" og begyndelsen til den udvikling, vi i
dag alle nyder godt af. — Altsammen ud fra den
erkendelse, at livet skal leves fremefter, men for
stås bagud.
På
generalforsamlingen
blev
der
fra
medlem
mernes side ytret ønske om, at Amager-afd. af
holdt et teknisk kursus for yngre medlemmer for
at udbygge den teoretiske og praktiske indsigt i vor
hobby.
Ved et senere bestyrelsesmøde vedtoges det at
foretage
en
rundspørge
blandt
medlemmerne
—
hvormange,
der
var
interesserede?
En
forudsæt
ning må være et rimeligt antal og vilje til et sta
bilt fremmøde, således at kontinuiteten ikke slås
i stykker. Medlemmerne opfordres til at give ud
tryk for ønsker, og bestyrelsen vil gøre alt for at
realisere dem, når sommerferien er slut.
Program:
24. maj: Klubmøde.
7. juni: Kammeratskabsaften.
14. juni: Foredrag.
28. juni: Sidste mødeaften før vi holder sommer
ferie.
Vi møder igen op til en ny sæson den 16. august,
og vi ønsker medlemmerne og alle amatører en
god sommer.
Vy 73 de OZ1CC.
ÅRHUS
Formand. 5JT, J. Thomsen, Brinken 4, Viby J.,
tlf. 42353.
Kasserer:
Mogens
Jensen,
Bragesvej
35,
Aabyhøj.
Sekretær: 3VE, V. Lund Hansen, Birkedalsvej 15,
vær. 52, Viby J.
Siden sidst:
har vi afholdt GF i Ungdomsgården Skovvangsvej,
der omfattede valg af formand, sekretær og sup
pleant.
Cramer ønskede ikke genvalg som formand, og
7JN havde ikke „tid" til at fortsætte som sekretær.
I stedet valgtes 5JT som formand og 3VE som
sekretær, 2LM genvalgtes som suppleant. Kassere
ren 9QW ønskede at fratræde, og suppleanten Mo
gens Jensen Indsattes som kasserer på det først
afholdte bestyrelsesmøde.
Her blev desuden sæsonens rævejagter fastlagt,
idet man tog hensyn til allerede fastlagte arran
gementer. I denne sæson har vi 6 præmiejagter,
hvoraf man ved sæsonens slutning kan vælge de 3
resultater, der er bedst. Præmierne er et gave
kort på 35 (femogtredive) kr. skænket af 2LM (År
hus Radiolager) og en flyvetur skænket af 9WP.
Præmiejagterne er i nedenstående skema mærket
(PJ). Kort er i alle tilfælde Århus 1:40.000. 1. ud
sendelse 09.00 (21.00), 2. uds. 09.30 (21.30), dernæst
hvert kvarter og alle af 2 min. varighed. Call
OZ7RÆV. Tilmelding hos 2LM, for søndags jagter
ne senest lørdag kl. 12, for dagjagterne senest dagen
før jagten kl. 12.
Rævejagter:
Dagjagter:
Søndag den 6. maj.
Søndag den 3. juni (PJ).
Søndag den 5. august.
Søndag den 2. september.
Søndag den 7. oktober (PJ).
Søndag den 4. november.

