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AM-, anode eller gittermodulation?
Af OZ7AQ.

Amplitudemodulation (AM) er stadigvæk 
den mest populære måde at udsende telefoni
signaler på, og det er ikke uden grund, for 
AM er let at frembringe og at modtage. Kom
munikationseffektiviteten er ganske vist ESB 
(enkelt sidebånd) underlegen, men forskellen 
kan formindskes ikke så lidt ved at forbe
handle talespændingerne på en særlig måde 
før modulationen (med klipper og filter).

Når den nye sender planlægges, og man 
nu af den ene eller den anden grund har 
valgt AM, står valget mellem flere måder at 
påtrykke LF-signalet på bærebølgen. For 
amatører kommer i hovedsagen følgende må
der på tale:

a) effektmodulation (anode/skærmgitter- 
modulation) og

b virkningsgradsmodulation (gittermodu
lation).

Det kan være temmelig vanskeligt at af
gøre, hvad man skal vælge, for der er mange 
faktorer, der spiller ind, som vi skal se.

Effektmodulation kaldes bl. a. også anode
spændingsmodulation. Virkemåden omtales 
mange steder, f. eks. i håndbogen, og forud

sættes derfor bekendt. Vi begynder med at 
se på, hvorledes kommunikationseffektivite
ten afhænger af LF-effekt, PA-input og mo
dulationsgrad.

1. Konstant LF-effekt. Er vi bundet til en 
bestemt modulationsforstærker, en transfor
mer eller måske et sæt rør, vi har liggende, 
er den LF-effekt ,der bliver til rådighed så 
nogenlunde fastlagt på forhånd. Hvilket in
put skal vi så vælge til PA-trinet? De fleste 
ved, at med f. eks. 25 watt LF kan vi modu
lere et input på 50 watt fuldt ud, altså 100 
men hvad sker, hvis input forøges herud
over?

Svaret er let at give i dette tilfælde, for de 
25 watt LF-effekt vil give samme sidebånds
effekt til bærebølgen, uanset dennes styrke, 
og dermed bliver styrken i modtagerens højt
taler uændret, når AVC ikke benytes. I en 
modtager med AVC trykkes „baggrunden" 
naturligvis mere af den kraftige bærebølge, 
men da modtagerens forstærkning herved re
guleres ned, falder styrken i højttaleren lige 
så meget. LF-styrkekontrollen skal altså dre
jes op, og nettoresultatet bliver det samme.
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Der er altså ingen fordele ved at gøre bære
bølgen kraftigere end svarende til, at den 
kan moduleres 100 °/o. Den overskydende 
bærebølgeeffekt udsendes til ingen nytte og 
er i realiteten helt spildt.

2. Konstant input. I praksis er det maksi
male input til PA-trinet begrænset ved li- 
censbestemmelserne, for de fleste amatørers 
vedkommende til 50 watt. Skal man udnytte 
licensen fuldt ud, må der altså anvendes en 
25-watt forstærker til at modulere med. Hvor 
meget betyder det nu, hvis man kun råder 
over f. eks. 20 eller 15 watt?

Den maksimalt opnåelige modulations
grad er

hvor Plf er LF-effekten og Pinp er input. 
For forskellige forhold mellem disse to effek
ter kan vi aflæse m af kurven i fig. 1, hvor 
m også er afsat i dB under 100 °/o.

Fig. 1.

Når vi nu ved, at den mindste styrkefor
skel, øret er i stand til at opfatte, netop er 
1 dB, og så skal det endda være under sær
ligt gunstige forsøgsbetingelser, så må vi er
kende, at det ikke kan betyde noget at „få det 
sidste med“ ved at forøge m fra 90 til 100 %. 
Selv en ændring på 3 dB vil af øret blive op
fattet som en meget lille styrkeforskel, hvil
ket giver til resultat, at en nedsættelse af m 
fra 100 % il 70 % næppe vil blive bemærket.

Ser vi så på, hvilke effekter, der svarer til 
hhv. 100, 90 og 70 °/o modulation, må vi er
kende, at de sidste watt’er kun giver en såre 
beskeden gevinst.

Kommer vi derimod ned under 50 %, be
gynder sagen at se anderledes ud. Her vil 
senderen begynde at lyde decideret svagt 
moduleret, og det kniber med at slå igennem 
QRM.

Det kan således konkluderes, at PA-trinets 
input og modulatorens udgangseffekt bør af
passes således i forhold til hinanden, at der 
kan opnås en maksimal modulationsgrad på 
omkring 90 %. Dette er naturligvis gyldigt 
for enhver form for amplitudemodulation, 
altså også de forskellige former for gitter
modulation.

Virkningsgradsmodulation 
kendes bedre under betegnelsen gittermodu
lation, og frembringes ved at modulere den 
faste jævnspænding på enten styregitter, 
skærmgitter eller evt. fanggitter. Hertil kræ
ves en yderst beskeden LF-effekt til selv ret 
store PA-trin, og metoden virker derfor 
umiddelbart tiltrækkende. Man får imidler
tid sjældent noget gratis i denne verden, og 
navnlig for „50-watt amatøren" er betalingen 
ublu. — Eller er den?

Den nødvendige sidebåndseffekt, der altså 
ikke ved gittermodulation kan stamme fra 
LF-forstærkeren, må jo tages et sted fra, 
når bærebølgen skal holdes konstant — og 
det skal den — og stedet er anodespændings
forsyningen. Måden, det sker på, er, at PA- 
trinets virkningsgrad, altså forholdet mellem 
output og input, varieres under modulatio
nen, idet virkningsgraden indstilles til det 
halve. Med 50 W input og 35 °/o virknings
grad bliver output nu således kun 17,5 W. 
Under modulation stiger virkningsgraden, og 
den effekt, der før blev til ekstra anodetab, 
omsættes nu til nyttig sidebåndseffekt.

Indstillingen foregår i praksis ved at ind
stille PA-trinet til 100 W input med normale 
CW-data, hvorefter det modulerede gitters 
jævnspænding ændres, til output er faldet til 
en fjerdedel og input til halvdelen.

Ved anodemodulation bliver PA-rørets ano
detab lig med input minus output, altså 
50 - 35 = 15 W, mens vi ved gittermodula
tion får et anodetab på 50 - 17,5 = 32,5 W. 
Hvor vi i første tilfælde kan klare os med et 
enkelt 807, skal vi nu bruge to i parallel for 
at få det halve output! Vi har så sparet modu
lationstransformatoren, men ikke så forfær
delig meget derudover.

Betydningen af de 3 dB fald i outputtet 
(en halv S-grad) kan diskuteres, men under 
visse ugunstige forhold kan de 3 dB være af
gørende for, om en forbindelse kan gennem
føres. Hvad er så bedst, gitter eller anodemo
dulation? Svaret må gives af den enkelte ud 
fra hans krav, færdigheder og pengepung, og 
diskussionen kan gå videre til evig tid! *
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Vertikalt polariserede antenner
Oversat af OZ1HS, H. Sprenger.

En dipol, som monteres lodret, har den for
del at give rundstråling i horisontalt plan. 
Den er særlig velegnet på steder, hvor der 
ikke er mulighed for opsætning af omfangs
rige vandrette antenner.

Den simpleste vertikale antenne er „Mar- 
coni“ antennen, som består af en lodret strå
ler, en elektrisk kvartbølge lang. For en sen
derantenne er den kortest egnede længde 
derimod en halv bølgelængde. Ved „Marco- 
nien“ udgøres det manglende 1/4 λ-stykke fak
tisk af antennens spejlbillede i jorden, se fig. 
1. Forudsat denne antenne bygges over en 
ideel jord, er udstrålingsvinklen meget flad, 
se fig. 2. Denne flade udstråling er af stor 
fordel (forklaringen herpå findes i den før
ste artikel i denne serie).

samme i modtageren som en 200 watts TX 
til en halvbølgedipol. Derimod er denne an
tenne mindre velegnet som modtagerantenne, 
fordi signalerne opfanges lige godt hele ve
jen rundt, og derfor bliver QRM ret stort.

Fig. 1.
Strøm- og spændingsfordeling ved 

Marconiantennen.
Fig. 2.

Kvartbølgeantennens udstråling over 
ideel jord.

Horisontaldiagrammet er en cirkel, og den
ne form er at foretrække, hvis man ikke har 
plads (eller måske råd) til at bygge store 
beamantenner eller lignende.

Desværre finder amatøren næppe en „ide
el" jord, og derfor opstår der store tab, som 
har stærk BCI og TVI til følge. Marconien 
kan derfor kun anbefales i særlige tilfælde. 
Marconiens fordele — uden dens ubehagelig
heder — finder vi i „ground plane“-antennen. 
Denne er ligeledes en 1/4 λ lodret antenne, 
men bruger en kunstig jord, som består af 
mindst 4, helst flere, vandrette 1/4 λ-tråde.

Disse tråde, „radialerne", forbindes sam
men under antennen og spændes vandret ud. 
Stråleren isoleres fra radialerne. Antennen 
skal ligesom alle andre monteres så højt som 
muligt. Radialernes ender har et spændings
maksimum og skal derfor hænges isoleret op, 
se fig. 3. En rigtigt opbygget ground plane 
stråler meget fladt, og man kan regne med et 
gain på ca. 3 dB hele horisonten rundt — 
svarende til at en 100 watts TX giver det

Fig. 3. 
Ground plane med 
vandrette radialer.

Indgangsimpedansen ligger meget lavt, ca. 
30 ohm. En direkte fødning med 70 ohms 
kabel vil give en meget dårlig tilpasning. 
Spænder vi nu ikke radialerne vandret ud, 
med skråt nedefter i ca. 135° vinkel i for- 

thold til stråleren, stiger impedansen til ca. 
50 ohm. Helt bortset fra at 50 ohms kabel 
ikke ligefrem er lagervare1), så mister vi til
dels fordelen ved den flade udstråling. For 
at opnå tilpasning med ca. 60 ohm kabel må 
radialerne føres lodret ned, og så har vi ikke 
en ground plane mere, men en lodret halv
bølgedipol, som kræver den dobbelte monte
ringshøjde af en ground plane uden at opnå 
den flade udstråling. En korrekt tilpasning 
kan laves med en kvartbølgetransformator 
som vist i fig. 4. Beregningerne er vist i hånd
bogen side 291. Tabel 1 viser målene for al
mindelige ground planes. Radialerne gøres 
2,5 °/o længere end strålerne.

Fig. 4.
Ground plane 

med åben kvartbølge
transformator.

L(&m£cte

En god metode, som ikke er ret meget 
kendt endnu, går ud på at bygge en forlæn
get GP.
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TABEL 1.
Længden af 1/4 l-stråleren for normale groundplane antenner.

Strålerens 
diameter 

i mm

10 meter 
bånd, i cm

15 meter 
bånd, i cm

20 meter 
bånd, i cm

40 meter 
bånd, i cm

2 262 347 520 1034
6 260 345 518 1033

10 255 342 515 1032
20 250 339 510 1031
40 246 336 505 1022

Fig. 7. 
Triple-leg antennens 
horisontaldiagram.

Forlænges GP’ens stråler, bliver impedan
sen også større. Man kan altså bruge en 
længde, hvor impedansen passer nøjagtig til 
koakskablet, men nu er antennen ikke mere 
i resonans med den beregnede frekvens, den 
er blevet for lang. Monterer vi ved anten
nens fodpunkt en passende kapacitet, så sker 
der en elektrisk forkortelse. Dermed kan vi 
få antennens resonansfrekvens på den ønske
de værdi igen. Kapaciteten udgøres af en

drejekondensator. Da der her kun er lave 
spændinger, kan vi nøjes med en billig type. 
Senere, efter afstemningen, kan den variable 
kondensator erstattes af en fast, som har den 
størrelse, vi har målt den variable til. Tabel 2 
viser målene for en GP efter fig. 5. Drejekon
densatoren anbringes bedst i en plastikæske, 
koakskablets tilslutninger laves ligeledes i 
æsken, så vi undgår, at kablet „drukner”.

TABEL 2.
Mål for groundplane antenner efter fig, 5.

Fig. 5. 
Forlænget og tilpasset 

ground plane.

Fig. 6. 
Triple-leg antenne.

Resonansfrekvens 7050 kHz — 40 m bånd.

Strålerens 
diameter 

i mm

Strål

52 ohm 
(cm)

irens længd

60 ohm 
(cm)

e for koaks

70 ohm 
(cm)

sabel

75 ohm 
(cm)

Radialer 
2 mm 

diameter 
(em)

Dreje-
kond.
max.
pF

2 1186 1240 1299 1311 1040 250
6 1185 1239 1298 1310 1040 250

10 1183 1236 1295 1307 1040 250
20 1177 1230 1288 1300 1040 250
40 1164 1217 1275 1286 1040 250

Resonansfrekvens 14100 kHz = 20 m bånd.

2 593 620 652 658 520 150
6 591 619 651 656 520 150

10 590 618 650 655 520 150
20 588 615 647 653 520 150
40 576 602 634 640 520 150

Resonansfrekvens 21100 kHz = 15 m bånd.

2 396 414 434 440 349 130
6 395 413 432 439 349 130

10 391 409 427 434 349 130
20 387 405 423 430 349 130
40 383 401 419 425 349 130

Resonansfrekvens 28100 kHz = 10 m bånd.

2 297 311 326 329 262 100
6 294 308 322 325 262 100

10 292 305 320 323 262 100
20 289 302 316 319 262 100
40 284 297 311 314 . 262 100
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2-meter converter med 2 
transistorer

I „The'Short Wave Magazine", dec. 61, har 
vi fundet denne lille 2-meter converter, der 
er konstrueret af G3JAM. Der er kun to 
transistorer i opstillingen — og meget simple- 
re kan det vist ikke laves. En aF 102 funge
rer som HF-forstærker, og den anden tran
sistor arbejder som selvsvingende blandings
trin. Det anvendte krystal er et 35,5 MHz 
tredie overtone, og transistoren svinger altså 
på denne frekvens. Det er imidlertid oscilla
torens 4. harmoniske, 142 MHz, der udnyttes 
ved blandingen, idet transistoren selv funge
rer som firedobler.

Stykliste:

Cl 15 pF C11 3 nF
C2 8 pF C12 180 pF
C3 500 pF R1 1,5 kohm
C4 3 nF R2 6,8 kohm
C5 1 pF trimmer R3 680 ohm
C6 2—10 pF trimmer R4 68 ohm
C7 5 pF R5 1 kohm
C8 3 nF R6 10 kohm
C9 3 nF R7 680 ohm
C10 12 pF

Sådan har G3JAM lavet sin converter.

Spoletabel:
L1 3 vdg. 1,6 mm ø CuL, 11 mm form, let spacet.
L 2 34 vdg. 0,32 mm ø CuL,/tætviklet på lille Neosid 

jernkerne.
L3 12 vdg. 0,45 mm ø CuL, på 6,4 mm nylonform 

med jernkerne.
L4 50 vdg. 0,13 mm ø CuL,. på stykke af en 19 mm 

ferritantenne.
L5 15 vdg. 0,27 mm 0 CuL, viklet over L4’s kolde 

ende.
NB! Loddeflige af 0,7 mm fortinnet kobbertråd 

fastgøres til L4—L5 formen før vikling. Kredsen 
skal have lavt Q for at undgå selvsving.

Spoletabellen er direkte oversat, og de angivne 
mål på tråd og forme må sikkert tillempes her i 
landet gængse størrelser.

Antenner -

Antennens afstemning sker let på følgende 
måde: En feltstyrkemåler (findes i „OZ“ 
sept. 61 side 293) stilles i størst mulig afstand 
fra antennen. Derefter drejes kondensatoren, 
indtil feltstyrkemåleren giver størst udslag. 
Så er antennen færdig.

„Triple leg“-antennen.
Der vil jo nok være nogen, som gerne vil 

bygge en ground-plane, men som ikke kan 
få alle 4 radialer anbragt vandret. Så er trip
le leg-antennen løsningen. Radialernes antal 
er her kun 3, monteret med 120° mellemrum

og med 45° hældning nedefter, se fig. 6. Des
uden opnås en vis retningsvirkning. Som fig. 
7 viser, har udstrålingsdiagrammet „kløver- 
blads“-facon med størst udstråling midt imel
lem radialerne. Den vertikale udstrålings
vinkel er 6°—7° — altså fint for DX. Denne 
gode vinkel opnår vi kun, når strålerens ne- 
derste ende er i størst mulig højde over jor
den. Forsøg har vist, at den gunstigste højde 
er ca. 6 meter.

Fødeimpedansen er 50—53 ohm. (Med kun 
1 radial får vi 68 ohm og med 4 radialer 44 
ohm). Tilpasningen foretages derfor som be
skrevet under ground plane antennen. ☆
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Signal-tracer og samtaleanlæg
En nyttig ,,fejlfinder“ som også kan bruges til de interne telefonanlæg.

Af OZ3AZ, Arne Bech Jensen*).

Hermed bringer vi åen første „Måne
dens Konstruktion“ i vor lille konkur
rence, og vi fortsætter i de kommende 
måneder, indtil lageret er tømt. Vi skal 
dog minde om, at manuskripter til Må
nedens Konstruktion med glæde modta
ges hele året, men dog kun til 1/9, hvis 
der skal være chance for gevinst — se 
iøvrigt OZ marts s. 65, april s. 97, juni 
s. 166 Red.

