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Hvilken modulationsart på VHF? 
-er FM, PM, AM, ESB eller DSB bedst?

Af OZ6NF, Gunner Juul-Nyholm.

Er det i virkeligheden helt forkert, at 
AM er den foretrukne modulationsart på 
vore VHF/UHF-bånd? Kunne vi, ved at 
gå ind for en anden modulationsart, for
øge vore stationers rækkevidde og/eller 
gøre dem behageligere at arbejde med, 
uden at det behøvede at blive dyrere?

Overskriften vil jo nok af inkarnerede CW- 
mennesker blive besvaret med: Nej! Men det 
synes, som om spørgsmålet har været gen
stand for en del diskussion blandt de øvrige 
amatører, som befærder vore VHF/UHF 
bånd.

Nu er det jo således, at skal man udnytte 
en bestemt modulationsart helt til bunds, 
skal begge de to korresponderende stationers 
grej være specielt lagt an på den anvendte 
modulationsart, så derfor vil de fleste være 
nødt til at vælge, hvilken de vil gå ind for. 
Men selv om man rendyrker en bestemt, har 
hver enkelt forskellige fordele, f. eks. række
viddemæssigt, betjeningsmæssigt eller BCI/ 
TVI-mæssigt, men også forskellige mangler, 
idet der bl. a. er stor forskel på det nødven
dige opbud af udstyr på sender- eller mod
tagesiden fra den ene til den anden modula
tionsart.

Har man på sin station udstyr, som er an
vendeligt, om end ikke beregnet, til en vis 
modulation, får man sjældent mere end et 
halvgodt resultat ud af det. Så hvis man mod
tager en FM-moduleret station på en AM- 
modtager med halvdårlig kvalitet, må man 
ikke deraf slutte, at FM er noget bras, der

ikke kan bruges til noget ordentligt! Havde 
modtageren været en rendyrket FM-modta- 
ger, kunne kvaliteten jo måske være fb. Det 
går jo for det meste ganske udmærket rent 
teknisk på FM-radiofonibåndet! Næh, vi bli
ver nødt til at tage hver modulationsart for 
sig og kigge på fordele og mangler. Så vil vi 
til sidst sammenligne vore resultater.

FM, PM
Ved frekvensmodulation fremkommer mo

dulationen ved, at bærebølgens øjeblikkelige 
frekvens ændres i takt med modulationsfre
kvensen, og styrkevariationerne i modulatio
nen bestemmer, hvor meget bærebølgen svin
ger omkring middelfrekvensen. Lad os anta
ge, at vor sendefrekvens er 144,100 MHz. Her 
vil vor bærebølge være, når der ikke modu
leres. Hvis vi nu modulerer med 1000 Hz, vil 
bærebølgen svinge frem og tilbage omkring 
144,100 MHz 1000 gange i sekundet, og hvis 
styrken af de 1000 Hz holdes konstant, vil 
bærebølgen svinge lige langt ud til hver side 
hver gang, f. eks. til 144,090 og 144,110 MHz. 
Man siger da, at bærebølgens, eller signalets, 
frekvenssving er 10 kHz.

Akkurat det samme ville ske ved en fase
moduleret (PM) sender. Men nu kommer for
skellen mellem FM og PM. Hvis vi uden at 
røre styrkekontrollen nogen steder forøger 
modulationsfrekvensen til 3000 Hz, bliver 
FM-senderens „sving“ stadig 10 kHz, men 
PM-senderens sving er vokset til 30 kHz, alt
så proportionalt med modulationsfrekvensen.
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Her ligger faktisk den eneste forskel mellem 
FM og PM. De to modulationsarter er altså 
meget nær ens, og de er næsten lige effek
tive. Vi skal senere finde ud af, hvilken der 
er mest effektiv.

Hvis vi nu i stedet for at ændre modula
tionsfrekvensen havde forøget styrken af 
modulationssignalet, ville svinget vokse pro
portionalt hermed. — Jamen, vil det sige, at 
man bare kan blive ved at modulere kraf
tigere og kraftigere, uden at vi overmodule
rer? Ja, faktisk. Men senderens modulator 
sætter en vis grænse for hvor store frekvens
sving, den kan frembringe uden forvræng
ning, så en grænse findes alligevel. Med vel
konstruerede modulationskredsløb kan det 
i praksis lade sig gøre at få frekvenssving op 
til 20 gange modulationsfrekvensen, uden at 
forvrængningen bliver for stor.

Ved AM har man modulationsgraden som 
mål for modulationens styrke, og 100 '% må 
ikke under nogen omstændigheder overskri
des. Ved FM og PM anvender man som mål 
for modulationens styrke forholdet mellem 
frekvenssvinget og modulationsfrekvensen, 
dette forhold kaldes modulationsindexet m. 
Man kan altså skrive

hvor Δf  (udtales: delta-f) er frekvenssvinget, 
og f mod er modulationsfrekvensen. De skal 
regnes i samme enhed, altså enten Hz eller 
kHz. For vort første eksempel bliver således 
m = 10. Da vi modulerede med 3000 Hz, blev 
ved PM stadig m = 10, men ved FM m = 
3,33. Man kan derfor også forklare forskel
len mellem PM og FM ved at sige, at ved PM 
er modulationsindexet uafhængig af modula
tionsfrekvensen, medens det ved FM er om
vendt proportionalt hermed.

Man kan vise, at hvis man modulerer en 
PM-sender til et m mindre end een, er det 
meget vanskeligt at opdage nogen forskel 
mellem signalet og signalet fra en AM-sender 
moduleret til en modulationsgrad lig med 
PM-senderens modulationsindex. Det vil sige, 
at for m op til een er det ingen fordel at høre 
ved PM i forhold til AM, men da PM-sende
rens signal ikke varierer i styrke, laver den 
meget mindre BCI end AM-signalet. — An
vender man større m end een, svarer det 
øjensynligt til en kraftigere modulation end 
100 % ved AM, men det kan kun udnyttes, 
dersom man bruger en decideret PM-modta- 
ger.

En PM eller FM sender er oftest billigere 
at lave end en AM sender til samme effekt, 
fordi modulationen frembringes med en

spænding ført til oscillatoren eller en fase- 
modulator umiddelbart herefter. Man sparer 
således den store LF-forstærker med dens 
strømforsyning, og da PA-røret i senderen 
kan køre med telegrafi-data, kan man med 
det samme rør få mere effekt ud i antennen 
ved PM og FM end ved AM. Til gengæld bli
ver modtageren noget speciel.

Jeg tror, at de fleste amatører véd sådan 
nogenlunde, hvorledes en FM-modtager er 
indrettet. Det særlige ved den er, at den har 
en frekvensdetektor, d. v. s. en detektor, som 
giver en udgangsspænding, hvis man ændrer 
frekvensen (og hermed fasen) af signalet til 
detektoren. Men også på flere andre punkter 
er modtageren anderledes end en AM-mod- 
tager. — Da vi kun er interesseret i output 
fra detektoren, når et signals frekvens eller 
fase ændres, kan vi indkorporere en begræn
ser, som fjerner støjimpulser og andre AM- 
lignende forstyrrelser fra signalet. Det ville 
ikke have været nødvendigt med en begræn
ser, hvis detektoren kun  var følsom for fase
eller frekvensændringer, men den undertryk
ker kun AM-signaler til en vis grad, og end
da kun, når signalet ligger lige bestemt på 
detektorens frekvens. Så derfor sætter man 
en begrænser foran detektoren.

