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Et absorptionsfrekvensmeter for begynderen
Af teknisk redaktør, OZ7AQ.
Når man som begynder har bygget sin før
ste sender og skal til at prøve den i praksis,
står man over for en række problemer, hvor
af det måske alvorligste er: hvilken frekvens
kommer effekten ud i antennen på? Proble
met er alvorligt, fordi det særdeles let lader
sig gøre at afstemme senderens udgangstrin
til en forkert harmonisk af oscillatoren, så
man i virkeligheden sender udenfor et af
amatørbåndene. Her kan man kalde meget
længe uden at få svar,
undtagen fra P&T, hvis
QSL-kort ikke er særlig
efterstræbt.
Et
absorptionsfrekvens
meter er løsningen på
problemet.
Med
dette
lille, simple måleapparat
er det hurtigt fastslået,
hvilken frekvens de for
skellige trin i senderen
arbejder på, og samtidig
har man tilfredsstillet
licensbestemmelsernes
krav om, at der på en
hver amatørstation skal
forefindes et apparat til
måling af den udsendte
frekvens.
Diagrammet.
I sin simpleste form består et absorptions
frekvensmeter kun af en afstemt kreds, i
praksis opbygget af en fast spole og en drejekondensator. Spolen kan være udskiftelig,
eller, som her, bestå af to viklinger på samme
form, hvoraf den ene kan udskydes, således
at der opnås to (eller flere) frekvensområder.
For at kunne dække alle amatørbåndene i
HF-området 3,5—30 MHz kræves mindst 2

områder. For at slippe for besværet med at
udskifte spolen er der her benyttet en dreje
kondensator med påbygget kontakt, der er
sluttet ved drejning af kondensatorakslen fra
0—180° og åben ved drejning fra 180—360°.
Kontakten bruges til at kortslutte en del af
spolen, som vist på fig. 1.
Spolen er viklet i to sektioner, som vist på
fig. 2. Med åben kontakt er de to sektioner i
serie og giver en selvinduktion, der med
den valgte kondensatorstørrelse
(ca.
200
pF)
dækker
frekvensområdet
3,5—10 MHz. Når kontak
ten er sluttet, er den spo
lesektion med flest vin
dinger kortsluttet, og fre
kvensområdet er nu 10—
30 MHz.
Mekanisk opbygning.
For at kunne stole på
sine målinger er det ab
solut nødvendigt, at apparatet er udført meget
stift og solidt, og at trå
den ligger absolut fast på
formen. I modellen er an
vendt en stump 2,5 mm
aluminiumsplade, bukket som vist på fig. 3.
Herpå er kondensatoren fastspændt med 4
stk. 1/8” WG skruer og 8 mm lange afstands
rør. Gevindet i kondensatorens bund passer
ikke umiddelbart, men det klares ved at løbe
en 1/8” grundtap gennem det gamle gevind.
Spolerøret (25 ø X 80 mm pertinax) forsy
nes med to indsnit ca. 8 mm fra enden af
samme bredde som aluminiumpladens tyk
kelse, således at det kan presses ind i en U-
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formet udskæring i
„chassiset“s
bag
kant, hvor det fast
gøres med Aralditklæber eller en til
svarende
limtype.
Samtidig
dækkes
spoletråden
overalt
med
klæberen,
hvorved
vindinger
ne kommer til at
ligge
urokkeligt
fast.
Sidstnævnte
behandling må dog
vente til efter ju
steringen!
Klæbe
ren hærdes i en ba
geovn
ved
100—
150°. Såfremt ovnen
ikke
er
forsynet
med termostat, må
man gå meget for
sigtigt til værks, da
klæberen
dekomponerer ved sædvan
lige bagetemperaturer. Strålevarmen fra en
el-kogeplade kan også udmærket anvendes,
og her har man god kontrol med processen.
Kondensatorakslen er desværre ikke 6 mm,
men 1/4”, hvorfor der enten må fremskaffes
en knap med tilsvarende hul, eller en for
håndenværende for 6 mm må bores op. Dens
her anvendte knap er forsynet med en kniv
viser af tynd messingplade, indsat i et snit i
knappens bageste del. En finindstillingsskala
er naturligvis en behagelighed, men er slet
ikke påkrævet.
Skalaen er tegnet med tusch på svært teg
nepapir, der limes på forpladen. Den færdige
skala beskyttes med et stykke klart, selvklæ
bende plasticfolie (Filmolux).
Justering og kalibrering
Den kapacitetsvariation, der kan opnås
med den forhåndenværende kondensator, er
kun lige stor nok til, at de to områder 3,5—
10 og 10—30 MHz kan dækkes, hvorfor det

Fig. 1.
Diagrammet behøver næppe særlige kommentarer.
Stykliste: Drejekondensator — amr. surplus, Radio
Magasinet, type R. — Glødelampe, f. eks. 4—6 V/
0,04 A. — Holder hertil f. eks TS nr. J2985.
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er nødvendigt at tilpasse spolerne med tem
melig stor nøjagtighed, hvis man da vil have
10 MHz med på begge områder — i modsat
fald skal man blot sikre sig, at 80 og 10 meter
båndene kommer med. Det gør jo nok heller
ikke så meget, om der bliver hul i dæknin
gen mellem f. eks. 9 og 11 MHz.
Først justeres det høje område således, at
30 MHz falder på den stilling af kondensato
ren, hvor pladerne er praktisk talt helt ud
drejet, men hvor kontakten lige netop stadig
er sluttet. Med pladerne helt inddrejet og
sluttet kontakt skulle resonansfrekvensen nu
gerne ligge tæt ved 10 MHz.
Herefter justeres det lave område til 3,5
MHz ved åben kontakt og fuldt inddrejet
kondensator, hvorefter 10 MHz gerne skulle
findes ved næsten fuldt uddrejede plader
med åben kontakt.

Fig. 2.
Spolen er viklet på et 25 mm pertinaxrør. De 5 vdg.
vikles med 0,7—1 mm lakisoleret kobbertråd med
en stigning på 1,5 mm. De 15 vdg. vikles tæt med
0,5 mm laktråd. Den ene vdg. i midten udføres af
PVC-isoleret
0,6
mm
monteringstråd,
hvis
ender
snos sammen og føres direkte til indikatorlampen,
hvis en sådan benyttes.

Fig. 3.
Boreplan for chassiset,
der fremstilles af 2—3
mm
aluminium.
De
punkterede
linier
er
bukkelinier — der er
ikke regnet med buk
ketillæg
på
målene.
Fastspændingshullerne
for lampe og konden
sator undersænkes (for
eks. med 6—7 mm spi
ralbor).

Spolerne justeres ved at skubbe vindin
gerne mere eller mindre sammen, og fre
kvensen måles med et gitterdykmeter, som
man må låne sig frem til.
Anvendelsen.
I sin simpleste form, hvor absorptionsfrekvensmeteret er som ovenfor beskrevet (uden
indikator), foretages målingen på følgende
måde:
Meterets spole holdes i nogle centimeters
afstand fra spolen i den kreds i senderen, der
skal kontrolleres. Ved en bestemt indstilling
af skalaen vil det tilkoblede rørs anodestrøm
stige en smule, eller gitterstrømmen vil falde,
hvis det er den, der måles. Pas på, ikke at
komme for tæt til spændingsførende dele i
senderen med frekvensmeterets dele, da trå
dens lakisolation og aralditlaget ikke yder
tilstrækkelig beskyttelse. Det vil nok være
klogt, hvis man arbejder i nærheden af høje
spændinger, at forsyne spolen med et ydre
isolationsrør.
Hvis der ingen mulighed er for at måle
anode- eller gitterstrøm i de til kredsen til
sluttede rør, kan man iagttage et mA-meter
i et senere trin i senderen. Er det modtager
oscillatoren i en super eller detektoren i en
regenerativ detektormodtager, der skal fre
kvensbestemmes, lytter man efter en plud
selig frekvensændring eller evt. styrkeæn
dring af et modtaget signal. Senderoscillato
ren kontrolleres på samme måde ved hjælp
af en modtager.
Indikator.
Selv om man i praksis altid kan skaffe sig
en indikation af resonans ved tilkobling af
absorptionsfrekvensmeteret
til
en
kreds
i
sender eller modtager og således få en må
ling af den forekommende frekvens, er det
ofte en lettelse at have en indikator indbyg
get i apparatet. I denne konstruktion er an

vendt en lille glødelampe, koblet til kredsen
med en enkelt vinding monteringstråd, pla
ceret
mellem
de
to
afstemningsviklinger.
Lampen forbindes til koblingsviklingen med
to stykker tæt sammensnoet monterings
tråd. For at få størst mulig følsomhed vælges
en lampe med mindst mulig effektforbrug —
det gør så mindre til sagen, om pæren er til
1,5 eller 6 volt, når blot mærkespænding gan
ge mærkestrøm holdes lavest mulig.
Ved kraftig kobling mellem lampe og af
stemningsvikling fås stor følsomhed men dår
lig frekvensbestemmelse, da kredsen dæm
pes meget. Ved svag tilkobling til kredsen
skal spolen holdes tættere.h.en til senderkred
sen for at få lys i pæren, men til gengæld bli
ver afstemningen skarp og frekvensbestem
melsen god. Der må altså indgås et passende
kompromis mellem følsomhed og målenøjagtighed. I modellen er anvendt 1 vdg. placeret
midt mellem de to spoler, men nogle vil må
ske foretrække svagere eller kraftigere kob
ling.
Målenøjagtighed.
Ligemeget hvor omhyggeligt udført og nøj
agtigt kalibreret et absorptionsfrekvensme
ter er, må man ikke regne med at kunne be
stemme frekvenser med bedre nøjagtighed
end omkring 10 kHz på 3,5 MHz faldende til
100 kHz ved 30 MHz, selv når der benyttes
de bedste komponenter og den mest følsom
me indikator, og med et så simpelt instru
ment som dette nås disse tal slet ikke. Vil
man derfor være sikker på altid at sende
indenfor båndgrænserne, må man udover et
absorptionsfrekvensmeter råde over en godt
båndspredt, stabil og omhyggeligt kalibreret
modtager eller f. eks. en frekvensmåler som
den i OZ jan. 62 side 8 beskrevne.
De to typer frekvensmetre supplerer hin
anden, og ingen af dem bør mangle på den
alvorligt arbejdende amatørs station.
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Nuvistor HF-forst ær ker for 2 meter
Af A. Bergstrøm, OZ5AB*).
Ved at se artiklen om nuvistorer i OZ kom
jeg i tanke om, at der måske var interesse for
at vise en lille konstruktion, jeg har haft i
brug de sidste 8 måneder, og da jeg var i
QSO med teknisk redaktør på 2 m, kørte jeg
hjem til ham, hvor vi prøvede denne foran
hans modtager, der nu blev meget kraftigere
— vi kunne nu høre stationer, der ikke før
var til at høre. Vi blev så enige om, at jeg
skulle beskrive den i OZ, og det sker hermed.
Jeg må først takke vor gamle ven PA0FB,
der sendte mig røret 6CW4 samt et diagram,
hvordan jeg skulle bruge dette.
Som man ser i OZ april, er det en miniaturetriode med meget fine data og til en billig
pris — den koster ca. 20 % af det amerikan
ske 417A, så det må være et ønskerør for 2
meter og 70 cm. Jeg byggede den og satte
den foran forskellige convertere, og i alle til
fælde hjalp den mere eller mindre.
Jeg har ikke foretaget målinger ang. sig
nal-støjforholdet, men et fingerpeg angående
dette kan jeg alligevel give. Da den var ju
steret og stabiliseret, stillede jeg ind på
DRESDEN TV, som sender midt i 2 meter
båndet, 145,26 (der sendes kun en bærebølge,
så man skal have beat på sin modtager for

at høre den). Jeg kunne ikke høre Dresden
uden nuvistor, men med blev den hørbar.
Dette gentog jeg flere gange, da der er nogen
fading på denne stn, og der var slet ingen
tvivl om resultatet.
Converteren, der blev prøvet foran, var
med 2 stk. EC86, og der blev også prøvet
foran E88CC med samme resultat. Røret kø
rer i normal jordet katodekobling, jeg har
ikke prøvet det i jordet gitter.
Der er brugt kapacitiv neutralisation, da
denne efter fleres mening skulle holde bedre
over det ret store frekvensområde, som 144—
146 er.
Man må afkoble godt og bruge korte led
ninger, røret er meget stejlt, og går som følge
heraf meget let i sving. Jeg har bygget på et
par kobberskærme for at få god jordforbin
delse. Røret skal ifølge data have 70 volt,
men jeg fik godt resultat helt ned til 10 volt.
Jeg har ikke brugt conds over in dg., men
afstemt med de cap., der er i tilledninger og
rør. Det er dog nok lettere at bruge en cond
over spolen, som vist i diagrammet. Spæn
ding 70 volt tilføres på udtaget på anodespole,
og stabilisering foretages på den gode, gamle
måde fra gitter og til anodespoles kolde ende,

Materialeliste:

Spoledata:
Gitterspole: 5 vind., udtag l3/a fra jord, indv. diam.
6 mm, 0,7 tråd spacet 4 mm.
Anodespole: 7 vind., udt. 4 vind. fra anode, indv.
diam. 12 mm, tråd 1,2 mm, spacing mellem vind.
5 mm.
Koblingsvikling:

1

vind.

isoleret

nærmest

*) Betafon Radio, Prins Jørgensgade 4, Kbh. N.
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ved

udtag.

Nuvistor 6CW4 med rørfatning.
Eddystone kasse med kobberskærme, mål: 120X95X
50, 115X50, 65X50 med omb. kanter.
Trimmer 1—10 pF.
47 kohm ½ watt.
2,2 kohm 1 watt.
30—40 kohm 1 watt 200—250 volt spænding.
70 ohm coaxfatning.
2 gennemføringsconds., 1—2000 pF.
8 pF minidreko, f. eks. Prahn (for anode).
2—10 pF, f. eks. Philips trim. m. fingevind.
5 keramiske støttebukke R. Parts.
27 pF ker. blok, Ferroperm.
Samlet pris på byggesæt: Se annonce fra Betafon
Radio.

Neutrodynstabilisering — det er da let!
Af OZ5MJ.

Under ombygning af min sender viste PAtrinet tendens til at gå i selvsving. Det blev
derfor besluttet at neutrodynstabilisere tri
net. PA-trinet, som er et QE 05/40, er tilslut
tet et pi-filter i anoden. Valget af neutrodynstabiliseringsmetode blev derfor gitterstabi
lisering.
I drivertrinet, hvor der benyttes en EL83,
kunne der ved hjælp af en omskifter skiftes
mellem fire spoler for afstemning af hen
holdsvis 3,5 MHz, 7 MHz, 14—21 MHz og 21—
28 MHz. Dette foregik med almindelig usym
metrisk afstemning, fig. 1.