Princip:
En signal-tracer er i virkeligheden blot en 

følsom LF-forstærker, hvor indgangen er for
synet med en kalibreret attenuator, og hvor 
udgangen er forsynet med en højttaler; så 
man kan lytte sig til signalets karakter og 
desuden (i dette tilfælde) et magisk øje, så 
man kan bedømme signalets styrke. Man kan 
godt bruge et instrument i stedet for det ma
giske øje, men fordelen er ikke så stor, at det 
kan betale sig.

*) Kirkegaardsvej 7, Kø
benhavn S.

Det her beskrevne apparat kan bygges af 
den erfarne amatør såvel som begynderen. 
Og er det først bygget, er det sikkert, at det 
er et apparat, man nødig vil undvære. Appa- 
ratet er en signal-tracer, men med kun gan
ske få ekstra komponenter kan det også bru
ges som samtaleanlæg fra stationen og til for 
eksempel dagligstuen.

Signal-traceren kan anvendes til mange 
ting, f. eks. kan man afprøve mikrofoner og 
grammofoner, foretage fejlfinding i LF-for-, 
stærkere og radioer, både med rør og tran
sistorer. Man kan endda finde simple fejl i 
f jernsynsmodtagere.

Ved fejlfinding i f. eks. 
en radiomodtager begyn
der man forfra, så at sige 
på antennen, og ender 
ved højttaler, der hvor 
signalet så hører op, lig
ger fejlen, og den kan 
nemt findes på alminde
lig måde ved at måle 
spændinger eller ved at 
bruge ohmmeteret. Sig- 
nal-tracerens fordel lig
ger deri, at man nemt 
kan indkredse fejlen til 
kun at kunne omfatte 
gansk få komponenter.

Ved måling i HF-kreds- 
løb anvender man de 
målesonder, der er be
skrevet til slut.

Diagram:
Direkte i indgangen er anbragt en konden

sator på 10 nF med en prøvespænding på 
5000 volt DC, en såkaldt sikkerhedsblok. På 
den måde kan man måle direkte i et apparat 
uden at tage hensyn til eventuelle jævnspæn
dinger på anode og lign. Kondensatoren går 
til toppen af en række modstande, over hvilke 
man, ved hjælp af en omskifter, kan udtage 
hele spændingen, eller blot en del deraf, alt 
efter hvor stor spændingen er på indgangen.

Omskifteren er kalibreret ved den spæn
ding, der giver 50 mW i højttaleren (0,5 volt 
over 5 ohm), dette svarer til, at det magiske 
øje slår næsten sammen. Ved hjælp af om
skifteren 02 kan man afbryde den indbyg-
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Stykliste:

2 rør ECC81 m. fatn. Philips.
1 rør EM71 m. fatn. Lorenz.
1 diode OA79 el. lign.
4 dioder OA81 (el. 1 stk. OA202). 
1 netafbryder.
1 omskifter, 2 polet.
1 jackbøsning.
1 lampefatning m. glas.
1 lampe 6,3 V/0,1 A.
1 pilknap.
1 Preh-bøsning, 3 ben.
1 højttaler 4”, 5 ohm.
1 udg.trafo, Reofon U. 3024 

(18 kohm—3,2 ohm).
1 rørskærm (noval).
1 nettrafo 220—170 og 6,3 volt.
1 netledn., 1,5 m.
1 netstik.
1 omskifter, 1X15 stillinger.

1 højttalergitter (perforeret 
metalplade 110X100 mm).

Diverse skruer, skiver, 
møtrikker, loddeflige, gummi
tyller, monteringstråd m. m.
1 loddestrip 8 flige.
2 loddestrip 3 flige.

Elyts:

1 24 μF 320 volt.
1 8 μF 300 volt.
1 5 μF 150 volt.

t

Kondensatorer:
1 10 nF (sikkerhedsblok 5kVDC)
2 12 nF papir el. polyester.
1 5,6 nF papir el. polyester.
1 1,2 nF papir el. polyester.
1 3,3 nF papir el. polyester.
1 27 nF papir el. polyester.

Modstande:
1 470 ohm Vitrohm 1 W 10 °/o.
1 33 kohm Vitrohm 1 W 10 Vo.
1 2,2 Mohm Philips Vs W 10 °/o.
1 4,7 kohm1 Philips Vs W 10 '°/o.

gede højttaler, samtidig bliver signalet til
sluttet jackbøsningen, og her kan man, over 
en udvendig modstand på 5 ohm, måle den 
afgivne spænding.

Grunden til at modstandene i attenuatoren 
kun er med 10 fl/o tolerance, er den, at den 
ekstra udgift, 5 eller 1 '% modstande ville 
medføre, ikke står i forhold til fordelene (3 
dB er ca. 30 %!). Med de her viste modstands
værdier fås det følsomste område til 1 mW 
og det mindst følsomme til 20 volt, det er et 
forhold på 86 dB.

Med omskifteren 03 i stilling 15 virker 
apparatet som samtaleanlæg. En udvendig 
højttaler tilsluttes jackbøsningen, (der bruges

ingen trafo), og med 02 kan man skifte fra 
tale til lytte. De svage spændinger, der op
står, når man taler i højttaleren, er kraftige 
nok til at udstyre forstærkeren.

Fra attenuatoren går signalet til første tri- 
ode-systen i ECC81; gitteraflederen, katode- 
og anodemodstanden samt den efterfølgende 
gitterafleder bør være af typen Philips eller 
Siemens, da Vitrohm-modstande1) disse ste-

1) Det afgørende er, at der skal anvendes kul
lagsmodstande (tyndt kulstoflag udfældet på en 
keramisk stav) og ikke massemodstande (massiv 
stav af kulstof med bindemiddel, indstøbt i bakelit). 
Sidstnævnte støjer altid mere end førstnævnte, 
uanset fabrikatet.

TR.
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2    150 kohm Philips ½ W 10 %.
2   560 kohm Vitrohm ½ W 10 %,
3 220 kohm Vitrohm ½ W 10 %. 
1 100 kohm Vitrohm ½ W 10 %. 
1 56 kohm Vitrohm ½ W 10 %. 
1 22 kohm Vitrohm ½ W 10 %. 
1 12 kohm Vitrohm ½ W 10 %. 
1 5,6 kohm Vitrohm ½ W 10 %. 
1 2,2 kohm Vitrohm ½ W 10 %. 
1   1,2 kohm    Vitrohm ½ W 10 %.
1    560 ohm    Vitrohm ½ W 10 %.
2    220 ohm    Vitrohm ½ W 10 %.
1    120 ohm    Vitrohm ½ W 10 %.
1    56  ohm     Vitrohm ½ W 10  %.
1    47  ohm     Vitrohm  ½W 10 %.
1    22 ohm      Vitrohm  ½ W 10  %.
1     Mohm      Vitrohm ½ W 10 %.
2 1,5 Mohm Vitrohm ½ W 10 % 
1   68 kohm      Vitrohm ½ W 10 %.
1   47 kohm      Vitrohm ½ W 10 %,
1   4,7 kohm     Vitrohm  ½ W 10 %
1   3,9 kohm     Vitrohm ½ W 10 %.
1   120 kohm     Vitrohm ½W 10 %.



to ECC81 anbringes således, at mellemrum
met mellem ben 1 og 9 på det første rør ven
der mod forpladen, og for det andet rør mod 
udgangstrafoen; vender man dem således, får 
man en hensigtsmæssig montering. På fast
spændingsskruerne til udgangstrafoen, der er 
ca. 20 mm lange, anbringes en strip med 8 
flige til montering af de forskellige kompo
nenter.

Omskifteren 03 er forsynet med en skærm 
for at undgå brum (se tegning), første rør er

Skærmen til 03 fremstilles af tynd-kobberplade.

der vil kunne give anledning til sus, da der 
er tale om ret svage signaler.

Alle trioderne er strømmodkoblede, idet 
katoderne er uafkoblede, dette bevirker, at 
rørenes ældning ikke får så stor indvirkning 
på forstærkningen, desuden spares der fire 
elektrolytter.

For at undgå brum er det vigtigt, at de 
loddepunkter, der på diagrammet er mærket 
med et 1-tal, forbindes, til samme stelpunkt.

Den anvendte udgångstrafo har en sekun
dærimpedans på 3,2 ohm, men da den bela
stes med 5 ohm, vil primærimpedansen være 
noget større end de angivne 18 kohm, og man 
får således en udmærket tilpasning til sidste 
halvdel af ECC81.

Fra samme rørs anode kobles signalet via 
en spændingsdeler og en diode til det magi
ske øje, der er et EM71. Dette rør blev valgt 
på grund af dets tydelige udslag, men andre 
rør kan bruges, blot man så ændrer den me
kaniske konstruktion derefter. Måske skal 
modstandene 1 og 1,5 Mohm i spændings- 
deleren også ændres, så fuldt udslag stadig 
svarer til 50 mW i højttaleren.

Nettrafoen er hjemmeviklet, men en hvil
ken som helst trafo til 220 volt, der kan afgi
ve ca. 170 volt/10 mA og 6,3 volt/l amp., kan 
anvendes, blot den ikke er højere end 65 mm, 
da den ellers vil støde mod det magiske øje. 
Til ensretningen af de 170 volt er anvendt 4 
stk. OA81 i serie, men 1 enkel OA202 gør 
samme gavn. Læg mærke til at den hvide 
ring på dioderne er katodesiden.

Denne opstilling bruges til at finde den bedste 
anbringelse af nettrafoen.

Monteringen:
Ved monteringen gør 

man klogt i at afprøve 
hvert enkelt trin efter
hånden som man bli
ver færdig med det, såle
des at eventuelle monte
ringsfejl eller defekte 
komponenter vil blive 
opdaget med det samme.

Før man borer huller 
til nettrafoen, bør man 
midlertidig anbringe det 
magiske øje på sin plads 
og tilføre det 6,3 volt og 
anodespænding ca. 100 
volt. Gitter 1 forbindes 
til katode (se tegning). 
Derefter finder man den 
ordinære placering, hvor 
nettrafoen med 220 volt 
tilsluttet giver mindst af
bøjning eller sløring af 

det magiske øje på grund af sit felt. Dernæst 
mærker man hullerne op og borer dem.

Nu er man klar til at anbringe delene på 
chassiset og forpladen. Rørfatningerne til de
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ligeledes forsynet med en 
skærm. Bag højttaleren 
er der anbragt et stykke 
skumnylon for at hin
dre mikrofoni. Prøv for
øvrigt at bytte rørene om, 
der kan være forskel. 
Men med det her viste 
arrangement er der over
hovedet ikke tegn på mi
krofoni.

På diagrammet er der 
endvidere anført numre
ne på de ben på rørfat
ningen, der giver den 
bedste montering. Når 
fatningen ses nedefra, og 
man begynder ved mel
lemrummet og går sam
me vej rundt som viserne 
på et ur, har man numre
ne fra 1 til 9.

Chassis og forplade:
Til chassis og forplade er der anvendt to 

stykker aluminium på 200X200 og 220X160 
mm med en tykkelse på 2 mm. Bruger man 
tyndere plade end 2 mm (der nok også er rige
ligt) kan mart, for at få større stivhed, be
nytte vinkler mellem forplade og chassis. I 
den viste konstruktion holdes disse sammen 
udelukkende af afbrydere og bøsninger.

De fælles huller i forplade og chassis laves 
nemmest ved at spænde de to plader fast sam-

(Sluttes næste side).

Herover: Boreplan for chassiset. 
Til venstre: For forpladen.

Skaf EDR 
flere 

medlemmer!
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Forbedring af 80-meter transceiveren
Af OZ1BP.

I september måned 1961 havde jeg en kon
struktion i OZ, en transceiver til 80 meter. 
Transceiveren har vist sig at virke særdeles 
tilfredsstillende siden den kom til verden. 
Imidlertig kan der jo, når man har brugt et 
apparat i nogen tid, opstå ønsker om forbed
ringer; således er det da også gået her, og jeg

synes, at jeg skylder at oplyse dem, som 
eventuelt tænker på at give sig i kast med 
opgaven, eller som måske endog allerede er 
i gang med den, hvad forbedringerne går 
ud på.

Det drejer sig i første omgang om at for
syne modtageren med en produkt-detektor,

* * *
Signaltraceren
men, og derefter bore dem samtidig. Bemærk, 
at de to undersænkede 3,5 mm huller kun skal 
bores i chassiset. Hullet for højttaleren kan 
skæres ud med en løvsav med metalklinge, 
men man kan også bore et symmetrisk møn
ster med et 5 mm bor.

De fire huller for fastspænding af højttale
ren er ikke vist, da de afhænger af den be
nyttede højttaler. Endvidere er hullerne til 
nettrafoen heller ikke afmærkede (se under 
monteringen).

Bukning af chassiset kan foretages i et 
skruestik, da det er små længder ,det drejer 
sig om. (200 mm).

Målesonder:
Ved måling i LF-ksredsløb kan man bruge 

et stykke skærmet kabel og gå direkte ind. 
Er det meget højimpedansede kredsløb, bør 
man dog indskyde en modstand på f. eks. 1 
Mohm i serie med.

I HF-kredsløb ensretter man først signalet 
i en almindelig diodedetektor, inden man til
fører signalet til signal-traceren. I transistor
kredsløb, hvor impedanserne er mindre, kan 
man tillade sig at benytte en mindre serie
modstand.

Afprøvning:
Når apparatet er monteret, og det ellers er 

monteret rigtigt, skulle det virke med det 
samme; der er ikke noget, der skal justeres. 
Men før man kan bruge signal-traceren til 
fejlfinding, må man lære den at kende; det

sker nemmest ved, at man tager en radio, der 
er i orden, og derefter måler man alle de ste
der, man vil, mens man indstiller på statio
ner af forskellig styrke. Man vil således erfare 
størrelsesordenen af de signaler, der er at 
finde på de forskellige rørs elektroder, og det 
vil være en hjælp ved den fremtidige fejl
finding med signal-traceren.

Modtagerstøj
I CFS’s firmatidsskrift „Telonde" nr. 2, 

1960, har vi fundet disse kurver, der kan for
tælle VHF-manden noget om, hvilken for
stærkertype han skal vælge til sin nye mod
tagers indgang. Det gælder jo om at få en lav 
støjfaktor, der også kan udtrykkes ved for
stærkerens støjtemperatur, udregnet i kelvin
grader (°K), som er antallet af grader efter 
Celsius’ skala over det absolutte nulpunkt 
(- 273°).
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dernæst et S-meter og endelig et outputmeter 
i stedet for det meter, som i den oprindelige 
konstruktion er anbragt i anoden på PA-rø- 
ret. Et meter anbragt i anoden har man 
egentlig ikke så meget brug for; man kan 
finde andre og billigere metoder til at sikre 
sig, at anodestrømmen ikke antager fatale 
størrelser. Et outputmeter er langt at fore
trække, og det har særlig interesse, når man 
indstiller PA-rørets gitter- og anodekredse. 
For at spare anskaffelse af 2 metre er der i 
diagrammet vist en dobbelt polvender, som 
i den ene stilling kobler metret som output
meter, i den anden stilling som S-meter.

Der er ikke megen plads på det i forvejen 
forholdsvis lille chassis, og jeg har da også 
ved ændringerne taget hensyn hertil.
Diagrammet.

I stedet for ECC 83, der fungerer som infi- 
nite-impedance detektor og LF-rør, er der 
indsat en produkt-detektor, hvortil anvendes 
en ECC 82. Opstillingen er ganske ordinær 
og anvendes i flere amerikanske modtagere, 
den er nem at få til at fungere. I stedet for at 
føre spændingen fra sekundæren på sidste 
MF-trafo direkte ind på gitteret i ECC 82,

foretager vi en spændingsdeling ved hjælp af 
2 blokke på 10 og 100 pF, således at kun 10 °/o 
af spændingen tilføres produkt-detektoren, 
derved undgår man at overstyre denne. Ved 
ændringen mistede vi et LF-rør, og da en 
produkt-detektor af denne type ikke bidrager 
til LF-forstærkningen, må vi erstatte tabet 
af LF-røret på anden måde.

Jeg har gjort dette ved at erstatte udgangs
røret EL 95 med et dobbeltrør ECL 82 (mu
ligvis er ECL 86 endnu bedre). Jeg havde 
nogle mærkelige fænomener med ECL 82; 
det hjalp, når jeg anbragte en keramisk 5000 
pF blok mellem anoden og katoden på ud- 
gangspentoden (altså ikke stel).

Hvis man også vil have S-meter, må man 
skaffe plads på chassiset til et rør, ECC 82. 
Det er omtrent lige meget, hvor man anbrin
ger dette rør; jeg fandt en ledig plads i nær
heden af produkt-detektoren. Der er ingen 
AVC i modtageren, og der skal bruges en 
varierende DC-spænding til at styre S-metret, 
jævnspændingen skal variere i takt med am
plituden af det modtagne signal. Det simple- 
ste er derfor, at man tilslutter en diode til 
sidste MF-trafos sekundær. Man behøver

Stykliste:

R1 0,1 Mohm 
R2 820 ohm 
R3 0,1 Mohm 
R4 47 kohm 
R5 15 kohm 
R6 1 Mohm Kv II 
R7 2,2 kohm 
R8 220 kohm 
R9 680 kohm 
R10 100 kohm 
R11l 100 kohm 
R12 400 ohm 2 W 
R13 3,3 Mohm 
R14 2,2 kohm 
R15 330 ohm 
R16 500 ohm trådv.