Natjagter:
Mandag den 14. maj (PJ).
Mandag den 28. maj.
Mandag den 18. juni.
Mandag den 25. juni (PJ).
Mandag den 13. august (PJ).
Mandag den 27. august.
Mandag den 10. september (PJ).
Mandag den 24. september.
Mandag den 15. oktober.
Mandag den 29. oktober.
OBS!! Til oplysning for de, der ikke har mod
taget X-QTC, kan vi meddele, at man har besluttet
ikke at sende bladet til EDR-medlemmer, som ikke
har betalt kontingent til lokalafdelingen.
Vy 73 OZ5WK. Vy 73 de OZ3VE.
ÅBENRÅ
Når disse linier læses, er rævejagterne løbet af
stabelen, og afd.-møderne på Ungdomshjemmet af
sluttet. Sommerens møder bliver på skift blandt
medlemmerne hver tredie uge. Hvornår og hvor
møderne afholdes kan altid fås oplyst hos OZ5WK.
Det
sønderjydske
mesterskab
på
Kristi
himmel
fartsdag omtales andet steds i bladet, og vi håber
at se alle de gamle jægere, der var mødt op sidste
år, samt et mylder af nye jægere. Det er en jagt,
der er arrangeret, så a l l e kan være med. Altså
på gensyn til de lokale jagter hver mandag samt
afd.-møderne
og
sidst
men
ikke
mindst
Kristi
himmelfartsdag.
DET SØNDERJYDSKE MESTERSKAB
I RÆVEJAGT 1962.
Jagten
afholdes
Kristi
himmelfartsdag
den
31.
maj 1962. Der udlægges 2 ræve, der kan opsøges i
den for jægeren mest gunstige rækkefølge.
Regler:
Kort: Atlasblad 1:40.000, særkort Haderslev.
Call: OZ7RÆV.
Frekvens: 1825 kHz (krystal).
Mødested: Thomashus Kro ved hovedvej 10 mel
lem Christiansfeld og Haderslev (omtrent midt i
kortet), hvor jægerne skal være samlet senest kl.
13,00. Afslutning med præmieuddeling samme sted
kl. 17,30.
Startkort: a 10 kr. udleveres på mødestedet.
Holdet: Må bestå af jæger, observatør og evt. en
chauffør, sidstnævnte må ikke deltage i opsøgnin
gen af ræven. Der må kun medbringes 1 stk. ho
vedtelefon pr. hold. Enhver form for samarbejde
mellem holdene medfører diskvalifikation.
Rævene ligger ikke i byer, huse eller i afspærret
område. Ved ankomsten til ræven må dennes an
visninger nøje følges. Rævens afgørelse om point
beregning er afgørende.
Bemærk: Jagten foregår på jægerens eget ansvar
og risiko, så i egen interesse, overhold færdsels
regler og tag hensyn til privat ejendom.
Sendetider:
Udsendelsernes varighed 1 minut.
Ræv nr. 1: 13,45 - 14,15 - 14,30, derefter hvert kvar
ter, sidste udsendelse kl. 16,45.
Ræv nr. 2: 13,46 - 14,16 - 14,31, derefter hvert kvar
ter, sidste udsendelse kl. 16,46.
Tilmelding til ræven før 2. udsendelse er afslut
tet
medfører
diskvalifikation.
Den
absolut
eneste
gyldige tilmelding til ræven er aflevering af start
kort.
Placering: Tidspunktet ved sidste ræv.
Præmier: Vandrepokaler til mester og observa
tør. Pokalen er ejendom, når den er vundet 3 år
i træk eller 4 gange i alt. Endvidere sølvplader til
de 3 bedste hold for såvel jæger som observatør.

Tilmelding bedes så vidt muligt foretaget
den 28. maj til OZ5WK, K. Wagner, Kolstrup 44,
1. sal, Åbenrå, tlf. 046 - 2 13 11.