For at få en symmetrisk kreds at arbejde
med blev drejekondensatoren udskiftet med
en splitstator-kondensator. Da en sådan ikke
var for hånden, blev en kondensator (type R,
som forhandles af Radio Magasinet for 2 kr.)
ombygget. Boltene, som holder statoren på
plads, skrues ud, og med en lille sav bort
skæres den midterste statorplade. Der saves
lige langs med nabostatorpladerne, og med
en lille fil fjernes eventuelle grater. Det kan
være lidt vanskeligt at komme til, for stato
ren kan ikke tages ud, med mindre man vil
ofre arbejdet med at pille rotoren ud også.
De to statorhalvdele spændes nu på plads
hver for sig med 2 stk. 1/8” X 5/4” skruer.
Husk at sætte loddeflige med ind. Af rotoren
fjernes de to midterste plader. Det gøres
nemt ved hjælp af en bidetang og en spids
tang.
Kondensatoren, som efter operationen er
på ca. 2X105 pF, blev monteret, og opstillin(Fortsættes næste side).

kondensator til dette er kritisk. Den må ikke
have mere end ca. 1 pF i minimum og ca.
10 max.
Jeg har afstemt anodekredsen med en vari
abel cond., som er ført ud med aksel, dette
skulle ikke være nødvendigt, men det er lige
som det er rart med noget at dreje på, og så
er man sikker på, at der er resonans, hvor

man end befinder sig i båndet. Jeg har ind
bygget kobberskærmene. i en støbt kasse af
fabrikatet Eddystone. Indgangsspole og link
sidder på små keramiske støttebukke, og ano
despolen er stukket igennem 2 frekventitbøsninger. Der er brugt svære coaxbøsninger,
men det er kun fordi disse i forvejen anven
des på stationen.
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Om termisk støj i modtagere, Il
Af OZ6NF.
Om beregning af støjtal i modtagere.
I den første del af artiklen blev der gjort
rede for, hvad støj tallet F var for noget, og
hvad det bruges til. Nu skal vi se på, hvor
dan man beregner F for en modtager, og der
igennem finde ud af, hvilke ting man må
passe på, når man skal have en følsom mod
tager.
Der er ofte her i OZ gjort opmærksom på,
at det er den del af modtagerdiagrammet,
der er nærmest antennen, som bestemmer
modtagerens egenstøj, og dermed den største
følsomhed. Derfor vil vi kun beskæftige os
med antennekredsene og HF-trinet. Det vi
ser sig nemlig hver gang, at dersom dette
trin er rigtigt og omhyggeligt lavet, så be
tyder støjen i resten af modtagerens trin
ingenting.
Lad os tage rørene først. — Hvor meget et
gen kom til at se ud som i fig. 2. Den viste
trimmer, som går over til PA-rørets anode,
er
neutrodynstabiliseringskondensatoren
og
består her af en lille kobberplade, som er
ført hen i nærheden af anoden og fastgjort
på en lille stand-pff. Indstillingen af trim
meren foregår på følgende måde:
Anode og skærmgitterspændingen til PArøret afbrydes. Afstemningskredsen i driverog PA-trin sættes til for eks. 7 MHz. Driver
trinet køres i resonans, og skærmgitterspæn
dingen indstilles, så der går den rigtige git
terstrøm i PA-røret, her 3,2 mA. Når PArørets afstemning nu drejes, vil man even
tuelt bemærke, at gitterstrømmen svinger.
Dette kan skyldes enten over- eller under
stabilisering.
Trimmerens
kapacitet
gøres
større eller mindre, indtil man har nået det
punkt, hvor mA-meteret står helt roligt. Vil
man vide, om der er over- eller understabili
seret, kobles anode- og skærmgitterspænding
til, eventuelt noget reduceret. Er stabilise
ringen i orden, vil anode- og gitterstrøm for
løbe som vist i fig. 3, når PA-kredsen køres
i resonans. Ligger stigningen i gitterstrøm
men nærmere C-min., er stabiliseringen for
svag, og trimmerens kapacitet gøres større.
Ligger stigningen nærmere C-max., må trim
merens kapacitet gøres mindre. Der gøres
opmærksom på, at det er vigtigt, at alle stel
ledninger føres til samme punkt for hvert
trin. I den viste opstilling er alle „varme"
elektroder forsynet med op til fire ferritperler.
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rør støjer, angives ved den ækvivalente støj
modstand. Størrelsen af denne kan man som
regel finde i rørtabeller, især hvis røret er
beregnet til støjsvage forstærkere. Den er
omkring 300 til 500 ohm for højstejle trioder
som EC86-88 og ECC81-84-85-88-89-91, og
omkring 800 til 2000 ohm for højstejle pentoder som EF42-80-85-91-95. Men denne støj
modstand er ikke nok til at angive, hvor godt
forstærkertrinet er m. h. t. lavt støjniveau,
idet støjtallet også afhænger af den måde,
hvorpå antennen kobles til kredsen i styre
gitteret, og af den således belastede kreds’
resonansimpedans. — Vi forestiller os et HFtrin med et antennekabel, en antennekreds
og et HF-rør. Når antennekablet er koblet til
kredsen, falder kredsens effektive Q p. gr. af
kablets belastning af kredsen, og dermed
nedsættes også kredsens resonansimpedans.
Hvis rørets indgangsimpedans ikke er meget
større end kredsens resonansimpedans, må
dens dæmpende virkning også tages med.
Lad os kalde den optransformerede antenne

Spolen L1 for 3,5 MHz er viklet på Prahn
spoleform 5014 med 6X15 vindinger 0,3
emaille, spolerne L2, L3 og L4 for henholds
vis 7, 14—21 og 21—28 MHz er viklet på
Prahn 5013. L2 har 40 vindinger 0,3 emaille,
2 i hvert hak. L3 har 18 vindinger 0,8 emaille.
L4 har 8 vindinger 0,8 emaille.
*

I næste måned begynder vi offentlig
gørelsen af de siden opfordringen i
martsnummeret
indkomne
bidrag
til
„Månedens konstruktion". Efter opfor
dring udskydes indsendelsesfristen ind
til videre fra udgangen af juni til 1.
september, for at give de mange, der
sikkert gerne vil være med, men som
har syntes, der var for kort tidsfrist, en
lejlighed til at deltage. Der er altså sta
dig god tid, og der er forresten intet i
vejenfor at indsende mere end een kon
struktion.
Red.

impedans
(antennekablets
impedans
gange
med kvadratet på antenneopsvinget) for Ra
kredsens ubelastede resonansimpedans (evt.
dæmpet med rørets indgangsimpedans) for
Rk. Nu bliver støjtallet for HF-trinet

Denne formel gælder for det alm. pentodetrin, cascodetrinet, jordet-gittertrinet m.m.
Det ses, at det gælder først og fremmest om,
at Rk. d. v. s. kredsens resonansimpedans, er
stor. Dette kan opnås ved at gøre L/C-forholdet stort, og ved at have højt ubelastet Q
i kredsen. Blot må man så passe på, at ano
deimpedansen er tilstrækkelig lille til at for
hindre selvsving. Dernæst må man vælge en
rørtype, som har en indgangsimpedans, der
er høj nok til ikke at dæmpe kredsen syn
derligt. På VHF kan dette måske blive svært,
men så kan man tage en type, som ligger i
den bedste del i forhold til, hvad man kan
få. — Dernæst er det øjensynligt, at F bliver
mindre, jo mindre Ræ, altså rørets ækviva
lente støjmodstand, er. — Med hensyn til Ra
er det ikke så let at sige, hvad man skal gøre.
Det er sådan, at dersom Ra og Rk er lige
store, får man den største forstærkning, fordi
man har impedanstilpasning. Men man får
p. gr. af Ræ ikke det laveste støjtal samtidig.
Hvor hårdt man skal koble antennen til
kredsen for at få laveste støjtal, eller på en
anden måde, hvor man skal placere sit ud
tag på spolen, kan udregnes af formlen

Her betyder n den brøkdel af hele spolen,
som antennekablet med impedansen ra skal
forbindes over, naturligvis fra den kolde en
de. Så får man det, der kaldes støj tilpasning,
og kan opnå det lavest mulige støj tal med de
komponenter:

Lad os tage et par eksempler: I vor mod
tager til HF-båndene sidder et EF89 som
HF-rør. På 15 meter kommer antennesignalet
via et 75 ohm’s coax-kabel, og den samlede
kredskapacitet i indgangskredsen er 100 pF.
Vi skal beregne det laveste støj tal, man kan
få, når kredsens ubelastede Q er 100. Fra
rørlisten fås, at Ræ = 4,2 kohm, og ind
gangsimpedansen r — 15 kohm ved 50 MHz.
Denne kan regnes om til 21 MHz:

Kredsens ubelastede resonansimpedans R0

nes som den resulterende
af R0 og rg , og bliver

parallelmodstand

Ved indsættelse af Rk og Ræ i formlen for
det laveste støital får man

4,20 eller 6,2 dB.
Sætter man ind i formlen for n2, får man

eller n = 0,17, der er ca. 1/6. Har spolen ca.
20 vindinger, skal antenneudtaget altså sidde
godt 3 vindinger oppe på spolen fra stelsi
den for at få det laveste støjtal.
I vor modtager til 2 meter er HF-trinet et
caseodetrin med E88CC. Den totale kreds
kapacitet er 5 pF (altså faktisk selvresonant
spole), og Q er 100. Fra rørlisten fås Ræ =
300 ohm, og rg = 3 kohm på 100 MHz. Reg
nes dette igennem som i forrige eksempel,
fås at det laveste støjtal med dette trin bli
ver F = 1,77 eller 2,5 dB, og at det 75 ohm
coax-kabel skal kobles over de 4/5 af spo
len. — Dette sidste eksempel er dog lidt for
optimistisk, fordi vi har set helt væk fra, at
indgangsimpedansens støjbidrag ikke må be
regnes udfra normal stuetemperatur ligesom
de andre, men skal beregnes som om tempe
raturen var imellem det dobbelte og det fem
dobbelte (de lærde kan ikke blive enige!). Vi
må nok regne med en halv dB ekstra på den
konto.
Transistorer:
For en transistor kan man ikke umiddel
bart angive dens egenstøj ved størrelsen af
en ækvivalent støjmodstand, som man gør
det med rør. Det kommer af, at dens ind
gangsimpedans ikke som hos rør er så stor,
at man ikke behøver at regne med den; det
er også derfor, at man må impedanstilpasse
transistorens
indgangselektrode
til
kredsen
ved at bruge et udtag el. lign. Men for HFtransistorer kan man som regel få opgivet et
støjtal ved een eller anden frekvens, og så
må man bruge det som rettesnor. Nu er det
jo udmærket, at man kender støjtallet for
transistoren, men det er jo støjtallet for hele
modtageren, man er interesseret i. Den kan
man også regne ud, når man kender støjtal
let for de forstærkertrin, som den er sam
mensat af. — Til dette skal vi kende trine-
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nes effektforstærkning G. Et trins effektfor
stærkning er forholdet mellem den signal
effekt, man får ud af trinet, og den signal
effekt, som man kan få at styre trinet med.
Dersom vi kalder forstærkertrinene 1, 2, 3
o. s. v., de tilhørende effektforstærkninger
Gi, G2, Gb o. s. v., og støjtallene Fi, F2, Fs
o. s. v., bliver hele modtagerens støjtal ud
trykt ved formlen

Lad os tage et eksempel: På een eller an
den måde ved vi, at vor 2 meter modtagers
HF-trin har et støj tal på 6 dB, og at den
efterfølgende transistorblander har et støjtal
på 12 dB, samt at effektforstærkningen (som
forresten hedder power-gain på engelsk) i
HF-trinet er 10 dB. Vi antager, at den del af
modtageren, der kommer efter blanderen,
ikke bidrager til støjen. Hvad er da modta
gerens støjtal? Vi indsætter da i formlen
Fi = 6 dB = 4, F2 = 12 dB = 16,
Gi = 10 dB = 10:

Disse tal passer meget godt på en transi
stormodtager til 2 meter med de almindeligt
i handelen værende HF-transistorer fra Phi
lips, Siemens, Mullard m. fl.
Man ser, at første trins støjtal er det alt
afgørende. Men hvis vi husker på definitio
nen af støjtallet, nemlig forholdet mellem
S/N på indgangs- og udgangssiden, kan man
nemt indse, at alle tab mellem antennen og
HF-transistoren adderes direkte til støjtal
let. Jo, for man nedsætter jo signalet ved
disse tab, medens støjen stort set bestemmes
af HF-trinet. Altså svækkes signalet, men
støjen forbliver uændret, og dermed bliver
S/N dårligere. Det har således også betyd
ning for modtagningen, at der ikke er for
store tab i 2 meter-feederen! — Ved transi
storer kan det sjældent betale sig at tilpasse
på anden måde end impedanstilpasning, fordi
man oftest vil tabe mere af signalet, end man
vil få reduceret indflydelsen af egenstøjen,
hvis man bruger en anden tilpasning. Man
undersøger
derfor,
hvilken
indgangsimpe
dans transistoren har på den frekvens, og til
passer antennekablet ved at bruge antenne
kredsen som transformator mellem de to im
pedanser. På 2 meter er denne impedans et
sted mellem 30 og 60 ohm, uanset om man
kører med jordet emitter eller jordet base.
Det vil igen sige, at man på 2 meter f. eks.
sætter antennekablet (jeg tænker her på 75
ohm kabel) ind på et 1/4-udtag på spolen, og

168

transistoren ind på et 1/5-udtag. Når så kred
sen er i resonans, er man kørende. Bruger
man jordet-basis koblingen, undgår man end
da neutraliseringen! Det ser forøvrigt ud til,
at HF-transistorer kører støjsvagest, når der
går en collectorstrøm på 2—3 mA, men at
collectorstrømmen kun skal være 0,5—1 mA,
når de skal bruges som blandere. Man får
godt nok større blandingsforstærkning i dem
med en lidt større strøm, men også større
egenstøj og dårligere støjtal. Derimod skulle
støjtallet blive bedre, jo mere oscillatorinjek
tion man har.
Vi fandt ved rørforstærkerne, at det bl. agjaldt om at få så stor resonansimpedans i
antennekredsen som muligt, når man skulle
presse støj tallet nedad. Det samme gælder
med transistorforstærkere, så også her skal
man have stort L/C-forhold og højt Q i ube
lastet tilstand. Hvis man ikke har det, får
man nemlig en dæmpning af signalet i kred
sen, og dette tab udregnet i dB skal lægges
direkte til transistorens støjtal for at give det
resulterende støjtal af HF-trinet. Hvis vi kal
der kredsens ubelastede Q for Qu, og dens
Q, når den er belastet, som f. eks. her méd
antennekablet og transistoren, for Qb kan
vi udregne kredstabet ved 'impedanstilpas
ningen mellem antennekablet og transistoren
v. h. a. flg. formel:

Lad os som eksempel tage ovenstående til
fælde, hvor det 75 ohm kabel kobles til Et
V4-udtag på spolen. Hvis kredskapaciteten i
denne 2 meter kreds er 10 pF og kredsgodheden Q = 100, bliver den ubelastede reso
nansimpedans 11 kohm. De 75 ohm antennpbelastning svarer til en belastning over hele
kredsen på 1200 ohm, og da vi netop har im
pedanstilpasset til transistoren, svarer den
nes indgangsimpedans med det benyttede ud
tag på spolen også til 1200 ohm. Disse belåter i parallel kredsen med 600 ohm, og giver
sammen med de 11 kohm en belastet reso
nansimpedans på ca. 570 ohm. Det belastede
Qb bliver derfor lige så meget lavere end Qu'
som den belastede resonansimpedans er lave
re end den ubelastede, og vi får Q = 5,2.
Og heraf

Det koster altså i dette tilfælde en
halv dB at tilpasse. Hvis vor transistors
tal er 5 dB på 2 meter, bliver HF-trinets
tal således 5,5 dB. (Samme synspunkt
forøvrigt anlægges ved rørforstærkere,
rørets indgangsimpedans er lav).

lille
støj
støj
kan
når
*

5-bånds ESB-, CW- og AM-sender med synkronisering
til modtageren
Af OZ1QM, K. Ambjørn Nielsen.*)
De følgende sider er skrevet af en, hvem
ESB-magelighed har givet topmave og svæk
ket åndedræt. Er DU endnu ikke sunket så
dybt, så er her måske et par ingredienser,
som kan hjælpe dig på vej. Som alle andre
steder, hvor talen er om magelighed, gælder
det også her om at få andre til at gøre ar
bejdet for sig: Giv din sender og modtager
mulighed for at samarbejde — og plej så din
magelighed. Der er mange måder at få dette
samarbejde bragt i stand på, og enhver, der
er interesseret i at få topmave, vil kunne til
passe ingredienserne i denne opskrift til eget
formål. Eller selv finde nogle bedre. Men
til sagen:
På ESB og for så vidt også på AM og CW
vil det være en indlysende fordel at kunne
synkronisere sin sender og modtager til au
tomatisk nulstød, således som det er kendt
fra f. eks. KWM 1 og 2, og også fra den
transceiver, der stod i OZ sept. 61 (OZ1BP).
Det vil betyde den størst mulige lethed i
betjeningen af stationen i langt de fleste
QSO’er og sådan set også en delvis løsning
på
problemet
om
frekvensstabilitet.
Hvis
alle deltagere i en ESB-ring havde deres sen
dere og modtagere synkroniseret, ville de au
tomatisk ligge på samme frekvens allesam
men, og derved ville man slippe for hele
tiden at skulle samle deltagerne sammen på
den oprindelige fælles frekvens. Bortset fra
dette „filantropiske" formål er det en meget
stor lettelse for én selv, at man hele tiden
er klar til at kalde de stationer, man får ind
på modtageren, fordi sender og modtager føl
ges ad henover båndene med stor nøjagtig
hed.
Men man har også mulighed for at opnå
synkronisering, selvom projektet ikke er en
transceiver. Flere modtagertyper vil egne sig
udmærket til en synkronisering med en sen
der, men særlig simpelt bliver det, hvis mod
tageren er ,en enkeltsuper med HF-krystalfilter i mellemfrekvensen. Ved i exciteren at
fremstille ESB-signalet i et krystalfilter, der
er nøjagtig magen til modtagerens og på nøj
agtig samme frekvens, opnår man, at mod
tagerens VFO kan bruges i exciterens blan
dingstrin, hvoraf der kun bliver eet, og her
ved
fremkommer
umiddelbart
synkronise
ringen på de forskellige bånd.

Ved at indrette sender og modtager med
hver sin VFO (der er ens), opnår man imid
lertid at kunne ophæve synkroniseringen,
når man ønsker det. Med e; omskifterarran
gement kan man så bestemme, hvilken af de
to VFO’er, der til hver en tid skal styre sen
der og modtager. Herved får man en lettelse
også ved etablering af 2-kanal-QSO’er, nem
lig den, at man med f. eks. VFO-TX kan fin
de en ledig frekvens at sende på, uden at
man behøver at flytte VFO-RX fra den sta
tion, man lige har fundet, og som vil have
svar et andet sted i båndet. Dette har særlig
betydning i DX-jagt, fordi man herved kan
slippe for at flytte modtageren (skalaen) fra
DX-stationen for med den at finde en ledig
frekvens at sende på og derved undgå pileups, fjernskrivere og lign. Under forberedel
serne til en QSO klarer en omskifter ombyt
ningen mellem de to VFO’er, men under
QSO’en foretages ombytningen af et relæ,
der trækkes af exciteren§, VOX.
For at opnå den størst mulige frekvens
stabilitet i sender og modtager, frembringes
diverse oscillatorfrekvenser i en VFX, som
styres af de to VFO’er, der bestryger områ
det ca. 2,7—3,3 MHz. Herved holdes frekvens
driften nede på ca. 100 Hz fra kold til varm
på alle bånd. På blokdiagrammet fig. 1 er
vist en skitse af stationen med som eksempel
synkronisering på frekvensen 14300 kHz.
I det følgende omtales kort exciteren,
VFX’en og den lineære forstærker, men ikke
modtagerdelen.
Fig. 1.