R17 se tekst 
Cl, LI sidste MF
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

10 pF 
100 pF 
220 pF 
220 pF 
8 uF/350 V 
5 nF
25 μF./25 V 
5 nF 

C10 25 uE/25 V 
C11 5 nF 
C12 330 pF ker. 
C13 10 nF 
C14 10 nF 
C15 10 nF
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Det magiske øje som beat-oscillator
Aj OZ5NU.

Et magisk øje kan bruges både som indi
kator og med en yderst let omskiftning som 
beat-oscillator.

Diagrammet viser en sådan kobling, hvor 
omskifteren (en dobbelt omskifter med kne
bel) i den ene stilling lader øjet virke som 
indikator og i den anden stilling som beat
oscillator ved hjælp af den tilkoblede mel
lemfrekvenskreds. Diagrammet indeholder 
ikke faldgruber af nogen art og er iøvrigt 
hurtigt lavet.

Til opstillingen kræves (udover det magi
ske øje, som vi antager befinder sig i spillen 
i forvejen) en dobbelt omskifter med knebel,
1 stk. MF-kreds, 1 variabel drejekondensator 
eller lufttrimmer på ca. 15—30 pF samt 2 stk. 
keram. overføringsblokke, 50 og 300 pF.

Yderligere udskiftes mellemfrekvensens 
shuntkapacitet med 2 stk. keram. kondensa
torer med den dobbelte kap.værdi af den i 
MF’en brugte.

1 modstand 50 kohm — 0,1 Mohm.
Indstillingen er iøvrigt følgende:
Man stiller beatens drejekondensator halvt 

inddrejet — finder en station og nulstiller så 
godt man kan via øjet. Derefter drejer man 
på beat-spolens kef'iie, indtil man får stød-,, 
tonen, som man så stiller i nulstilling med 
kernen — først nu kan man dreje på den

halvt inddrejede kondensator og konstatere, 
at man kan variere tonehøjden til begge 
sider.

Den stilling, der er halvt inddrejet, mær
kes som nulstilling udefra og på indstillings
knappen.

Koblingen fra beat til MF-kreds foregår 
ved link (husk reglen: link mod link). Et par 
vindinger isoleret tråd lægges omkring ano
demodstandens terminal og føres skærmet 
til et af MF-rørenes G1, hvor der også snoes 
et par vindinger omkring G1’s ledning eller 
terminal.

Ca. 3—4 vindinger skulle være nok, men 
svinger beaten for kraftigt, klipper man blot 
lidt af vindingerne, indtil ønsket injektion 
er nået, og modsat: er svinget for svagt, kob
les lidt hårdere ved nogle flere vindinger. *

1 BP’ s transceiver -

ikke at være bange for den belastning, en så
dan diode bevirker på sidste MF-kreds, da 
hele selektiviteten jo bestemmes af krystal
filteret. Jeg har anvendt den ene halvdel af 
et EAA 91, da jeg netop havde et hul i chas
siset på den rette plads, men man kan akku
rat ligesågodt anvende en krystaldiode, men 
husk at vende den rigtigt. Potentiometret i 
katoden på S-meterrøret på 500 ohm kan an
bringes på chassisets' bagkant, een gang ind
stillet behøver det ikke yderligere justering.

Som nævnt kan man bruge det samme 
meter som outputmeter. Dertil kræves kun et 
beskedent antal komponenter, og det er der
for ulejligheden værd at tage denne forbed
ring med. Som diode bør man nok anvende 
en diode, der kan tåle relativ høj spænding, 
f. eks. som her en OA 161. Som meter er an
vendt et 0—1 mA meter, men iøvrigt kan 
anvendes andre størrelser, når man indretter 
sine komponenter derefter. Kun må man

huske på, at hvis man anvender et meter 
med for stort et strømforbrug, tager man for 
meget af outputtet til at drive meteret. Dette 
har naturligvis kun interesse, hvis man an
vender meteret i sendeperioder, man kan jo 
indskrænke sig til at bruge meteret ved ind
stilling af senderen og så iøvrigt stille mele
ret om til at fungere som S-meter, så er. man 
ude over denne kalamitet. Seriemodstanden 
til metret i outputstilling må findes ved for
søg.

En sådan opbygning skulle formentlig ikke 
volde særlige kvaler, og resultatet er en bety
deligt bedre transceiver. Jeg har prøvet at 
lave AVC i forbindelse med dioden til S-me- 
teret, men resultatet var ikke godt, især var 
der kvaler, når den var stillet i senderstil
ling, så blev MF-røret i perioder næsten helt 
kvalt. AVC er da ej heller nødvendigt, det 
kan selvfølgelig laves, men jeg synes, at det 
rækker noget ud over denne konstruktion, *
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DSB og controlled carrier 
AM på en anden måde

Af OZ2QJ, J. V. Pedersen.1)

Den i det følgende beskrevne sender kan 
arbejde som ren dobbelt sidebåndssender 
med undertrykt bærebølge (DSB), med con
trolled carrier med bærebølge i talepauserne 
og endelig med controlled carrier med helt 
undertrykt bærebølge i talepauserne. Disse 
tre modulationsmåder er stærkt i familie 
med hinanden, og der skal derfor ikke me
gen ændring til i senderen for at skifte imel
lem dem. Men lad os se på, hvordan sende
ren er indrettet, så kommer det hele af sig 
selv (forhåbentlig!)

Senderen består af tre hoveddele, hvoraf 
den første og den sidste vil kunne finde an
vendelse i sendere, der er vidt forskellige 
fra denne, så selvom du ikke har interesse i 
hverken DSB eller controlled carrier, kan der 
måske alligevel blive et par tips til dig.

Modulationsforstærkeren.
Forudsætningen for, at man kan få nogen 

glæde af den senere beskrevne balancerede 
modulator er, at man råder over en modu
lationsforstærker, der er i stand til at afgive 
ca. 15 watt. Naturligvis kan man sagtens lave 
balancerede modulatorer på langt lavere ef
fektniveau, men nu havde jeg altså denne 
forstærker, og kunne så ligeså godt tage for
delene med ved at bruge den.

klasse B med gitterstrøm. Jeg bruger 2 stk. 
4654 med alle gitrene paralleltkoblet, hvorved 
opnås, at rørene praktisk talt ingen anode
strøm trækker ved gitterforspændingen 0 — 
det er det, amerikanerne kalder zero bias. 
Der er hverken katodemodstande, gitterfor- 
spændingsensretter, gitterafleder el. skærm- 
gitterforsyning — intet kan være mere sim
pelt.

Princippet indebærer iøvrigt, at man spa
rer en større driver-transformator samt bli
ver fri for driverrørets normalt ret store 
konstante strømforbrug, ca. 40 mA. De to 
4654’ere + ECC 85 bruger uden signal kun 
ca. 20 mA. Følgelig kan man nøjes med en 
beskeden (underdimensioneret) powertvrafo 
i forbindelse med en ekstra stor ladeblok, i 
min egen ensretter sidder kun en ladeblok 
på 25 μF (to 50 μF’ere i serie), ingen drossel 
eller modstand, og alligevel er der intet brum 
at høre på modulationen.

Push-pull transformatoren i ECC85’s gitre 
skal være „step-up“, og pr man kun i besid
delse af en almindelig LF-trafo uden. midt
punktsudtag på sekundæren, kan man klare 
sig som vist i fig. 2, hvor man kobler sekun
dæren om til henholdsvis push og pull efter 
behov ved hjælp af de to siliciumdioder. 
Denne kobling kan også anvendes direkte

Fig. 1.

Forforstærkeren er naturligvis forsynet 
med klipper og filter og er ikke medtaget 
her, da en sådan forstærker for nylig er be
skrevet her i OZ2). Efter filteret følger et 
ganske almindeligt transformatorkoblet trin. 
Som det ses af fig. 1, styrer dette trin en 
push-pull katodefølger med et ECC 85, hvis 
udgangsimpedans lige netop er det, der skal 
til for at udstyre udgangsrørene, der kører i 

x) Jacob Appels Allé 79, Kastrup.
3) OZ7AQ: Modulationsforstærker og strømfor

syning for AM-sender med op til 25 watt input, 
OZ marts 1962 p- 73.

som driver for et klasse B-udgangstrin.
Modulationstransformatorens sekundær er 

beregnet for 5000 ohms belastning og er også 
forsynet med en skærmgittervikling. Formå
let med de tilkoblede ventiler kommer vi til 
senere. Min modulator kan aflevere 30 watt, 
hvilket sætter den balancerede modulator i 
stand til at aflevere så meget, at jeg kan ud
styre et 300 watts jordet-gitter PA-trin, men 
mindre kan jo også gøre det.

Balanceret modulator.
Diagrammet fremgår af fig. 3. De to EL
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84’ere styres på de paralleltkoblede styregit
re fra min Geloso-VFO, og da anoderne er 
koblet i push-pull, slipper der intet igennem, 
når der påtrykkes samme spænding på punk
terne A og B. Når der køres DSB, er jævn
spændingen på A og B nul, og derfor kom
mer der ingen bærebølge ud, selvom balan
cen i anodekredsen skulle være mindre god, 
men selvfølgelig vil usymmetri her give en 
usymmetrisk indhyllingskurve og dårlig 
bærebølgeundertrykkelse, når der moduleres. 
Min anodekreds er en multitank, der tillader 
at køre på samtlige bånd, men det skal ind
rømmes, at tilpasningen på 40 og 15 meter er 
dårlig. Vil man i stedet anvende en alminde
lig balanceret kreds med udskiftelige spoler, 
kan den laves som i fig. 4. Udtag på spolen 
er overflødigt.

Når der køres DSB, er dioderne D3 og D4. 
ikke i funktion, og sekundærvikling nr. 2 
bruges ikke. Dioderne D1 og D2 fungerer nu 
ganske som dem i fig. 2 og får altså den ene 
sekundærvikling til at optræde som en push- 
pull vikling med jordet midtpunkt. Punk
terne A og B får derfor skiftevis positive 
halvperioder af LF-signalet tilført, hvorved 
de to EL 84’ere skiftevis kommer til at afle
vere HF til udgangskredsen i overensstem
melse med princippet for frembringelse af 
DSB, se f. eks. OZ december 1959, hvor 
OZ4IP har forklaret virkemåden.

Dioderne Di og D2 skal være silicium (jeg 
har brugt Philips OA 211) — selen har været 
prøvet med for dårligt resultat. D3 og D4 
kan derimod godt være selen, hvis man ikke 
vil ofre silicium. Modstanden på 30 kohm 
over sekundæren tjener til at undertrykke 
en ustabilitet i modulatoren, der fremkom 
under visse forhold, den behøver ikke at 
være nødvendig i en anden modulator.

Når der skal køres controlled carrier, af
brydes det ene EL 84 ved punktet A, og dette 
rør tjener nu kun som neutrodynstabilise- 
ringskondensator for det andet EL 84. Dettes 
anode får nu over punktet B tilført en ren

LF-spænding, selve modulationsspændingen, 
fra den sekundærvikling på modulationstra- 
foen, der tidligere er benævnt skærmgitter- 
viklingen. Den nødvendige anodejævnspæn
ding fremskaffes ved ensretning af de LF- 
spændinger, der fremkommer over den an
den sekundær, hovedviklingen. Herved be
nyttes de fire dioder som en almindelig gra-

Fig. 4.

etzkoblet ensretter, og filtreringen foretages 
med den viste 1 μF-blok. Denne værdi, der er 
fundet ved eksperimentering, er ret kritisk, 
og såvel større som mindre værdier giver et 
ringere resultat. Over denne blok kommer 
til at ligge en pulserende jævnspænding, der 
i det ideelle tilfælde udgør indhyllingskur
ven for LF-signalet, således at anodejævn
spændingen til ethvert tidspunkt kommer til 
at antage en sådan værdi, at den passer til 
den rigtige LF-spænding. Herved opnås me
get nær 100 % modulation, uanset hvor kraf
tigt der tales, med andre ord: bærebølgens 
styrke kontrolleres af LF-signalets styrke.

Er blokken for stor, bliver bærebølgen 
„hængende" på for høj en værdi efter en 
kraftig passage i talen, og modulationsgra- 
den bliver for lille. Er blokken for stor, kni
ber det med at holde bærebølgen kraftig nok, 
og overmodulation forekommer med alt, 
hvad dette indebærer af ubehageligheder i 
form af splatter og forvrængning.

Controlled carrier modtages meget dårligt 
på modtagere, der er forsynet med den sæd
vanlige type AVC. Af hensyn til de amatø
rer, der ikke kan afbryde deres AVC (sådan
ne findes virkelig endnu — det er dem, der 
heller ikke har BFO!) kan der tilsættes ca. 
20 °/o bærebølge ved at slutte en afbryder, 
hvorved EL 84 får en fast anodespænding 
via 5 kohm fra en separat ensretter (250 V). 
Modulationen lyder da nærmest som almin
delig AM.

Det er ikke så meget, den balancerede mo
dulator eller det ene EL 84 som controlled 
carrier-modulator giver fra sig, men sagen 
klares med et PA-trin bestående af en lineær 
forstærker, der hægtes bagefter. Styringen 
til den balancerede modulator kan jeg varie
re ved hjælp af et potentiometer i skærmgit
teret på sidste rør i VFO’en. Af hensyn til 
TVI og BCI skal man nøjes med mindst mu
lig styring; jeg reducerer styringen til det 
punkt, hvor output fra den balancerede mo
dulator netop begynder at falde.
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Hvad man kan få ud af gamle 
radiokasser

Af OZ5NV.

Hvis jeg skulle bygge allerede bestående 
grej om, og den dag kommer jo nok sikkert 
også for dig, som jo også eksperimenterer — 
så skulle det være efter de i tegningerne an
viste principper — noget af mit grej er alle
red bygget efter dette princip, der både ser 
godt ud og virkelig er en praktisk bygnings
form.

I min artikel i jan. OZ (side 18—19) „Den 
korteste vej o. s. v.“ behandlede jeg emnet 
om, hvorledes et chassis burde være, og efter 
forskellige forespørgsler hertil (hvilket glæ
der mig) kan dette jo passende være en fort
sættelse af artiklen i jan. nr.

Gamle radiokabinetter kan bruges til at 
skabe nogle virkeligt pæne og kommercielt 
udseende kasser til grejet — selvfølgelig kan 
man også skabe nogle kasser ud fra den her 
givne idé med tilfældigt træ og finér, eller 
skal det være særligt fornemt og stærkt, så 
f. eks. egetræ — det er dog ulige nemmere 
at skære et gammelt radiokabinet til som 
vist i fig. 2, og det gamle radiokabinet inde- 
bærer jo også den fordel, at det som regel er 
tappet sammen — finishen volder jo heller 
ikke nogen særlige problemer ved polering, 
lakering eller efterpudsning, der er jo i for
vejen lagt mere arbejde i et radiokabinet, 
end man egentlig forestiller sig.

Ideen faldt jeg faktisk over, idet jeg så 
nogle billeder af en amerikansk stations kon
trolpanel, ligeledes har jeg skelet lidt til 
fjernsynets grej herhjemme, så ideen kan 
vist siges at være up to date.

Man tegner først „smidet", som det kaldes 
(det vil sige den skråning eller hældning, som 
det skårne skal have) op på radiokabinettet,

save!i ni q

Fig. 1. Fig. 2.

derefter er resten savearbejde, indtil man 
når frem til resultatet i fig. 3. Den savede 
kant afpudses med rasp og sandpapir — har 
man været uheldig med kanten under sav
ningen, kan denne uden videre belægges 
med en pynteliste, så ses eventuelle fejl ikke.

Dernæst skal man tage stilling til, om man 
vil have kassen stående, liggende eller evt.

Fig. 3.

ophængt på væggen, for nu skal der gummi
klodser under for at beskytte skrivebordet 
mod ridsning.

Man kan benytte samme slags gummi, som 
benyttes under et WC-sæde (det fås ialtfald 
i mindst 2 farver). Gummiet gennembores nu 
på svageste sted, og der føres en skrUe igen
nem, hvorefter den skrues på den Valgte un-

DSB og controlled carrier —
Når der køres DSB, skal VFO’en være me

get stabil. Ved controlled carrier er kravene 
ikke slet så strenge.

Fig. 5.
Lineær
forstærker.

Den lineære forstærker.
Denne er, som det fremgår af diagrammet

fig 5, særdeles simpel og kræver næppe vi
dere forklaring. En tilsvarende effekt som 
den, der kan opnås hermed, kræver normalt 
en dyr netdel og en ret stor modulationsfor
stærker. At systemet virkelig er effektivt 
fremgår af, at jeg med en simpel 39 meter 
lang antenne, bukket „om hjørner", på 80 
meter DSB har lavet VE1-2, VO, HZ, 
MP4BBW og på 20 meter KG6AAY.

Ovenstående beskrivelse er blevet til på 
opfordring af flere amatører, og jeg håber 
hermed at have givet disse og andre et par 
impulser til forbedring af sendergrejet, *
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derside. Man kan også få specielle gummi
ben i handelen (Radio Magasinet), som har 
en indstøbt stift og er lige til at slå på.

Derefter skal der på kabinettets indvendi
ge side pålimes nogle lister (med snedker
lim) for at have noget at skrue forpladen fast 
i. Listerne pålimes så langt inde i kassen, 
som forpladen er tyk, således at forplade og 
forkant stemmer overens, fig. 5.

Fig. 6 viser en forplade med chassis lagt 
ned, og som man ser, så er der ingen vanske
ligheder med montering eller lodning — dette 
til trods for, at man kan komme ned på ret 
små chassisdybder.