En FM-modtagers båndbredde er større 
end AM-modtagerens. En AM-modtager skal 
normalt være dobbelt så bred som det LF- 
område, man er interesseret i, det vil ved 
tale være ca. 300—3000 Hz, og AM-modtage
rens bredde er altså ca. 6 kHz. En FM-mod
tager skal være så bred, at hele det frekvens
område, bærebølgen varierer over under 
modulationen, kommer igennem til detek
toren, for ellers får man forvrænget sig
nalet groft. En FM-modtager kan derfor 
ikke modtage signaler med større frekvens- 
sving end dens halve båndbredde, og her har 
vi årsagen til, at mange amatører med NFM 
(smalbånds-FM, d. v. s. FM med modulations
index omkring een) har fået bedre læselig
hedsrapporter, når de skruede ned for svin
get! (Det gælder nemlig også, når NFM eller 
FM „flanke“-modtages på en AM-rx!) Hvis 
man vil modtage et FM eller PM signal, hvor 
svinget kan gå helt op til ± 30 kHz, må mod
tageren altså have en båndbredde på 60 kHz 
eller mere.

Én fordel ser vi straks ved en modtager 
specielt til FM og PM: Alle former for im
pulsstøj, som f. eks. tændingsstøj, bliver me
get mindre generende. Sådanne støjimpulser 
bliver jo overlejret det signal, man modtager, 
men på grund af begrænseren før detektoren, 
som klipper signalet, så al AM på det for-
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svinder, klippes også støjimpulserne af, og 
skulle således ikke nå detektoren. Skulle de 
alligevel nå derhen, så er de da i hvert fald 
reduceret svarende til højst 100 °/o ampli
tudemodulation af signalet. Men har vi nu 
anvendt et modulationsindex på 20, vil de
tektoren give 20 gange så meget LF-output 
fra signalets frekvens- eller fasemodulation 
som fra støjimpulserne, der jo svarer til mo
dulationsgraden een ved 100 % modulation, 
eller modulationsindexet een, hvis man op
fatter signalet overlejret med støj som et 
FM/PM signal.

Også interferens fra stationer tæt ved den 
aflyttede bliver meget mindre generende på 
en FM/PM modtager. Frekvens- eller fase- 
detektorprincippet har nemlig den meget ka
rakteristiske egenskab, at hvis man modtager 
to signaler samtidig, bliver det det kraftig
ste, der helt bestemmer farten; det andet 
kan slet ikke gøre sig gældende og høres der
for næsten ikke. Fænomenet kaldes „cap- 
ture“-effekten, netop fordi detektoren lige
som fanges af det kraftigste signal. Dette 
forhold er skyld i endnu en af FM-modtage- 
rens fordele, nemlig at den oftest vil være 
følsommere end en AM-modtager, med sam
me støjtal endda. Jo, for antager vi, at der 
ikke kommer noget signal ind i modtageren, 
er det eneste „signal“, der når detektoren, 
modtagerens egenstøj. Man kan ad matema
tisk vej vise, at dette støj signal kan opfattes 
som et signal, der ligger lige i midten af MF- 
kurven, og da der ikke er andre, kraftigere

signaler, vil man få LF fra detektoren hid
rørende fra støjen. Men kommer der nu et 
ydre signal, som er blot lidt kraftigere, vil 
støjen på grund af capture-effekten blive un
dertrykt og kan i praksis helt forsvinde, når 
det ydre signal bliver lidt kraftigere. Det 
pudsige er, at støjen undertrykkes forholds
vis meget mere, end det ydre signal er kraf
tigere end støjen.

Se på fig. 1. Der har jeg tegnet nogle kur
ver, der viser, hvor meget LF, der kommer 
ud af en AM-modtager og en PM-modtager, 
når der tilføres et vist ydre signal, som her 
tages fra en målesender. For hver modtager 
er tegnet to kurver, nemlig med og uden mo
dulation. Kurverne med modulation er ka
rakteristiske for den gennemsnitlige LF fra 
modtagerne, og kurverne uden mod. viser 
modtagernes egenstøj, eller hvor meget den 
er undertrykt af signalet. Man ser forresten 
tydeligt, at AVC’en begynder at virke i AM- 
rx’en ved 0,5 μV! For at gøre alle skeptiske 
tanker til skamme på forhånd, så er kurver
ne målt punkt for punkt på to kommercielle 
modtagere.

De fuldt optrukne kurver for AM-modta
ger en taler vist for sig selv. Signal/støj-for
holdet (SNR), som er den lodrette afstand 
mellem dem, ses at blive større, jo større 
signalet på antenneklemmerne bliver. Støjen 
er næsten konstant, indtil AVC’en begynder 
at virke. Derefter bliver så LF-outputtet næ
sten konstant.

Med PM-modtageren er det noget lignende,
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men det ses, at på det første stykke falder 
støjen forbavsende brat. Ved 0,15 μV har vi
10,5 dBQ (10,5 dB støjundertrykkelse, på en
gelsk: noise-quieting, eller kort: Quieting. 
Derfor 10,5 dBQ). Forøger vi antennesigna
let 6 dB til 0,3 μV, får vi en quieting på 24,5 
dBQ eller et fald i støjen på 14 dB! Det er på 
grund af capture-effekten. — Den pågælden
de PM-modtager var lavet med så megen for
stærkning før begrænseren, at modtagerens 
egenstøj blev forstærket nok til, at også den
ne blev klippet. Det giver for det første den 
største capture-effekt, og for det andet vil 
styrken af det LF-signal, der kommer ud af 
detektoren, være helt konstant, når signalet 
har undertrykt støjen en 30 dB eller så. Man 
behøver derfor ikke AVC på en FM-modta
ger, alle signaler vil blive gengivet i højtta
leren med en styrke, der udelukkende svarer 
til deres frekvenssving. Dette er en stor be
tjeningsmæssig behagelighed. Til gengæld vil 
dens egenstøj komme med næsten samme 
styrke, når signalet forsvinder, og kommer
cielle FM-modtagere, som f. eks. til Taxa
radio, er derfor altid forsynet med et squelch- 
kredsløb til at lukke modtageren, når der 
ikke er noget signal.

Kvintessensen af det ovenstående bliver, 
som det fremgår af kurverne, at et vist SNR 
nås hurtigere på en FM-modtager end på en 
AM-modtager, forskellen er her ved 10 dB 
SNR: 11,2 dB; og ved 20 dB SNR: 15,8 dB. 
PM-modtageren er altså væsentlig følsom
mere end AM-ditto. Det svarer faktisk til, at 
hvor man med AM-modtageren modtager et 
signal med 20 dB SNR, kunne man modtage 
et PM-signal med m omkring 6—7 på den 
PM-modtager også med 20 dB SNR, selvom 
PM-senderen kun gav 1/10—1/30 af AM- 
senderens effekt ud i antennen!! Hvad kunne 
det så ikke blive til i rækkevidde, om den 
senders PA-trin blev kørt med telegrafi-data 
og PM?

På fig. 2 har jeg tegnet kurver, der viser 
afstanden mellem kurverne med og uden 
mod., eller med andre ord, det SNR man får 
ved forskellige signalspændinger med de to 
modtagere fra fig. 1. Her ser man måske 
endnu tydeligere PM-modtagerens overlegen
hed.