*) Brattingsborgvej 35, Kastrup.
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Exciteren.
På fig. 2 er i blokdiagrammet vist princip
pet i exciteren.
Exciteren kan afgive et par watt på de fem
HF-bånd 10—80 m. Da der kun skal foreta
ges een blanding, bliver opstillingen meget
enkel i modsætning til de fleste allebåndsexcitere, der indeholder tre blandingstrin.

Ft g. 2

Sidebåndsskift ved ESB foretages ved at
flytte bærebølgen fra den ene flanke på kry
stalfilteret til den anden. For at dette skal
kunne give et ordentligt resultat, må filteret
have stejle flanker og være så vidt muligt
symmetrisk i pass-band. Har filteret ikke
disse egenskaber, får man en dårlig bære
bølgeundertrykkelse og en uens modulations
karakter, når man skifter sidebånd. Dette er
årsagen til, at der er anvendt otte krystaller
i filteret. I tilgift får man en fin sidebånds
undertrykkelse
(ca.
70
dB), men det er nok mere
end nødvendigt. En for
del ved denne måde at
skifte sidebånd på er, at
man
umiddelbart
kom
mer til at dække de sam
me tre kHz i båndet, når
man skifter sidebånd.
Dette er ikke absolut gi
vet, hvis man skifter si
debånd i et særskilt blan
dingstrin efter filteret.
Til AM og CW anven
des et krystal i bærebøl
geoscillatoren,
hvis fre
kvens ligger så højt oppe
ad flanken på filteret, at
man
får
en
passende
mængde bærebølge igen
nem, når der skabes uba
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lance. Katoderne på blandingsrør og efterføl
gende kl. A-trin lægges til stel ved hjælp af
kontakterne på nøglerelæet. Dette relæ kon
trollerer altså sending og modtagning. Ved
ESB og AM får nøglerelæet sin trækkespæn
ding gennem kontakterne på VOX’ens rør
relæ. Når VOX’ens rørrelæ ikke direkte er
brugt til at slutte og afbryde de to katoder,
er årsagen den, at dette rørrelæs
andet kontaktsæt slutter trække
spændingen til de øvrige relæer i
sender og modtager. Dette ville
betyde, at senderen startede, in
den modtageren var afbrudt, hvil
ket ville give et vældigt knæk i
højttaleren. Véd i stedet at ind
skyde et nøglerelæ mellem rørre
læet og katoderne opnås, at de
forskellige
relæfunktioner
kom
mer til at foregå i den rigtige
rækkefølge.
Ved CW er det ikke længere
rørrelæet, der giver spænding til
nøglerelæet, men derimod kon
takterne på telegrafnøglen. Nøg
lerelæet starter og afbryder des
uden toneoscillatoreri, som igen aktiviserer
VOX’en og dermed rørrelæet, som så giver
spænding til de øvrige relæer. Senderen star
ter altså, så snart man trykker nøglen ned, og
VOX’en holder alle relæer med undtagelse
af nøglerelæet trukket, indtil man engang
har sluppet nøglen tilstrækkelig længe. Man
får altså en slags break-in, selvom den ikke
er så ægte, at man kan lytte mellem de en
kelte tegn.
Foto nr. 1. Exciter.

Der er ikke anvendt bærebølgegenindfø
relse, fordi det er inderligt overflødigt i dette
tilfælde. Til tuning kan man bruge enten
konstant bærebølge, frembragt ved ubalance,
eller man kan anvende toneoscillatoren.
Det elektriske diagram af exciteren ses i
fig. 3. I bærebølgeoscillatoren er anvendt ud
skiftelige krystaller, som er ætset på plads.
Som oscillator- og bufferrør er anvendt
ECC 81.
Den balancerede modulator er den så
kaldte Crosby-modulator. Den er ikke så
varmestabil som en diodemodulator, men gi
ver til gengæld et større output. Børebølgeundertrykkelsen er frekvensafhængig, og for
at kontrollere den til hver en tid, er trim
merne 03 (1—6 pF) og C14 (3—15 pF) ført
ud på forpladen. Værdierne af R13 og R14
bestemmfes ved forsøg. Mine værdier er 5
kohm og. 8 kohm. Rørene er ECC 82, men
også ECC 81 kan bruges, omend med andre
værdier. I kraft af filterets stejle flanker kan
man skifte fra øvre til nedre sidebånd uden
at behøve at efterindstille balancen. Bære
bølgeresten ligger så langt nede ad flanken,

at den dæmpes væsentligt i filteret. Men man
kan ikke i samme grad som med dioder til
lade sig at glemme at kontrollere balancen.
Krystalfilteret er af samme type og trim
mes på samme måde som de højfrekvens
krystalfiltre, der allerede flere gange har væ
ret omtalt i OZ (oktober 60, januar 61 og
sept. 61). Disse krystaller er ætset i nulstød
med krystallerne i modtagerens filter.
Efter filteret følger et kl. A-trin inden
blandingstrinet, som får sine oscillatorspæn
dinger fra VFX’en. Derefter et ECC 81 som
kaskodeforstærker. Trinet er hentet fra Don
Stoners håndbog, og det er stabilt uden neu
tralisering.
Udgangen er et EL 84, som er neutralise
ret på vanlig vis. Der er i så ringe grad som
muligt anvendt parallelfødning i trinene, for
di det giver for store tab på 10 og 15 m, tak
ket være drosselspolerne., Anodekredsene i
de tre sidste trin er fællesafstemt med en
tregangskondensator, fremstillet af tre 100
pF Wavemaster, sammenkoblet med isole
rende koblingsled. Større eller mindre paddingkondensatorer indskydes på de forskel-
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Foto nr. 2. Exciteren.

lige bånd i serie med
disse Wavemasters for
at lette afstemningen.
Når jeg ikke i stedet
har pillet et passende
antal plader af de tre
rotorer, er årsagen den,
at kredsene ikke har
samme L/C forhold. I
mixer og kaskode er
der stort L og lille C,
men i EL 84-kredsene
lille L og stort C. Dette
for at belaste EL 84
rigtigt, og også for let
tere at få overført ef
fekten til den lineære
forstærker via en link.
Udgangen er således lavimpedanset, og der
er koblet et instrument over til visning af
output. Dette er en stor hjælp ved trimning
og ved sending med exciteren alene. På alle
båndene med undtagelse af 10 m er der lagt
dæmpemodstande over kredsene for derved
at få den samlede forstærkning til at være
den samme på alle båndene. Lavfrekvensforstærkeren består af to trin, og forstærk
ningen reguleres efter 2. trin. Forinden er
der afgrenet til WOX’en. I VOX’en frem
bringer talespændingerne en positiv spæn
ding på relærørets gitter, medens spændin
gerne fra modtageren frembringer en nega
tiv spænding. Med potmeteret P3 kan man
sørge for, at der er balance imellem de to
spændinger, når der lyttes med højttaler, så
ledes at relærøret ikke trækker. Taler man
til mikrofonen, får den positive spænding
overtaget, hvorved relærøret trækker og sen
deren starter.
Nederst til venstre i diagrammet ses 800
Hz-oscillatoren. Denne kan bruges til tu
ning via volumenkontrollen. Den anvendte
selvinduktion er en forhenværende mikro
fontrafo. Sekundæren med en impedans på
50 kohm er brugt. Exciterens VFO er en
Clapp-osc. med et efterflg. buffertrin og en
katodefølger, som fører over i et coax-kabel
til indgangen på VFX’en.
En betingelse for at få en nøjagtig synkro
nisering er, at modtagerens beat-oscillator er
stillet i nulstød med exciterens bærebølgeosc.
Vil man være helt sikker, kan man lade
exciterens bæreb.ose. være beat-osc. i mod
tageren, men det kan være upraktisk. I hvert
fald bør modtageren under alle omstændig
heder have sin egen beat-osc., som så kan
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kobles ind eller ud. Jeg bruger altid modta
gerens egen beatoscillator, og det er heller
ikke svært at komme til at stille de to ose.
i nulstød men hinanden.
Den
mekaniske
opbygning
af
exciteren
skulle fremgå af fotos 1 og 2. På foto 1 ses
til venstre de 3 spolekasser til driver, cascode og mixer. Mixerrøret sidder lige over
coax-stikket på exciterens bagkant. Til højre
herfor kl. A-trin og krystalfilter, det sidste
også i en kasse. Herover Crosby-mod. og
VOX. Den store blanke kasse indeholder af
stemningsdelene
til
VFO-TX.
Til
venstre
herfor 800 Hz ose. og LF-forstærker.
På foto 2 ses til højre båndforstærkerne
med de tre Wavemasters. I rummet langs
bagkanten ses til venstre krystalfilteret. Det
aflange rum over filter og mixer er VOX’en,
ovenover igen til højre LF-forst. og til ven
stre bærebølgeosc. Hvert enkelt trin sidder
i sit eget rum. Knapper på forpladen er fra
venstre: balancekontrol, antitrip, sidebånds
vælger,
VOX-frafald,
LF-volumen,
FONE-,
CW (funktionsomsk.), båndvælger og yderst
til højre båndafstemning.
Det anvendte chassis er 50X30X7 cm. Det
lukkes helt af en bundplade.
VFX’en er blevet så omfattende, fordi jeg
på forhånd ville undgå at tage nogen chance.
En VFX kan — forkert konstrueret og/eller
ude af balance — være en farlig ting at an
vende i forbindelse såvel med en sender som
med en modtager. Det nytter ikke at kon
struere et apparat, hvis rigtige virkemåde
står og falder med, at der til stadighed er
fuld balance i blandingstrinene. En dag ryger
balancen jo alligevel, fordi der måske går et
rør i stykker, og så kommer man måske til

at udsende falske bærebølger på forkerte ste
der. Ved planlægningen af en VFX må man
søge at helgardere sig, så vidt det er gørligt.
Denne helgardering består først og frem
mest i valg af passende frekvenser at blande
med og til. Har man valgt sine frekvenser
rigtigt, vil ubalance kun medføre et større
antal
falske
bærebølger
på
modtageren,
mens senderen stadig fungerer tilfredsstil
lende.
VFX’en består sådan set af to VFX’er. I
den første blander man i en balanceret mixer 2,7—3,3 MHz med en krystaloscillator på
33 MHz (11 MHz triplet). Differensfrekven
sen 29,7—30,3 MHz udtages efter blandingen
og forstærkes i to kl. A-trin, som er bred
båndsafstemt. Balancen indstilles med et 1
kohm potmeter i katoderne på de to EF 91 i
mixeren. Når balancen een gang er indstillet,
kan man roligt glemme den. Skulle der op
stå ubalance, medfører det ikke alvorlige
ulykker, netop fordi krystaloscillatorfrekven
sen på 33 MHz ligger vel uden for kl. A-tri
nenes pass-band, ligesom den tiende over
svingning af VFO’en er ganske svag.
I den anden VFX blandes de 29,7—30,3
MHz med een af flg. krystalfrekvenser: 6940
kHz, 13900 kHz og 17500 kHz. Herved får
man efter blandingen mulighed for at få føl
gende frekvenser (der regnes med tilnærmel
se): 36,7—37,3 MHz til 10 m båndets neder-

ste del, 22,7—23,3 MHz til 20 m båndet, 15,7
—16,3 til 40 m og 12,2—12,8 MHz til 15 og
80 m båndene. Disse frekvenser forstærkes
og filtreres i to kl. A-trin med udskiftelige
spoler.
Alle spoler i VFX’en er bredbåndsafstemt.
I krystaloscillatoren i sidste halvdel anven
des krystaller på den halve frekvens. Der er
anvendt parasitstoppere i anoder og gitre på
de balancerede mixere. Opbygningen er fore
taget så symmetrisk som muligt i mixerne.
Blandingstrinene i exciter og modtager
sidder parallelt over udgangen af VFX.
I indgangen på fig. 4 ses det omskifterar
rangement, der betinger muligheden for at
opnå de fordele, der er knyttet til synkroni
seringen. Det består af en omskifter med
3X3 stillinger og et relæ med to sæt skifte
kontakter. Relæet kan trækkes af exciterens
VOX, men det er kun i funktion, når man
ønsker at sende og modtage på to forskellige
frekvenser i et bånd. Omskifteren bestem
mer, hvad der skal ske på flg. måde:
Stilling 1: Man lytter med VFO-RX, men
når VOX’en trækker relæet, sender man på
en frekvens, der er bestemt af VOX-TX.
Stilling 2: Man lytter med VFO-TX, men
når VOX’en trækker relæet, sender man på
en frekvens, der er bestemt af VFO-RX.
Stilling 3: Man lytter med VFO-RX, og da
forbindelsen mellem VOX og relæ er afbrudt,
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bliver VFO-RX ved at styre, også når man
sender. Her er altså synkronisering.
Et par praktiske eksempler vil sikkert
bedre belyse virkemåden: Man har haft QSO
et stykke tid med en anden ESB-station, og
hertil har sender og modtager været synkro
niseret. En tredie station melder sig nu på
frekvensen, og et kvarter efter er feltet
spredt. Nu ophæves synkroniseringen, idet
omskifteren flyttes fra stilling 3 til stilling 2.
Herved kommer man til at lytte med VFOTX, mens VFO-RX styrer senderen på den
oprindelige
frekvens.
Synkronisering
er
yderst upraktisk, hvis alle deltagere ikke lig
ger på samme frekvens.
Et andet eksempel: Med omskifteren i stil
ling 3 (synkroniseret) har man fundet en DXstation, som vil have svar 10 kHz lavere i
båndet. Omskifteren flyttes nu til stilling 2,
hvorved man kan lytte med VFO-TX og der
ved finde en ledig frekvens at sende på ca.
10 kHz lavere. Når den er fundet, flyttes om
skifteren videre til stilling 1, hvorved man
øjeblikkelig flytter modtageren tilbage til
DX-stationens frekvens. Men når man taler
til mikrofonen, bytter relæet om på de to
VFO’er, så at man kommer til at sende på
den ledige frekvens, man lige har fundet.
Man undgår altså helt både at skulle flytte
modtagerens skala fra DX-stationen og også
at skulle indstille senderen i blinde.
På foto 3 ses VFX’en bagfra. I øverste
højre hjørne første bal. mixer, til venstre
herfor 33 MHz-osc., i nederste højre hjørne
de to kl. A-trin til ca. 30 MHz. På bagkanten
spændingsstik og balancepotmeter til 2. bal.
mixer. De fire store spolekasser på venstre
del af chassiset hører til 2. del-VFX.
På foto 4 ses VFX’en nedefra. Hvert trin
sidder også her i sit eget rum. Første bal.
mixer sidder i rummet øverst til venstre.
Højre side af billedet er optaget af 2. delVFX. Alle omskiftere, der er i funktion ved
båndskift, er koblet sammen med et snore
træk, som virker absolut driftsikkert. På for
pladen bliver kun to knapper, nemlig én til
båndskift og en anden til VFO-valg (synkro
nisering eller ikke). Chassiset er 25X50X7
cm. Det lukkes også tæt af en bundplade.
Hverken rør eller krystaller er indkapslet,
og der er ingen stabilitetsproblemer med
selvsving, fordi frekvenserne i kl. A-trinene
er så høje.
Der er andre måder at lave en VFX på
end den her viste. Man kan sikkert bruge
dobbelttrioder i de balancerede mixere og
derved spare rør o. s. v. En særlig simpel ud
gave står i Don Stoners SIDEBAND HAND-

BOOK, det er den såkaldte bandhopper, en
kommercielt fremstillet. Den består af kun
fire rør og er netop beregnet til frembrin
gelse af diverse amatørbånd ved blanding
med et ESB-signal på 9 MHz. Om den kan
bruges i forbindelse med en modtager, uden
at der optræder kraftige falske bærebølger
i båndene, ved jeg ikke. En anden mulighed
er at nøjes med at lave sidste halvdel af den
her viste VFX. Ved et passende valg af
frekvenser skulle risikoen ikke blive alt for
stor. Hvad man især skal være opmærksom
overfor, er at de lavere harmoniske af såvel
VFO som krystaloscillator ikke falder i eller
tæt ved det færdige blandingsprodukt.
Den lineære forstærker har et PEP-input
på lige under 150 watt. Rørene er to 6146,
som er i parallel og kører i kl. AB 1. Deri
ligner den næsten alle andre lineære for
stærkere med 6146.
Et af de største problemer ved at lave en
forstærker til alle båndene er tankkredsen.
Keramiske omskiftere er ikke til at opdrive
etc. Problemet løses imidlertid let ved for ca.
28 kr. at købe (jeg får ikke procenter af sal
get) et GELOSO pi-led, beregnet til 2 stk. 807
ti parallel anodemoduleret. Det er rigeligt di
mensioneret til ESB og GW, og det fremstil
les også til et enkelt 807 eller 6146. Spolen
i leddet er 3,5 X 9,5 cm, så det fylder ikke
meget. Det giver et meget fint output på 10
m også. Med 600 volt anodespænding skal
rørene belastes med 1920 ohm, og det er
netop den belastningsimpedans, pi-leddet sy
nes at være beregnet til. Værdierne af Cl og
C2 på de forskellige bånd kan da findes i den
ny håndbog på side 208.
6146 er meget let at stabilisere. NC-kondensatoren er fremstillet af to plader fra en
Prahn lufttrimmer. Afstanden mellem pla
derne er 2,5 mm.
Der er det sædvanlige mål af parasitdros
ler i anode-, gitter- og skærmgitterlednin
ger. Trinet er linkkoblet til exciterens ud
gang. Det er vigtigt, at denne linkforbindelse
bliver så kort som mulig. Undtagen på 10 m
er der brugt swamping i gitterspolerne. På
10 m leverer exciteren rigelig styring, men
ikke nok til swamping.
Strømforsyning: Der er særskilte ensret
tere til anode-, skærmgitter- og styregitterspændingerne. De tre ensrettere betjenes af
hver sin afbryder. Den første starter gløde
spænding til 6146 og negativ gitterforspæn
ding. Den anden starter anodeensretteren og
den
tredie
skærmgitterspændingsensretteren.
Den sidste er koblet til glødeviklingen på
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Foto nr. 6.