Som bagklædning bruger man selvfølgelig 
den bagklædning, der har været anvendt un
der apparatets normale brug.

Om ophængning på væg skal siges, at der 
her har været anvendt 4 stk. øskner, som er 
skruet ind i kassens bagkant, og hvorigen
nem man fører sine skruer til fastspænding 
ind i væggen, fig. 3.

Ved opbygning af universalmodtagere må 
der selvfølgelig tages hensyn til, at der ikke 
forefindes berøringsmulige dele af chassiset 
uden på kassen — herunder foregår chassis
fastspændingen efter samme regler som ved 
almindelige universalmodtagere, nemlig ved 
btug af gummibøsninger med en indlagt mø
trik, således at en evt. skrue på forpladen 
ikke bliver berøringsfarlig. Chassishjørner 
kan også købes færdige med både skrue, mø
trik, gummi og skiver. Berøringsmulige aks
ler udføres med isolerede koblingsled.

Ved brug af en vekselstrømsensretter til
koblet udefra er det en klog ting at montere 
tilslutningen (multistikket) på forpladen, 
hvilket gør, at man kan tage forplade og 
chassis ud og stadig have strøm på til ekspe
rimenter — husk så endelig at have det så

kaldte han-stik på apparatet og hun-stikket 
på ensrettersiden.

På indersiden af kabinettet kan med gum
milim limes sølvpapirsfolie på, hvilket har 
en skærmende virkning; skal finere være, så 
kan indersiden beklædes med f. eks. tynd 
aluminiumsplade (skruet på).

En anden lille ting: brug linseskruer — de 
kan skrues lige så langt ned som en under
sænket skrue, men ser betydeligt pænere ud.

Kikker man så på fig. 1, så vil man se, at 
man kan opnå en pæn symmetrisk opstilling, 
der jo ser godt ud og giver god oversigt, og 
ved ændringer på stationen er der jo intet 
til hinder for, at man kan montere sit grej, 
hvor man vil og stadig opretholde en pæn 
symmetri — man kan således også vende op 
og ned på kasserne (ved vægmontage), såle
des at man får skråningen den anden vej.

Målene er individuelle efter den enkeltes 
behov og ønsker. *

Fra RADIO MAGASINET v/OZ3U har vi fået til
sendt et særdeles omfangsrigt katalog, der iøvrigt 
er annonceret i O.Z’s aprilnummer.

En stor del af stoffet er hentet fra Schouboes 
Håndbog og fremtræder her i et noget mindre for
mat, hvilket dog kun er en fordel. Illustrationerne 
har lidt forbløffende jidt ved den dobbelte repro
duktionsproces, og selvom nogle af fotografierne er 
noget utydelige, kan man dog let se alt, hvad der 
er brug for at se. Udvalget omfatter hovedparten 
af de løsdele, selvbyggeren kan være interesseret
i. Det katalogmateriale, der ikke stammer fra TS- 
håndbogen, er også temmelig omfangsrigt og spæn
der over et stort område fra småkomponenter til 
færdige apparater til alle mulige hobbyformål.

Bagest i bogen findes byggevejledning for en 
masse apparater, hvortil byggesæt kan leveres, 
ligefra Hi-Fi forstærkere til simple amatørsendere. 
For nybegynderen findes en hel række simple små 
modtagere med transistorer med temmelig udfør
lige vejledninger.

For dem, der ikke kan skaffe sig de store gros
sisters kataloger, er RADIO MAGASINETS nye 
katalog løsningen, og det er sådan set også bedre 
egnet for amatøren end disse.

Der er ikke noget at sige til, at et katalog af 
dette format ikke kah udleveres grhtis hl firmaets 
kunder, for det koster mange penge at fremstille, 
men der er vist ingen tvivl om, at de fleste, der 
anskaffer det, vil finde, at de har gjort en god 
handel. — aq.
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Måske er denne artikelserie, som nu 
påbegyndes, af en lidt anden art, end 
hvad vi ellers plejer at bringe i OZ. 
Det primære er og skal naturligvis altid 
være kortbølgestoffet, men der sker dog 
så meget på det elektroniske område, at 
det utvivlsomt vil interessere alle OZ’s 
læsere at følge lidt med i elektrontekni- 
kens anvendelse i industrien.

Netop radioamatørerne har jo de for
nødne forkundskaber for at kunne følge 
med her, og mon ikke der af denne og 
de følgende artikler kan hentes mange 
nyttige impulser, der kan blive til gavn 
og glæde for bladets læsere?

Det er mit håb, at de mange diagram
mer og tegninger vil gøre stoffet inter
essant og overskueligt, og for de læsere, 
der kunne få lyst til yderligere at for
dybe sig i emnerne, vil der blive littera
turhenvisninger.

Denne gang starter vi med fotocellen 
og dens mangeartede anvendelsesmulig
heder, og senere kommer omtale af 
elektroniske tælleværker, impulsgene
ratorer, decadetællerør, elektroniske re
læer, thyratroner, geigertællere, op
varmning ved højfrekvens, hærdning af 
stål ved HF, HF i plastikindustrien, an
vendelse af ultralyd, fjernstyring, ser- 
voteteknik, elektronisk regulering af 
temperatur og tryk, programstyring, 
kvartskrystaller som regulatorer i ure 
og måleapparater o. s. v. o. s. v.

Fotocellen og dens anvendelser.
Fotocellen har fået en fremragende plads 

i vore dages industrielle udvikling, og det vil 
derfor være på sin plads at indlede denne 
artikelserie med en omtale af fotocellens vir
kemåde og dens forskellige anvendelsesmu
ligheder i industrien. I virkeligheden griber 
fotocelleprincippet ind i flere af de følgende 
elektroniske industrianvendelser, så det er på 
sin plads netop af lægge ud med denne inter
essante opfindelse. Fotocellebegrebet er jo 
ikke ukendt af amatørerne, og mon ikke føl
gende artikel vil inspirere til lidt eksperimen
ter.

Fotocellen består som bekendt af to elek
troder, der er indsmeltet i et glasrør. Den ene 
elektrode kaldes anoden, og den anden kato
den. Fotocellens glasbeholder er udpumpet 
for alm. luft og i regelen gasfyldt (for eks. 
Argon). Katoden har en skærm, der er be
klædt med grundstoffet cæsium. Dette stof 
vil udsende elektroner, når det bliver belyst. 
Elektronerne vil søge mod anoden, og der vil 
altså gå en strøm gennem røret. Denne strøm 
er proportional med den virksomme lysstråle.

Fig. 1.

Signatur for fotocellen.
Til højre princippet for fotocellens opbygning.

For at kunne udnytte dette forhold indskydes 
i kredsløbet fig. 2 en modstand R, over hvil
ken der da vil fremkomme et spændingsfald, 
som kan tilføres en almindelig LF-forstærker.

Som ovenfor nævnt er katoden belagt med 
et lag af stoffet cæsium, et såkaldt alkali
metal. Dette er lejret på et underlag af sølv.

Fig. 2.
Fotocellens tilslutning til en spændingskilde.

Strukturen af underlaget er temmelig kom
pliceret. Det gælder om at få så stor en over
flad som muligt for at kunne få lyset til at 
indvirke på de flest mulige alkaliatomer. 
Disse alkaliatomer ioniseres af lyset og leve
rer frie atomer, som vandrer mod anoden. 
Imidlertid viser det sig, at intensiteten af frie 
elektroner fra punkt til punkt på overfladen 
er meget forskellig, idet det er praktisk umu
ligt at foretage en ensartet fordeling. Denne 
uensartethed kommer man udenom ved at 
samle det forhåndenværende lys gennem en 
linse, så lyset fordeles til hele overfladen.
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Fotocellens følsomhed overfor farver.
Ved det særlige valg af alkalimetaller på

ført katoden kan farvefølsomheden varieres. 
Således har cæsiumkatoder en særlig stor føl
somhed for rødt og infrarødt lys, hvilket har 
betydning, når kunstige lyskilder skal regi
streres. En for blåt lys følsom celle fremstil
ler man ved i stedet for cæsium at benytte 
kalium og antimon.

Fig. 3.
Tegningen viser to kurver a og b, som hver for sig 
repræsenterer farvespektret for henholdsvis en 
fotocelle med cæsium katode og en celle med 
cæsium-antimonkatode.
Forneden er lysets bølgelængde angivet i Ång
strøm. (1 Ångstrøm er lig en ti milliontedel milli
meter). Det ses, at kurven a har sin største farve- 
f ølsomhed mellem 6000 og 8000 ångstrøm, hvilket 
svarer til den røde og. infrarøde del af lysets spek
trum. Kurven b har sin største følsomhed mellem 
3800 og 4500 Å, cellen er altså følsom for blåt og 

violet lys.

Som almindelig radiorør udsender fotocel
len også elektroner ved opvarmning, og selv 
ved almindelig temperatur er denne „mørke
strøm" mærkbar. Mørkestrømmen er almin
deligvis kun generende ved særlig fine måle
metoder. Ved industrielle opstillinger spiller 
varmestrømmen ingen rolle, her har man jo 
så rigelig lys til sin rådighed, at forholdet 
mellem varmestrøm og lyskildestrøm er så 
stort, at man ikke behøver at tage hensyn.

Fig. 4.
Relæ-broopstilling med fotocelle.

Ved hjælp af modstandene RI, R2 og R3 indstilles 
fotomodstanden i ubelyst tilstand således, at relæet 

J ikke får strøm. Ved belysning af fotocellen for
styrres broligevægten, og relæet trækker.

Fig. 5.
Simpel relæopstilling for 

batteridrift med 
rørforstærker.

Dato for nogle Philips fotoceller

90 CV 3545 PW 
3545" 92 AV 90 CG 3546 PW 

3546 3554 92 AG

Far ve følsomhed rød rød blå rød rød rod blå
Catode overflade Cs-Ag_0 Cs-Ag_0 Cs-Sb Cs-Ag 0 Cs-Ag 0 Cs-Ag.0 Cs-Sb
Lysfølsomt areal (cm ) 2.4 0.9 2.1 2.4 0.9 5.2 2 . 1

Arbejdsposition alle alle alle alle alle alle alle
Kapacitet Cak (pF) 0.6 2 0.9 0.6 2 3.4 0.9

arbejdsdata

Anode-spænding • volt (V) 50 90 85 85 90 90 85

Mørkestrøm ved 
værelsestemperatur (μA) <: 0.05 <0.05 < 0.05 <0.1 - 0.1 <0.1 <0.01
Følsomhed (λA/lm) (colour- 
temperatur 2700 ° K) 2 0 25 45 125 150 150 130
Anode-modstand (Mf3) 1 1 1 1 1 1 1
SPIDSVÆRDIER

Vbmax (V) 250 250 100 90 90 90 90

Ikmax per mm2- (μA) 0.03 0.05 0.025 0.007 0.02 0 . 0 2 0.0125
T ambmax ( 0 C) 100 1 0 0 70 100 100 100 70
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Fremstilling af cæsiumkatoder.
Som et eksempel på, hvilke vanskeligheder 

og forarbejder der går forud for ethvert elek
tronisk fremskridt, gengives her, hvordan 
man fremstiller ovennævnte katoder, og så 
er denne fremstiilingsmåde kun et foreløbigt 
slutresultat på årelange forsøg.

Fig. 6 og 7.
Relæopstilling for lige- og vekselstrøm.

Først forbehandles kobberet, som katoden 
består af, meget grundigt. Overfladen ætse? 
meget omhyggeligt, så en egnet struktur 
fremkommer og så påføres et sølvlag. Det kan 
pålægges ad ren elektrolytisk vej, men i den 
sidste tid er man gået over til at forsølve 
efter vacuummetoden. Katoden, eller rettere 
katoderne, for naturligvis er det massefrem
stilling, anbringes i en autoclave, og luften 
udpumpes. En sølvtråd ophængt i rummet 
får udefra så stor en strømstyrke tilført, at 
tråden fordamper. I amerikanske rør går man 
den lige vej og bruger rent sølv som under
lag. Dette skaffer dog også vanskeligheder.

Den næste proces bliver, at sølvlaget skal 
oxyderes (iltes), og oxydlagets tykkelse skal 
svare til 150 atomlag, hvilket naturligvis er 
ufattelig lidt. Imidlertid viser det sig, at den
ne proces ikke er så vanskelig at kontrollere, 
thi lagtykkelsen give sig til kende ved en 
farvevirkning gående ud fra gul over rød til 
blå og blågrøn.

Vi er nu kommet så vidt, at metallet cæsi
um skal pålægges. Dette foregår ved destil
lation, og der påføres så meget cæsium, at 
der til hvert til sølvet bundet iltatom svarer

5 til 10 cæsiumatomer. Såfremt for meget 
cæsium er påført, afdestilleres det overflø
dige ved en særlig temperaturproces. Til slut 
følger en formeringsproces, der tilsigter at 
sintre cæsium ned i lagene. Katodens følsom
hed kan yderligere hæves, såfremt en ny for
sølvningsproces foretages efterfulgt af yder
ligere formeringsprocesser.

Naturligvis giver denne beskrivelse af 
fremstillingen kun metoden i korte, grove 
træk, men man aner de tusinder af eksperi
menter og fatter det uhyre forskningsarbejde, 
der går forud for enhver ny elektronisk land
vinding.

Thyratronopstilling. Over koblingsmodstanden R2 
får thyratronrøret T en negativ forspænding netop 
så stor, at røret ikke tænder. Falder nu et lysglimt, 

t tidsvarighed helt ned til 1110.000 sekund, ja endda 
mindre, på fotocellen, overlejres over koblings
kondensatoren et spændingsstød på thyratronens 

gitter, der tillægges den negative forspænding.
Resultatet bliver, at thyratronen tænder.

Et eksempel på farvefølsomhedens betydning har 
vi i ovenstående eksempel, som viser et oliefyr med 
Danfoss automatik. Den fotoelektriske flammekon
trol er ufølsom for det rødglødende murværk. Går 
flammen ud, standser olietilførslen, thi cellen fører 
kun strøm, når flammens blå stråler er virksomme.

Fotocellehuset er anbragt på et jernrør, der er 
anbragt således, at det peger mod flammens kerne, 
og ved at kigge ind i røret fra fotocellens plade, 
skal man kunne se en ensartet, fuld belyst cirkel
flade, når flammen er tændt. Som minimum kræ
ver cellen en belysning på 200 lux.

Vi fortsætter næste gang med mange praktiske 
fotocelleopstillinger PA.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K trisk installation. Afstanden fra antennerne til an
den elektrisk installation skal være så stor som 
mulig — for AM-antenner mindst 5 meter.

Anbringelse af antenner og 
dimensionering.

Antennerne skal placeres på 
det sted af bebyggelsen, hvor 
der findes de bedste modtage
forhold, idet der skal tages hen
syn til eventuel anden elek-

Ved OZ6PA

Antennetagkonstruktioner
antennemaster

Jeg har flere gange modtaget opfordringer til at 
fremkomme med konstruktioner af antennemaster. 
En læser ønsker specielt en mast, der er nem at 
rejse, som kan samles af flere dele, således at den 
let kan transporteres, hvad en stor træmast jo 
ikke kan, og en mast, som egner sig for eksperi
menter med drejelige beams. Det er faktisk slet 
ikke så lidt, og som sædvanlig, når man går i gang 
med arbejdet, vokser stoffet, thi flere og flere om
råder synes man skal berøres, da det jo gælder om, 
at en artikel i OZ skal tale til en større kreds og 
give ideer og inspirationer til andre end lige de 
spørgende.

I OZ har vi gennem årene haft mange gode an
tennebeskrivelser, og antenners konstruktion og 
virkemåde er altid godt stof, så det er sikkert rig
tigt, at der er behov for en beskrivelse af selve de 
antennebærende konstruktioner. Altså lægger jeg 
ud med en artikel om antennemaster og antenne
tårne, men hertil kommer så, at jeg har lovet at 
opfylde en københavners ønske om en vejledning 
vedrørende opbygning og fastgøring af antenner på 
en ejendoms skrå tag. Det drejer sig om en VHF 
antenne, og spørgsmålet bliver, hvorledes en sådan 
antenne skal dimensioneres og fastgøres, for at den - 
ikke skal falde ned i stormvejr og gøre ulykker 
eller øve skade på bygningen.

Ja, der er altid grund til at være forsigtig med 
antenner, der er anbragt i stor højde. Vindtrykket 
kan være meget stort, så ikke alene jernene men 
også de bygningsdele, hvorpå antennen hviler, må 
være af tilstrækkelig styrke og stivhed.

Fabriker og firmaer, der ønsker at levere og op
stille antenner, er underkastet 
visse bestemmelser angående 
materialer og dimensioner. Disse 
bestemmelser, der særligt gæl
der TV, er udarbejdet af Stats
prøveanstalten, og jeg skal i det 
følgende resumere disse normer 
for antenneanlæg. Benytter ama
tørerne disse foreskrevne di
mensioner, vil de ikke gå for
kert. Normerne er som sagt ud
arbejdet for TV- og FM-anten- 
ner, men der bliver jo ikke stor 
forskel fra disse til en VHF- 
amatørantenne.

a. Antenner på murede skorstene.
Mindre bærerør med antenner vil kunne anbrin

ges på fritliggende eenfamiliehuse, når følgende 
bestemmelser overholdes,

1. Højden af bærerøret (målt fra midte af øverste 
forankringsbeslag) må ikke overstige 2,00 m. An
tenne-antal: 1 AM-antenne samt højst een FM- 
eller TV-antenne bestående af en enkelt eller foldet 
dipol, eventuelt sammenbygget med en reflektor og 
een eller flere direktorer.