Hidtil har jeg omtalt FM og PM i flæng. I 
virkeligheden er det jo det samme, så længe 
man ikke ændrer modulationsfrekvensen. 
Men PM er at foretrække frem for FM, hvil
ket jeg nu skal vise.

Lad os tage modtagersiden først. Detekto
ren giver et LF-output, der er proportionalt 
med frekvenssvinget, men uafhængigt af mo

dulationsindexet. Detekterer vi et FM-signal, 
vil modulationen derfor uden videre blive 
gengivet korrekt af detektoren. Detekterer vi 
et PM-signal, hvor frekvenssvinget er pro
portionalt med modulationsfrekvensen, vil 
også outputtet være prop. med modulations
frekvensen, og dette må vi korrigere for ved 
ét eller andet sted i LF-delen af modtageren 
at indføre en tonekorrektion, den såkaldte 
„efterbetoning" eller „deemphasis", som 
dæmper LF-signalet, jo højere dette er i fre
kvens. Derefter vil modulationen lyde kor
rekt. Men hvis nu signalet er svagt, og stø
jen derfor ikke er helt undertrykt, så vil stø
jen, hvis frekvensfordeling før var en vand
ret kurve, nu få en skrå ditto, således at 
netop halvdelen af den bliver tilbage. Den 
er altså ved deemphasis blevet reduceret med 
3 dB, og SNR følgelig forbedret med op til 
3 dB. Derfor byder PM modtagermæssigt en 
fordel over FM.

Også på sendersiden gælder det, at PM er 
fordelagtigere til amatørbrug end FM. Man 
kan lave FM og PM på to måder: Man kan 
enten modulere sin oscillator direkte, og får 
da FM, eller PM, hvis man har indført en 
tonekorrektion i mikrofonforstærkeren sva
rende til den modsatte af den i modtageren 
indførte deemphasis, altså en hævning af de 
høje toner, også kaldet „preemphasis". Ved 
denne metode kan man opnå meget store 
værdier for m, op til 50 er muligt, men kun 
hvis oscillatoren ikke er krystalstyret. For 
så kan man jo ikke flytte dens frekvens no
get særligt.

Da må man ty til den anden metode, hvor 
man indsætter en fasemodulator umiddelbart 
efter oscillatoren. I denne dannes PM, eller 
hvis man indfører en dæmpning af modula
tionen prop. med frekvensen, FM. Hvis man 
er heldig, kan man opnå m større end 10 
uden særlig forvrængning med et simpelt 
modulatorkredsløb, medens man med en 
Crosby-modulator, som f. eks. beskrevet på 
s. 200 i den nye håndbog, skulle kunne kom
me op på m = 15 uden større vanskelighe
der. Jeg har her stiltiende forudsat 24 ganges 
frekvensmultiplikation, d. v. s. man bruger 
et 8 MHz krystal for 2 meter. Starter man på 
24 MHz i stedet for 8 MHz i 2 m-tx’en, kan 
man kun få 1/3 af det nævnte m.

Det er altså inden for mulighedernes græn
se at få et frekvenssving op til ca. 30 kHz på 
2 meter, og det er det højeste, licensen tilla
der. Anvendelsen af fasemodulatoren i ste
det for modulation af oscillatoren har yder
ligere den fordel, at man ved overstyring af 
den ikke breder sig horribelt ud til begge si
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Fig. 2.

der af båndet, og faren for at ødelægge en 
contest for naboamatørerne er således min
dre. (Jeg tror, at nogle få københavnske ama
tører burde gå over til PM!).

PM er altså bedre end FM, fordi: Op til 3 
dB bedre modtagning ved svage signaler, — 
muliggør krystalstyring af senderen, — for
hindrer grov, omend utilsigtet forstyrrelse på 
nabofrekvenser ved overstyring.

Både PM og FM er bedre end AM, fordi: 
Man kan modtage svagere signaler på en 
PM/FM-modtager end på en AM-modtager 
med samme støjtal, tændings- og anden støj 
bliver effektivt reduceret, senderen bliver 
billigere. Kort sagt: En PM-station vil i for
hold til en AM-station give større rækkevid
de i forhold til prisen.

ESB.
Enkelt sidebånds signaler adskiller sig som 

bekendt fra AM-signaler ved at have smidt 
AM-signalets bærebølge og ene sidebånd 
væk, så kun det andet sidebånd er tilbage. 
Det er også nok, da det ved passende detek- 
tion kan overføre modulationen. Man kan 
vise, at med samme størrelse PA-rør i sen
deren kan man få et 8 gange (9 dB) større 
sidebåndseffekt fra ESB-senderen end fra 
AM-senderen. Hvis modtageren er beregnet 
til modtagning af ESB, d. v. s. har en bånd
bredde på ca. 3 kHz, kan disse 9 dB bibehol
des som ren gevinst. Hvis den er en modta
ger af alm .type, som jo fortrinsvis er bereg
net for AM, og dens båndbredde er 6 kHz,

falder gevinsten til 6 dB. Modtagning af ESB 
stiller store krav til modtagerens frekvens
stabilitet, idet frekvensdriften nødigt må 
være mere end 1 kHz pr. time. Det er fak
tisk slet ikke let at lave en så stabil VHF- 
modtager!

ESB-senderen er væsentlig mere komplice
ret at lave end både AM- og PM-senderen. 
Den er derfor nok dyrere, og udgiften til 
exciteren vil nok være den største del, så det 
nytter ikke meget at sige, at man vil nøjes 
med noget mindre effekt. Det er dog nok 
muligt, at en 150 W AM-sender, der skal 
kunne række lige så langt, altså være de 9 
dB kraftigere, koster lige så meget som en 
150/8 = 19 W ESB-sender. Altså: ESB kontra 
AM: Regnet i km pr. krone vil en ESB-sta- 
tion nok koste eller række det samme som 
en AM-station. Noget andet er, at licensbe
stemmelserne vist giver mulighed for et 
kraftigere ESB-signal end AM-signal, og man 
derfor kan nå længere med ESB, hvis man 
udnytter licensens effektgrænse. — ESB- 
modtagningen stiller større krav til modta
geren, som derved bliver vanskeligere at 
lave.

DSB.
Ved DSB har man kun fjernet AM-signa- 

lets bærebølge, men beholdt begge sidebånd. 
— DSB kan modtages på en modtager, hvis 
MF-kurves sider er meget stejle, så det ene 
sidebånd kan skæres væk før detekteringen, 
der sker v. h. a. BFO’en ligesom ved ESB.
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Man har derfor samme vanskeligheder med 
frekvensstabiliteten som nævnt under ESB. 
Men man kan også lave sig en ren „synkro- 
dyn“-modtager, og da vil ESB være mindst 
ligeså effektivt som ESB, med den stations
tæthed vi for øjeblikket har på 2 m og 70 cm, 
hvor der ikke er mangel på plads på skalaen. 
Godt nok har hvert sidebånd kun den halve 
størrelse af ESB-senderens for samme effekt 
(d. v. s. man har kun vundet 6 dB i forhold 
til AM mod ESB’s 9 dB), men i synkrodyn- 
modtageren kan man vinde ekstra 3 dB ved 
DSB, fordi den udnytter, at de to sidebånd 
er ens. Herved står altså ESB og DSB lige. 
Men skulle vi komme ud for det udbredelses
fænomen, der hedder selektiv fading, er DSB 
at foretrække, fordi man da altid har det 
ene sidebånd at lytte på, hvis det andet skulle 
fade ud. — Modtagerens virkemåde er i grove 
træk den, at den lægger sin BFO-frekvens 
nøjagtig midt imellem de to sidebånd ved at 
sammenligne disse, og derved fremkommer 
en detektor, der er alle andre detektorer 
overlegen til AM og DSB, ja for den sags 
skyld også til ESB og CW, selv om man her 
ikke har to sidebånd at sammenligne. PM og 
FM modtages ligeledes fint, hvis modulati
onsindexet ikke er større end een, d. v. s. det 
er smalbånds-PM og FM (NPM, NFM). Det 
er faktisk synd, at den modtagertype ikke er 
mere udbredt! Rent elektrisk er princippet 
meget nær det samme som en exciter til ESB 
efter fasemetoden, blot putter man signalet 
den modsatte vej igennem. (Findes der ikke 
en snedig mand, der kan lave en ESB- eller 
DSB-transceiver på denne måde? Den bliver 
jo ret billig). — Rent betjeningsmæssigt er 
synkrodynmodtageren også at foretrække 
frem for en alm. ESB- eller DSB-modtager, 
for da detektoren selv sørger for, at BFO’en 
ligger rigtigt, skal man altså blot tune mod-