Foto nr. 5. Lineær forstærker.

anodetrafoen. Herved opnår man at afbryde
anodeog
skærmgitterspænding
samtidig.
Starten er dog ikke idiotsikret på anden vis
end ved rækkefølgen af afbryderne. Skærm
gitterspændingen er lagt på 216 volt med to
OB 2, som lige kan klare strømvariationen.
Et relæ i styregitterensretteren giver git
rene minus ca. 90 volt, når der lyttes, og mi
nus 50 volt når der sendes. Relæet trækkes
af exciterens VOX. For at sikre sig imod at
gitrene skulle komme til at køre uden for
spænding,
hvis
relæets
kontakter
skulle
svigte, er der lagt 100 kohm fra minus 250
volt uden om relæet til gitteret. Til måling
af katodestrøm, gitterstrøm og anodespæn
ding er anvendt et 50 mikroampere-instrument. Disse er til at få billigt, og det gør
målingerne bekvemme med et følsomt instru
ment.

opbygning af den lineære forstærker frem
går af fotos 5. og 6. Den store aluminiumskasse på foto 5 indeholder pi-led og de to
6146, som sidder under lufthullerne. Den lille
kasse
tilvenstre
indeholder
gitterspolerne.
Ved siden af anodetrafoen ses de to ensret
terrør og længere til venstre OB 2 og en
ellyt.
Foto 6 viser trinet nedefra. Nederste ven
stre rum indeholder anodeensretteren, neder
ste højre skærmgitterensretter, herover ens
retter til negativ gitterforspænding og øverst
til højre gitterkredse.
Rummet i midten øverst rummer fatninger
til 6146, og til venstre herfor sidder drekoerne til tankkredsen. Bundpladen lukker tri
net tæt. Chassiset er 30X50X7 cm.
På foto 7 ses stationens bestanddele sat
sammen. Nederst til venstre exciteren og

Foto
nr. 7.

Trinet kører som sagt i kl. AB 1. Der er
ikke meget vundet ved at lade det køre i kl.
AB 2. Nærmest kun en række genvordighe
der. Ved at køre det kl. AB 1 opnår man, at
gitterspændingen ikke behøver at stabilise
res, at exciteren belastes konstant og meget
lidt, at gitterkredsenes Q bliver ukritisk, at
indholdet af harmoniske i outputtet bliver
mindre og at forvrængningen i forstærkeren
bliver mindst mulig( bortset fra kl. A). Beta
lingen for disse fordele er 10 watt mindre
output, og de kan ikke høres.
Forudsat at trinet er belastet rigtigt, går
der en katodestrøm på 270 mA, inden der er
gået
en
eneste
mikroampere
gitterstrøm.
Dette gælder kun for bærebølge alene, ikke
for bærebølge og tone. Men hvis man ved
nøgling ved ESB ser gittermeterets nål be
væge sig fra nulstilling, ja så overmodulerer
man
i
virkeligheden.
Katodehvilestrømmen
er 25 mA.
Instrumentet har fuldt udslag for 1. katode
strøm: 300 mA, 2. gitterstrøm: 1,0 mA og 3.
anodespænding 1000 volt. Den mekaniske

ovenover den lineære forstærker. Til højre
nederst modtageren og ovenpå den VFX.
6146 er et rør, som er meget følsomt over
for overskridelse af det maksimale anodetab.
Det tåler absolut ikke at være belastet for
kert, for anoderne bliver omgående glødende.
Man bør holde et vågent øje med anoderne
under antenneeksperimenterne, og også med
de to OB 2, for går de ud, er det tegn på, at
skærmgitrene overbelastes. 6146 er mange
gange lettere at ødelægge end 807.
TVI-mæssigt er det jo en meget stor fordel
at afslutte sin sender med en lineær forstær
ker, fordi indholdet af harmoniske i output
bliver mindst muligt. PA-trinet kører derfor
også under CW i kl. AB 1. Jeg har kørt meget
på 80, 40 og 20 m i TV-tiden uden TVI. Og
uden low-pass-filter. 15 m er noget for sig,
fordi mange TV-modtagere har MF på dette
bånd. Her har jeg haft TVI, men det kan kun
kureres på modtageren.
***
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Antenner I
Oversat af OZ1HS, H. Sprenger.*
Den vertikale udstrålingsvinkel.
En forbindelse over store afstande er i ho
vedsagen afhængig af antennens vertikale
udstråling, af sendefrekvensen og af højden
og tætheden i de reflekterende lag.
Fig. 1 viser i forenklet form, hvordan an
tennens udstrålingsvinkel har indflydelse på
senderens rækkevidde.
Har vi en meget stor udstrålingsvinkel —
a 1 — så ser vi, at energien kommer tilbage
fra F 2 laget i en ret spids vinkel, og vi op
når kun en beskeden rækkevidde. En sådan
„stejlstråler" vil på korte distancer give me
get store signalstyrker, medens der kun kan
opnås få og dårlige DX resultater.
Bruger vi nu en lidt mere flad udstrålings
vinkel — a 2 — så opnår vi allerede en meget
større „hop“ distance — d 2.
Denne vinkel vil give gode resultater på
mellemdistancerne, og der er mulighed for,
ved flere hop, også at arbejde over meget
store distancer. Men vi må huske, at for hvert
hop bliver signalet dæmpet ved reflektionen
i F 2 laget.
Derfor er det indlysende, at en meget flad
udstrålingsvinkel — a 3 — vil være særdeles
godt for DX arbejde. Hopdistancen — d 3 —
bliver derved så-stor, at vi med få hop når
over meget store distancer og det med rime’lige signalstyrker.
Desværre er det ikke muligt at bygge kort
bølgeantenner, som afgiver hele HF’en i en
skarpt afgrænset stråle i f. eks. en 10 graders
vinkel. Det er kun muligt i decimeterområ
det ved hjælp af store parabolspejlantenner.
Kortbølgeantennen stråler altid i en eller
flere
hovedudstrålingsretninger,
hvis
verti
kale sektor er mere eller mindre bred.
* Hus 27, Skelby pr. Marrebæk, Falster.

Fig. 2.
Antennens udstrålingsvinkel
ved forskellige højder over jorden.

En god DX antenne kendes derved, at disse
hovedudstrålingsretninger ligger så fladt som
muligt, medens den stejle stråling holdes på
et minimum. Den vertikale udstrålingsvinkel
afhænger stærkt af antennens afstand til jor
den og af jordbundsforholdene under anten
nen.
Fig. 2 viser, hvilken udstrålingsvinkel vi
kan påregne for forskellige amatørbånd un
der forudsætning af gode jordbundsforhold.
Vi må heller ikke glemme, at ionosfæren er
underkastet konstante forandringer, og der
med bliver den for DX gunstigste udstrå
lingsvinkel også forandret.
Tabel 1 viser de udstrålingsvinkler, som
giver de bedste DX muligheder.
(Fortsættes næste side).

Tabel 1.
Bedste udstrålingsvinkel
i vertikalt plan:
40 m: 12—40°
20 ro: 10—25°
15 m:

7—20°

10 ro: 5—14°
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Fjernstyring af beam
Efter at have læst artiklen i OZ februar
i år om det af OZ8WQ beskrevne drejesy
stem, syntes jeg, at jeg ville give mit besyv
med.
I flere år har jeg gået og tænkt over et
godt system til at dreje min antenne, med
så få ledninger fra stationen op til antennen
som muligt. 8WQ bruger 9 stk., medens jeg
kan klare mig med 4.

Virkemåde.
Hvis R1 og R2 står i samme stilling, vil
der gå samme strøm i relæspolerne S1 og S2.
Når R1 bliver flyttet til en af siderne, vil
balancen forstyrres,' og der vil gå større
strøm i en af relæspolerne, hvorved kontakt
armen vil smække over på Kl eller K2 og

slutte strømmen til motoren. Motoren, der
også
trækker
balancepotentiometerarmen,
bliver ved med at køre, indtil R2 er i ba
lance med R1, og kontaktarmen vil gå i nul
stilling.
Foruden at trække R2 trækker motoren
også de to endestopkontakter og selvfølgelig
antennen rundt.
Motoren, jeg har brugt, er en 24 volt vek
selstrømsmotor uden kul, der laver en farlig
masse støj, når motoren roterer. Der er en
kondensator Cl til faseforskydning, for at
den kan køre begge veje rundt. Potentiome
trene R1 og R2 er på 200 ohm. Relækonstruk
tionen må man selv fremstille, da der nok
ikke findes sådanne i handelen. Selve kon
taktarmen er lavet af en tynd
bladfjeder, for at den kan gå
tilbage til nulstilling, når der
er balance mellem strømmene
i S1 og S2. Jeg har anbragt et
sæt ekstra kontaktsæt på re
læet. Såsnart relæet sluttes, er
der en lampe, der lyser på sta
tionen, så længe motoren kø
rer. løvrigt håber jeg, at man
ved at kikke på diagrammet
kan finde ud af de nærmere enkeltheder. Jeg
må hellere bemærke, at det kræver en femte
ledning, hvis man skal have en lampe til at
lyse på stationen, medens motoren kører.
73, OZ8OS.
***

Fig. 3.
Vertikale udstrålingsdiagrammer for en vandret
halvbølgedipol i forskellige højder h.

h = 5/4 X
9o

bZo III
h = 314 \

V

Sammenligner vi tabel 1 med fig. 2, så
ser vi, at vi med ca. 12 meter antennehøjde
kan påregne gode resultater på 10—15 og 20
meter båndene, medens vi må have mindst
15 meter antennehøjde for at kunne opnå
gode resultater på 40 meter.
Konklusionen er,, at den størst mulige an
tennehøjde er den bedste højde for en DX
antenne. Under alle omstændigheder skal an
tennen hænge højere end husene, trådlednin
ger o. s. v. i nærheden.
Husk: En god antenne er den bedste HFforstærker.
Fig. 3 viser vertikaldiagrammet for en
halvbølgedipol
i
forskellige
antennehøjder.
Læs denne artikel igennem en gang til og
sammenlign med billederne.
*
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA

Overfladebehandling af
aluminium.

Det hænder ofte — og det er jo meget naturligt —
at et emne, der belyses under værkstedsteknik,
afstedkommer ønsker om yderligere uddybning.
Sådan er det særlig gået en læser, der skriver, at
han har en hel del grimme grå og skjoldede plader
af aluminium', som forlængst har sat sit „respek
table udseende" over styr. Til forplader egner disse
aluminiumsplader sig ikke mere, dersom man sæt
ter pris på et smukt apparat.
Læseren har i det hele taget gjort den erfaring,
at
selv helt nye
aluminiumsplader allerede
ved
bearbejdningen
taber
det
smukke
sølvagtige
ud
seende, og han vil så sætte pris på en mere udfør
lig fremgangsmåde til „regenerering" af gamle pla
der, så de kommer til at stråle som et spejl.
Samme læser hævder, at der findes både kemiske
og mekaniske midler, som har denne virkning.
Jeg skal naturligvis med glæde giver yderligere
oplysninger, men indskyde, at emnet er så omfat
tende, at en grundig gennemgang ligger udenfor
bladets rammer. Emnet overfladebehandling er så
stort, at der verden pyer udgives en række tids
skrifter, der kun omhandler denne teknik, men det,
omfatter naturligvis også et meget stort område,
såsom
slibning,
polering,
galvanisering,
fornikling,
forkromning,
kadmiering,
bejdsning,
rustbeskyttel
se, dekorering, lakering o. s. v. o. s. v.
For overskuelighedens skyld vil jeg gerne de’e
emnet op i tre afsnit, nemlig:
A. Mekanisk overfladebehandling.
B. Kemisk overfladebehandling, og
C. Elektrolytisk oxydation.
Det sidste afsnit skyldes et
læseren.
A. Mekanisk overfladebehandling.

specielt

ønske

fra

Når chassiset eller forpladen er fremstillet, og
huller og udskæringer er foretaget, starter man
med omhyggeligt at afgrate alle huller og kanter.
Til huller bruges en let berøring med et forsæn
kerbor, og til afgratning af kanter en fin fladfil.
Denne rejfning af kanterne og borttagning af alle
fremstående
grater
er
den
første
betingelse
for
varens smukke udseende.
Forudsætter vi, at aluminiumoverfladen kun er
svagt oxyderet, kan vi få et godt resultat med føl
gende fremgangsmåde: Man tager et stykke fint
ståluld (den slags man bruger til møbler) og med
dette
kører
man
under
tilsætning
af
sæbevand
frem og tilbage i chassisets eller pladens længde
retning (kør ikke i kreds). Efter et stykke tids slib
ning hælder man frisk vand over slibeemnet og
fortsætter hermed til al sæbe er bortskyllet. Her
ved
skal
så
fremkomme
det
smukke
sølvagtige
skær, som kendetegner nyfremstillet plade.
Desværre er denne lige opnåede glans kun af
kort varighed. Kun få berøringer med fingrene
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eller et par dages overladen til sig selv i fugtig
luft, ja, så får aluminiummen atter et kedeligt ud
seende.
Vi kan råde bod på denne skavank ved over
strygning med celluloselak. (Zaponlak). I så til
fælde skal vi først affedte materialet, ellers hæn
ger lakken ikke fast. Hertil bruges en ganske svag
alkalisk opløsning bestående af 5 til 10 gram æts
natron opløst i en liter vand. Når pladen har ligget
10 minutter i denne væske stilles til tørre, og har
man en blæser med varm luft (hårtørringsblæser
for eks.), fremmes tørringen. Det gælder om at
undgå oxydationer, og det er strengt forbudt at
berøre overfladen med fingrene. Behandl alumini
umspladen som var det en fotografisk plade.
Den absolut tørre plade dyppes nu i klar, ikke
gullig celluloselak. Pensel kan naturligvis også be
nyttes, men bedst er sprøjtning med pistol (støv
sugersprøjte). Husk ved montering senere, at lakken
kan isolere, man bør altså afskrabe de steder, hvor
man skal have kontakt til chassiset.
Mange amatører, ved jeg, er i besiddelse af slibe
motorer, hvorpå er anbragt en smergelsten, som
man bruger til slibning af værktøj. På slibespinde
len kan så i stedet for smergelsten anbringes for
skellige slibebørster. Stålbørsten for eks. består af
rækker af bølgeformet ståltråd varierende i tyk
kelser fra 0,05 til 0,5 mm. Det er indlysende, at
virkningen med sådanne børster er hurtig og effek
tiv. På lignende måde har man skiver med fiber
børster. Hertil bruges slibemidler, smelgelpasta ell.
pimpstenspulver blandet med fed olie. Og endelig
har man cirkelrunde kludeskiver, det er lærred,
der er sammensyet
lagvis. Disse kludeskiver er
meget effektive ved polering. Man kan købe poler
midler i handelen, de kaldes også glinsemasse, men
man kan også som poleremiddel bruge det såkaldte
wienerkalk. Det fås hos materialisten.
B. Kemisk overfladebehandling.
Omend en celluloselakering kan give et pænt ud
seende, er en ætsning af overfladen dog at fore
trække. Ætsningen går mere i dybden, og den
fremkomne sølvagtige overflade bliver samtidig ru,
så den bedre er i stand til at binde en eventuel lak.
Man kan lave en god ætsevæske på følgende
måde:
900 ccm vand tilsættes 100 gram ætsnatron (natriumhydroxyd), og hertil sættes så meget kogsalt
som væsken overhovedet kan opløse.
Nu varmer man badet op til 60—80° og dypper
aluminiummen heri i 15 til 20 sekunder. Herefter
skyller man grundigt under afgnidning med blød
børste. Så dypper man atter i ætsevæsken, denne
gang i ca. et halvt minut, og slutter af med en sid
ste grundig afskylning.
Skulle materialisten ikke kunne fremskaffe æts
natron, så har han i hvert fald natronlud. Denne
består af ætsnatron opløst i vand. Han ved sikkert,
hvor stærk luden er, hvorfor man selv må korrigere
recepten. Er luden for eks. 50 °/o, tager man 200
gram natronlud og 800 ccm vand.
En anden recept, jeg selv bruger, men den er
vanskeligere at styre, er følgende:
50 gram jernklorid, 200 ccm saltsyre og 800 ccm
vand. Temperatur helst 30 grader eller deromkring.
Ætsetid 5 til 10 minutter. En kort dypning forin
den i samme væske og derefter afskylning, således
at ætsningen foregår i to tempi, er at anbefale.
Et meget brugt ætsemiddel er ætsnatron i for
bindelse med flussyre. Dette vil jeg ikke anbefale
amatørerne, flussyre i ukyndige hænder kan give
store ætsesår, der næsten ikke vil læges.