2. Skorstenens vangetykkelse skal være mindst ‘/s 
sten under tagfladen og mindst ½ sten over tag
fladen.

Skorstenslysningen skal være mindst 1/1 sten.
Højden af skorstenspiben må maximalt være

2,5 m.
Bærerøret skal befæstes til skorstenspiben med 

to forankringsbes’ag, der omfatter skorstenen, og 
som har en indbyrdes afstand af mindst 0,35 m.

Afstanden fra skorstenstop til midte af øverste 
forankringsbeslag skal mindst være 0,30 m.

3. Bærerøret skal udføres af:
Enten mindst 11/4” stålrør (rør efter ~ DS ~ 540). 

Røret varmtgalvaniseres såvel udvendig som ind
vendig. Der skal anvendes varmtgalvaniserede be
slag. Bærerør og beslag skal behandles udvendig 
med egnet korrosionsbeskyttende maling bestående 
af 1 gang primer og 1 gang dækfarve.
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Eller mindst 21/4” aiuminiumsrør (udvendig dia
meter 57,2 mm, godstykkelse mindst 2,64 mm).

Beslagene skal ligeledes være af aluminium. 
Bærerør og beslag kræves ikke m’alet.

4. Ved forankring til skorstenspiber må kun an
vendes beslag, der er godkendt til dette brug. Der 
må ikke foretages udhugninger i skorstenen for 
beslag eller bolte.

5. Ved opsætning skal det påses, at skorstens
piben er i forsvarlig stand.

B. Antenner anbragt over tag fri af skorstene.
Antenner på bærerør af højde indtil 6,00 m (målt 

fra øverste forankringsbeslag) vil kunne befæstes 
til murværk, jern- eller jernbetonkonstruktioner 
eller til tagkonstruktioner, når følgende bestemmel
ser overholdes:

1. Bærerørene skal mindst have dimensioner sva
rende til de i nedenstående skema angivne. Det er 
en forudsætning, at de normale afstande mellem 
antennerne (svarende til ½ bølgelængde) overhol
des. Bærerøret kan formindskes i dimension op
efter, når dimensioner og længder i nedenstående 
skema overholdes. Såfremt der anvendes bærerør 
af andre materialer end de i skemaet nævnte, og 
såfremt bærerøret formindskes i dimension opefter, 
eller der iøvrigt foretages samlinger, må det godt
gøres, at anvendelse er forsvarlig, og der kan kræ
ves typegodkendelse. Højden af bærerøret måles 
fra midte af øverste forankringsbeslag.

Antennerne kan være AM-antenner og/eller FM- 
antenner og TV-antenner.

Med hensyn til beregningsforudsætninger for 
bærerør med tilhørende befæstelsesbeslag henvises 
til statsprøveanstaltens „Regler for typegodkendelse 
af AM-, FM- og TV antennemateriel“.

2. Såfremt afstanden fra en vilkårlig del af an
tenneanlægget (antenner såvel som bærerør og be
slag) til midten af nærmeste skorsten er mindst 2,5 
m vandret målt, kræves bærerørene kun varmt- 
galvaniseret udvendig og indvendig, medens der 
ved mindre afstande herudover kræves, at antenne
anlægget op til mindst 2 m over skorstentop be
handles udvendig med egnet korrosionsbeskyttende 
maling bestående af 1 gang primer og 1 gang dæk
farve.

3. Befæstelsen skal foretages ved hjælp af mindst 
2 beslag, hvis indbyrdes afstand skal være så stor 
som' mulig og aldrig mindre end 0,4 m for bære
rør indtil 2,00 m højde, og for bærerør fra 2,00 til 
6,30 m højde mindst Vs af bærerørets højde.

4. Ved forankring af bærerøret i tagkonstruktio
nen skal anvendes befæstelsesbeslag af mindst 
8 X 5 0  mm varmtgalvaniseret fladjern fastgjort til 
spærfag af mindst 21/5” tykke planker ved hjælp af 
mindst Vs” (13 mm) gennemgående bolte med un
derlagsplader efter Dansk Standard nr. 413 afsnit 
11, stk. 6—8. Afstanden mellem boltene i befæstel
sesbeslag må maximalt være rørdiameter plus 8 cm: 
Bolte og underlagsplader skal varmtgalvaniseres.

Fastgøres bærerøret til en tagkonstruktions hane
bånd, skal dette afstives til de to hosliggende hane
bånd ved påsømning af en lægte. (Dimension mindst 
2V4”X 1½”).

AM-antenner 1 stk. O stk. i stk. 0 stk. i stk. 0 stk. i stk.
Rør

kvalitet
FM- og/ell. TV-antenner 3 stk. 3 stk. 2 stk. 2 stk. 1 stk. 1 stk. 0 stk.

Højde H 

af bære

rør i m

6,o~H > 5,0 

5>°=H > 4,0 

4.0= H             3,0

3"

2½"

2"

2'½"

2½" 

2 "

3" 

2 "

2½'

2'

2"

2½" 

2½,' 
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2½" 

2 "

2 *

2 "
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«*/.'

 DS 541

3,o=H  q,o 

2,0 = H

2" 1½" 2"

11/4

1½'

11/4

11/4"

1"
  DS   540

Alle rør er stålrør efter ~ DS ~ 540 (gas- og 
vandrør), eller stålrør efter ~ DS ~ 541 (damp
rør).

Dimensioner for rør efter ~ DS ~ 540 2. udgave. 
1” : Ydre diameter: 33,7 mm; godstykkelse: 3,25 mm
11/4” :  Ydre diameter: 42,4 mm; godstykkelse: 3,25 mm 
1½”: Ydre diameter: 48,3 mm; godstykkelse: 3,25 mm 
2” : Ydre diameter: 60,3 mm; godstykkelse: 3,65 mm

Dimensioner for rør efter ~ DS — 541 2. udgave. 
1½”: Ydre diameter: 48,3 mm; godstykkelse: 4,05 mm 
2” : Ydre diameter: 60,3 mm; godstykkelse: 4,50 mm 
2½”: Ydre diameter: 76,1 mm; godstykkelse: 4,50 mm 
3” : Ydre diameter. 88,9 mm; godstykkelse: 4,85 mm

Er tagkonstruktionen ikke forsynet med hanebånd, 
eller man på grund af f. eks. krav om fri passage 
ikke kan benytte et hanebånd som nederste befæ
stelsespunkt, kan på spæret påsættes en vandret 
planke af dimension mindst 2½”X1½”. Planken skal 
fastgøres til spæret med ½” (13 mm) gennemgående 
bolte med underlagsplader, jvf. foranstående. Plan
ken skal ved bærerørets befæstelsespunkt tværaf- 
stives på håndværksmæssig forsvarlig måde til 
mindst to punkter i tagkonstruktionen med påsøm
mede lægter af dimension mindst som
f. eks. vist på fig. 1.

5. Hvor bærerør og/eller kabler føres igennem 
tagdækningen, skal der udføres fuldt forsvarlig og 
håndværksmæssig inddækning. Der skal ved ud
formningen tages hensyn til bevægelser fra masten, 
som vil kunne give utætheder ved inddækningen.

Fortsættes næste gang.
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det muntre hjørne

— Sikke et hastværk, kære nabo. — Er der sket noget vigtigt?
— Ja, det tør jeg nok antyde! — Min kone ringede, at OZ er 

kommet!

brædderne var møre — ædt op af 
syre. Ligeledes forstår jeg, hvor
for det ikke er nødvendigt med et 
anodebatteri til hvert trin, som 
dengang. Jeg tror heller ikke, at 
jeg i dag ville bygge en krystal
detektor efter byggeanvisninger
ne, selvom den så pompøs ud. Der
imod kunne jeg pokkers godt tæn
ke mig at lave den højttalende 
telefon, hvis det kunne lykkes mig 
at fremskaffe et bilhorn, som vist 
på tegningen.

Selvom dette ikke skal være en 
boganmeldelse — post festum — 
så må jeg dog udtrykke en beun
dring for bogens omhyggelige og 
klare beskrivelse af, hvorledes 
man lavede sit grej selv, således 
at enhver dreng kunne fortsætte 
direkte efter sløjd og fysikunder
visningen i skolen. Hver en detalje 
og funktion er minutiøst beskre
vet, således at en moderne ar
bejdsstudietekniker i dag ikke 
kunne gøre det bedre. Hvor detal
jeret fremgår af, at selv måden at 
benytte en hovedtelefon på, er 
vist.

Tanken bliver uvilkårligt nær
værende. Hvad med vor nye 
håndbog? Skulle den ikke supple-

-------------  res med en forskolebog? — Een
der henvender sig til den helt nye 

amatør, der egentlig står på samme trin, som 
alle unge og gamle stod på, da denne beda
gede bog, Collins, så lyset for første gang.

Fortsat fra forrige nummer.
OZ1CC afslutter sin morsomme genoplevelse af 

radioens barndom.

Varmetråden var et 
stykke telegraftråd, for 
også dengang brugte man 
de forhåndenværende 
søm, og i dag forstår jeg 
jo bedre, hvad der skete, 
når jeg hyppigt målte ak
kumulatorspændingen. 
Akkumulatoren kogte så 
festligt over, og til sidst 
manglede et helt hjørne 
af gulvtæppet, og gulv-

S/i/lemofirik

Det pompøse 
ultraselektive 

krystalapparat.

Sti/leskruen
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Personligt har jeg en del mere respekt for 
den lærer, der gennem A.B.C.’en graver grun
den, end for den professor, der lægger taget 
på. Den sidste er ikke altid nødvendig — den 
første vil altid være det.

Den højttalende telefon.

Tekniken bliver mere og mere kompliceret, 
og når den nye amatør forfalder til at er
hverve sig færdigkøbt grej, så skyldes det 
ikke altid en slags dovenskab — oftest vel 
uformåenhed, fordi grunden mangler, og der
med den halve glæde ved at være amatør. 
At den ældre amatør ofte gør ligeså kan skyl
des det samme, men også helt andre ting — 
mindre definerbar — således som årsagerne 
til Roms forfald!

Vy 73 de OZ1CC.

Hovedbestyrelsesmøde.
EDRs hovedbestyrelse afholdt møde i Odense lør

dag den 26. maj 1962.
Det blev besluttet ikke mere at trykke amts

bogstaverne i QTH-listen, der var for mange fejl 
i disse.

Det blev vedtaget at forhøje prisen for artikler i 
OZ, sat med små typer, med 33½ % for at udligne 
prisforskellen over for medarbejdernes artikler.

OZ5GB og OZ5RO forelagde et forslag om at 
ændre vilkårene for testpræmiering sådan, at der 
hvert år på generalforsamlingen blev forelagt en 
oversigt over det kommende års påtænkte tester 
og præmiering fra Traffic Department v/ OZ2NU. 
Endvidere blev det besluttet at bevilge et beløb til 
udligning af tidligere års testpræmier, hvoraf der 
manglede uddeling af 14 præmier.

OZ5GB skulle i samarbejde med sekretæren ud
arbejde nye testregler, som' skulle tilstilles hoved
bestyrelsen og Traffic Department.

Det blev overdraget OZ6PA at forsøge at få en ny 
VHF-pokal fra et af vore større radiofirmaer, den 
sidste, som OZ2ES nu havde vundet til ejendom, 
var givet til EDR af firmaet Bang & Olufsen i 
Struer.

Det blev vedtaget, at formanden OZ6PA skulle 
skrive nogle artikler om elektronteknikens brug 
inden for andre grene end radio, af dagliglivets

TRAFFIC-DEP ARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Elandet DX-nyt.
Det er DX-peditionernes tid, og der har i de sid

ste måneder været mange rare ting i luften.
Således har WØMLY været i Gabon, som 

W0MLY/TR8 og senere i den Central Afrikanske 
Republik som W0MLY/TL8. 'QSL via KV4AA.

På Trinidad-øerne vil PY1BLR være i gang i den 
sidste uge af august og den første uge i september 
som PYØNG.

K4TJL vil være aktiv fra Lord Howe omkring 
tidspunktet for dette nr.s udsendelse.

I endnu et par måneder vil W0ANJ/KP6 være 
QRV fra Johnston Island, og han lytter specielt 
efter Europa fra kl. 06.00 til 08.00 GMT. QSL via 
W4DKP.

SSB signalerne fra FM7WQ på 14,125 kc har væ
ret meget konstante i Europa omkring kl. 22.00 
GMT. G8KS modtager logs for alle forbindelser 
med europæiske stationer, der har været gennem
ført efter 13. april 1962 med FM7WQ. Vedlæg IRC.

R. E. F,-testen 1961
Jolev vundet af G3EYN med ialt 4437 point. Den 
danske deltagelse var beskeden og blev på tele
grafi:

nr. 57 OZ2NU med 182 points
nr. 80 OZ4RT med 25 points
nr. 86 OZ7GC med 4 points

Der var tilsyneladende ingen OZ-stationer med 
på telefoni.

Ascension Island.
Der er blevet en ny station aktiv på denne ø. 

Det er Dave, ZD8RN, som arbejder med CW om
kring 14070 kc/s. Hans QSL-adresse er: ZD8RN, 
Georgetown, Ascension Island via Patric A. F. B., 
Florida, USA.

TA5EE,
der var aktiv under OZ-CCA-testen 1961, er nu 
TA2BK, og QSL for forbindelse under nævnte test 
er nået frem til vor central.

Fortsættes næste side.

mangeartede arbejdsgrene, såsom ultralyd, foto
cellen og HF opvarmning o. s. v.

Kassereren OZ3FM forelagde det regnskab, som 
nu skulle revideres og trykkes i OZ august, regn
skabet udviste fine resultater af det sidste års 
arbejde, og sidste års budget-lægning var holdt 
fint, endda med nogle plusser.

3FM fik bevilget et beløb på imellem 300—400 kr. 
til indkøb af nyt værktøj til fremstilling af vore 
emblemer, fremstillingen skulle overtages af 
OZ5UF i Fredericia.

Formanden takkede kassereren OZ3FM for det 
store arbejde, han havde med at administrere EDRs 
pengesager.

Vy 73 de OZ5RO, sekretær.
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4U1ITU
er hørt i gang med gode resultater i Europa og i 
Staterne. Chancerne for separat DX-status er gode. 
QSL-kort sendes til International Telecommunica- 
tion Union, Geneva 20, Switzerland .

E. D. R.s skandinaviske VHF-dag.
Det er bekendt, at aver
teringen af årets skandi
naviske VHF-dag skulle 
have fundet sted i sidste 
nr. af „OZ“, men da præ- 
miespørgsmålet endnu 
ikke var afklaret, måtte 
vi afstå herfra.

Senere har EDRs ho
vedbestyrelse fremskaf
fet en pokal, hvoraf der 
vises en afbildning om
stående.

Den sene afklaring af 
spørgsmålet har imidler
tid medført, at propagan
daen udadtil for testen 
ikke har kunnet gennem
føres før nu, og dette be
tyder, at der vil komme 
til at stå relativt lidt om 

testen i de andre skandinaviske amatørtidsskrifter. 
Vi må derfor bede alle VHF-amatører om, at ne
denstående indbydelse udbredes til flest mulige 
uden for landets grænser — naturligvis i den ud
strækning, forholdene tillader det.

E. D. R. indbyder herved alle VHF-amatører til 
deltagelse 1 sin årlige skandinaviske VHF-dag. 

Reglerne er følgende-:
1. Alle licenserede amatører i Norge, Sverige, 

Finland og Danmark kan deltage som direkte del
tagere i testen. Det er dog tilladt at tage QSO 
med stationer udenfor disse lande.

2. Der tillades een QSO med hver station i hver 
periode.

3. Frekvenser. 144—146 Mc/s.
(Fortsættes næste spalte).

P og T meddeler:
Frekvenser for danske FM-radiofonistationer.

Ålborg 89,7 93,3 98,1 MHz
Århus 88,1 91,7 95,9 MHz
Bornholm 90,0 94,5 99,3 MHz
Fyn 89,0 92,6 96,8 MHz
København 90,8 93,85 96,5 MHz
Sydsjælland 94.8 97,5 99,6 MHz
Sønderjylland 95,1 97,2 99,9 MHz
Vestjylland 90,2 92,9 98,5 MHz1

Der vil senere blive givet meddelelse om, hvilke 
af de anførte frekvenser, der efter den forestående 
udbygning med det tredie program vil blive benyt
tet til udsendelse af program 1, 2 og 3, idet be
mærkes, at der muligvis i visse tilfælde vil ske 
ændringer i forhold til den nuværende udnyttelse 
af de til den enkelte station tildelte 3 frekvenser.

!) 98,5 MHz vil blive taget i brug 1. september 
1962 i stedet for den for program 2 i øjeblikket be
nyttede frekvens 99,2 MHz.

4. Tider: Lørdag d. 18. og søndag d. 19. aug. 1962.
Lørdag kl. 20.00 til 24.00 GMT.
Søndag kl. 09.00 til 12.00 GMT.
Søndag kl. 13.00 til 16.00 GMT.

o. Points. Der gives points efter følgende skala: 
fra 0—50 km 1 point 
fra 51—150 km 2 points 
fra 151—250 km 3 points 
fra 251—400 km 4 points 
over 400 km 5 points.
Testen vindes af den station, der opnår flest god

kendte points.
6. Kode. Der udveksles de sædvanlige kodegrup- 

f a r ,  som f. eks. 59013, Vejrhøj, hvilket betyder, at 
man hører modparten RS59, at det er afsenderens 
QSO nr. 13, og at positionen er Vejrhøj.