RETTELSE 
Månedens konstruktion — august.

I min artikel „En trebånds amatørsender 
for CW“ er der en fejl i diagrammet side 230. 
Det er i nøglekredsløbet til oscillatorrøret 
yderst til venstre, hvor gitteraflederen på 50 
kohm er vist lagt til stel, denne stelforbin
delse skal ikke være der, da blokerings
spændingen så vil blive kortsluttet, så man 
ikke kan nøgle!

vy 73 de OZ3LT 
Lars Sottrup Jensen

Tag hellere OZ for august frem med det samme 
og indfør rettelsen, for du har sikkert glemt denne 
notits, når du engang får brug for diagrammet!

tageren ind omkring den rigtige frekvens. Så 
sørger indtrækkeren for resten!

Senderen bliver ikke vanskeligere at lave 
end en AM-sender, man skal bruge de sam
me ting, som f. eks. den store modulations
forstærker. Dog har man set visse former for 
skærmgittermodulation anvendt, således at 
PA-trinet, det skal her være et push-pull 
trin, kører som balanceret modulator. Men 
hvilken metode er jo op til dig selv. — Men 
altså: DSB kontra AM: Praktisk talt samme 
sender for samme effekt i begge tilfælde. 
Dersom der anvendes en synkrodynmodtager, 
fås en 9 dB gevinst ved modtagningen, ellers 
„kun“ 6 dB.

Det kunne være interessant at ordne de 
omtalte modulationsarter i række efter effek
tivitet, når vi forudsætter, at alle senderne 
har samme input-effekt, og at modtagerne er 
specielt egnede til den pågældende modula
tionsart: Da vi sammenligner med AM, sæt
ter vi den i den ene ende af skalaen. Der
efter kommer ESB og DSB. De står lige und
tagen i simpelhed. Dér er DSB vist ESB over
legen på trods af, at modtageren er så spe
ciel. Vi sætter: AM/ESB DSB. FM og PM kan 
begge ,når man udnytter licensbestemmelser
nes grænse for frekvenssving, give en gevinst 
over AM på 10—15 dB. Da ESB og DSB kun 
kunne give 9 dB, kommer FM og PM efter 
DSB. Altså: AM/ESB/DSB/PM/PM.

Konklusionen er altså, at PM er den for
delagtigste modulationsart, dersom man skal 
vælge én at gå virkelig ind for. Nu vil det jo 
være fjollet at sælge sig helt til kun een af 
dem (som f. eks. AM, som de fleste 2 m og 
70 cm folk har gjort!), så det endelige valg 
kan først træffes, når man nærmere har 
sammenlignet de nødvendige forandringer på 
stationen, med hvad man allerede har. Men 
mere herom i næste OZ. *

Fra redaktionen.
I dette nummer bringer vi så „Månedens 

konstruktion" nr. 3. Ikke netop en begynder
konstruktion, men en modtager konstrueret 
efter moderne, sunde principper.

Forresten synes denne lille konkurrence at 
tegne til at blive en virkelig succes, selvom 
vi startede den på et uheldigt tidspunkt, lige 
før ferien. Nu kommer bidragene for alvor 
ind, og OZ’s læsere kan glæde sig til mange 
fortræffelige konstruktioner. Nu, da det går 
så godt, nænner vi ikke at lukke for tilgan
gen, så vi tager en måned til.

RED.
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Kombineret morsetræner-nøgle
Af OZIOD, Ole Kiilerich.*)

Da jeg begyndte at træne morse, måtte jeg 
først tilslutte et væld af ledninger med og 
uden bananstik fra en lille transistordrevet 
svingningskreds til henholdsvis telefon, nøgle 
og batteri, før jeg kunne få noget at høre. 
Sådan noget roderi er jo ikke til at holde ud 
i længden, og jeg konstruerede derfor følgen
de nøgle-svingningskreds. Nøglen er, som det 
ses af arbejdstegningerne, lavet af dele fra 
en gammel BCL-spille. Armen dannes af to 
stykker vinkelmessing, som er loddet sammen 
over et gasapparat, og de to hule støtter, som 
holder armen, har vist engang været pynte
lister omkring en højttaler (fig. 4). Konstruk
tionen kan blive meget robust og er samtidig 
yderst billig, og det er mit håb, at mange, 
som hidtil er veget tilbage for morsetrænin- 
gen, vil komme igang på egen hånd.

Kassen, som nøglen er bygget op over, buk
kes af 1,5 mm aluminiumsplade. Den er så 
stiv i opbygningen, at man ikke behøver at 
skrue den sammen. Hjørner og de fire lod
rette kanter files og bankes runde (alumini
um er jo et sejgt materiale), så sammenføj
ningerne forsvinder, og den kan eventuelt 
slibes med ståluld og lakeres.

Kontaktstedet K’s nederste del består af en 
bøsning, som er isoleret fra stellet. Bøsningen 
er lukket med en kobberpinol, som passer 
stramt i bøsningen. Kan en sådan ikke skaf
fes, kan man selvfølgelig ofre et bananstik 
ved at skære det over på et passende sted. 
Man må Være meget omhyggelig, når kon
taktstedet laves. Det gælder om at få kon
taktfladerne så glatte og plane som muligt 
og sørge for, at hele fladen danner kontakt. 
Egentlig skulle K laves af sølv, som ikke iltes, 
men i det år, jeg nu har haft og flittigt be
nyttet apparatet, har det kun været nødven
digt at rense det een gang.

Armen holdes i stilling af skruerne Si og 
S2. Si er fast, den anden er stilbar. Lejet 
mellem armens akse og de to skruer kan bo
res ud med et alm. maskinbor.

Fjedrene F1 og F2 holdes på plads af ialt 
fire skruer. Der kan kun stilles på F2 ved 
drejning af S3, idet møtrikken M er loddet 
fast på armen. Det øverste af fjederen F2 er 
så lukket med en pålimet skive. F2 skal selv
følgelig yde et større tryk end F1.

Ved drejning på stopperen S kan luftgabet 
i kontaktstedet varieres. Hvis S ikke går for 
stramt, klares dette uden at vende bunden i 
*) Ved Hegnet 6, Rungsted Kyst.

vejret på apparatet. Der er skåret gevind til 
S i aluminiumskassen, og dette gøres med 
selve skruen S.