C. Kemisk oxydation.
Man
kan
overfladebehandle
aluminium
ved
ad
kunstig vej at forstærke dens overfladehinde (oxydhinden). Det er den hinde, som dannes ved iltens
indvirkning
på
metallets
overflade.
Oxydhinden
kan ved kemisk oxydation få en tykkelse af 1 til 2 y..
Den mest almindelige metode for kemisk oxyda
tion er den såkaldte MBV-metode, hvor man be
nytter en opløsning med 5 % kalcineret soda og 1,5
%>
natriumkromat.
Denne
væske
arbejder
bedst
ved 90 til 95 grader, og delene dyppes i badet i 5 til
15 minutter. Man gør hinden mere tæt ved at efterdyppe i kogende vand tilsat 2 °/o vandglas. Over
trækket eller oxydationen er dog ikke så smuk som
ved den tidligere omtalte bejdsning, men den er
mange gange mere holdbar og fortrinlig som hæfte
grundlag for maling.
Såvidt den kemiske oxydation, men mon ikke
min interesserede læser mere har tænkt på den
elektrolytiske oxydation. Det er en metode, hvis
resultater vi ser overalt, og som jeg mener kan
have mere almen interesse.
Elektrolytisk oxydering af aluminium går ud på
ved hjælp af elektrolyse at fremkalde et meget
kraftigt oxydlag. Metoden kaldes eloxering. Oxyd
hinden, der fremkommer, har stor korrosionsbestandighed, stor hårdhed og meget stor slidbestandighed. Hårdheden er så stor som hos glas og korund.
Den elektriske isolationsevne er stor, i tør tilstand
kan den nå op over 1000 volt.
Fremgangsmåden er nogenlunde den samme som
ved
galvanisk
udfældning.
Aluminiumpladen
an
bringes som anode i en passende elektrolyt (for
tyndet svovlsyre for eks.), og der sættes strøm på.
Eloxeret aluminium står sig godt i alskens vejr,
vi kender det fra de moderne bygningsfacader, og
hjemme kan vi finde det i køleskabets indvendige
metalbeklædning. Når aluminiummet kommer op af
eloxeringskarret,
er
dets
oxydporer
åbne,
hvoref
ter metallet skal have en kort chokbehandling i
kogende vand, den såkaldte sealing. Dette benytter
man til dekorative formål.
En
hel
række
pragtfulde
alininfarvestoffer
går
i vandig opløsning ind i oxydhinden, hvor de låses
fast.
Fremgangsmåden bliver da følgende.
1. Aluminiumspladen sættes i eloxeringsbadet og
får strøm.
2. Pladen vaskes i koldt vand og tørres let.
3. Pladen sættes i en vandig opløsning af anilin
farvestof.
4. Pladen skylles (det i oxydhinden afsatte farve
stof bliver siddende).
5. Pladen dyppes i kogende vand. (Alle porer luk
kes nu, og overfladen bliver tæt).
Eloxerede
aluminiumsgenstande
benyttes
i
dag
overalt. Vi ser dem i hjemmet som kaffekander i
alle strålende farver, som drikkebægre og tand
børsteglas, og de bruges som letvægtsguldarmbånd
og smykker. Men også radioindustrien har taget
eloxeringen i brug. De mange højttalergitre i guld
og bronze er eloxeret aluminiumsnetværk, og det
er allerede flere år siden, vor egen OZ1S, Schrø
der, fremkom med sin kendte Asnæs fjernsyns
antenne, som helt igennem er beskyttet mod vejr
og vind ved elektrolytisk oxydation, og som sam
tidig ved sin farvevirkning virker så gedigen og
gennemført.
6PA.

Gør noget ved chassiset.
Af OZ1OD, Ole Kiilerich. *)
Der har før i denne spalte været optaget ideer
til at give sin færdige konstruktion en sidste af
pudsning, et personligt præg, så den kunne tåle
sammenligning med stuens andre møbler. Der har
været ganske udmærkede forslag, det er indrøm
met, men nogle af metoderne kræver nu alligevel
en del kapital, og jeg tror, at mange amatører kø
rer med mere eller mindre tillukkede og gennem
hullede chassiser. Det er foreslået at bygge kon
struktionen ind i et skab lavet af møbelplade eller
finér (det er bestemt ikke billigt); men hvorfor
ikke gå lige til sagen og forsøge at finere selve
chassiset. Det er slet ikke svært, og det skal nok
holde. Lad os antage, at vi har et lukket chassis
med instrument, skruehuller, kontakter m. m. på
forpladen,
og
ventilationshuller
o.
s.
v.
fordelt
rundt om på hele herligheden.
Først fræses hele den blanke overflade op med
groft sandpapir eller smergellærred og renses godt
med en spritvædet klud, så alt fedt forsvinder. Vi
begynder med den letteste side, d. v. s. siden uden
alt for mange dingenoter. Alle ting, der ikke lig
ger i samme plan som aluminiumspladen, føres
over på fineren og tegnes omhyggeligt op. (For
eks. kan man på alle skruehoveder komme en klat
lim eller lign., og lade klatten smitte af på fineren,
idet man lægger den let og forsigtigt over skrue
hovederne). Alle større huller skæres nøjagtigt ud
af fineren med et skarpt barberblad, og skruehul
lerne kan bores ud med et almindeligt maskinbor,
idet man forsigtigt drejer den forkerte vej, ellers
flækker fineren. løvrigt skal man ikke være bange
for en flækket finér; den limes let og usynligt
sammen.

Når alt er boret, lægger man et nogenlunde tykt
lag P.V.A. lim både på finér (8—20 kr. pr. m2) og
aluminium og venter med at samle de to emner,
før limoverfladerne er tørret ind og har skiftet
farve fra det hvide til det grå-gennemsigtige. Fi
neren trykkes fast til chassiset og holdes fast i
kanten med et væld af klemmer og lign. Hele
overfladen kan også lægges i pres over en træ
plade, hvis ellers kontakter og andre „ujævnheder"
tillader det. Man må være opmærksom på, at fine
ren meget gerne vil bule, men en sådan kan let
trykkes ned med en finger. Det er ikke nødven
digt at bruge varme for at få fineren til at hænge
fast. Hvor to flader støder op til hinanden over en
måske ikke alt for pænt bøjet kant (fig. 1), skal
man blot lade fineren danne en ny skarp kant.
løvrigt
kan
fineren
bøjes
indtil
en
krumningsradius på 1 cm, når den er fugtig. Hvor en måske
aftagelig
forplade
går
sammen
i
chassiset,
kan
man (fig. 2) få overgangen til at se pæn ud ved at
pålime tynde finér-lister.
Når alt er tørt, og alle kanter afpudsede, slibes
alle overflader med meget fint sandpapir, (ståluld
*) Ved Hegnet 6, Rungsted Kyst.
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hænger fast i visse sorter finér: teak, mahogni
m. m.), og man kan give dem en almindelig over
fladebehandling. Se om dette i OZ for december
1961 side 394. Er man omhyggelig, vil man uden
større vanskeligheder få et overordentlig pænt re
sultat frem. Og husk lige på at familien og venner,
som ikke er inde i faget, udelukkende bedømmer
en konstruktions egenskaber ud fra dens ydre.

lang tid havde været skjult i en kommode.
Antennen gik på skjulte porcelænsknapper
hele haven rundt, for endnu var det ikke helt
legalt at aflytte „depecher", som det hed i
datidens krigeriske sprog. Endnu herskede
radioloven fra 1907, selvom det ganske vist
hed sig, uofficielt, at myndighederne så lem
peligt på amatører, der aflyttede „broadcasting“. Alligevel — samvittigheden var dårlig.
Derfor modtageren i kommoden og antennen
på plankeværket. Derfor taler man endnu om
„plankeværkslyttere". Trods al besværet, så

ET GENSYN
Amagerafdelingens
formand,
ICC,
Tværsted,
bladede tilbage i et kultiveret og morsomt fore
drag i afdelingen.
I dette og næste nummer lader vi ICC gen
tage hovedpunkterne for et større forum.

En ting har først bevist sin levedygtighed,
når samme ting har fået, hvad man kan kalde
for en „historie". Ligeså med vor hobby, der
i sin tid kom for at blive.
Men alligevel er der noget pudsigt ved i et
gammelt „historisk" radioblad at finde en
stolt annonce fra Telefunken, der allerede
da kunne reklamere for sin historie med bag
grund i et 25-års jubilæum. Det var i 1928. —
Altså en historie i historien!
Hver amatør har sin egen historie, og oftest
går vel tankerne tilbage til den første mod
tager — den vi alle husker bedst.
Jeg tænker tilbage til 1922, og havde jeg
end ikke selv bygget den første modtager, så
var den dog „noget for sig", på godt og ondt
— mest det sidste. Det, jeg næsten husker
bedst, var dens duft af kommode (dejligt ce
dertræ). Denne duft skyldtes, at det var en
rigtig
„plankeværkslyttermodtager",
der
i

DET

muntre
HJØRNE

Temmelig
frit efter
Mac
Manus
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Et vandpotmeter.

var man rigeligt belønnet, når man fandt en
bærebølge, eller en gnistsender — knald
gnistsender, som det også hed, indtil de „to
mende gnister" vandt større udbredelse.
Endnu husker jeg den store kasse med een
„Skovmand og Petersen“-lampe, der lyste
som en sol, tilstrækkeligt til programstudier,
og som åd grådigt af min akkumulator. —

Disse
hjemmelavede
drejekondensatorer
—
hjemmelavede skydespoler — hjemmelavede
glimmerblokke, samt blyantstregen som git
terafleder. Den sidste blev nu hurtigt erstat
tet af et „vandpotentiometer". Udviklingen
gik jo stadig fremad. Det var nu så som så
med denne modernisme. Een, der var klogere
end jeg, eller ligeså klog, fortalte, at hvis
man tissede lidt i potentiometeret, kunne man
få en „hård" lampe til at virke som blød“, og
man kunne bruge en almindelig lavimpedanset K.T.A.S.-telefon med et godt resultat. Til
bagekoblingen blev blødere. Ak ja! — den
gang hoppede man på den værste. Kloge
koner havde gyldne tider i disse spændende
dage. Var man heldig og havde fået bid, tro
så ikke, at man kunne læne sig tilbage for at
nyde underet, der skete, for det var om ikke
at slippe knapperne og skydespolen. Gjorde
man det, kunne hele kassen let gå i sving, og
alt druknede i et skærende hyl. Oftest var
det krampe i armene, der afbrød en trans

Antenneomskifter.

mission — eller måske et hysterisk anfald,
hvis en eller anden vovede at sige noget eller
gik over gulvet. Og dog kunne det hænde, at
man nåede til den bitre ende og stolt kunne
høre en tysk „programsiger" ønske og for
mane: „Gute nacht, meine Damen und Her
ren, und bitte vergessen Sie nicht die Anten
ne zu Erde!11 — Nej, det måtte sandelig ikke
glemmes. Antennen skulle stilles til jord, det
var meget vigtigt — dengang! En antenne,
der var i stand til at opfange de svage signa
ler, måtte jo øve en enorm tiltrækning på alt
elektrisk, og værst og helst af alt — lynild.
Fiduserne var mange, og fine savtakkede lyn
sikringer blev solgt, men vi fattige brugte et

par stumper af en nedstrygerklinge. Men den
bedste fidus var dog at bruge en overbrændt
lampe. Pladen til antennen og gitteret til
jord — så var man helgarderet mod de tusin
der af ampere, som et lyn kunne fremkalde.
Desuden så det så „teknisk" ud. — Old timers!
kan I huske den frygt, der var mellem de
dengang gamle? De troede, at jorden snart
skulle forgå ved elektricitet. Alt dette, „man
sendte op i luften" måtte nødvendigvis hobe
sig op og sprænge verden engang. Det var
den store forudsete katastrofe. Den mindre
var, at vor nabo, hvis skorsten bar den ene
ende af min nu så legale antenne på 150 m,
fik nogle voldsomme gigtanfald, som „måtte11
skyldes antennen. Til gengæld tror jeg nok,
at jeg gjorde en god gerning, da jeg lod én
gammel kone aflytte en gudstjeneste fra den
nyåbnede Gøteborg-station. Hun erklærede,
rystende af betagelse, at det havde overbe
vist hende om den nærforestående salighed
hisset. (Jeg havde krampe i armen). Jo — der
var sandelig oplevelser på mange fronter —
sære og betagende.
Den gamle modtager måtte følge med ud
viklingen. Den fik Honeycomb-spoler, og den
fik Vernier-kondensator (finindstilling). Der
blev prøvet med krystaldetektor, hjemmela
vet, og LF-forstærkning. Der blev sparet sam
men til en ny lampe og en transformator ved
at løbe byærinder. Alt skulle prøves, og det
gik fint. Chelmsfort hørtes tydeligt på telefo
nen i krystalskålen. Der gik en uge, og så var
trafoen brændt over. „Når nøden er størst
o. s. v.“ Det helt store var modstandskoblin
gen. Ganske vist fortabte „specialisterne11 sig
i endeløse diskussioner i den nye radiopresse
om teorierne bag systemet, og kors! — hvor
begreb de dog lidet af det hele. De ville be
stemt dumpe til en teknisk prøve i dag. Jeg
byggede om, og jeg måtte virkelig give de
sagkyndige ret, som hævdede, at modstands
kobling var et umuligt system og ganske uan
vendeligt „fordi lampen jo ingen spænding
fik"! Det bedste bevis havde jeg jo i den
kendsgerning, at min modtager nægtede at
fungere, og dermed var jeg i stand til tage
parti — med autoritet!
Well, forpladen var efterhånden kommet
til at ligne en Ejdammerost, og jeg kunne
kigge tværs gennem modtageren. Med ung
dommens mangel på pietetsfølelse solgte jeg
kassen. I dag købte jeg den gerne tilbage for
en lille formue. •— Salgssummen, jo det var
25 øre for hver plade i de to drejekondensa
torer. Selvfølgelig en stor fristelse, når de
var på 1000 cm.
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1924 — D.N.Il-typen var det store sus —
æterens konge! Low-loss-materialer blev for
handlet, og det var ikke længere nødvendigt
at hjemforskrive tingene fra Hamburg. Alt
blev low-loss, og endnu kan man jo skrige
ved tanken om, at selv løse højttalertragte og
skalaknapper etc. var low-loss. Det var den
rene delirium.
Alt dette faldt i tankerne, da jeg fik fat
på „Collins Radiobog" udgave 1922. Det var
som at opleve drengeårene, da jeg fik lejlig
hed til igen at studere denne bog, der engang
var min bibel. Mange ting, der dengang var
uforståelige, volder ikke i dag slet så mange
vanskeligheder. Efter bogen havde jeg byg
get et varmetrådsvoltmeter, det så raffineret
ud. Varmetråden var et stykke telegraftråd,
for også dengang brugte man de forhånden
værende søm, og i dag forstår jeg jo bedre,
hvad der skete, når jeg hyppigt målte akku(forisættes i næste nummer)

Foruden at takke de rette implicerede for den
standard, som de har ført OZ frem til i dag, vil
jeg gerne komme naed et par bemærkninger til
3JR’s indlæg i maj OZ. Du skriver, at der skaf
være mere letfatteligt stof af praktisk art og ikke
ting som f. eks. artiklerne om parametriske for
stærkere. Men er det ikke netop igennem sådanne
fortræffelige artikler (tak 7CF), at vi ser den ra
sende
udvikling
i
radioteknikken
og
derigennem
får impulser til forbedringer af vore stationer? Gør
det egentlig noget, at vi skal „tygge“ lidt på en
artikel, førend vi mener at have forstået den.
For at udelukke enhver misforståelse skal jeg
sige, at jeg ikke er professionel, men som biolog i
radioteknikken har fundet
et uvurderligt hjælpe
middel og sidst men ikke mindst, at jeg glæder mig
over at have den som hobby, med alt hvad det inde
bærer.
73 de OZ7DX, Vøgg H. Jacobsen.