7. Logs. Som logblade skal benyttes EDRs offici
elle logblade, eller for de fremmede stationer, til
svarende udenlandske. Hver deltager udregner selv 
sine points til hjælp og støtte for afkontrolleringen.

De færdigbehandlede logs indsendes senest d. 20. 
sept. til EDRs Traffic Department, Box 335, Aal
borg.

Postvæsenets afstempling er afgørende for retti
dig indsendelse af loggene.

8. Udover den ovenfor nævnte pokal, der skal 
vindes 3 gange i træk eller fire gange ialt for at 
blive ejendom, vil der blive præmier og diplomer 
til de bedst placerede efter hovedbestyrelsens skøn.

9. For at aminere interessen for arbejdet i 432 
Mc/s-området udskrives en speciel test for statio
ner, der arbejder på dette bånd. Bedømmelsen vil 
ske efter samme regler som i § 5 ovenfor. Testen 
vindes af den station, der opnår flest godkendte 
points.

Tiderne for denne specielle test vil være:
Lørdag d. 18. aug. 1962 kl. 19.00 til 20.00 GMT.
Søndag d. 19. aug. 1962 kl. 00.00 til 01.00 GMT.
Søndag d. 19. aug. 1962 kl. 08.00 til 09.00 GMT.
Søndag d. 19. aug. 1962 kl. 16.00 til 17.00 GMT.
Særskilte logs indsendes over deltagelse i denne 

test. Det understreges, at resultaterne her ingen 
indflydelse har på 2-mtr.-testens resultater.

EDRs diplom tildeles vinderen samt de nærmest 
placerede alt efter deltagerantallet.

Vilkår og logs som1 under § 7 ovenfor.
f. EDRs Traffic Department 

Børge Petersen, OZ2NU, Traffic Manager.

8. Europæiske (WAE) DX Contest.
Deutscher Amateur Radio Club (DARC), der ud

steder WAE-certificatet, har hermed æren at ind
byde amatører i hele verden til deltagelse i den 8. 
WAE DX Contest 1962.

Denne velkendte og populære contest er indtil 
nu afholdt hvert år i januar måned. På grund af 
den reducerede solplets aktivitet var forholdene 
så dårlige under den sidste WAEDC, at den 8. 
WAEDC vil blive rykket frem til august 1962. Vi 
håber, at der på denne dato vil være bedre mulig
hed for stabile og gode forbindelser, især på de 
højfrekvente bånd.

Formålet med denne contest er — som i de fore
gående år — at opnå flest mulige forbindelser mel
lem amatører bosiddende i Europa og amatører i 
den øvrige del af verden. I overensstemmelse med 
WAE-certificatets idé skal disse forbindelser søges 
opnået på alle internationalt anvendte amatør
bånd.
§ 1. Tider.

CW lørdag d. 11. aug. kl. 00.00 GMT til søndag 
d. 12. aug. kl. 24.00 GMT.

Ca. 22 cm høj.
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Fone lørdag d. 18. aug. kl. 00.00 GMT til søndag 
d. 19. aug. kl. 24.00 GMT.

CW- og fone-afdelingerne er separate contester. 
§ 2. Frekvenser.

Følgende amatørbånd må benyttes: 3,5 - 7 - 14 - 
21 og 28 Mc/s.

a) Cross band forbindelser er ikke tilladte.
§ 3. Forbindelser og score.

a) En godkendt QSO er en QSO mellem en euro
pæisk og en station ikke placeret i Europa. (Be
mærk: UF, UG og UD tæller for Asien).

b) Europæiske og ikke-europæiske stationer vil 
udveksle en kode bestående af to dele, den første 
del er RST eller RS-rapport, og den anden del be
står af tre cifre, der angiver nummeret på QSO’en. 
Hver station til nummerere sine QSO’s med et 
fortløbende nummer begyndende med 001, og vil 
fortsætte disse selv om forbindelserne udføres på 
forskellige bånd.

c) Hver station må kun kontaktes een gang pr. 
bånd for at udveksle kode.

d) En bekræftet udveksling af kontrolnumre vil 
tælle 1 point. I overensstemmelse med reglerne for 
WAE-certificatet vil bekræftede forbindelser på
3,5 Mc/s tælle 2 points.

e) Ubekræftede eller ufuldstændige kontrolnumre 
kan berigtiges ved at kontakte den samme station 
endnu een gang.

f) Tone-rapporter på T7 eller dårligere tæller 
NUL point.
§ 4. Contest-multiplikator.

a) Multiplikatorer for stationer udenfor Europa.
Hvert europæisk prefix-område tæller eet point 

pr. bånd. Summen af alle lande på alle bånd er 
multiplikatoren. WAEs landsliste for januar 1959 
er gældende.
b) Multiplikatorer for europæiske stationer.

1. DXCC landslisten fra ARRL uden begræns
ning og med alle tilføjelser op til 1. aug. 1962 er 
gældende.

2. I følgende større lande tæller hvert calldi- 
strikt som en separat multiplikator:

W/K 1 til 0 
CE 1 til 9 
ZS 1-2-4-5-6 
VE 1 til 8 
VK 1 til 8 
VO 1 og 2 
PY 1 til 9 
ZL 1 til 5 
JA 1 til 0 
UA9 og UAØ

Disse call-områder og ethvert andet DXCC-land 
tæller eet lands-point pr. bånd ved udregningen af 
multiplikatoren. Denne findes ved at addere alle 
lande på alle bånd.
§ 5. QTC-traffic (kun for CW-afdelingen).

Se tidligere omtale i OZ.
§ 6. Slutsum.

Alle QSO-points plus de opnåede QTC-points, 
hvis sådanne er opnåede, adderes og multipliceres 
derefter med summen af lands-points på alle bånd. 
§7. Deltager-klassifikationer.

a) Da grundlaget for WAEDC er multibands-ope- 
ration, vil deltagelse kun på eet bånd ikke være i 
overensstemmelse med ideen i WAE-certificatet.

b) Deltagelse må finde sted i en af følgende klas
ser:

Enkelt-operatør-stationer eller 
Multi-operatør-stationer.

Klubstationer, der under hele contesten betjenes

af den samme amatør, kan deltage i enkelt-opera- 
tør-klassen.
§ 8. Contest diplomer og klassifikation af vindere:

Der vil ikke blive udpeget nogen „verdens“vinder, 
men derimod en vinder indenfor hver af de 6 ver
densdele: Nordamerika, Sydamerika, Europa, Afri
ka, Asien og Oceanien. Diplomer vil blive tildelt 
den amatør, der opnår højeste score i sin verdens
del, land eller distrikt. I tilfælde af tilstrækkelig 
deltagelse vil der også blive udstedt diplomer til 
nr. 2 og 3.
§ 9. WAE Endorsements.

Såfremt det er muligt at checke rapporter af 
QSO’s gennem de til WAEDC indsendte logs, vil 
endorsements til WAE-certificatet også blive un
dersøgt på opfordring fra ikke-europæiske statio
ner. Denne kontrol vil dog først kunne finde sted 
efter at WAEDC resultaterne er blevet bekendt
gjort.
§ 10. Contest calls.

Stationer udenfor Europa kalder „CQ WAE de 
XYZ“ eller mere enkelt „WAE de XYZ“. Europæi
ske stationer anvender „Test de ZYX“ eller „DX de 
ZYX“. Hvis man arbejder med QTC, føjes disse tre 
bogstaver efter opkald.
§ 11. Logs.

Det forventes, at kun logblade fra DARC anven
des. En stor selvadresseret kuvert sendes til DARC 
DX-Bureau sammen med 1 IRC (Air Mail 3 IRC’s), 
og det ønskede antal blade vil blive sendt. Loggene 
skal indsendes ikke senere end d. 15. okt. 1962. 
Poststemplets dato er afgørende.
§ 12. Contest-komiteens afgørelse er endelig.

WAE lands liste.
CT1 - CT2 - DL/DJ/DM - EA - EA6 - El - F - 

1JC - G - GC - GD - GI - GM - GW - HA - HB - 
HE - HV - I - IS - IT - LA,— LA/P Bjørneøen - 
LA/P Jan Mayen - LA/P Spitzbergen - LX - LZ - 
Ml - OE - OH - OK - ON - OY - OZ - PA - PX - 
SM - SP - SV - SV Rhodos - SV Kreta - TA/ euro
pæisk del - TF - UA/UW1 til 6B1./UT - UC - UN - 
UO - UP - UQ - UR - UA Fr. Josefsland - YO - YU 
- ZA - ZB - ZB2 - 3A - OHØ - GM/ Shetlands
øerne.

Der har i den sidste tid været en del tvivl om, 
hvorledes de af og til opdukkende ZC6 stationer 
tæller til DXCC og lignende, i almindelighed er det 
ikke legalt overhovedet at benytte ZC6, da dette 
prefix står for Palæstina, der jo i dag ikke eksiste
rer som selvstændig stat. Alle Gaza stationerne 
tæller med til Ægypten. ZC6 prefixet kan i dag 
kun benyttes i de to ingenmands zoner i og ved 
Jerusalem. Kun FN personel kan med nogenlunde 
sikkerhed færdes i disse områder, den eneste legale 
ZC6 station ligger i FN hovedkvarteret i Jerusalem, 
den har call’et ZC6UNJ, og den betjenes fortiden af 
ZD2KHK/NC.

Fra og m'ed 1. juli har Cypern fået et nyt prefix, 
nemlig 5B4, i stedet for ZC4, men det forventes 
ikke, at den under det nye prefix kommer til at 
tælle som nyt land til DXCC, der er mange statio
ner i gang på 20 og 15 meter.

VQ1CJ, der fra Zanzibar i længere tid har været 
meget aktiv på SSB, vil blive på øen endnu seks 
måneder, men han vil ikke komme på SSB mere,
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da stationen er solgt til en ZS6’er, i stedet vil han 
komme på CW og AM, fortrinsvis på 20 meter.

Efter den indiske overtagelse af Goa er CR8 pre- 
fixet blevet ledigt, og det er nu tildelt Timor. Det 
rygtes, at CR8AB og 8AD er i gang derude fra med 
CW på hhv. 14112 og 14002 kc.

WØMLY er for tiden aktiv fra Cameroon TJ8, 
og han vil i den følgende tid tage til TY2, 5T5, 
Togoland TV og TZ Mali, det er værd at bemærke, 
at han altid kører på 14002, hvadenten han sender 
CW eller SSB. For SSB stationer lytter han nor
malt mellem 14250 og 260, og for CW stationer ca. 
10 kc højere end hans egen frekvens, det er rela
tivt let at få fat i ham, men man skal være om
hyggelig med at sende på de rigtige frekvenser. 
Hans QSL manager er KV4AA, så han er sikkert 
tilknyttet Yasme organisationen.

Den første juli blev Ruanda og Urundi to selv
stændige stater under navnene Burundi og Rwan
da, så her er endnu to lande mere til DXCC. Der 
foreligger endnu intet om prefixer, men det bety
der jo heller ikke så meget, da der ikke er meget 
aktivitet dernede fra.

ZL4JF er stadig meget aktiv fra Cambell Isl. Han 
kommer fint igennem lørdag og søndag morgen 
omkring 06 z. Hans almindelige frekvens er 14120 
kc, VE7ZM hjælper gerne med til at etablere for
bindelsen, og ZL2GX tager sig af QSL sagerne.

Fra San Marino kan vi i slutningen af juli vente 
I1DFE igang under call’et M1DFE, han vil for
trinsvis være på 20 meter SSB.

VS9AAC vil i løbet af sommeren prøve at komme 
i gang fra Socotra Isl. under call’et VS9SAC, han 
vil køre CW og SSB fortrinsvis på 15 og 20 meter.

En anden gruppe amatører i Aden under ledelse 
af VS9AAA vil tage til Kuria Maria Isl i septem
ber eller oktober, under forudsætning af at ARRL 
vil anerkende landef - som selvstændigt land til 
DXCC, ellers vil de igen i år tage til Kamaran Isl.’ 

Fra Andorra vil G5RV og F7GX være aktive un
der call’ene hhv. PX1RV og 1GX fra den 21. til 31. 
august. De vil køre på AM, SSB og CW.

OZ7SM tager i slutningen af august tilbage til 
Hong Kong og vil komme i luften under call’et 
VS6BE. Hvis der er ordentlige forhold, vil han mu
ligvis i september komme igang fra Macao.

Der er en lille mulighed for, at den internatio
nale amatørstation 4U1ITU vil kunne få status som 
et specielt land på grund af dens særlige karakter. 
Alle, der kommer forbi i Geneve, er velkomne til 
at kigge indenfor og lege lidt med grejet.

Båndrapporter:
3,5 Mc/CW:

OZ7G1: DL/DJ/DM - F - G - GD - GM - LA - 
OH - OK - ON - PAØ og SM med 10 watt.

3,7 Mc/SSB:
OZ7SM: ZB1BW (QSL via G3PEU).

14 Mc/CW:
OZ7BQ: OX3BZ - W0MLY/TT8 og /TJ8.

14 Mc/AM:
8419: UL7KKB - UA9EH - UA1SF (Barentshavet) 
- Y03RI - 4X4HT - ZB1NXE - JA1BRK - EA9EJ 

(Sp. Marokko) - CE2CO - PY1NBA - LU1CIS samt 
W og Europa.

14 Mc/SSB:
OZ7BQ: EP2BQ - FG7XH - HH9DL - KG4AN -

KZ5WZ - OX3AI/3BZ/3KC - VP2KJ - VP5BL - 
WØMLY/TN8, /TT8 Og /TJ8 - VQ1CJ - 4U1ITU - 
5B4PC m. m.
OZ7SM: CE3CZ - EP2BQ - HL9KP - KS4BF - 
KR6DI/6HL - W0MLY/TR8 - VQ1CJ - VQ4DT - 
VQ9AA (Aldabra Isl.) - VP7CD - 4U1ITU - 
9M2GV.

21 Mc/SSB:
OZ7SM: XW8AS - 9M2GA - WØMLY/TR8 - 
VS9ARC.
Det var alt for denne gang.

73 DX OZ7BQ/Joe.
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Heller ikke juni bragte os de forhold, vi havde 
kunnet vente efter årstiden. Enkelte lyspunkter var 
der dog: OZ4KO (Ikast) har fremsendt et udtog af 
sin log, der udviser følgende QSO i månedens løb:

3/6 — SM7BAE.
4/6 — OZ2AF, OZ5AB.
5/6 — hrd Oscar II kl. 13.54, 15.26, 16.56.
7/6 — PA0HRX, DJ2XW, DL6AI, PA0LX.
9/6 — DJ1HO, DLØQS, DJ3FG/M, DL9CR./M, 

DJ7XE, DJ7VV, DJ6WN/M.
15/6 og 17/6 — OZ2AF.
23/6 — SM7AED.
Det må dog siges at være ret imponerende i en 

måned med elendige forhold. Men her må det tages
1 betragtning, at 4KO nu kører med en nuvistor 
foran sin 2-meter modtager, og vi kan vist godt gå 
ud fra, at en ikke ringe del af de DX-stns, han 
havde QSO med, også har opdaget fidusen med 
nuvistoren (se 5AB’s beskrivelse i OZ for juni, 
side 164).

Dårligst var forholdene dog under juni-testen 
den 16. og 17., med bundrekord i aftenperioden. På 
Sjælland og i Skåne kunne kun de bedst belig
gende og/eller udstyrede stationer høre Fynboer 
og Jyder, og et stort antal deltagere, som ellers er 
bedre vant, måtte nøjes med overvejende lokale 
QSO’er. Det er sikkert dette forhold, der er årsa
gen til, at så mange har nøjedes med at indsende 
checklogs.

Der er aldrig noget, der så galt, at det ikke er
godt for noget. Det fik vi at se i denne test. Så
vidt det på indeværende tidspunkt kan ses, var det 
nemlig kun de veludstyrede stationer, der var dra
get i felten, der opnåede de virkeligt høje points
tal. Den endelige resultatliste foreligger ikke end
nu, men efter de krævede points er topplacerin
gerne således.
Nr. 1 SM7AED 1.121.200 Nr. 4 SM6PU 249.698
Nr. 2, OZ2AF 934.260 Nr. 5 OZ8ME 239.360
Nr. 3 SM7ZN/7 781.200 Nr. 6 SM5BSZ 235.658

De tre første er alle udestationer, nr. 4 vistnok 
også, hvorefter vi har OZ8ME som nr. 1 blandt 
hjemmestationerne — men bemærk det meget store 
spring mellem nr. 3 og nr. 4. — selv med ret store 
forskydninger i pointstallene bliver der nok ikke 
tale om nogen ændring i placeringen for nr. 1,
2 og 3.

I øvrigt adskilte junitesten 1962 sig fra sine for
gængere ved en ret stor deltagelse af SM5’ere, hvil
ket især kom SM7AED til gode. Der var også finsk 
deltagelse. Checklogs indsendtes af OK1NR og
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DL1RX; sidstnævnte havde 15 QSO med danske og 
svenske stns.

2-meter klubbens møde 27/6.
Det velbesøgte møde åbnedes af klubbens for

mand, OZ7BR, der indledte m'ed at fortælle om 
OSCAR II og afspille en båndoptagelse af dens 
signaler. Derefter gav 7BR en foreløbig oversigt 
over juni-testens forløb, som ikke skal refereres 
her, da den stort set ville blive en gentagelse af 
ovenstående kommentarer. 7BR gik derefter over 
til at behandle spørgsmålet om anvendelse af VFO
1 tester, idet dette påny er blevet aktuelt efter 
juni-testen.