inden

BORNHOLM
På grund af manglende tilslutning er mødeaftenerne i klubhuset indtil videre indstillet.
Grundlovsdagen mødes vi i huset så tidligt og
så mange som muligt for at få ordnet taget og
malet udvendigt. Tag pensel og madpakke med så
vi kan få klaret det på een gang.
Vy 73 OZ4DB/Egon.
ESBJERG
Formand: B. Elm-Larsen, OZ6LW, Skrænten 59,
tlf. 4486.
Kasserer: Harry B. Nielsen, OZ1HO, Sommerlyst,
Brammlnge, tlf. 127.
Sekretær:
Lars
Sottrup-Jensen,
OZ3LT,
Frodes
gade 110 A, tlf. 3211.
Bestyrelsesmedlem:
Frede
Elstrøm,
OZ9BO,
Sko
legade 70 A.
Bestyrelsesmedlem:
Poul
Reinar
Nielsen,
Kirke
gade 12.
Mødested: Esbjerg Husmodergård, hjørnet af Jyllandsgade
og
Finlandsgade,
indgang
Finlandsgade
til kælderen.
Til mødet den 25. april var der mødt en halv
snes medl., der fik grundigt demonstreret, hvor
ledes man bygger og monterer skibsmodtagere.
Det nye program:
I den sidste tid er interessen for rævejagt, der
her i Esbjerg har været næsten lig nul, vågnet,
per har rejst sig adskillige røster for genindførelse;
men da det eksisterende grej i langt de fleste til
fælde er meget forældet, vil der den 23. maj kom
me en udenbys rævej æger. som vil forklare alt om
rævejagt, så man har nogle retningslinier at gå
efter for fremtiden.
Vy 73 de OZ3LT.
GIVE OG OMEGN
har
afholdt
generalforsamling
hos
4SP.
Den
ny
bestyrelse består af følgende:
4SP, Peter Knop (formand).
9AJ, Alfred Jørgensen (kasserer).
RJ, Sv. Åge Lauridsen (teknisk rådgiver).
5GH, Gunner Hansen (næstformand).
Kjeld Kirkeby, Brande.
Revisor Sune Christensen, Ndr. Donnerup, Give.
Revisorsuppleant Ove Retz Johansen, Give.
Efter valgene førtes en længere diskussion om
afdelingens fremtid, og man enedes om følgende
plan:
1.
onsdag i hver måned morsekursus + teknisk
stof.
3. onsdag i hver måned byggeaften.
Første møde onsdag den 2. maj hos Kjeld Kirke
by, Præstelunden, Brande. Senere venter vi at få
lokalerne på „Prærien" ved 9AJ færdige.
Vy 73 5GH.
HERNING
Formand:
OZ9SW,
Jørgen Brandi, Gasværks
vej 5, tlf. 1073.
Sommerprogrammet indledes med rævejagt man
dag den 7. maj (prøvejagt) og efterfølgende man
dage. Turneringskalender tilsendes på forlangende.
STORE MIDTJYDSKE RÆVEJAGT
afholdes i week-end’en 4.—5. august. Pro
gram følger i OZ for juni.
Sæt X i kalenderen.
Vy 73 bestyrelsen.
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HOLBÆK
Torsdag den 26. april havde vi møde, hvor OZ6PA
levende fortalte om værkstedsteknik og materialer
i almindelighed egnet for amatørformål. Det var en
god aften, som vi er 6PA megen tak skyldig for.
Også tak for besøg til 5RO. Som skrevet i OZ har
Holbæk
afdelingen
besøgt
København
afdelingen
den 14. maj.
Torsdag den 28. maj holder vi generalforsamling,
og den skulle hermed være indvarslet.
Vy 73 OZ7OU.
HORSENS
Klubhus: Østergade 108.
Formand: OZ9SH, S. Chr. Hansen, Kraghsvej 49,
tlf. 2 15 67.
Næstformand:
OZ4GS,
S.
Sørensen,
Borgmester
vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær: P. Berthelsen, Mimersgade 5 C.
OZ3SK, E. Gadeberg.
Siden sidst:
Vi har været en tur på Ceres Bryggerierne, hvor
vi så på nært hold den betydning, elektrotekniken
har for moderne industri. Efter rundvisning blev
vi vel beværtet, og der kan tilføjes, at tilslutningen
til denne aften var stor.
Vi har lige haft et rævegilde, og vi synes, at det
var en yderst vellykket aften, ræveudvalget her
havde arrangeret. Der var mødt mange, og det blev
en hyggelig aften, for der var lagt op til en stor
stilet fest i form af flot pyntet lokale og ualmin
deligt godt smørrebrød. I aftenens løb blev de tre
vindere for vintersæsonen kåret, og der blev ud
delt pokaler skænket af afdelingen.
1. præmie: Grete Andersen.