OZ8AZ flytter!
Det
landskendte
firma
Sv.
Bech-Hansen
flytter
den 1. juli til nye og større lokaler. Adressen bli
ver: Villa Skovbo, Liseleje, og telefonen: (03) 346
Liseleje 518. Firmaet oplyser, at der bliver instal
leret
en
automatisk
telefonsvarer
og
-modtager,
således at ordrer eller anden besked automatisk
optages, hvis abonnenten skulle være optaget. Fir
maet beder om overbærenhed med hensyn til den
sædvanlige
prompte
og
samvittighedsfulde
ekspe
dition i de første par måneder. Huset skal indret
tes, og ca. 100 tons elektroteknisk materiel skal
flyttes og ny katalogiseres.
Firmaet håber, at selve adressen — trods de nye
landlige forhold — er uden særlig betydning, idet
firmaet altid har været og fremover vil fortsætte
som et postordrefirma.
Vi ønsker firmaet held og lykke i de nye loka
liteter.
Red.
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Min hobby..
Hvad er ens hobby, ja. det er vel noget,
man atter og atter kommer tilbage til fri
villigt, fordi man kan lide- det og ikke kan
undvære det. Nogle er så heldige, at det
også er deres arbejde, men i de fleste til
fælde er det „noget helt andet“. Jeg kom
mer lige hjem fra en af mine yndlingsbe
skæftigelser — en lang travetur med „Bul
ler", en stor colley. På sådanne ture går
hjernevindingerne i sving, og i dag tænkte
jeg på min amatørradio og de mennesker,
der her har betydet noget for mig og mine
kammerater. Selv har jeg også haft glæden
af at kunne opmuntre andre en gang imel
lem.
OZ1DL og OZ9WO var vel nok dem, der
gav mig blod på tanden. OZ1DL og hans xyl
Lise havde en aften, vi var på besøg, QSO
med G2AFY, og det gik fint trods noget, der
hed QRM — det der gjorde mine uøvede øren
vanskeligheder med forståelsen. Men OZ9WO
var den, der uselvisk tog sliddet for at få mig
gjort til OZ2MI. Så røg tankerne videre ind i
baner, hvor de har kredset før: Det er egent
lig en forfærdelig svær hobby, du har valgt,
for du kan jo langt fra selv klare alle proble
merne. Men her viser kammeratskabet sig,
der er altid hjælp at hente hos en anden
amatør, måske en mere professionel. De fle
ste af os har brug for andres støtte, og derfor
danner vi vel vore mindre eller større afde
linger landet over — og vi har vor landsfor
ening EDR, der nu i år fylder 35 år — og
denne forening udgiver sit OZ m. m.
Jo, der er sandelig hjælp at hente for en
radioamatør, men yder vi så noget til gen
gæld for at beholde disse goder udover kon
tingent? Er vi flinke til at møde i vor afde
ling, hvor vi kan komme med ideer og pro
blemer, og møder vi fuldtalligt til foredrags
aftener, eller er det lettere at blive hjemme?
Sommetider får man indtryk heraf. Så, hån
den på hjertet — har du ret til at gøre vrøvl
over, der ikke foregår noget, hvis du ikke
selv vil yde — husk det er en hobby -— også
for medlemmer af lokalforeningers besty
relser — og glade, initiativrige medlemmer
luner svært. Mon vi ikke er mange, der kun
ne tænke os at sige OZ’s hovedredaktør tak
— jeg for mit vedkommende vil gøre det her
— for et stort arbejde, som ikke bliver udført
på grund af økonomisk fordel, men af kær
lighed til vor hobby.
Jeg vil ønske kræfter og lyst til fortsat slid
— god luck for EDR.
Vy 73 Mimi, OZ2MI.
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OZ7KV
Endvidere kan vi meddele, at den syvende asiati
ske test finder sted fra

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)

kl. 10.00 GMT d. 25. august 1962 til
kl. 16.00 GMT d. 26. august 1962,

Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department
International Amateur Radio Club. (IARC).
International
Amateur
Radio
Club
er
blevet
grundlagt i hovedkvarteret for International Telecommunication Union i Geneve i Schweiz. Med
lemsskab er åbent for alle stabsmedlemmer af in
ternationale
organisationer,
sådanne
som
Interna
tional Telecommunication Union (ITU), United Na
tions (UN) og det europæiske center for Nuclear
Research
(CERN).
Delegat-medlemsskab
er
åbent
for alle officielle delegater til konferencer afholdt
af
internationale
organisationer.
Korresponderende
medlemsskab er åbent for alle andre licenserede
radioamatører på disses udtrykte ønske om at blive
tilsluttet
klubben.
Alle
medlemmer,
delegat-med
lemmer
eller
korresponderende
medlemmer
må
være radioamatører og være indforstået med for
mål og regler for klubben.
Formålet med International Amateur Radio Club
er:
1. Gennem amatør-radio at fremme internationalt
venskab og forståelse.
2.
At samarbejde med alle radio-amatør-organisationer.
3. At fremme den korrekte udnyttelse af de
bånd, der er tildelt radio-amatør-tjenesten.
4.
At
varetage
organisationen
gennem
hvilken
IARC’s radio sende- og modtagerstation vil bli
ve ledet og betjent.
Klubbens
amatør-radio-station
er
blevet
installe
ret i rum nr. 527 på 5. etage i International Tele
communication Unions nye bygning på Place des
Nations i Geneve. Stationen er blevet tildelt kaldesignalet „4U1ITU“ i forståelse med United Nations
og Schweiz’ PTT. Stationen arbejder under kon
trol af en komite udpeget af medlemmerne. Alle
radio-amatører,
der
besidder
en
amatør-radio-licens,
vil være velkomne til at betjene stationen, der
åbnes den 12. juni 1962 kl. 12.00 GMT.
Klubbens funktionærer er:
Præsident:
J. H.
Gayer, 1ste vicepræsident: M. Joachim, 2den vice
præsident: W. Menzel, sekretær/kasserer: W. Baumgarten.
Stationen vil blive højtideligt indviet den 10. juni
1962. Repræsentanter fra alle radioamatør-organisa
tioner er hjerteligt inviteret til at deltage.
Sign. W. Baumgarten.
Ovenstående
introduktion
samt
programmet
for
åbningen er begge daterede den 21. maj 1962 og
således fremkommet så sent, at vi kun på denne
måde er i stand til at informere om denne indvielse,
hvilket desværre afskærer
mange
fra
en førstedags-kontakt.
Men
iøvrigt
rummer
oprettelsen
af
denne klub visse perspektiver, som vi måske ved
lejlighed skal komme nærmere ind på.
OZ2NU.
Fra den sjette
All Asian
ceringer:

DX

Contest

OZ9N
OZ3CF

har

vi

følgende

M 1092 points
M
731 points

danske

pla

indenfor hvilket tidsrum det gælder om at få kon
takt med flest mulige asiatiske stationer på alle
bånd.
Alle logs skal være poststemplede senest den 30.
sept. 1962 og skal sendes til J. A. R. L. Att.: Con
test Committee. Post Office Box 377, Tokyo. Japan.
DX-nyt.
W5LAK/5A5TA er på vej til Qatar for en perio
disk oversøisk tjeneste i et af olie kompagnierne.
Han er af den opfattelse, at han let vil opnå en
sendetilladelse og har allerede indskibet sit ama
tørgrej, der består af 75S3, 32S1 og en 3-el. Tribander.
Walter (DL9PF) vil sammen med K9PDA være i
gang fra Korsika fra d. 9. til d. 29. juli på alle bånd
og med cw og fone samt med 24 timers tjeneste,
såfremt dette er nødvendigt.
Tilsyneladende
må
den
amerikanske
„Training
Mission" i Saudi Arabia snart forlade landet, men
der vil blive gjort forsøg på at holde HZ1AB i luf
ten.
For de fleste vil det sikkert være en nyhed, at
OD5LX begyndte som PL-157 for derefter at blive
SP3UA i Warsaw, medens hans nuværende call fra
‘Libanon er kendt af alle DX-Jægere.
Videre kan det fortælles," at FA9UO begyndte
som AR8VP, Libanon, i 1935, derpå EP3D i 1946/47.
Bill, VK3AHO, vil være igang fra Wallis Island
fra d. 10. juni og en måned frem. Kaldesignalet vil
være FW8BH. Han vil mest være igang på SSB,
men også af og til på cw og AM.
Mohamed, AP5CP, er stadig meget aktiv på 14
mc/s cw, og aktivitet udvises også af Zhid, AP5AH.
EDRs Jubilæums Contest.
Medens loggene er begyndt at indløbe fra del
tagerne i vor forenings 35-års jubilæumstest, er
det værd at gøre opmærksom på, at alt tegner til,
at det har været den største contest, vi har arran
geret siden testen i forbindelse med foreningens
2o-års jubilæum i 1952. For cw-afdelingens ved
kommende er der allerede noteret over 850 delta
gende stationer fra henved 80 forskellige prefixer
på alle kontinenter. Også den danske deltagelse
har været hæderlig, og bedre end vi har set det
længe. Det luner, boys.
E, D. R.s skandinaviske VHF-dag.
Sædvanligvis
plejer
vi
at
avertere
indbydelsen
til årets skandinaviske VHF-dag i juni nr. af „OZ“,
men da Tr. Department endnu ikke har modtaget
meddelelse om, hvad der skal kæmpes om i år,
efter at „B.&O.-pokalen" sidste år vandtes til ejen
dom af OZ2ES, og derfor heller ikke kan offentlig
gøre reglerne for samme test, må vi i dette nr.
nøjes med at meddele, at testen er fastsat til
lørdag og søndag d. 19 og 20. aug. 1962.
Vi håber at kunne bringe positivt nyt
arrangement i næste „OZ“.

om

dette
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WAE DX Contesten 1962
faldt, som det vil erindres, i en periode med meget
dårlige forhold for DX, derfor er det også ret
sløje resultater, der er opnåede, og af samme grund
har log-arbejdet ikke været mere omfattende, end
at der allerede foreligger resultatliste fra DARC.
Den fortæller bl. a. om' følgende danske resultater:
OZ4FF
3096
OZ4H
480
OZ3LI
364
OZ2NU
96
O.Z7KV
80
O.Z3GW
1
Erfaringerne fra denne test har medført, at DARC
har rykket sin 8. WAE Contest frem til
lørdag og søndag d. 11. og 12. aug. 1962.
Nærmere om denne test skal følge i næste „OZ“.
RSGBs Certificate Manager.
Ledelsen af RSGB har udnævnt K. A. V. Hurrell,
G3NBC, til at varetage hvervet som Certificate
Manager
indenfor
foreningen
som
afløser
for
G3IEC.
EDR står i år
som arrangør af THE SCANDINAVIAN ACTIVITY
CONTEST — den fjerde i rækken, og den vil finde
sted efter følgende:
CW. 15. sept. 1962 kl. 15.00 GMT til 16. sept. 1962
kl. 18.00 GMT.
Eone: 22. sept. 1962 kl. 15.00 GMT til 16. sept. 1962
kl. 18.00 GMT.
Reglerne for testen vil blive bragt i „OZ“ for
august måned.
Indbydelserne er sendt ud umiddelbart før dette
skrives.
OZ2NU.

hans CW frekvenser er 035 og 065, han kører mest
på 20 meter.
Fra Zanzibar, hvor Project Mercury har en satel
litsporingsstation, er blandt andet VQ1CJ aktiv på
20 meter SSB, også VQ1DR er igang herfra.
Fra Christmas Island er der for tiden en voldsom
aktivitet både på CW, AM og SSB. De forskellige
stationer kommer godt igennem tidligt om morgenen
indtil ca. kl. 08 z. Bl. a. er VR3P, VR3S samt adskil
lige amerikanere, der ksrer /VR3, igang, og der
synes ikke at være alt for store vanskeligheder
med at få QSO.
Fra Gibraltar er ZB2AD nu også aktiv med SSB
på 14 Mc, han kører med en G2DAF sender og er
meget aktiv, hans QSL sager ordnes af W3AYD.
Der har været sagt meget om Timor, men det
forlyder nu fra CR9AH, at CR1OAE er der og har
grej med, men endnu ikke har haft tid til at være i
luften.
Båndrapporter.
3,5 Mc fone og SSB:
EDR 8419: Diverse Europa. Ang.
prøv OZ8JM.
OZ7JV: VO1FO—1EC og W1FRR - 1HKK.

DR

nummer,

14 Mc/CW:
OZ ILO: W - VE - UA9 - UI8 - 3A2CZ - ST2AR
med kun 10 watt.
OZ7BQ: 3A2CZ - 6W8DD - YV5FT.
OZ9FH:
CR6CA DUIRTI/IOR
EP2BN HKØAB - KP4CC - KS1BF - ST2AR - TN8AF TT8AL - VQ2JG - VQ8AI - VQ9AA/Aldabra VS1LF - 601MT.
14 Mc/AM:
8419: TF5TP - ZB1DJ - W/K - VE - JT1 - 4X4
samt Europa.
OZ4JC: TF5JP - OX3JI - EP2BL - MP4MAH VK3DF - PY1NC - SV0WN - SV1AO.
14 Mc/SSB:

De kommende måneder vil absolut bringe årets
bedste konditioner, der vil sikkert kun være få
dage, hvor der ikke vil være noget at lave på enten
20 eller 15 meter, ja endog 10 meter vil sikkert åbne
op i korte tidsrum. De kommende amerikanske
„high attitude" A bombe sprængninger vil sikkert
i forbindelse med den totale black out, der følger
en sådan sprængning, lave mærkelige forhold og
åbninger, som er ganske uventede.
Den meget omtalte station på Crozet Isl. er endnu
ikke kommet igang, da mandskabet er travlt op
taget med at opbygge en vejrstation på øen, men
det forventes, at de vil komme i luften, når dette
arbejde er slut. Opr er F3NB, og stationens call er
FB8WW, de vil fortrinsvis køre m'ed CW på 14 og
21 Mc.
ST2AR, der nu igen er igang, og er meget aktiv på
14060 kc CW, er meget interesseret i at få QSO med
danske amatører og klagede i den forbindelse over
den ringe danske deltagelse i OZ-CCA testen.
WØMLY er for tiden meget aktiv fra TR8 (Ga
bon) i den aller laveste del af 20 meter CW båndet.
Han skal som tidligere sagt videre til TL8 og TY2
og måske også 5V, der er Togo-land. Han høres
bedst sent på aftenen omkr. 23—24 z.
Fra Tchad er TT8BF fra tid til anden igang på
21 Mc med SSB, hans frekvens er omkring 21400 kc.
Gus’ (W4BPD) næste stoppested efter Seychelles
VQ9 vil blive bl. a. Mauritius og Rodriquez Island,
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OZ7FG: CP5EA - FG7zCH - F08AN - KB6CL KG3AJB - KJ6CU - K1AZA/KP6 - UA0RV og
ØLA i zone 19 - UM8KAB - VQ9AA/Aldabra W1ZLG/VR3 - VR3P—3S - XE1CV - XW8AS ZC5DO - ZL4JF/Campbell - 4U1ITU - 9Q5US.
OZ7JV: FG7XH - HK3LX—4PX - K40SL/KV4 KR6BK - EL6A - MP4TAO - OA4DI - PZ1AX UA0LA - XE1CV - YN1CI - YV5EC—5AJV ZB1BW - ZB2AD - VQ1CJ - VP7NS - 3A2AH 5H3GC - 9M2DW.
21 Mc/AM:
OZ4JC: 5A3TY - 9U5PC.
28 Mc/AM:
OZ4JC: LU3AAT samt diverse Europa.
Det var alt for denne gang, tak for rapporten og
på genhør.
73 og de bedste DX, OZ7BQ/Joe.
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.
IHHC mede i Arden
Så er der igen gået et halvt år, og INTERNA
TIONAL HAM HOP CLUBs bestyrelse har været
samlet i Arden hos OZ3GW.
På mødet indledte formanden OZ5WJ med at
meddele, at SM6AEN og SM7CKJ desværre ikke
kunne deltage, men at SM6CMU ville repræsentere
begge i stedet og fra —AEN havde medbragt nogle