Rent konkret drejede spørgsmålet sig denne gang 
om, hvorvidt en VFO-udstyret station under en 
test kunne tillade sig at bryde ind i en ring-QSO 
bestående af ikke-deltagere og overtale disse til at 
gå med i testen for derved at opnå flere points.

7BR mente herom, at man ikke kunne forbyde 
anvendelse af VFO under en test — men, som ved
taget på Malmø-mødet 1961, en VFO måtte ikke 
bruges til „tail-ending“. Tail-ending er, så vidt vi
des, ikke forekommet under juni-testen; i alt fald 
kan det oven for beskrevne tilfælde med ring- 
QSO’en ikke kaldes for tail-ending. Principielt bør 
man have lov til at skaffe sig points på enhver 
måde, der ikke skader konkurrenterne; således må 
det være helt i sin orden, at to amatører på for
hånd aftaler en QSO under testen. Det er endda 
tilladt at bruge CW, ja endog SSB, hvis man kan 
få nogen til at modtage det.

Hvad tail-ending angik, mindede 7BR om, at den, 
der først har ligget på en frekvens, må have lov til 
at blive der — den, der har kaldt ham på den på
gældende frekvens, skal flytte sig efter endt QSO.

Her spurgte 2KP, hvad man skulle stille op, hvis
2 stationer er krystalstyrede på samme frekvens — 
hvem skal så vige pladsen?

7BR svarede, at det var der ikke noget at gøre 
ved — men dersom man har VFO, lægger man sig 
selvfølgelig ikke på en optaget frekvens.

I øvrigt mente 2KP, at man gerne må kalde en 
station på dennes modstations frekvens, når man 
blot ikke bliver liggende på frekvensen.

7BR tilføjede, at vi måske kunne overveje at give 
de fremtidige testregler en tilføjelse om, at afta
ler, som forpligter eller opfordrer stationer til at 
udelukke andre testdeltagere, er diskvalifikations
grund. Men det vil være nødvendigt, at der i så 
fald påhviler en klager, som ikke selv er med i 
testbedømmelsen, en betydelig bevisforpligtelse.

Men — mente 7BR — indførelse af diskvalifika
tionsregler kan måske gøre mere skade end gavn. 
Det er jo trods alt ikke personlig splid og kiv om, 
hvem der har fået det største stykke wienerbrød, 
der er formålet med testerne, men derimod en 
loyal og kammeratlig konkurrence til fornøjelse for 
os alle.

Til slut mindede 7BR om, at testreglerne fastsæt
tes sammen med UK7 på det årlige møde, der afhol
des til dette formål. Såvel UK7 som 2-meter klub
ben modtager meget gerne forslag til ændringer i
testreglerne — men i indeværende sæson kan der
ikke ændres noget.

UK7’s nordiske juli-test 1962.
Lørdag den 21/7 og søndag den 22/7 1962 indbyder 

UK7 til VHF-test efter nedenstående regler:
Perioder.

1. 21. juli kl. 20.00—02.00 GMT.
2. 22. juli kl. 06.00—11.00 GMT.

Deltagere. Alle licenserede amatører i Danmark, 
Norge, Finland og Sverige kan deltage i testen. 
Kontakter med stationer uden for nævnte lande 
kan medtages i pointsberegningen, men sådanne 
stationer kan ikke selv deltage i konkurrencen.

Bånd. 144 Mc/s og 432 Mc/s. Hver station kan kon
taktes på både 144 Mc/s og 432 Mc/s i løbet af sam
me periode, og begge kontakter medregnes. Cross- 
band QSO er ikke tilladt.

Bølgetyper. Samtlige i de pågældende lande til
ladte bølgetyper kan anvendes.

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

Pointsberegning. Ved pointsberegningen multipli
ceres det sammenlagte antal kilometer med det 
samlede antal QSO for begge bånd. Hver deltager 
udregner selv sit pointsresultat til vejledning for 
testkomiteen.

Test-QTH skal være den samme under hele te
sten. Loggen skal indeholde en klar opgivelse af 
test-QTH’ens beliggenhed i forhold til nærmeste 
almindeligt kendte sted eller steder.

Testloggen skal indeholde følgende rubrikker fra 
venstre til højre: Dato, tid, bånd, modstation, af
sendt kode, modtaget kode (incl. modstationens 
QTH), afstand i kilometer, samt en tom rubrik til 
testkomiteens bemærkninger.

QSO, som ikke er opført med samtlige nævnte 
oplysninger, godkendes ikke.

Loggene skal skrives på standard logblade for 
tester eller maskinskrives i formatet A4.

Til slut underskrives loggen af operatøren med 
 navn og adresse og sendes til

SM7BE, Åke Lindvåll,
Trastvågen 9,
Lund,
Sverige.

Loggen skal være poststemplet senest 3/8 1962.

Nye stationer og/eller frekvenser.
Vi byder følgende stationer velkommen på 2 m:

OZ3SM 145.615 Herlev
OZ5KC 144.325 Herlev
OZ8AD 144.210 Brønshøj
OZ6TT 145.670 Rødovre
OZ4UB 145.980 Kbh. SV

FM på 2 meter
er for tiden emnet for adskillige artikler, beskri
velser og indlæg i udlandets radiopresse. I april
nummeret af det hollandske „Electron" understre
ger PA0EZ, at FM foruden de allerede kendte 
fordele fremfor almindelig AM — blandt hvilke 
enkelhed, billighed og frihed for forstyrrelser i 
radiofoni- og andre modtagere — også udmærker 
sig ved længere rækkevidde — ca. 5 dB bedre. Na
turligvis forudsat, at der bruges en frekvensde
tektor. — I samme nummer beskriver PAOLOD en 
enkel FM modulator med indbygget klipper og fil
ter, og PAOEZ har endnu en artikel, hvor han be
skriver to forskellige frekvensdetektorer: en nor
mal Foster-Seeley samt en detektor med enneoden 
EQ80. I juninummeret udskriver „Electron" en 
præmiekonkurrence om, hvem der konstruerer den 
bedste transportable 2-meter transceiver. Modta
geren skal være en heltransistoriseret super med 
krystalstyret første oscillator, afstemmelig MF, 
krystaloscillator til markering af den faste kalde- 
frekvens 145,5 Mc/s, følsomhed bedre end 5 kTo, 
båndbredde 6 kc/s, BFO, detektor til A3 og F3, be
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grænser, AVC og støjbegrænser, udgangseffekt ca. 
500 mW med et push pull-trin, tilslutning til ho
vedtelefon, indbygget højttaler samt ekstra 5 ohms 
udgang.

Senderen skal være heltransistoriseret, krystal
styret og indrettet til Al og F3 (smalbånds-FM ± 3 
kc/s), LF-båndbredde 300—3000 kc/s, indgang til dy
namisk mikrofon, tonemodulation, input ca. 600 mW, 
udgang indrettet til stavantenne og 240 ohms sym
metrisk.

Som man ser: det sidste nye i Holland skal være 
indrettet til såvel almindelig AM som til smal
bånds-FM.

Herhjemme er det endnu diskriminatortransfor- 
matorerne, det kniber med. 5AB har forlængst be
stilt et parti sådanne transformatorer fra Geloso, 
m'en leveringstiden er desværre lidt langstrakt. 5AB 
har lovet at lade høre fra sig, så snart varerne er 
kommet frem.

I øvrigt: ovennævnte modtager- og senderspeci
fikationer indeholder jo meget andet af interesse 
for os, hvilket er grunden til, at de er gengivet så 
detailleret. For vi kunne jo også godt her i OZ 
have brug for en sådan transportabel 2-meter sta
tion.

2-meter klubbens næste møde
afholdes onsdag den 22. august. (NB. I juli intet 
møde).

Mogens Kunst, OZ5MK.

Presstrup - Fyrnytt

Radiofyren SM4UKV bor jade såndningen från 
ordinarie qth i Grångesberg den 29. 6. 62. Frekven
sen år 145.0 Mc/s. Tillford effekt ~ 100 wtt, och den 
rundstrålande antennen sitter på en hojd over ha
vet av omkring 400 m. Såndningstiderna åro dag- 
ligen men ånnu så lange på oregelbundna klock- 
slag. 5

Den automatiska teckengivningen består av 
SM4UKV en gång dårefter lång signal i omkring 
35 sek. och en paus på 15 sek. varefter nytt anrop
o. s. v.

Stationen dvervakas på platsen av SM4NK. Rap
porter om horbarhet mottages tacksamt av under- 
tecknad.

73, SM4KL, DL4, Karl-Otto Osterberg,
Box 354 A, Vålberg.

En god sag
Nyt fra IHHC.

Mange tusinde danske rejser hvert år til ud
landet, og stadig flere og flere får øjnene åbnet 
for det pragtfulde, der ligger i at tilbringe deres 
ferie i udlandet! Man får noget at leve på resten 
af året med det stadig mere og mere enerverende 
og forcerede arbejde, vi efterhånden alle er kom
met ind i. Men det koster penge.

Vi amatører, der er medlemmer af E. D. R., er 
dog stillet meget bedre end de fleste andre i øko
nomisk henseende takket være I. H. H. C.’s skan
dinaviske afdeling, idet vi kan gøre en udenlands
rejse for kun en brøkdel af, hvad andre må be
tale. Den eneste betingelse er den, at man skal 
være medlem af IHHC og betale et minimalt årligt 
kontingent på 10 kr.

Men IHHC’s skandinaviske afdeling, der drives 
rent idealistisk, byder på mange flere fordele.

Er man medlem, kan man få besøg af udenland
ske amatørkammerater, dog må man ikke vente at 
få en stadig strøm af besøgende, man kan højst få 
besøg 2 gange årligt, det er absolut maksimum, ja 
måske får man ikke engang det, thi alle medlem
mer vil gerne have besøg, og vi søger på bedste 
måde at fordele de tilrejsende, så der kan blive 
lidt til alle. Men tænk blot på fornøjelsen ved at 
være vært for en anden amatør eller muligvis også 
hans familie og få et frisk pust fra den store ver
den. Har du ikke selv prøvet det, så snak blot en
gang med en af dine amatørkammerater, der har 
været vært.

Gennem sit eget blad holder IHHC’s skandina
viske afdeling desuden alle sine medlemmer under
rettet om hele sit arbejde, og bladet, der udkommer 
på skandinavisk — svensk, norsk og dansk — inde
holder bl. m. a. rejsebeskrivelser fra hele verden 
af Ham Hops, og vil du gerne have et af dine børn 
til at tilbringe en tid i udlandet hos en anden ama
tør, ja så koster en annonce herom intet.

Hvorledes ordnes et Ham Hop?
Medlemmerne skriver til vor manager OZ7LM 

og opgiver tid og steder, hvor han vil rejse på og 
til, samtidig med at han indbetaler 15 kr., der ude
lukkende går til porto m. v., hvorefter han blot 
selv skal tage sig af transporten. — Det være sig 
cykle, knallert, bil eller tog.

Han vil med garanti blive modtaget med glæde 
alle vegne, og bedre end han selv er i stand til at 
arrangere komme til at opleve det eller de lande, 
han besøger. Jeg kan blot citere en udtalelse af 
VK5KO, der fortiden er på Ham Hop i Skandina
vien: „Ja, I tager jer af mig, som jeg var en baby, 
jeg har absolut intet at spekulere på udover at nyde 
min ferie“.

IHHC har i øjeblikket ca. 500 medlemmer fordelt 
over hele verden i mere end i 50 lande, det er lige
ledes ingen hemmelighed, at vi hver dag bliver 
flere og flere medlemmer.

Hvorledes med at modtage besøg?
Som fuldt medlem vil du, når lejlighed gives, 

med et varsel på 3 uger modtage besked om besø
get, således at der er tid for IHHC til at finde en 
anden vært, såfremt du skulle være forhindret. — 
Det er ikke sket endnu ! hi!!!

IHHC kan lige let arrangere en rejse for dig 
f. eks. til Israel som til Sverige eller måske blot 
en rundtur i vort eget skønne land.

Hvorledes bliver man medlem?
Man sender blot et par ord derom til OZ5WJ 

eller OZ3LI, og modtager da omgående et ansøg
ningsskema om medlemsskab, som tilbagesendes i 
udfyldt stand.

Der er overhovedet intet at betænke sig på, alle 
kan være med, blot de har et værelse eller en lej
lighed, skriv i dag, vi glæder os til at se dig i vore 
rækker.

Skulle der eventuelt være andet, du yderligere 
ønsker besked om, så send mig blot et par ord 
derom, og du skal få svar hurtigst muligt.

Vi har haft møde i København, og selv regner jeg 
med at besøge afdelingerne i Århus, Kolding og 
Esbjerg i en ikke alt for fjern fremtid, men det vil 
desværre være aldeles uoverkommeligt for os at 
besøge alle.

Lad os danske vise, at vi er det mest gæstfri og 
rejselystne land i verden.

Vy 73, Henrik, OZ5WJ.
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EDRs GENERALFORSAMLING
bliver i år søndag den 16. september i Aar
hus, Østergades Hotel. Forslag, der ønskes 
optaget på dagsordenen under punkt 5 (jfr. 
§ 13 i vedtægterne), må være formanden, 
OZ6PA, i hænde senest den 1. august, idet 
forslagene skal offentliggøres i OZ august 
1962.

*

HOVEDBESTYRELSESVALGET 1962
HUSK at iflg. vedtægter, § 12, skal forslag 

til hovedbestyrelsesmedlemmer indsendes til 
formanden OZ6PA sammen med en tilken
degivelse fra den opstillede kandidat om, at 
han (hun) er villig til at modtage valg.

Forslagene skal være OZ6PA i hænde inden 
d. 20. juli 1962.

Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

FRA AFDELINGERNE

Afd. holder møde 
hver mandag kl. 20,00

i lokalerne Frederiks- 
sundsvej 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 QSL- 
kort.

Formand. OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund, Tlf. ORdrup 7425.

Kasserer: OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvars- 
vej 9, 2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 vega, post
giro 59755.

Ja, så er vi midt i sommertiden, og der bliver 
måske ikke gjort så meget ved modtageren og sen
deren. Enkelte har dog måske taget det transpor
table grej med på ferie ved skov og strand, og der
ved fået en regnvejrsdag til at se lidt lysere ud.

Programmet:
Mandag den 30. juli: Klubaften.
Mandag den 6. august: Klubaften.
Mandag den 13. august: Denne aften drøfter vi 

vinterens program. Så nu har du tid til at tænke 
over, hvad du gerne vil høre, og hvad vi skal vise 
og lave, når det atter bliver tiden, hvor vi er QRV 
ved TX og RX. Der bliver i år atter afholdt morse- 
kursus, tidspunkt og pris vil senere blive meddelt, 
og så ønsker vi alle vore medlemmer en fortsat 
god sommerferie, så vi kan mødes friske og ud
hvilede igen til august.

Vy 73 de 9BA.

TILBAGEBLIK -
Så gik den sæson, en sæson i egne lokaler.
Vi så hen til den med forventning, og vi er ikke 

blevet skuffet. Naturligvis måtte det trække, at vi 
havde fået vort eget. — Lokaler til undervisning, 
lokaler til foredrag, værksted og — ikke mindst — 
eget køkken. Det er der altsammen, rammen om 
en stor og god EDR afdeling.

Vi har alle følelsen af, at Københavnsafdelingen 
står stærkt. Den gør det i kraft af sit morsekursus 
med 3RU som en dygtig og inspirerende lærer — 
der var 39 elever i denne sæson — den gør det med 
sine mange gode foredrag og foredragsholdere, og 
den gør det med den hyggelige og kultiverede tone, 
som råder overalt.

Vi er glade for alle de unge, som kommer til os 
nu, og vi nikker genkendende til de medlemmer 
med det lave medlemstal, som atter finder frem 
til os.

I det forløbne år steg vor mødedeltagelse med 
50 %, det er dog en post. Den vil stige stærkere 
endnu. Lad os fremhæve et enkelt møde. Det var 
2-meter mødet med Holbækafdelingen. Det var be
søgt af 102 deltagere. Desværre var der ikke stole 
nok.

Som et kuriosum kan berettes, at der er drukket 
mange hundrede kopper kaffe, spist mange hun
drede stykker franskbrød med ost, for ikke at tale 

-* om de mange, mange sandkager, der er sat til livs 
i vinterens løb. Intet er jo som Esters sandkager. 
Det er nu dejligt med en god kop kaffe mellem 
gode kammerater. Jo, vi i bestyrelsen er såmænd 
ubeskedne nok til at sige, at vort arbejde for kam
meraterne er kronet med held, og vi kan alle glæde 
os til en ny, god sæson, når vi nu mødes den 30. 
juli til en klubaften.

Bestyrelsen har mange planer for fremtiden. Den 
kan bedst bringe dem til udførelse, når medlem
merne viser den deres tillid. Vi vil gerne have, at 
vore medlemmer står bag os, når vi nu i næste 
måned skal udfylde stemmeseddel til EDRs hoved
bestyrelse. Vi vil gerne have, at vor formand 
OZ5RO og vor næstformand OZ9SN skal repræsen
tere den københavnske afdeling i hovedbestyrelsen. 
Vi venter os meget af et godt samarbejde mellem 
HB og Københavnsafdelingen. OZ5RO er jo i for
vejen sekretær i landsafdelingen, og vi håber, at 
OZ9SN kan gøre ham følgeskab.