Fig. 1.

Fig. 3.

Det var den ydre opbygning.
Selvfølgelig er det de færreste, som kan 

skaffe de her brugte dele, men dette skal 
også kun tjene som et eksempel, en masse 
andet kan bruges til en anden model.

Inde i kassen findes en svingningskreds 
bestykket med 1 stk. OC71, et 4,5 V batteri 
og en vippeomskifter TS 8827, og de eneste 
udgange er bøsningerne B1 og B2. Når om
skifteren står i stilling I, kan man sætte et 
par hovedtelefoner over bøsningerne og be
nytte apparatet som morsetræner. Tonen er 
så kraftig, at telefonerne kan lægges på et 
bord, og flere kan således lytte på een gang. 
I stilling II er oscillatoren skudt helt ud, og 
de to bøsninger står nu i forbindelse med 
hvert sit kontaktsted, og træneren er blevet 
til en almindelig nøgle.

Oscillatoren bygges stift op omkring K og 
vippeomskifteren, og den behøver da ingen 
yderligere støtte. Gamle kondensatorer er her 
fortræffelige, og værdierne på konds. og mod
stande er ikke kritiske.

Man kan lave en batteriholder eller sætte 
bund i kassen for at holde batteriet på plads, 
eller man kan også, som jeg har gjort det,
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Forpladegreb og skuffegreb. 

Af OZ5NU.

Fig. 2.

Når man under eksperimenter eller ved evt. op
ståede fejl skal lempe sin modtager eller sender ud 
af sin dertil hørende kasse, så kan man for at lette 
ind- og udtagning anvende de i handelen værende 
skuffegreb. Disse greb, som iøvrigt fås i et utal af 
varianter, er ikke ret dyre, men det er dog billigere 
at lave dem selv, hvis man ellers har det fornødne 
værktøj til formålet, og det er ikke meget, der 
kræves.

Den nok nemm'este måde at lave et greb på, er at 
bruge et stykke fladjern, som (i 2 eksemplarer) buk
kes som vist i fig. 1, hvorefter der bores et pas
sende hul i hver ende af grebet for isætning af 
skrue igennem grebet og forpladen. Hertil kræves 
således kun en nedstryger til at oversave hånd
jernet til ønsket længde samt en boremaskine med 
bor til at bore de ønskede huller i enderne af bånd
jernet, samt en skruestik til at bukke båndjer- 
net i.

Sagen stiller sig straks lidt vanskeligere, hvis man 
f. eks. ønsker at lave sine greb af metalrør, idet 
man jo så skal anvende en dertil egnet størrelse 
snittap til skæring af gevind et stykke ind i røret. 
Bukningen kan dog også volde kvaler, idet man 
normalt må fylde røret med sand, stampe det godt 
sammen ved bankning og lukke røret i begge ender, 
således at røret ikke klemmes fladt i bukkestedet 
(fig. 2). En anden løsning er at vikle isolerbånd 
stramt om bukkestedet, hvilket styrker røret på 
dette sted.

En tredie metode er at bruge rundjern, som der 
almindeligvis ingen vanskeligheder er med at buk
ke, men her skal gevindet ligge uden på et stykke 
af rundjernet, hvilket jo altså kræver en dertil 
egnet klup og bakke for skæringen — yderligere

sætter man gerne en skive mellem chassisforplade 
og greb, hvilket forstærker grebet yderligere.

Den mest anvendte skrue- og møtrikstørrelse, 
som har været anvendt her på stationen til for
målet, er 3/16”, og man skal ikke gå længere ned, 
for så risikerer man bare at komme til at stå med 
de tomme greb i hænderne og måske et par maste 
tæer — men selv om stationen er stor og tung, skal 
man heller ikke gå væsentlig højere, for slutresul
tatet kan jo nemt komme til at se for drabeligt ud.

Derudover kan man jo, alt efter evner og kunst
nerisk sans, udføre sine greb i forskellige faconer.

Hvad der også lige må siges er, at man skal søge 
at finde det rette sted på forpladen for placering af 
grebene, og der har jeg almindeligvis fulgt den 
regel, at chassis og evt. chassisstøtte tangerer gre
bet som vist i fig. 4, hvorved vægtfordelingen over 
grebene almindeligvis bliver den bedst mulige.

Morsetræner-nøgle
pakke det ind i papir (fig. 3), så det sidder 
let i spænd i kassen og iøvrigt holdes på 
plads af ledningen fra K til B2. Ved normalt 
brug skal batteriet kunne holde langt over 
et år.

Diagrammet (fig. 5) er vist nok taget fra et 
gammelt OZ. Vil systemet ikke svinge, er 
spolen nok viklet for lille. Punkterne A, B, 
C og D forbindes med de tilsvarende på vip- 
pomskifteren, og desuden forbindes A med E 
og D med F.

Fig. 6.

Nøglearmen og kassen er ikke isoleret, og 
ved nøgling i anoden kan dette nok blive et 
problem, hvis man da ikke anvender relæer, 
men ved styregitternøgling, hvor man kan 
sætte mange kiloohm mellem nøgle og nega
tiv spændingsgiver, er nøglen sikker nok.

Har man en hovedtelefon med stor selv
induktion, kan man klare sig med diagram
met fig. 6. Jeg må dog tilføje, at denne op
stilling har voldt ugelange kvaler for mange, 
så brug i så tilfælde fig. 5. Så er du sikker på 
at få lyd med det samme. *
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Amatør-dobbeltsuper for de 5 
amatørbånd 10-80 meter

Af B. Pedersen, OZ1BP.

Nærværende konstruktion har nærmest 
adresse til de amatører, der ønsker sig en 
god, brugelig stationsmodtager, der „kan det 
hele“, d. v. s. dække alle bånd fra 10—80 
meter, tage såvel AM som ESB og til nød 
også CW, til det sidste er den dog ikke det 
ideelle, men den er dog nok noget bedre end 
den gængse 1600/110 kHz dobbeltsuper.

Tanken med at bygge modtageren var da 
også oprindeligt den at berige stationen med 
en modtager, som altid var køreklar, og som 
det ikke var tanken at eksperimentere med.

At bygge amatørmodtager er jo i det store 
og hele et spørgsmål om kompromis, man må 
gerne vælge imellem flere muligheder, det 
er jo ikke let, for ikke at sige helt umuligt 
at opfylde alle krav, og man må da træffe 
et valg med på den ene side de fordele, val
get giver, og på den anden side må man tage 
ulemper eller mangler med.

ligt små tolerancer. Det er altså en dobbelt
super med en variabel oscillator, der ikke 
skal skiftes, når man skifter område, hvilket 
gør det lettere med henblik på frekvenssta
bilitet og frekvenskalibrering. Selve grund
modtageren bestryger området 2—3 MHz, 
dette er gjort for at få hele 10 meter båndet 
med på en ikke for kostbar måde, på den an
den side kan man jo have noget større spille
rum ved valget af krystaller til de noget 
smallere bånd, man er ikke absolut bundet 
til de størrelser, jeg har anvendt.