I et cirkulære fra Region f meddeles det, at éh
2-meter og en 70-cm station nu er i gang på Mal
lorca (Las Palmas) 1000 meter over havet. Kaldesignalet er ikke oplyst, da det på det pågældende
tidspunkt endnu ikke var blevet tildelt. Licensens
indehaver er teknisk chef for radio og TV på de
Baleariske Øer.
Fra Finland meldes om stigende aktivitet på VHF.
OH2HK, SRAL’s VHF-manager, har fremsendt ne
denstående fortegnelse over stationer, der er regel
mæssigt aktive på 2 meter.
*) OH1NL har speciel licens, der tillader ham at
anvende 800 watt til EME og Meteor-Scatter forsøg.
OH stns er hovedsagelig i gang på 2 meter hver
lørdag fra 19.00 til 22.00 GMT, men holder desuden
udkig efter QZ, SM og LA under den svenske akti
vitetstest den første tirsdag i hver måned samt
under de øvrige skandinaviske tester. Endelig er
man interesseret i skeds med OZ stns, der er inter
esseret i DX-arbejde under troposfæriske åbninger.
Interesserede OZ-amatører bedes skrive til
OH2HK, Reino Janhunen,
Kotkankatu 1 B27,
Helsingfors.
OH2HK oplyser desuden, at der i løbet af som
meren — sandsynligvis i august — kommer en auto
matisk sender i gang i Ylojårvi i nærheden af Tammerfors. Kaldesignalet bliver OH3VHF, og statio
nen bliver opstillet i en TV-mast i en ret betydelig
højde.
Alle
nærmere
enkeltheder
bliver
bekendt
gjort, så snart OH3VHF er klar til at startes.
Call
OHINE
OH1NL
OHIOZ
OH1SM
OH2NM
OH2HK
OH3SE
OH3TH
OH3PP
0H4OM
OH7AA
OH0AZ
OH0NB
OH0RJ
QTH
Turku
Nakkila
Rauma
Pori
Sibbo
Helsingfors
Tampere
Tampere
Lahti
Sysmå
Kuopio
Mariehamn
Mariehamn
Mariehamn

kommentarer, indtalt på bånd. LA3IF var heiier
ikke til stede, men da han bor i det nordligste
Norge, var han undskyldt.
OZ5WJ fortsatte med at berette om 3 møder, det
havde været nødvendigt at afholde i det forløbne
halvår og gav dernæst ordet til kassereren OZ3GW,
der forelagde regnskabet. Dette viste en indtægt på
458,90 kr., og en udgift på 198,09 kr. og sluttes altså
med en kassebeholdning på 260,81 kr. På grund af
store udgifter ved det engelske hovedkvarter var
der sendt et ekstra tilskud på 80,00 kr.
SM6CMU ønskede vort medlemsblad trykt i lidt
flere eksemplarer, så der blev nogle til uddeling
og til nye medlemmer.
Årets store begivenhed, som OZ7LM fortalte om,
er og bliver vel nok VK5KO og hustrus rundtur
i Skandinavien. Han kom til Gøteborg den 25. maj
fra England og er, når dette læses, allerede langt
mod nord i Sverige og Norge efter besøg hos flere
amatører i Danmark. Fra Skandinavien rejser han
sydover og er ialt ca. et halvt år pa HAM HOP
rejse i Europa.
Sekretæren OZ3LI meddelte, at der havde været
en hel del korrespondance mellem den internatio
nale commite, især om en navneændring. Eng
lænderne synes ikke om „HAM“ (Bacon?), franskmændene ikke om „HOP“ (stumt H), amerikanerne
ikke om „CLUB" (ønsker „Association), og skandi
naver og tyskere ønsker navnet bibeholdt. Ak, ja.
Foreløbig sker der ingen ændring.
Der er nu medlemmer i 50 forskellige lande, og
antallet har forlængst passeret de 500. Det er et
pænt resultat efter den korte tid, clubben har
eksisteret.
Formanden
fremlagde
et
forslag
til
valgregler,
der efter drøftelse blev vedtaget.
Et forslag til ændring af bestyrelsens sammen
sætning blev forkastet med alle stemmer mod een.
Efter mødet blev der lejlighed til lidt hyggeligt
samvær og en lille udflugt gennem Rold skov og
besøg hos OZ1AK.
73 de OZ3LI,
Henning Lindner, sekretær, Værslev.

QRG
144.05
144.128
144.145
144.155
144.43
144.100
144.04
144.06
144.44
144.47
144.12
144.38
144.14
144.85

Alle
enkeltheder
vedrørende
denne
test
er
at
finde i OZ for maj 1962, side 155. Husk at indsende
logs rettidigt (inden 29/6).

Antenne
Spiral
52 El.
Skeleton
Double
Skeleton
6 over 6 Yagi
13 El. Long Yagi
10 El. Long Yagi
10 El. Long Yagi
6 over 6 Yagi
Double
Skeleton
6 over 6 Yagi
12 El. Long Yagi
5 over 5 Yagi
8 over 8 Yagi

Junitest 16/6—17/6.

RX indgang Input
PCC88
40 W
6CW4
200*)
E88CC
10
6CW4
200
6CW4
10
6CW4
50
6CW4
100
6CW4
100
6CW4
100
6CW4
40
6CW4
80
417A
15
E88CC
100
417A
100

Maj indfriede ikke de løfter, april så rundhåndet
strøede om sig med. Dermed skal kun siges, at der
ikke synes at være wkd DX af betydning, for akti
viteten som sådan har været meget tilfredsstillende.
OZ4KO (Ikast) har således haft ca. 60 QSO i måne
dens løb, hvoraf kan fremhæves:
29/4: OZ7TW (Felsted), OZ1GG (Åbenrå), OZ7AG
(Sønderborg),
PA0ASO
(Oldenzaahl),
DL9PC
(Lin
gen) — alle wkd mellem kl. 0.15 og 1.50 DNT.
7/5: OZ2AF.
26/5: OZ2AF.
Under testen den 5. og 6. maj opnåede 4KO 40
QSO m'ed SM7BAE, DL6QS og SM7BJ som bedste
distancer.
I øvrigt er 4KO i gang med at bygge modtager til
432 Mc/s. Endnu befinder projektet sig på chassisarbejde-stadiet, hvilket jo som bekendt er noget
nær den vigtigste del, når det gælder dette bånd.
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Tester den 7. og 8. juli.
Ifølge det polske „Radioamatør" afholdes den 3.
polske Field Day og den 14. czekoslovakiske Field
Day som en fælles foranstaltning på samme tids
punkt, nemlig 7. og 8. juli. Der er kun een periode,
fra 15.00 GMT 7/7 til 15.00 GMT 8/7. De tilladte bånd
er: 145 Mc/s, 435 Mc/s, 1250 Mc/s og 2400 Mc/s.
7. og 8. juli afholdes endvidere den engelske
National Field Day. Også her er der kun een perio
de, fra 18:80 GMT 7/7 til 18.00 GMT 8/7. NB: Kun
2-meter båndet må benyttes; dog afholdes der efter
forlydende samme dag en særskilt 420 Mc/s test.
Ifølge testkalenderen i OZ for december 1961
(side 400) skulle datoerne 7. og 8/7 1962 være tids
punktet for I. A. R. U. Region I VHF Contest.
Denne meddelelse er næppe rigtig; for det første
ser det ikke sandsynligt ud, at en sådan test er
fastsat til samme dato som de ovennævnte Field
Days; for det andet savnes yderligere enkeltheder.
Men under alle omstændigheder vil der være noget
at gå på jagt efter den 7. og 8. juli.
Ny dansk-svensk test 21. og 22. juli.
Alle nærmere enkeltheder kommer i OZ for juli;
dette er dog sagt nærmest for en ordens skyld, idet
reglerne er ganske de samme som for marts-testen
og juni-testen, og tiderne er 21.00—03.00 og 07.00—
12.00 DNT. Logs til SM7BE senest 3/8 1962.
Bayeriseher Bergtag 1962.
Bånd: 144—146 Mc/s. Tid:
DNT.

5.

august,

08.00—14.00

Nyt fra udlandet.
Den 22. og 23. april lykkedes det et tysk-schwei
zisk
team
at
opfange
månereflekterende signaler.
Det er første gang^at dette er sket uden for USA.
Sendefrekvensen var 1296 Mc/s med et RCA 7660
i PA-trinet. Modtageren havde en parametrisk for
stærker i indgangen og et 100 c/s LF-filter i udgan
gen. De medvirkende amatører var DL9GU, DJ3EN,
DJ4AU, HB9RF og HB9RG.
RSGB’s automatiske 2-meter station arbejder på
144.50 Mc/s. Den er beliggende på Wrotham Hili i
Kent i Sydøstengland og er i gang fra 06.30 til 23.59
GMT hver dag — undertiden dog i særlige anled
ninger
døgnet
rundt.
Kaldesignalet
er
GB3VHF,
og output er 50 watt. Antennen stråler stik nord.
Hertil kommer GB3CTC, der blev sat i drift den
9. april i år. Denne sender ligger i Cornwall i Sydvestengland. Frekvensen er 144.0 Mc/s, og antennen
stråler mod nordøst. Trods den større afstand er
der altså større mulighed for at høre GB3CTC end
GB3VHF. Der sendes døgnet rundt. Signalet be
står af en uafbrudt bærebølge i 2 minutter efter
fulgt af kaldesignalet på CW 1 gang; derefter en
pause på 20 sekunder.
CT1CQ meddeler i et brev til RSGB, at der er 15
aktive amatører på 2 meter i Portugal.
2-meter klubbens næste møde
finder sted onsdag den 27. juni kl. 20.00 i lokalet på
Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 (Indgang i
gavlen). Vi drøfter forløbet af juni-testen.
Samtidig minder vi om, at der i juli ikke afhol
des møde.
Mogens Kunst, OZ5MK.

Sidste nyt:
Så er Oscar II i kredsløb. Den blev opsendt
d. 1/6. Frekvensen er 144.99. Dens bane går
over polerne. Omløbstiden er 92 minutter.
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. Tlf. GOdthåb 1902 vega, post
giro 59755.
I anledning af hovedbestyrelsesvalget har besty
relsen på sidste ordinære møde drøftet opstillin
gen til hovedbestyrelsesvalget 1962.
Da OZ4AO ikke ønskede at lade sig opstille til
valget, 4AO har jo meget at varetage i forenings
lokalerne hele året rundt, blev det vedtaget at op
stille følgende til EDRs hovedbestyrelsesvalg:
Afdelingens
formand
OZ5RO,
Ove
Blavnsfeldt,
Ordrupvej 96, 5RO er i EDRs hovedbestyrelse, se
kretær.
Afdelingens næstformand, OZ9SN, Svend Nielsen,
Hvidovregade 6, 9SN er godt kendt af medlem
merne og har tidligere været opstillet til HB-valg.
Vi håber, afdelingens medlemmer vil stemme på
disse to kandidater.
Siden sidst:
Mandag den 16. april viste vi et par films, den
ene om, hvordan moderne videnskabelig forskning
foregår, og den anden om et meget spændende
automobilløb gennem alperne — uha, sikken en
tur.
Mandag den 7. maj holdt vi så en lille fest for
årets deltagere på morsekursus. Der blev uddelt
beviser til de, der havde bestået, og der blev holdt
et par taler af 6PA og 5RO, begge ønskede de unge
alt godt indenfor amatørbevægelsen.
Mandag den 14. maj havde vi besøg af gutterne
fra Holbæk. OZ70U talte om sin transistorforstær
ker, og det blev en af de helt store aftener. Det er
rart at se, hvad andre afdelinger arbejder med, og
hvilke resultater de når. Her var virkelig noget
at se på og høre om. Alle de mange, der var mødt
denne aften, vidner også om den store interesse,
der er blandt medlemmerne for dette stof. Tak til
alle fra Holbæk-afdelingen for en god aften.
Mandag den 21. maj havde vi besøg af W2SAW,
en af de helt store DX-kanoner fra USA. SAX
viste os mange smukke og interessante lysbilleder
af de store W-stns, og han kommenterede billeder
ne
meget
fornøjeligt.
Bagefter
var
der
mange
spørgsmål til W2SAW, og vi fik et godt indblik i,
hvordan det er at være radioamatør i USA i dag;
SAX selv var også glad for at hilse på mange af de
OZ-stns, som han ellers kun kendte gennem mange
QSO’er.
Mandag den 28. maj holdt OZ5WJ fra Randers,
OZ3LI fra Værslev og OZ7LM her fra afdelingen
foredrag om arbejdet med Ham-Hop. Nu da som
merferien står for døren, er det interessant at se
og høre om, hvordan man med meget små midler
kan komme rundt omkring, og om de mange ven
skaber der knyttes gennem denne form for ferie.

Programmet.
Mandag den 18. juni: Klubaften.
Mandag den 25. juni: Afslutning på sæsonen.
Der er ingen møder i juli måned, og vi ønsker
vore medlemm'er en god sommerferie.
Vy 73 de 9BA.
ÅBENRÅ
Afdelingens
store
årligt
tilbagevendende
begi
venhed:
„Det sønderjydske mesterskab i rævejagt 1962“
løb som sædvanligt af stabelen Kristi himmelfarts
dag den 31. maj. Vejrguderne var ikke i særlig
godt humør, idet de første pejlinger foregik i øsen
de regnvejr, men så var det ellers godt vejr resten
af jagten. Dem, det gik værst ud over, var de 2
(Fortsættes næste spalte).

EDRs GENERALFORSAMLING 1962
Husk
at
generalforsamlingen
afholdes
i
Århus den 16. september 1962. Reserver den
ne dag, så vi kan drøfte EDRs arbejde og
tage stilling til evt. nye måder at udbrede
kendskabet til kortbølgearbejdet i Danmark.
Officiel indkaldelse se AUGUST OZ.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

ræve OZ1GG og Joachim, der måtte „nyde“ vejret
i deres huler, men de klarede det fint, jagten
forløb som den altid plejer, når OZ1GG står for
udlægning af rævene, til alles tilfredshed, tak for
jeres indsats.
Deltagerantallet var større i år end sidste år,
hvad vi er meget glade for, det tyder dog på, at
jagterne er arrangeret til jægernes tilfredshed, og
vi håber, at tilslutningen stadig vil stige årene
fremover. Deltagerantallet var på 22 hold.
Listen over deltagerne, tiden og nr. ser således
ud:
Observatør
Tid
Nr.
Jæger
R. Storgård
OZ5WK
C. Frederiksen
OZ5HF
E. Andersen
OZ2RD
OZ8JV
OZ1HL
OZ1WQ
OZ8AJ
H. P. Hansen
OZ9SW
OZ3MI
R. Schmidt

H. P. Heick
XYL
Sangild
J. Hansen
Far
OZ7LY
XYL
Frank
R. Mathiesen
Mathies
Agerskov
Far
J. Nielsen
Jan

15,05
15,111
15,112
15,17
15,19
15,30
15,331
15,332
15,34
15,47
15,56
16,02
16,05
16,37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4 hold udgik,
og 4 hold fandt 1
ræv.
Vi ønsker endnu engang den sønderjydske mester
QTH-listen.
og hans observatør til lykke med sejren.
EDRs nye QTH-liste er nu ved at gå i trykke
Efter jagten var der afslutning med præmieudde
maskinen, men da Post & Telegrafvæsenet ikke i
ling og spisning på Thomashus Kro. Tak til alle
dette halvår udsender en QTH-liste med evt. ret
deltagere fra nær og fjern fordi I ville komme, og
telser og nye OZ’er, må vi henstille til medlemmer
velkommen igen næste år på Kristi himmelfartsdag
ne om at indsende rettelser til kassereren OZ3FM. t til kampen om den sønderjydske mestertitel 1963.
Det gælder især adresseforandringer eller rettelser
At der køres rævejagt hver mandag aften er vist
på tidligere fejl i QTH-listen.
unødvendigt
at
bemærke.
Mødeaftenerne
holdes
Rettelser og QTH-forandringer m. m. må indsen
som bekendt på skift blandt medlemmerne, og da
toerne er følgende:
des til kassereren senest 1. juli.
Den 5. juli: OZ1GG kl. 19,30 prc.
Vy 73 OZ5RO, sekretær.
Den 26. juli: OZ5OE kl. 19,30 prc.
Den 16. august: OZ7TW kl. 19,30 prc.
Generaldirektoratet for
På gensyn.
Vy 73 OZ5WK.
Post- og Telegrafvæsenet meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Nye tilladelser:
C 8027, OZ2BI, U. B. Mortensen, Parcelvej 6, Jyde
rup. Postadresse: Ry esgade 59, 2. tv., Kbh. Ø.
C OZ2MT, M. Toft, Faarup pr. Nykøbing Mors.
C 7816, OZ2NT, H. Tidemann, Tjæreborg.
C 7567, OZ3SM, S. A. Muller, Pilegårdsvej 20, 2. tv.,
Herlev.
C 8122, OZ4MN, M. M. Nielsen, Ringerlodden 9,
Glostrup.
C 7879, OZ5LP, M. Pelle, Nygårdsvej 61, Esbjerg.
C 1547, OZ8MK, H. M. S. Knudsen, Strandboule
varden 38, Nykøbing Fl.
C 8027, OZ9BI, U. B. Mortensen, Ryesgade 59, 2.
tv., København Ø.
Ændring fra kategori B til kategori A.
A OZ2FP, F. S. Pedersen, Torvegade 39, Struer.
A OZ5BA, J. Hjort, Abildhøj 3, Gimsing pr. Struer.
(Tidligere adresse: Th. Jensensvej 7, Gimsing
pr. Struer).
Ændring fra kategori C til kategori B.
B OZ1MR, fru L. M. Rasmussen, Aurikelvej 8,
st. tv., Valby.
B OZ2VQ, O. B. Sørensen, Høtoften 18, Virum.