2. præmie: Niels Jensen.
3. præmie: Æresmedlem 4JJ, Jørgen Jørgensen.
Til lykke, I tre. "
Med hensyn til rævejagter kan tilføjes, at uden
bys medlemmer er velkomne til at deltage i ræve
jagter
her
i
afdelingen,
men
naturligvis
uden
pointberegning.
Angående
tidspunkt
se
under
det
faste program.
Det faste program:
Mandag kl. 19,25: Rævejagt. Mødested klubhuset.
Torsdag kl. 20,15: Kammeratskabsaften.
Vy 73 bestyrelsen.
LOLLAND-FALSTER
Ved trykning af OZ i sidste måned er der des
værre fremkommet en slem fejl, idet man har
glemt et par ord. Vi bringer nu referatet, som det
skal lyde.
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 mødt
flere, for der var noget at se og høre, og det siger
vi dig tak for 6KJ. Efter besøget på el-værket gik
turen til Dues Konditori, hvor vi fik kaffe,
Vy 73 de B. K. Løkke.
NYBORG
Lokale: Møllevænget 3.
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3.
Kasserer:
OZ6OP,
Erik
Hansen, Svanedams
gade 16.
Mødeaften hver torsdag kl. 20. Sidste møde inden
sommerferien bliver torsdag den 24. maj. Derefter
holder vi sommerferie. Første møde efter sommer
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ferien bliver torsdag den 16. august kl. 20, hvor
der
afholdes
generalforsamling.
Dagsorden
be
kendtgøres
senere.
Hermed
ønskes
alle
en
god
sommerferie.
Vy 73 de OZ4WR.

Rævejægere

over

hele

landet

indbydes

hermed

til

Store fynske rævejagt
16. og 17. JUNI 1962.
Der udlægges, ligesom sidste år, 2 ræve om
natten og 2 om dagen.
Kort: Atlasblad 1:40.000, A3814, Brobyværk.
Call: OZ7RÆV.
Frekvens: 1825 kHz.
Mødested: Brobyværk Kro (ikke tvungen).
Sendetider: Natjagt den 16. juni kl. 22.05, 22.35,
22.50, 23.05, 23.20, 23.35, 23.50, 00.05, 00.20, 00.35,
00.50. Dagjagt den 17. juni kl. 9.05, 9.35, 9.50, 10.05,
10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50. Ræv
nr. 1 sender de første 2 minutter efter de an
givne tidspunkter, og ræv nr. 2 sender de efter
følgende 2 minutter.
Melding til rævene kan tidligst finde sted,
når anden udsendelse er afsluttet. Den eneste
gyldige tilmelding til rævene er aflevering af
deltagerkort.
Holdet må højst bestå af 3 mand. Øvrige pas
sagerer må ikke deltage i opsøgningen af ræ
vene. Der må kun medbringes 1 hovedtelefon
pr. hold. Enhver form for samarbejde mellem
holdene medfører diskvalifikation.
Rævene ligger ikke i hus, afspærret område
eller i byer. Ved ankomsten til rævene må dis
ses
anvisninger
nøje
følges.
Rævens
afgørelse
om pointberegning er afgørende.
Deltagerkort a 10 kr. for begge jagter kan fås
hos OZ8NO, Poul Nielsen, Abigaelsvej 26, Oden
se, tlf. (09) 11 90 47. Deltagerkortene sendes pr.
efterkrav. Den 16. juni kan deltagerkort desuden
fås på mødestedet ved Brobyværk Kro fra kl.
21,00 til 21,30.
Efter jagten om søndagen samles vi på Bro
byværk Kro, hvor vi spiser den medbragte mad
eller beuf og rødgrød a kr. 5,00. Efter spisnin
gen er der præmieuddeling. Af hensyn til kroen
bedes ved bestilling af deltagerkort opgivet hvor
mange der ønsker varm mad.
Overnatning kan ske på Brobyværk Kro. Væ
relser kan bestilles på tlf. (09) (63) Brobyværk
22. Desuden har den lokale idrætsforening velvilligst
stillet
fodboldbanen
til
rådighed
for
campisterne.
Yy 73 og god jagt.
Odense afdelingen.