Der findes kommercielle modtagere, der 
anvender et noget lignende princip, men med 
smallere bånd for grundmodtageren, f. eks. 
100 kHz, men så må man til gengæld anskaffe 
flere converterkrystaller for at opnå en så 
stor båndspredning. I min modtager har jeg 
opnået en ganske god båndspredning med en

I det foreliggende tilfælde valgte jeg dob- 
beltsuperen, men i stedet for at købe en fa
briksfremstillet spolecentral, valgte jeg at 
fremstille spolerne selv, idet man jo ikke kan 
købe en central til formålet i handelen. Det 
gør jo foretagendet noget billigere, men til 
gengæld må man anskaffe krystaller til con- 
verterdelen, alt afhængigt af, hvor mange 
bånd man vil have med. Krystaller kan jo 
fås til overkommelige penge, og man behø
ver jo ikke absolut at købe disse med sær-

MP-skala, som yderligere er forsynet med en 
finindstillingsknap (udveksling 1:9). Det kan 
måske blive vanskeligt helt at kopiere mod
tageren, idet bl. a. drejekondensatoren (To
rotor RKN 195) ikke fremstilles mere, og det 
kan vel også blive vanskeligt at få fat i en 
MP-skala, men måske kan der i modtageren 
være enkelte tips, som den selvbyggende 
amatør kan anvende i sin konstruktion. Hvis 
der er det, ja så er OZ’s kostbare spalteplads 
næppe spildt.
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Diagrammet:
HF-røret er et 6BA6. EF 85 havde måske 

været bedre på de højere frekvenser. For
kredsen kan efterjusteres med en trimmer 
på 30 pF, som er ført frem til forpladen. Ano
dekredsen er fast afstemt i båndmidte. Kreds
impedansen er lav (stort C, lille L). Det gør 
modtagerens HF-trin bomstabilt, forstærk
ningen er fuldt ud tilstrækkelig, og mon 
ikke det kan være en fordel, at røret kan 
køre med fulde data uden tendens til ustabi
litet, det er således ikke engang nødvendigt 
at skrue ned for HF-forstærkningen, når man 
har AVC på, selv ved modtagning af ESB- 
signaler (når man vel at mærke ikke samti
dig overstyrer sin produkt-detektor, men 
herom senere). Alt i alt ville jeg mene, at 
dette kan være medvirkende til at forbedre 
på forholdet krydsmodulation. Et lignende 
princip anvendes iøvrigt i en Collins modta
ger.

1. oscillator er en Butler-krystaloscillator, 
da der bruges flere overtonekrystaller. Den

svinger villigt. A. E. G. opgiver, at kredsens 
Q skal være under 100! Jeg har valgt mine 
krystaller, således at krystalfrekvensen ligger 
til samme side af signalfrekvensen, men det 
er underordnet, om den ligger under eller 
over denne. Det er imidlertid gjort for på en 
let måde at skifte beat-oscillatoren til det 
høje eller det lave sidebånd, uden at man 
først skal til at regne ud, om det nu er det ene 
eller det andet. Beaten er nemlig også kry
stalstyret, hvor man kan skifte imellem 2 kry
staller på hver sin side af MF-flanken. Der 
blandes i heptodelen af en ECH 81, triodede- 
len anvendes ikke. I anodekredsen er anbragt 
koblingsspolen til grundmodtagerens første 
kreds.

Grundmodtagerens afstemningskredse er 
udregnet efter tabellerne for 3-punktsspo- 
ring af en super (EDR’s håndbog 1944, side 
381—384). De 2 signalkredse følges ad, kob
let som et variabelt båndfilter med en lille 
topkapacitet.

Område Forkreds Anodekreds Oscillatorkreds

L C L C L C X-tal

3,5 MHz 36 μH 25 pF 3,0 680 50 μH 470 pF 1 MHz

7 - 4 - 82 - 1,7 300 4,5 - 220 - 4,5 -

14 - 1,5 - 60 - 0,8 150 1,4 - 1 2 0  - 1 2  -

21 - 1 - 35 - 0,6 75 0,6  - 50 - 19 -

28 - 0,8 - - 0,6 30 0,6 - 25 - 26 -

29 - 0,8 - - 0,6 30 0,6 - 25 - 27 -
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2,2 kohm 1 W

Stykliste.
Modstande:

RI, R8, R65 = 1 Mohm ½ W 
R2, R4, R15 = 47 Ω ½ W 
R3, R34 = 68 Ω ½W 
R5, R35, R57 = 47 kΩ 1 W 
R6, Ril, R20, R21, R32, R36, R41, R51 
R7, R17 = 22kΩ 1 W 
R9, R18 = 180 Ω ½ W 
R10, R19, R53 = 47 kΩ ½ W 
R12, R13, R49, R28 = 330 Ω ½ W 
R14, R40 = 10 kΩ ½W
R16, R38, R42, R63, R64, R22, R23 = 3,3 kΩ 1 W 
R24 = 220 kΩ ½ W
Rla, R25, R27, R54, R56 = 110 kΩ ½ W 
R26, R33, R48 = 470 kΩ ½ W 
R30 = 50 kΩ 5 W
R31, R50 = 91 kΩ 1 W 
R37 = 39 kΩ 1 W 
R39 = 2,2 MΩ ½ W 
R44 = 3,3 MΩ ½ W 
R45 = 330 kΩ ½ W 
R46 = 270 Ω ½ W 
R47A = 10 kΩ 1 W 
R52, R68 = 22 kΩ  ½ W 
R55 = 820 Ω 1 W 
R58 = 15 kΩ 1 W 
R59 = 120 kΩ 1 W 
R60, R61 = 150 kΩ  t W 
R66, R67 = 270 kΩ ½ W 
R66A = 390 kΩ ½ W 
R69 = 680 kΩ ½ W 
R70 - 1000 Ω ½ W 
R71 = 170 Ω 1 W 
Rla, R72 = 100 Ω ½t W 
R73 = 33 kΩ ½ W

Rør: 
6BA6 (EF93) 
ECH81 
ECC81 
ECH81 
ECC81 
EF41 
6BA6 
EF41 
EAA91 

V10 EAA91 
V11 ECC82 
V12 ECC82 
V13 ECC83 
V14 EL41 
S-meter = 1 

drejespole 
Desuden: Relæ:

1 skiftekontakt

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

C18 = 1000 pF sølv på glimmer 
C21, C22, C23, C24 = 350 pF keram.
C28, C29, C42, C56 = 470 pF keram.
C37, C41 = 330 pF keram.
C38, C39 = 0,1 μF polyester 
C51 = 32 μF el.lyt 350 volt 
C52, C53, C55 = 10 nF papir 
C55 = 25 μF el.lyt 25 volt

Spoler:
LI, L4 = Se spoletabel
L5 = link (Vt vdg. tallet for L6)
L6, L6A = 35 μH
L6B = 26,7 μH (keramisk form)
L7 = 250 μH
L8 = 2,5 mH (drossel)

Andre komponenter.
TRI, TR2, TR3 = Prahn MF-trafo 450 kHz (se tekst)

TR4 = Prahn MF type D
TR5 = Udgangstrafo 7 kohm/5ohm
O1, O5 = Omskifter 5 dæk 6 stillinger
O6, 07 = Omskifter 1 dæk 2X3 stillinger
O8, O10 = Omskifter 1 dæk 3X3 stillinger
C8A, C9, C19 = 80 pF trimmer
CA, CB, CC = 3X100 pF dreko (Torotor RKN 195, 
hvor 4 rotorplader er fjernet)
R29 = 500 to trådviklet potmeter.
R47 = 20 kohm trådviklet potmeter 
R62 = 1 MΩ potmeter KV II 
C7 = 30 pF lufttrimmer.

mA

Kondensatorer:
Cl, C5, C8, C16, C44, C47 = 100 pF keram.
C2, C3, C4, C6, C7, C11, C13, C2A, C20,
C25, C26, C27, C28A, C30, C31, C32, C40, C43, 
C45, C46, C50, C2A = 10 nF keram.
C33, C34,’ C35, C36 = afkobling 
C17, C59, C58 = 20 pF keram.
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Oscillatorspolen er viklet på en keramisk 
form, der er fastlimet til chassiset med „Aral- 
dit“, der er ikke jern i spolen. I modtageren 
er anvendt en „Franklin“-oscillator. Den 
skulle — rigtigt udført — være forholdsvis 
nem at gøre ret frekvensstabil, og dens out
put er tilstrækkeligt. Oscillatoren bestryger 
et område på 2.430 kHz—3.340 kHz, forudsat 
at MF er 430 kHz.