Og så god ferie og på gensyn den 30. juli.
Københavnsafdelingens sekretær.

Rævejagter.
Ja, nu er det ferietid, og de fleste har vel meget 

andet at tænke på end lige netop rævejagt.
Dog fortsætter vi med de populære trænings

jagter om onsdagen.
Der er jagt hver onsdag aften, og der er to ræve, 

første sending er kl. 20.00, anden sending kl. 20.30
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og derefter hvert kvarter med sidste sending kl. 
22.00.

Kortområdet er A 3028 Ballerup.
Hvis man ringer til OZ9HS, tlf. 70 61 31, inden 

kl. 18.00 samme aften som jagten, er man på den 
sikre side, der kan jo komme een i vejen med en 
slæde.

De ordinære jagter starter igen
Lørdag d. 15. sept. Natrævejagt, kort A 2828 Hil

lerød, mødested pladsen overfor Fiskebæk Hotel 
kl. 20.30.

Lørdag d. 29. sept. Natjagt, mødested samme sted 
kl. 20.30.

Søndag d. 14. okt. Dagjagt, mødested samme sted 
kl. 8.30.

Søndag d. 28. okt. Dagjagt. mødested samme sted 
kl. 8.30.

Lørdag d. 10. nov. Natjagt, mødested samme sted 
kl. 20.30.

Søndag d. 25. nov. Dagjagt, mødested samme sted 
kl. 8.30. Vy 73 de OZ9HS — OZ4AO.

STORE SJÆLLANDSKE RÆVEJAGT
Lørdag d. 18. aug. og søndag d. 19. aug.
Atter i år indbyder Københavns afdeling 

til den traditionelle St. sjællandske rævejagt. 
Den falder ligesom sidste år i to afdelinger. 
En natjagt lørdag d. 18. aug. med tre ræve, 
og en dagjagt søndag d. 19. aug. med tre 
ræve.

Førstepræmien er Københavns afdelings 
store vandrepokal in duplo, og når den afle
veres til næste års vinder, bliver den erstat
tet med en miniatureudgave til ejendom.

Pokalen skal vindes tre gange i træk eller 
fire gange ialt for at blive ejendom, og 
OZ2XT tegner sig for den første, som han 
vandt sidste år.

Desuden er der mange fine sølvpræmier, 
og der er præmie til både jæger og hjælper.

Startpenge er kun kr. 10.00 pr. hold.
Kortområdet som sidste år A 3624 Glumsø.

Der vil være campingplads i nærheden af 
startstedet.

Nærmere meddelelse vil blive udsendt i 
slutningen af juli til afdelingens jægere, samt 
til de afdelinger, som har aktive rævej ægere.

Hvis der er nogle jægere fra provinsen, 
som ønsker at få meddelelsen direkte, bedes 
man henvende sig til undertegnede, hvorefter 
den skal blive tilsendt.

Tilmelding meget gerne så hurtigt som mu
ligt og helst inden 10. aug. til OZ4AO, Sv. 
Aage Olsen, Folkvarsvej 9, Kbh. F. Tlf. Go 
1902 v.

Vel mødt til en god og fair kamp om Kø
benhavns afdelingens vandrepokal.

P. b. v. OZ4AO.

Århus
Formand: 5JT. J. Thomsen, Brinken 4, Viby J., 

tlf. 4 23 53.
Kasserer: Mogens Jensen, Bragesvej 35, Åbyhøj. 
Sekretær: 3VE, V. Lund Hansen, Birkedalsvej 15, 

vær. 52, Viby J.
Der er ingen arrangementer i juli.

Vy 73 de 3VE.
BORNHOLM

Grundlovsdagen samledes vi fra morgenstunden, 
for at få taget repareret og huset malet. Alle frem
mødte var i fint arbejdshumør, så vi nåede mere

end ventet. Det bedste eksempel på amatørånd — 
og hjælpsomhed — vistes af OZ3OM, der ligger 
indkaldt ved Bornholms Værn, og som mødte frem 
om formiddagen, lånte en pensel, og arbejdede 
sejt og energisk til kl. 19.00 om aftenen, hvorefter 
han takkede, fordi han havde fået lov at hjælpe til.

Alt i alt en fin dag, som vil huskes længe.
Søndag den 29. juli mødes vi igen fra formidda

gen for at klare det sidste udvendigt og for at 
pynte lidt op indvendig også. Pensler og madpak
ker medbringes ligesom sidst, og Grethe serverer 
kaffe, når vi trænger til det.

Morsekursus forsøges startet. Tilmelding til 4PM.
P. b. V. vy 73, 4DB/Egon.

HERNING
Regler og program 

STORE MIDTJYDSKE RÆVEJAGT 1962
(3X3 ræve på kort 1 : 40.000)

Lørdag d. 4. og søndag d. 5. august 1962 
Startkort

a 10,00 kr. for begge jagter forudbestilles 
hos formanden: Jørgen Brandi Jensen,
OZ9SW, Gasværksvej 5, Herning, tlf. 1073. 
Sælges også på mødestedet lørd. kl. 19—20. 

Mødested og kort:
Sønder Omme Gæstgivergård, som ligger 
på kortet. (Fremmøde ikke obligatorisk, så
fremt startkort er løst forud). A 2806 — 
Sønder Omme. Ekstra kort medtages til 
salg på mødestedet.

Sendetider:
21.00, 21.02 og 21.04, 21.30, 21.31 og 21.32,
21.45, 21.46 og 21.47 o. s. v. hvert kvarter — 
sidste udsendelse 01.00, 01.01 og 01.02. Slut 
for ankomst til rævene kl. 01.00. Bemærk, 
at første udsendelse på nat jagten var på 
2 min., ellers kun udsendelser a eet minut.
09.00, 09.01 og 09.02, 09.30, 09.31 og 09.32,
09.45, 09.46 og 09.47 o. s. v., sidste udsen
delse 13.00, 13.01 og 13.02. Alle udsendelser 
pa dagjagt a eet minut. Sidste ankomst til 
rævene kl. 13.10. Alt dansk normaltid.

Pointsberegning:
Noteret tid hos sidste ræv for begge jagter 
sammenlægges.

Præmier.
Pæne præmier til såvel jæger som obser
vatør på fem bedste hold.

Rævene:
Ligger ikke i bymæssig bebyggelse eller på 
afspærret område, og de har indhentet til
ladelse hos „hulens" ejer. Antennens læng
de er en kvart bølge (ca. 35 ml), og der an
vendes jordspyd. Rævene har iøvrigt frit 
slag.

Holdene:
Må højest bestå af jæger, observatør og 
chauffør. Evt. yderligere passagerer må 
ikke deltage i opsøgningen af rævene. 

Forbud:
Samarbejde mellem holdene! Færdsel i 
uhøstede afgrøder, afspærret område og lig
nende. Ophold hos ræv eller indiskret op
førsel hos ræv efter ankomst. Overtræ
delse medfører diskvalifikation. 

Overnatning:
Foruden Sønder Omme Gæstgivergård fin
des eet hotel. Campister anvises lejrplads 
ved henvendelse til formanden.

God jagt og vy 73’s de bestyrelsen.
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HOLBÆK
Torsdag d. 28. juni 1962 havde Holbæk afd. gene

ralforsamling, og der var intet ekstraordinært på 
programmet. Bestyrelsen kom til at se således 
ud: OZ7OU, OZ2PU, OZ9H og John Lauritzen. Bag
efter gav afdelingen et traktement.

Der bliver intet møde i juli. Nærmene kommer i 
næste OZ.

Vy 73 OZ7OU.

HORSENS
Klubhus: Østergade 108.
Formand: OZ9SH. S. Chr. Hansen, Kraghsvej 49, 

tlf. 2 15 67.
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.

Sommerprogram:
Mandag kl. 19.25: Rævejagt, mødested klubhuset. 
Torsdag kl. 20.15: Kammeratskabsaften.

Månedens arrangement for august:
Lørdag den 4. august: Skovtur.
Tilmeldelse til skovtur hos maleren eller pr. tlf.

2 15 67 hos OZ9SH, og sidste frist er torsdag den 26. 
juli.

Tidspunkt og mødested opgives i det lokale pro
gram.

Årlig ordinær generalforsamling torsdag den 23. 
august kl. 20.15.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde 
senest torsdag den 16. august.

Medlemmernes opmærksomhed henledes på lo
vens paragraf 8, ifølge hvilken et medlem med over
3 måneders kontingentrestance har mistet sin 
stemmeret.

NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3. 
Kasserer: OZ6OP, Erik Hansen, Svanedams

gade 15.
Lokale: Møllevænget 3.

Første møde efter sommerferien bliver torsdag 
den 16. august kl. 20, hvor vi afholder den årlige 
generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskabet.
4. Valg af formand.
5. Valg af kasserer.
6. Valg af sekretær.
7. Eventuelt.
Vel mødt torsdag den 16. august.

Vy 73 de OZ4WR.

NÆSTVED
Trods ferietid er der stadig liv i afdelingen. 
Efter at have afsluttet denne sæson, var to med

lemmer til prøve hos P. & T med godt resultat.
En ny station er i disse dage kommet i luften på 

144.198 med call OZ1KZ.
Vi holder sludreaften hver tirsdag i klublokalet, 

og kassereren modtager gerne kontingent.
God ferie og 73, 7HZ.

ODENSE
DM i rævejagt 1962

afholdes som planlagt 1. week-end i sep
tember. (Gribsvad Kro). Program i OZ aug. 

God ferie og på gensyn 1.—2. sept.
Vy 73 OZ3XA.

SLAGELSE
Ved generalforsamlingen i juni skete visse æn

dringer i bestyrelsen. OZ3CV og OZ1VK ønskede 
ikke at fortsætte som henholdsvis formand og kas
serer p. g. af meget udearbejde. Resultatet blev, at 
OZ1KI blev enstemmigt valgt til formand, og Aa. 
Lindshauge overtog kassererposten. Derefter valg
tes OZ2RI til sekretær.

Afdelingen har fået nyt mødelokale hos Aa. 
Lindshauge, Glentevej 6, og vi fortsætter hver ons
dag m'ed at bygge 2 mtr. converter.

Vy 73 1KI.
VIBORG

Formand: OZ5LD, Leo Dam, St. Set. Mikkels-
gade 18 B.

Kasserer: OZ9NF, Finn Nielsen, Skelhøje St. 
Sekretær: OZ3JE, John Olsen, Hald Ege, Viborg.
Den sidste tirsdag i hver uge afholdes medlems

møde på Ålkjærs Konditori.
Medlemmerne opfordres til at få deres rævemod

tagere færdig, så der kan komme gang i ræve
jagterne. Vy 73 OZ5LD.

NYE MEDLEMMER
Nye medlemmer..............................................................................
8453 Chr. Frlsh, Østergade 31, Hammel.
8454 Orla Nielsen, Brorsonsvej 16, Kolding.
8455 Niels H. Bøge, Hundslev, Ketting, Als.
8456 G. Bornemann Madsen, Frederiksberggade 15, 

Silkeborg.
8457 Victor Haslev, St. Pederstræde 17, Kbh. K.
8458 Erik Andersen, Lærkevej 10, Roskilde.
8459 Kennard Bjureblad, SM6AEN, Vadstenagatan 

28, Gøteborg H.
8460 512715 Jensen, 3 LVS KMP, kasernen, Viborg.
8461 Bent B. Andreasen, Vestergade 26, Lemvig.
8462 Halldor Færch, Ved Bellahøj 30 A, 6., 

Brønshøj.
8463 S. A. Petersen, Kløvervej 57, Vojens.
8464 Henning Laursen, Depotgården 1, 1., Viborg.
8465 Dolan Sund Nielsen, Skolegade 12, Hadsund.
8466 Erik Jershauge, Købkesvej 39, Odense.
8467 Per Larsen, Tjæreborgvej 21, Måløv.
8468 J. Otto Madsen, Klderis, Høgild, Herning.
8469 Erik Mosegård Svendsen, Bobakkevej 52, 

Ålsgårde.
8470 E. Mundeling, Blushøjvej 3, København SV.
8471 Leif Rasmussen, Stampesvej 18, Mølholm, 

Vejle.
8472 Orla Larsen, Fiskergade 4, Vejle.
8473 Mogens Jørgensen, Toftebæksvej 47, 1., 

Lyngby.
8474 Carsten Nielsen, Søndergade 14, Silkeborg.

Atter medlem.
6511 OZ8TX, Tage Larsen, Slagtergade 11 o.g. 

Haderslev.
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QTH-RUBRIKKEN

531 OZ8J, Knud Langaa-Jensen, Banegårdsplad
sen 7, Fåborg, lokal.

961 OZ7NJ, Jørgen Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 19, 
Birkerød, ex København V.

1198 OZ8AZ, Sv. Bech-Hansen, villa „Skovbo", 
Liseleje, ex Virum.

2510 OZ2BB, N. Chr. Bystrup, Møllehætten 4, Gug, 
ex Ålborg.

3221 P. Jeppesen, Skandinavisk Motor Comp., 
Munkebo, ex Årup.

4585 OZ7ED, Aage Christensen, Dr. Sofiesvej 51, 
Roskilde, ex Sorø.

4834 OZ3TH, Henning Th. Andersen, Harrild 
vandmølle, Fasterholt, ex Engesvang.

4898 OZ2BW, N. Jørgen Hansen, Skovparken 74, 2., 
Køge, lokal.

5254 J. Heine Jensen, Storegade 41, Egernsund, ex 
Haderslev.

5329 OZ6HW, P. H. W. Hansen, Paludan Mullers
vej 67, 2. th., Århus, lokal.

5576 OZ3EB, Ernst Breckling, Yduns Allé 5, 
Esbjerg, lokal.

5861 OZ7RO, Jørgen Christensen, Meteorvej 43, 
Herlev, ex København S.

6024 A. Hvass-Pedersen, Hejreskovallé 4, Humle
bæk, lokal.

6047 OZ2RH, Stefan Rune Helbak, Grønnevej 8, 
Set. Klemens, ex Odense.

6202 OX3SL, Sven Lindstrøm Pedersen, Umanak, 
Grønland, ex Køge.

6216 OZ5GA, V. Sørensen, Byagervej 123, 1. tv., 
Birkerød, ex København Ø.

6353 OZ9MV, J. Møller-Vestergaard, Vestervang 5, 
Skanderborg, lokal.

6954 OZ3TR, Preben Trankjær, Grønningen 16, 
Lemvig, lokal.

7041 H. O. Konnerup Møller, Langenæsallé 51, st., 
Århus, lokal.

7069 OZ1IH, 558310 Sørensen, GFU-1962/II, Båds
mandsstrædes kaserne, København K, ex 
Holstebro.

7238 J. P. Koch, „Lykkegård", Snestrup, Odense, 
ex Fruens Bøge.

7283 OZ3CN, J. Chr. Nørtoft Thomsen, GI. Lind- 
holt, Tvis, ex København K.

7389 OZ4AU, A. Unmack Larsen, Thorstedsvej 13, 
Thisted, lokal.

7463 Lars K. Carlsen, Nørregade 9, 1., Holstebro, 
lokal.

7465 Peter K. Carlsen, Nørregade 9, 1., Holstebro, 
lokal.

7482 OZ5MP, Per Morgenstjerne, Rosenvænget 33, 
Korsør, lokal.

7550 Bjørn Jakobsen, Bjørn Andersensvej 88, st. 
th., Birkerød, lokal.

7710 Arno Uliner, Engvejen 14, Rorup, Lejre, ex 
Vanløse.

7828 OZ3RV, Roland Viby, Høver, Galten, lokal.
7883 Bent Lynggård, Hvidbjerg, ex Århus.
7923 Torben Hansen, Rugvænget 56, 3., Ballerup, 

ex soldat.
7940 Steen Borup, Usserød sygehus, Hørsholm, ex 

København SV.
7984 OZ6HV, Paul E. Holm, Drosselvej 25, Struer, 

lokal.

8014 OZ1GO, A. Klint Jørgensen, Østergade 9, 
Horsens, lokal.

8092 OZ1BE, Bent Jensen, vær. 561/62, Nørreallé 75, 
København Ø, lokal.

8118 E. Rasmussen, Troldkjærvej 30, Rødovre, 
Vanløse, ex København Ø.

8155 Svend Ajstrup, Bøgeallé 2, Hasseris, Ålborg, 
ex København NV.

8266 Eivind J. Jørgensen, Strandgade 1, st. tv., 
Helsingør, lokal.

8358 E. Vestergaard Jensen, Baunevej 15, Thisted, 
lokal.

8365 B. Aa. Toksvig, Kalø landbrugsskole, Rønde, 
ex Kibæk.
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Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig) 

Giro-konto: 22116.

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, tlf. 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof). 
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 
15, Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, 
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63, 
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ7EU, Poul Størner, Hulbergsallé 8, Søborg, tlf. 
98 05 41.
OZ2MI, Fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. 85 31 44.
OZ5GB, B. Bruun, Kattehalevej 7, Birkerød, tlf. 8136 06. 
OZ6RL, U. J. Krarup, Carl Baggers Allé 35, Fruens 
Bøge. Tlf. (09) 13 33 53.
OZ5LD, Leo Dam, Hald Ege, Viborg.
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67. 
OZ2KH, Kr. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4. 
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111, (aften) 7652. (Landsafdelingsledre).

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

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

Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn S., tlf. Amager 3664 v.

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 
Afleveret til postvæsenet den 15. juli 1962.
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