ODENSE
Formand: OZ7KV, Kaj Andersen, Enebærvej 76,
Hjallese, tlf. 11 18 55.
I april måned havde vi den glæde at have OZ’s
tekniske redaktør 7AQ til at holde foredrag for os
om modtagere. Det var en meget lærerig aften, og
mange gik hjem og kunne sige, at det havde lysnet
blandt
de
dunkle
modtagerproblemer.
Der
blev
stillet mange spørgsmål, Ikke mindst ved det afslut
tende kaffebord, hvor vi også fik lejlighed til at
hilse på 7AQ’s XYL.

Sidst i april var vi på besøg hos lektor Møller
Jørgensen på Set. Knuds Gymnasium for at suge
næring
af
hans
demonstrationer
fra
radioteknik
ken. Der var mange nye ting blandt Møller Jør
gensens apparatur, og det blev til en af de altid
vellykkede og populære aftener,' hvad mødedelta
gelsen også viste.
Onsdag den 23. maj har vi fornøjelsen at indbyde
til en virkelig interessant aften. En af Amerikas
største
DX-kanoner
W2SAW
(Sax),
et
call
som
mange vil nikke genkendende til, er på foredragstourné i Europa og gæster Odense den 23.—25. maj.
W2SAW vil causere om amerikanske amatørstatio
ner og mange andre spændende ting fra USA’s
amatørverden og ledsager sit foredrag med lysbil
leder. Der er arrangeret en tolk til aftenen for at
overvinde
eventuelle
sprogvanskeligheder.
Arran
gementet vil blive afholdt i de nye lokaler på Rasmindegaarden kl. 20,00. Gå ikke glip af denne
aften!
OZ8NO
meddeler
angående
Fynsmesterskabet
i
rævejagt: Det har vist sig umuligt at afholde Fyns
mesterskabet i sin oprindelige form. Der er ikke
større interesse for at svigte familien lørdag aften
eller søndag formiddag. Det er derfor enstemmigt
blevet
vedtaget
af
rævejægerne,
at
Fynsmester
skabet afholdes om onsdagen, således at halvdelen
af onsdagsjagterne afholdes på Ringekortet og tæl
ler
til
Fynsmesterskabet.
Følgende
jagter
bliver
derfor henlagt til kort Ringe A3816 1:40.000 (hele
kortet): 9. maj, 13. juni, 15. aug., 12. sept., 26. sept.,
10. okt. Sendetiderne bliver: 21.00, 21.30, 21.45, 22.0,
22.15, 22.30, 22.45 og 23.00. De to første udsendelser
bliver på 2 minutters varighed og resten på 1 mi
nut. Reglerne er de sædvanlig gældende. Det be
mærkes, at der kræves tilmelding af mindst 6 hold,
for at Fynsmesterskabet kan afholdes.
Deltagerkort kr. 10 eller 2X5 kan købes hos 8NO,
Poul Nielsen, Abigaelsvej 26, Odense.
Vy 73 de 2RH.
RANDERS
Onsdag den 11. april afholdt afdelingen ordinær
generalforsamling. Til dirigent blev valgt 8JM, som
straks gav ordet til formanden, 3BR, der aflagde
beretning. 3BR omtalte bl. a. byggeaftenerne og
teknisk kursus, som har medført, at 7 elever går
op til teknisk prøve. Morseundervisningen har også
været i gang, og 5 har bestået prøven. Efter et par
spørgsmål godkendtes beretningen.
Kassereren,
6TE,
oplæste
derefter
regnskabet,
der balancerede med 3.030,85 kr., kassebeholdningen
er godt 1.000,00 kr.
Vi har fået 6 nye medlemmer, medens 3 er rejst
fra byen. Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 6TE og 3BR
skulle afgå efter tur, men 3BR blev overtalt til at
tage en periode mere. Palle Clausen, Alfred Pawelczyk og Bent Mønster blev foreslået som det 5.
medlem. De fik henholdsvis 17, 11 og 10 stemmer,
og dermed var Palle Clausen valgt.
Som revisorer genvalgtes 8LS og 7UJ.
Under
eventuelt
diskuteredes
køb
af
modtager
og måleinstrumenter til afdelingen.
På et møde har bestyrelsen konstitueret sig som
følger:
Formand: Palle Clausen, 5CF, Rindsvej 11, Ran
ders.
Kasserer og sekretær: N. H. Wyke, 4NH.
De
øvrige
bestyrelsesmedlemmer
er:
3RR.
3BR
og 6PB.
Vy 73 de 4NH.