2. blander er et ECH 81, hvor kun heptode
delen anvendes. I anoden er indsat primær
kredsen af en MF-trafo. Forinden må man 
dog operere denne trafo, idet sekundærens 
kondensator erstattes med 2 på hver den dob
belte størrelse, anbragt i serie over spolen. 
Kapaciteternes fællespunkt forbindes til stel. 
Herefter følger 2 „half-lattice“ filtre med en 
MF-trafo imellem. Denne trafo gennemgår 
en lignende operation som den første.

Så følger 2 trin MF-forstærkning med 2 
stk. EF 41. I første rørs katode er S-metret 
anbragt.

Herefter følger en produkt-detektor og en 
krystaldiode, der anvendes som almindelig 
diodedetektor. Der kan skiftes imellem de 2 
detektorer. Samtidig med indkoblingen af 
produktdetektoren sættes beaten i funktion, 
der er 2 stillinger, i hvilken beaten er ind
koblet, idet man kan vælge imellem 2 kry
staller som tidligere omtalt.

Omskifteren, der foretager denne operati
on, er en eet-dæks omskifter med 3 gange 3 
stillinger. I stilling 1 er krystallet for det lav
frekvente sidebånd indkoblet, stilling 2 er 
AM-stilling, og i stilling 3 er det højfrekven
te sidebånd indkoblet. Samtidig med indkob

ling af krystallerne sættes der anodespæn
ding på produktdetektoren, og LF-forstær- 
keren er tilkoblet produktdetektoren. Beat
oscillatoren er som tidligere omtalt krystal
styret. Det er en ECC82, hvor hver triode 
kører som selvstændig oscillator på hver sin 
x-talfrekvens Indkoblingen sker ved at 
slutte hver rørhalvdel til stel. Når beaten er 
i funktion, er diodedetektoren afbrudt ved at 
afbryde diodens forbindelse til stel.

Modtageren er forsynet med en AVC-for- 
stærker med et 6BA6 og en MF-trafo. Gitte
ret er tilsluttet sidste MF-rør igennem en 
blok på 470 pF. Forstærkeren efterfølges af 
en dobbeltdiode, hvoraf den første halvdel 
virker som ensretter for AVC-spændingen, 
medens den sidste del nærmest virker som en 
undertrykker for støjimpulser, der eventuelt 
vil kunne opsætte kraftige AVC-spændinger. 
Der er tre stillinger at vælge imellem: I før
ste stilling er AVC’en kortsluttet, i anden er 
der almindelig tidskonstant, i sidste stilling 
er der stor tidskonstant.

Til AVC-kredsløbet er tilsluttet HF-regule- 
ringen, der ved hjælp af et trådviklet poten
tiometer tilfører en negativ spænding til 
dette kredsløb. Imellem potentiometret og 
den negative spændingskilde er anbragt en 
skillediode, ellers ville det nok blive så som 
så med AVC-reguleringen. Hvis man bruger 
en negativ forspænding på f. eks. 65 volt, 
kan man samtidig anvende denne spænding 
til blokering af modtageren i sendeperioder. 
Til dette formål virker et relæ, der, når sen
deren er på, sætter H- 65 volt ind på AVC- 
ledningen, uanset HF-reguleringens stilling.

Om selve LF-forstærkeren er 
der ikke meget at sige, udover at 
der er anvendt en ECC83 som 2- 
trins forstærker efterfulgt af en 
EL 41. Der er anvendt kraftig 
modkobling, dels ved hjælp af en 
modstand på 390 kohm mellem 
anoderne på ECC83, dels ved at 
føre højttalerspændingen tilbage 
til første katode på ECC83 (i rigtig 
fase), endelig er begge katoder i 
ECC83 uafkoblede. Til drift af 
denne modtager anvendes en ens
retter, der kan afgive dels 200 
volt, ca. 120 mA, 150 volt stabili
seret spænding til den variable 
oscillator og glødespænding til 
rørene, samt 65 volt til HF- 
regulering og blokeringsspæn
ding.
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Konstruktionsdetailler:
Der er gjort udstrakt brug 

af afskærmning. Disse er 
udført i 1 mm messingplade, 
der er loddet sammen. Så at 
sige hver sektion af modta
geren er på denne måde an
bragt i hver sit rum.

I selve HF-delen er der 
anbragt en messingskærm 
tværs hen over HF-røret. På 
denne skærm er iøvrigt an
bragt antennetrimmeren.
Spolerne er viklede på 
Prahn spoleforme og er fast- 
limede til chassiset ved 
hjælp af „Araldit".

3-gangs kondensatoren er en RKN 195, 
hvor 4 rotorplader i hver sektion er fjernet.

Der er anvendt en logisk opbygning, såle
des at man undgår lange „varme" ledninger.

Også over MF-rørene kan det blive nød
vendigt med afskærmning, men iøvrigt er 
der anbragt skærme (se foto), så at der ikke 
skulle være mulighed for falske koblinger.

Der er anvendt 2 glødekredsløb, således at 
alle specielt brumfølsomme rør, d. v. s. LF- 
rør, detektor, AVC-rør er lagt på eet gløde
system, der har midtpunkt til stel og udført 
med sammensnoede ledninger. De øvrige rør 
forsynes med glødestrøm fra en glødevik- 
ling, der har den ene side stelforbundet, me
dens den anden side føres i skærmkabel. Det 
kan være praktisk at sørge for afkobling af 
glødetrådene, især i oscillatorkredsløb og i 
rør, der følger efter hinanden, og hvori der 
arbejdes på samme frekvens. Beat-oscillato
ren er udført på et lille chassis udført i 1 mm 
messingplade. Alle tilslutninger af spændin
ger til beaten passerer gennemføringskon
densatoren på f. eks. 2 nF, dette gælder også 
de 2 katodeforbindelser. Selve HF-signalet 
derimod føres igennem et coax-kabel. Det 
passer ikke i impedans, men dette betyder i 
praksis intet, signalet er tilstrækkeligt til pro
dukt-detektoren.

Om selve trimningen og justeringen skal 
der ikke siges meget, idet dette forudsættes 
at være bekendt, men en wobler og en graf 
kan gøre underværker, når man skal have 
MF-flankerne bygget op. For ikke at over
styre produktdetektoren, er der indsat en 
spændingsdeler over sekundærsiden på sid
ste MF-trafo, således at spændingen til den
ne detektor nedsættes til 1/10. Herved lettes 
indstillingen på ESB signaler ganske væsent
ligt ,idet det kun ved lokale signaler vil være 
muligt at overstyre detektoren. Man kan 
eventuelt ved forsøg finde andre mere pas
sende delingsforhold frem. fe
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S-meteret - et måleinstrument?
Af OZ7AQ.