ÅLBORG OG OMEGN
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen, Nykærvej 1,
Nr. Sundby.
Kasserer. OZ8NJ, Niels Rudbjerg Jørgensen, Bakkevej 16, Nr. Sundby.
Sekretær:
Bent
Christiansen,
Hesseløgade 4,
Ålborg.
Generalforsamlingen afholdtes den 17. maj i klub
lokalet, 17 medlemmer mødte op. Formanden bød
velkommen
og
aflagde
beretning
om
afdelingens
virksomhed i det forløbne år og omtalte herunder
sommerlejren
i
„Muldbjergene“,
samt
rævejagterne,
hvor der havde vist sig en fremgang på over 100 “/o.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Kassereren
OZ8TJ
aflagde
regnskab,
som
også
godkendtes enstemmigt.
Næste punkt på dagsordenen var indkomne for
slag; der var ingen.
Herefter gik man over til valgene. Formanden,
sekretæren, revisoren samt suppleanter afgik efter
tur. De tre første valg var genvalg, og som supple
ant
nyvalgtes
OZ8NJ.
Kassereren
OZ8JI
ønskede
på grund af manglende tid at fratræde, og det be
stemtes, at suppleanten OZ8NJ overtog kassererpo
sten.
Under fremtidig virksomhed drøftedes afholdelse
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af sommerlejr i „Muldbjergene“, og tiden fastsattes
til den 8.—15. juli. Man drøftede også eventuelt
kursus i vintersæsonen.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og afte
nen sluttede med et hyggeligt kaffebord.
Vy 73 de Bent.
SOMMERLEJR I MULDBJERGENE
Afdelingens
medlemmer
og
andre
inter
esserede indbydes hermed til at deltage i
afdelingens sommerlejr, der afholdes i tiden
den 8.—15. juli i „Muldbjergene" ved Bakkedal på østkysten, ca. 10 km syd for Limfjor
dens munding. Mad og drikke fås til billig
ste priser på restaurant „Muldbjerg". Telt og
hvad dertil hører, samt godt vejr må del
tagerne
selv
medbringe.
OZ8JYL
vil
være
QRV på alle bånd.
Tilmeldelse om deltagelse, må ske snarest
til bestyrelsen. Nærmere oplysning om del
tagelse og bespisning kan fås ved henven
delse til bestyrelsen.
På gensyn i „Muldbjergene".
Vy 73 de Bent.

ESBJERG
Formand: B. Elm-Larsen, OZ6LW, Skrænten 59, 4.,
tlf. 2 44 86 — 2 45 00, lok. 37.
Kasserer: Harry B. Nielsen, Sommerlyst, Bramminge, tlf. 127.
Sekretær: Lars Sottrup-Jensen, Frodesgade 110 A,
tlf. 2 32 11.
Bestyrelsen iøvrigt:. Frede Elstrøm, OZ9BO, Sko
legade 70 A, og Poul Reinar Nielsen, Kirkegade 12.
Mødested:
Esbjerg
Husmodergård,
Jyllandsgade,
indgang fra Finlandsgade.
Siden sidst:
På mødet 9. maj mødte 3CB med sin motordrevne
og
helautomatiske
trafo-viklem'askine,
som
her
efter er til afdelingens medlemmers rådighed. Det
var særdeles apropos, 3CB fandt maskinen frem,
for netop denne aften behandlede 6LW spørgsmålet
om beregning og vikling af net-trafoer, og mens
foredraget blev holdt, tegnede 3TL logaritmekurver
over sammenhængen mellem kernetværsnit og ef
fektomsætningsevne.
Hver
deltager
fik
en
kurve
med hjem.
23. maj mødte 5WK, 8AJ og 8JV veludstyrede og
velforberedte
til
vor
rævejagt-aften.
5WK
fortalte
levende
og morsomt om
rævejagtens charme og
dens praksis og gjorde rede for pejlemodtagernes
princip.
8AJ
forklarede
en
pejlesupers
diagram
med finesser, og 8JV demonstrerede Åbenrås pejlesender. En hyggelig og belærende aften, som vi
også ad denne vej siger de tre Åbenrå-kammerater
tak for.
Det nye program:
Indtil sidste halvdel af august holder vi sommer
ferie; men medlemmer, der ønsker at bruge vikle
maskinen, kan få lejlighed til det ved henvendelse
til 6LW. Afdelingssenderen vil blive rigget op i lø
bet af juni måned og vil kunne bruges af licencerede medlemmer efter henvendelse til et besty
relsesmedlem,
løvrigt kan lokalet holdes åbent efter behov, når
medlemmerne ønsker at anvende afdelingens bib
liotek. Henvendelse herom til et bestyrelsesmedlem.
August-programmet
offentliggøres
i
juli-numme
ret.
Vy 73 de 6LW.
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LOLLAND-FALSTER
Afdelingen
har
afholdt
ordinær
generalforsam
ling i Bang Have søndag den 6. maj.
Formanden 7NA indledte med at omtale den ud
vikling, som er sket inden for E. D. R. i det for
løbne år, ikke mindst OZ, som er et blad, vi kan
glæde os over og vel er det vigtigste bindeled
mellem foreningen og medlemmerne, i hvert fald
uden
for
København,
og
den
omstændighed,
at
„det går jo godt“, må ikke forlede os til at tro, at
det bliver ved, uden at der stadig gøres en indsats,
og den skal komme fra os selv.
Efter disse ord bød formanden velkommen og
oplyste, at 7AQ ville holde et foredrag efter fro
kostpausen. Derefter udbad formanden sig forslag
til dirigent, 8PV blev foreslået og valgt, takkede for
tilliden og oplæste dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Valg af formand (næste år).
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
næstformand 8NL, kasserer 6KJ,
K. Løkke, best.medl. 2MI.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Afgående
sekretær

er
B.

Derefter gav 8PV ordet til 6KJ, der oplæste
regnskabet, der balancerede med kr. 290,15, og det
blev godkendt. 8PV gav derefter ordet til forman
den til protokol og beretning, beretningen blev god
kendt, og 7NA takkede herfor. Næste punkt på
dagsordenen var valg af 4 bestyrelsesmedlemmer,
der alle blev genvalgt. Og det kan nu oplyses, at de
alle fortsætter i samme stillinger. Af indkomne for
slag var der to, et hvori det blev foreslået, at for
eningen gav en øl til frokosten, og næste forslag
var fast afdelingskontingent, begge dele blev en
stemmigt
vedtaget.
Kontingentet
blev
fastsat
til
kr. 6,00 pr. år, løbende fra 1. jan. til 31. dec., før
ste kontingent forfalder 1. jan. 1963 og absolut sid
ste frist for betaling er sidste møde inden general
forsamlingen, altså sidst i marts.
Til slut sagde 8PV et par ord om rævejagter, som
der viste sig at være en stor interesse for. Skulle
der være interesserede, som ikke var på general
forsamlingen, da bare ring til 8PV, nummeret er
85 16 08, og af tidligere jagter, vi har haft, har nogle
været vundet på en alm. transistorradio forsynet
med en beat-osc., så det er ingen betingelse at have
en speciel rævemodtager. 7NA slutter generalfor
samlingen og byder 7AQ velkommen.
Da frokosten var fortæret, gik 7AQ i gang med
sit foredrag „En ny modtager". 7AQ startede med
indgangen, fortalte om HF- og blandertrin, og sær
lig
detaljeret
gennemgået
blev
mellemfrekvensfor
stærkeren, og vi blev vist alle overbevist om, at når
modtageren skal bygges om, skal det være med
X-tal filter i m.f.forstærkeren. Tak 7AQ for dit
fine foredrag. Under og efter kaffen blev der ivrigt
stillet spørgsmål til 7AQ, og kl. ca. 16 sluttede vi.
V edtægtsændring.
§ 2. Medlemskontingent til afdelingen er kr. 6,00
og løber fra 1. jan til 31. dec.
Således vedtaget på generalforsamlingen i Maribo
den 6. maj 1962.
God ferie.
Vy 73 B. K. Løkke.
HORSENS
Klubhus: Østergade 108.
Formand: OZ9SH, S.
tlf. 2 15 67.

Chr.

Hansen,

Kraghsvej

49,

Næstformand:
OZ9ER,
E.
Nielsen,
Strandprome
naden 38.
Kasserer: OZ4GS, S. Sørensen, Borgmestervej 58,
tlf. 2 18 34.
Sekretær: P. E. Berthelsen, Mimersgade 5 C,
tlf. 2 65 58.
OZ3SK, E. Gadeberg.
Siden sidst:
Den nye Falck-station i Horsens var genstand for
vort besøg den 10. maj.
Vi beså senderanlægene i vognene og fik forkla
ret af 8AH, hvorledes forbindelsen mellem statio
nen og vognene fungerer. Det var et .interessant
besøg, for stationen er jo helt ny og udstyret med
moderne materiel.
I sommermånederne juni og juli indskrænker vi
vort faste program til kun, foruden rævejagt:
Mandag kl. 19,25, mødested klubhuset, at om
fatte kammeratskabsaftenen.
Torsdag kl. 20,15.
Vi skal også i år lave en skovtur. Det bliver
lørdag den 4. august, men der vil fremkomme
nærmere oplysninger om denne tur senere, både
her i bladet og i det lokale, men reserver allerede
nu denne lørdag til vor skovtur.
Årlig ordinær generalforsamling:
Torsdag den 23. august: Generalforsamling med
dagsorden ifølge lovene.
Vy 73 bestyrelsen.
ODENSE
Formand: Kaj Andersen, OZ7KV, Enebærvej 76,
Hj allese. Tlf. 11 18 55.
Det
med
stor
interesse
imødesete
foredrag af
W2SAW blev afholdt onsdag den 23. maj i de nye
lokaler på Rasmindegården. W2SAW causerede om
den amerikanske DX-elite og viste med sine lysbil
leder, hvad disse gutter måtte investere af tid og
penge for at holde sig i toppen. Det var en spæn
dende aften, hvor vi også fik lejlighed til at stille
spørgsmål om amerikanske amatørhold etc.
Til den tekniske prøve i maj måned bestod samt
lige tilskrevne, så det tekniske kursus har også i år
båret god frugt. Så gælder det CW, hvor vi håber
på lige så godt resultat.
Sommerferien står nu for døren, og vi ønsker god
ferie og på gensyn i august.
Vy 73 de 2RH.
RANDERS
Formand: Palle Clausen, 5CF, Rindsvej 11.
Kasserer og sekretær: N. H. Wyke, 4NH, Gethersvej 22.
Såfremt der kan opnås tilstrækkelig tilslutning,
vil der blive arrangeret en tur til B.&O.-fabrikker
ne i Struer, men turen kan kun gennemføres på en
hverdag, og bestyrelsen er derfor meget interesse-

ret i snarest at høre fra de medlemmer, der kan og
vil deltage i turen. Tidspunktet er endnu ikke fast
sat, og der vil blive taget hensyn til eventuelle
ønsker.
Onsdag den 30. maj havde nogle af afdelingens
medlemmer fornøjelsen at hilse på VK5KO, John E.
Cure, som var på et kort besøg hos 5WJ. John kører
CW med 150 watts input, han er pensioneret TVproducer.
Vy 73 de 4NH.
SORØ
Efter at vi nu har afsluttet undervisningen for
denne sæson, har vi haft fornøjelsen, at to af vore
unge medlemmer har bestået teknisk prøve, og nu
håber vi inden længe at høre dem i luften.
Vor
ordinære
generalforsamling
afholdes
lørdag
den 14. juli kl. 20 på „Apotekérgården". Dagsorden
iflg. vedtægterne.
Vi håber, at alle vore medlemmer møder op, for
at vi sammen kan drøfte alt af interesse for vort
fremtidige arbejde.
Bestyrelsen.

NYE MEDLEMMER
8423
8424
8425
8426
i8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
8439
8441
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449

Skaf EDR

8450
8451

flere

8452

medlemmer!

Willy
Mortensen,
Skolevej
7,
Christiansfeld.
Henning T. Jensen, Sundby, Mors.
Jørgen
Pedersen,
Kardyb,
Stoholm.
Jylland.
Tage Tønnesen, Vestergade 7, Hinnerup.
M. Bredsgaard Polmark, Munkdrup skole,
Randers.
Per Busekist, Sallingvej 87, 2,, København F.
Kurt Petersen, Mejlgade 93, Århus.
Erik Hansen, Christiansfeldvej 64, Haderslev.
Kurt
Kristensen,
„Brunbjerggård",
Løvlund,
Billund.
A. H. Nielsen, Stavnsbjergallé 26, Herlev.
Palle Guldager, Th. Brorsonsvej 42, Nordborg.
Ejner Nicolaisen, Birkeallé 11, Tinglev.
Povl
Thim,
El-værket,
Julianehåb,
Grønland.
Torben Norlyk, Borgergade 20, Thyregod.
V. Skydsgård, Hammersvej 9, Fredensborg.
Elo Nielsen, Æblevej 44, 1., København F.
J. E. Eghave, M. Truelsdal, Vipperød.
Henning Petersen, „Teglgården", Als, Østjyl.
Curt Lamm, Enighedsvej 4, Charlottenlund.
Leif Uldam, Skjoldvej 18, Sorø.
Jørgen Adelborg, Østerbro 60, Ålborg.
Ole Maymann Hansen, Skt. Knudsvej 6, Hel
singør.
Torben Lindal, Broby central, Sorø.
Jan Sørensen, H/F „Ørsted" 1/15, Vasbygade 2,
København SV.
Ole Liitzhøft, Frejasvej 1 K, Helsingør.
Rudolf Schmidt, Årslev maskinfabrik, Hjord
kær.
Svend Madsen, M/S VINLAND, Dansk-Fransk,
Frederiksgade 17, København K.
N. Møller Madsen, Vorbasse.
Arne
Blond-Sørensen,
Baldersvej
26,
Frede
ricia.
P. Møller Nielsen, Kongebrogade 65, Kolding.

Atter medlem.
4151 O.Z3LF, Leif Larsen, Teglværksgade 5,
Nykøbing F.
4584 Egon Møller, Skovdalsvej 5, Vinderød skov,
Frederiksværk.

st.

tv.,
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QTH-RUBRIKKEN
2195

OZ2UA, Poul Skelmose, Storegade 28, Varde,
lokal.
4122 OZ8SM, Lenard Krantz, Vintergækvej 28,
Kastrup, ex Frankrig.
4443 OZ8HK, H. Kruse Rasmussen, H/F Vårens
Have 15 A, Kongelundsvej 162, Kastrup, ex
København S.
4603 Hans Bro Nielsen, Paludan Miillersvej 117,
Århus, lokal.
4695 OZ7MH, Mogens Hansen, Møllebakken 22,
Hillerød, lokal.
4766 OZ2LR, Leif Ryttertoft, Østergade 2, Grenå,
lokal.
4975 OZ6EM, Ejner Madsen, Istedgade 18, Holste
bro, lokal.
5521 OZ4BM, B. Møller Pedersen, Ølbyvej 52 st.,
Struer, lokal.
5811 Edvin Fischer, Gartnervænget 2, Farum, ex
Nordby, Fanø.
5967 OZ7TB, Birger Voigt, Dr. Margretevej 22 A, 1.,
Ringsted, ex Haslev.
6068 OZ7AY, E. Astrup Jensen, Godhavn, Grøn
land, ex København S.
6153 OZ8TN, Tyge D. Nissen, Tekn. kollegium,
Dalgas Avenue 8, Århus, lokal.
6165 OZ6KK, Kresten Kristensen, Biilowsgade 57,
4., Århus, lokal.
6199 Poul E. Hubert, Brombærvej 21, Hjallese, ex
Odense.
6216 OZ5GA, V. Sørensen, Fåborggade 5, 2., th.,
København Ø, ex Helsingør.
6259 Mogens Bomarjn, Vanløseallé 40, København
F., ex København NV.
6306 Jørgen Schmidt, Holger Danskesvej 29 A, st.,
København F, ex København NV.
6365
OX3WQ,
P.
Vestergaard,
GTO,
Julianehåb,
Grønland, ex Maribo.
6659 Charles P. Andersen, Almegårdsallé 20, 1. tv.,
Kastrup, ex Sdr. Omme.
6726 Karl Munkholm, Jårnvågsgatan 9, Arlov,
Sverige, ex Rønnede.
6739 OZ9NF, F. Ole Nielsen, Skelhøje, ex Viborg.
6907 M. Høeg Jensen, Bragesvej 35, Åbyhøj, ex
Århus.
6946 OZ2ET, E. Østergaard Thomsen, Thunøgade
18, 5., Århus, ex Ferritslev, Fyn.
7191 Erik Saaby, Solvej 3, 5., København F., ex
Valby.
7425 J. Cramer Jensen, Østergade 8, 1., Århus,
lokal.
7558 OZ9MC, C. B. Møller, Frederiksdalsallé 31,
Skive, lokal.
7572 K. P. Damsgaard, Guldregnsvej 18, Herning,
ex Hurup, Thy.
7634 OZ8JV, J. Chr. Rossen, Genner, ex Åbenrå.
7680 OZ3LO, Sv. Bohn Lorensen, Tulipanstrasse 11,
Rendsburg, Tyskland, ex Hellerup.
7693 OZ3KW, F. Eisenhardt, Per Degnsvej 6,
Ålborg, lokal.
7716 Bjarne Johansen, Ærenprisvej 30, 2., Gentofte,
ex Grevinge.
7743 OZ6RO, Remi Ohrberg, Hjortøvej 8, Næstved,
ex Vordingborg.
7805 Frede Vigel, „Lunden", Vester Hassing, ex
soldat.
7869 P. Hinsch-Sørensen, Læsøgade, Ikast, lokal.
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7932 J. O. Hesselvig, c/o tømrerm. Hansen, Rød
ding, Viborg, ex Løgstrup.
8169 John Koch, Svankærvej 19, Vanløse, lokal.
8206 Leo D. Madsen, Sdr. Bøgild, Hvam, Holstebro,
ex Vinderup.
8292 A. G. Hansen, Avernakø, Fåborg, ex Kbh. K.
8300 Ingv. Iversen, Styding, Hammelev, ex Hurup,
Thy.
8429 Kurt Petersen, Molsgade 1, Århus, lokal.
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