VIBORG
Tirsdag den 10. april havde vi generalforsamling.
Formanden og sekretæren var på valg, og begge
blev genvalgt.
Mødeaftenerne for det kommende år bliver den
sidste tirsdag i hver måned på Ålkjærs Konditori.
Rævesenderen
er
færdigbygget
og
afprøvet,
så
nu håber vi, at de forskellige medlemmer får byg
get deres modtager, så vi kan komme i gang med
nogle rævejagter.
Næste mødeaften bliver tirsdag den 29. maj på
Ålkjærs Konditori.
Vy 73 OZ3JE.

NYE MEDLEMMER
8398 Jørgen Kristensen, Langdraget 23, 1.,
Vanløse.
8399 Bjarne Jensen, Claus Cortsensgade 5, 1.,
Horsens.
8400 Palle Hellmann Nielsen, Kantorparken 11, 2.,
København NV.
8401 H. H. Boisen Stuhr, Artillerivej 63, vær. 186,
København S.
8402 Erik Nygaard, Østofte, Nørreballe.
8403 Johannes Thomsen, Slotsgade 22, Øigod.
8404 Clement Larsen-Ledet, Solgården 31, Åbenrå.
8405 K. Danekilde, Teglværksvej 2, Ullerød, .
Hillerød.
8406 Bent Karlsson, Mosevej 2, 2. tv., Søborg.
8407 Hans Knudsen, Storegade 5 A, Augustenborg.
8408 RK 520914 Høgsberg, 6. TGB, 1. KMP. 1 D,
Langelandsgades kaserne, Århus.
8409 Asmus Jessen, Ullerup, Avnbøl.
8410 A. Clausen, Sjællandsgade 64, Ålborg.
8411 Bent Stuhr, Nørrebrogade 58 A, 3., Kbh. N.
8412 Helge Kyndbo, Solkær 23, 2. tv., Valby.
8413 Peer Rievers Jensen, Ved Bellahøj 7, 6.,
Brønshøj.
8414 Henrik Kristensen, Herlufholmvej 59,
Vanløse.
8415 Ole Augustenborg, Homers Allé 14, Hvidovre.
8416 Poul Henriksen, Udby, Holbæk.
8417 Torben Budtz, Fasanvej 20. Århus.
8418 Keld Erik Petersen, Parkallé 185, Glostrup.
8419 Willy Helge Andersen, Dalby.
8420 Jørgen Jørgensen, Ewaldsvej 14, Rungsted
Kyst.
8421 KSTE 489/216 E. Holm, „HJÆLPEREN", Købmagergades postkontor, København K.
8422 OZ5IM, Aksel Mortensen, Vestermarksvej 47,
København S.
Atter medlem.
17 H. Tscherning Petersen, Thorupgårds Allé
6, 1., Vanløse.
2637 OZ5LY, Bent Andersen, Vitus Beringsvej 72,
Frederikshavn.
3073 OZ4PC, Peter Clausen, Vognmarken 36,
Åbenrå.
5568 Peter Lynggaard, Studiestræde 35, Kbh. K.
5773 Ture R. Andersen, Fredericiavej 33,
Helsingør.

Skaf E. D. R. nye medlemmer i

159

QTH-R UBRIKKEN
976 OZ3WA, Chr. W. Andersen, Brandholms Allé
28 A, Vanløse, ex Hvidovre.
1715 OZ2KM, K. Hauge Madsen, Vestre Strand
allé 131, Risskov, ex Århus.
3131 OZ7HT, H. Thomsen, Industrivangen 26,
Greve Strand, ex Hvidovre.
3532 OZ3GJ, Georg Jørgensen, M. Bechs Allé 95,
Hvidovre, ex Vanløse.
3563 OZ2EL, Edvard Henriksen, Solbakkevej 6,
Snedsted, Thy, lokal.
3918 OZ9ST, Walther S. Nielsen, Kridthøjvænget
72, 1., Højbjerg, lokal.
4139 OZ1KW, Bo Villesen, Jac. Erlandsensgade 5,
2. th., København 0, ex Allerød.
4682 J. Boysen Hansen, Korsløkkevej 41, 4.,
Odense, ex Hjallese.
4902 OZ7ST, S. Trier, Paludan Mullersvej 12,
København V, ex Valby.
4964 OZ8PE, P. C. Matzen, Vejringevej 25, Herlev,
ex Nordborg.
5193 Henning Petersen, Agthsvej 1, Dragør,
ex Schweiz.
5296 Leo N. Petersen, Tjelevej 8, Risskov, ex
Lyngby.
5507 OZ6NH, H. Dandanell, Løjtertoft 21, Nord
borg, lokal.
6068 OZ7AY, E. Astrup Jensen, Kongedybsallé 7, 1.,
København S, ex Ølstykke.
6091 A. Roger Hansen, Søndergade 29, 2., Horsens,
ex Vejle.
6166 Michael Brixving, Tordenskjoldsgade 15, 3.,
København K, ex København N.
6659 Charles P. Andersen, Almegårdsallé 20, 1. tv.,
Kastrup, ex Sdr. Omme.
6772 OZ2DL, Ole Madsen, Mosevangen 42, Birke
rød, lokal.
6885 OZ8BQ, Sv. fj. Jørgensen, Egedesminde ra(|io,
Grønland, ex Fårevejle.
7287 Bent Skadhede, Vindegade 24, Odense, ex
Holstebro.
7361 OZ1QL, Stig Kullmann, Højgård, Ny Hage
sted, Gislinge, ex Virum.
7381 Erik Johannesen, Amsterdamvej 17, st. tv.,
København. S, ex Horsens.
7385 OZ1QW, Thorkil Hansen, Lindholmsvej 77 B,
Nørresundby, ex Ålborg.
7703 Erling Frederiksen, Herningvej 28, Holstebro,
lokal.
7759 Willy Ryt-Hansen, Sandflugtsvej 44, Knudskov, Rønne, ex Kølvrå.
7836 OZ2RE, E. Poulsen Rais, Falstesgade 2, 4.,
Århus, lokal.
7848 K. E. Andersen, Prins Haraids Allé 140, Fru
ens Bøge, ex Odense.
7877 J. E. Andersen, Hjallesevej 116, 2. tv.,
Odense, lokal.
7883 Bent Lynggård, Tekn. kol., Dalgas Avenue 8,
Århus, lokal.
7911 O.Z6CF, Henning Kristensen, Jerichausgade 11,
Århus, ex Herning.
7918 O. J. Svinth, Byagervej 133, Birkerød, ex
Århus.
8118 E. Rasmussen, Kastelsvej 16, 3. th., Køben
havn Ø, ex Korsør.
8206 Leo D. Madsen, „Fedskov", Ryde, Vinderup,
lokal.
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8216 Vagn K. Poulsen, Tværvej 2, 1., Nyborg,
lokal.
8266 E. J, Jørgensen, Stengade 28, 2., Helsingør,
lokal.
8287 H. Larsen, Anne Maries Allé 40, Fruens Bøge,
ex Odense.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.

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

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 V.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen,
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63,
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ7ETJ, Poul Størner, Hulbergsallé 8, Søborg, tlf.
98 05 41.
OZ2MI, Fru Mimi Engberg. Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. 85 31 44.

OZ5GB, B. Bruun, Kattehalevej 7, Birkerød, tlf. 8136 06.
OZ6RL, U. J. Krarup, Carl Baggers Allé 35, Fruens
Bøge. Tlf. (09) 13 33 53.
OZ5LD, Leo Dam, Hald Ege, Viborg.
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67.
OZ2KH, Kr. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4.
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111, (aften) 7652. (Landsafdelingsledre).

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

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

Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn S., tlf. Amager 3664 v.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. maj 1962.