S-graderne.
Som enhver amatør ved, er rapporteringen 

et vigtigt led i enhver QSO. Det første, man 
sender til den station, man lige har etableret 
kontakt med, er (eller bør i hvert fald være) 
en rapport på dennes læselighed, styrke og 
tone- eller modulationskvalitet, for disse op
lysninger er jo afgørende for, hvordan QSOen 
skal afvikles. Er forholdene dårlige, vil man 
sædvanligvis indskrænke sig til korte medde
lelser, mens man, når forholdene er gode, vil 
have mulighed for en lang, hyggelig sludder.

Mens læselighed og tone- eller modula
tionskvaliteten udelukkende rapporteres ef
ter øret, vil styrken af det modtagne signal 
hyppigt blive rapporteret på basis af en af
læsning af modtagerens S-meter. Det er end
da en almindelig opfattelse, at styrken slet 
ikke kan rapporteres ordentligt uden S-me- 
ter, og et sådant er da også i manges øjne et 
af de vigtigste kendetegn på en god modta
ger. Det har fabrikanterne af amatørmodta
gere i hvert fald ikke været sene til at finde 
ud af og til at udnytte, for det er da klart, at 
en modtager, hvor S-meteret slår ud til 
mindst S8 på alle hørbare sendere, må være 
bedre end en, hvor kun kanonkongen fem 
huse længere nede ad vejen kan løfte nålen 
over S9 — ikke sandt?

Lad os lige engang se på, hvad S-graderne 
egentlig betyder — og på, hvordan deres be
tydning efterhånden er blevet udvandet og 
ødelagt!

Slår vi op i Kortbølgeamatørens Håndbog 
1960 side 541, kan vi læse følgende definition:
Signalstyrke (Strength)

S 1 — Signalerne kan næppe anes.
S 2 — Meget svage signaler.
S 3 — Svage signaler.
S 4 — Nogenlunde god styrke.
S 5 — Ret god styrke.
S 6 — God styrke.
S 7 — Ret kraftige signaler.
S 8 — Kraftige signaler.
S 9 — Overordentlig kraftige signaler.

Der er ikke noget at sige til, at den ama
tør, der gerne vil give en hæderlig rapport, 
efter nogle forsøg opgiver at høre sig til den, 
for hvad er forskellen mellem f. eks. „ret god 
styrke“, „god styrke" og „nogenlunde god 
styrke"? Eller mellem „ret kraftige" og „kraf
tige" signaler? Hvis man virkelig ønsker at 
bruge hele skalaen rigtigt, må der et eller 
andet instrument til, der har bedre hukom
melse end øret.

Spørgsmålet er jo så, om denne fint diffe
rentierede skala overhovedet er nødvendig 
eller hensigtsmæssig. I gamle dage klarede 
amatørerne sig — som de professionelle sta
dig gør — med en skala fra 1—5 (QSA). Den
nes betydning er:

 QSA 1 — næppe hørlige signaler.
QSA 2 — svage signaler.
QSA 3 — ret god styrke.
QSA 4 — kraftige signaler.
QSA 5 — særdeles kraftige signaler.
Her er der ikke så meget at være i tvivl 

om, de fleste amatører vil uden videre kunne 
rapportere efter denne skala ved hjælp af 
øret alene — eller måske rettere: rapporte
ringen sker på basis af en vurdering af bag
grundsstøjens og nabostationernes styrke 
samt indstillingen af modtagerens HF- og LF- 
styrkekontroller — nogen erfaring skal der 
naturligvis til.

De gode, gamle dage vender imidlertid al
drig tilbage, og vi må så vænne os til enten 
at give rapport „efter gehør" eller at anskaffe 
og kalibrere et S-meter.

Her kunne man måske indskyde, at man 
naturligvis også kan lade helt være med at 
lægge vægt på en pinligt nøjagtig styrkerap
portering udfra den betragtning, at det jo 
alligevel er læselighedsrapporten, der bety
der noget. Hvortil så må bemærkes, at man 
ganske vist normalt kan være revnende lige
glad, om man modtages med S6 eller S8, når 
signalerne blot er fuldt læselige, men at man 
nok kan være interesseret i en nøjagtig styr
kerapport, f. eks. ved antenneforsøg.

Kalibrering af S-meteret.
Der er ikke noget svært ved at bygge et 

S-meter ind i sin modtager, et brugeligt dia
gram kan findes utallige steder. For fuld
stændighedens skyld bringer vi et her, se 
fig. 1.

Det svære kommer først, når vi skal til at

Fig. 1.
Eksempel på S-meterets kobling. Hvordan skalaen 
kommer til at se ud, afhænger helt af AVC-syste- 
mets udformning, f. eks. af antallet af regulerede 

rør.
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tegne skalaen. Til dette formål skal man bru
ge en målesender med kalibreret attenuator, 
hvilket jo nok kan volde visse vanskeligheder 
at skaffe, men selv, når man råder over de 
nødvendige måleinstrumenter, skal man først 
have svar på følgende spørgsmål:

1. Hvad er en S-grad, d. v. s. hvor mange 
dB er et S7-signal kraftigere end et S6?

2. Hvad er f. eks. S9, målt i mikrovolt på 
modtagerens indgang?

Spørgsmål 1 skulle man ikke synes, kunne 
volde kvaler, for vi har jo i mange år regnet 
med, at een S-grad svarer til en forøgelse af 
modtagerens antennespænding på 6 dB (for
dobling af spændingen), svarende til en fire 
ganges forøgelse af sendeeffekten. Slår man 
imidlertid efter i specifikationerne for flere 
kendte mærker af fabriksfremstillede ama
tørmodtagere, ser man, at dette ikke er på 
mode mere. Her finder man snarere værdier 
omkring 3—4 dB styrkeforskel mellem to S- 
grader. Hvorfor? Svaret hænger sammen med 
vort spørgsmål nr. 2, som det vil fremgå af 
det følgende.

Hvad er så S9? Ja, egentlig burde man be
gynde med at spørge: hvad er SI, hvor kraf
tigt er et signal, der „næppe kan anes"? De 
fleste vil straks udbryde: det afhænger af 
modtageren! Og det er jo fuldstændig rig
tigt, men desuden afhænger det af antennen, 
af de lokale støjforhold, af de atmosfæriske 
forstyrrelsers styrke og dermed af sted, tids
punkt på dagen og året samt det benyttede 
amatørbånd — og så ser vi i denne forbin
delse naturligvis helt bort fra problemet 
QRM.

Ganske lignende forhold gælder selvfølge
lig, når vi vil begynde med at fastlægge S9. 
Hvis man tager håndbogens definition af sig
nalstyrkeangivelserne alvorligt, må man alt
så finde et „overordentlig kraftigt" signal på 
sin modtager og afmærke S-meterets udslag 
som S9. Det skal vel ikke ligefrem være na
boamatørens 300 watt signal, men dog et 
virkelig godt et en dag, hvor forholdene er 
gode.

Lad os sige, at S9 herved kommer til svare 
til 1000 mikrovolt. Det e r meget, men ikke 
for meget til betegnelsen „overordentlig kraf
tig" — Radio Moskva er her målt 20—30 dB 
kraftigere på 31-meter radiofonibåndet, men 
den nøjes jo heller ikke med 50 watt.

Tæller vi 8 S-grader å 6 dB ned, altså ialt 
48 dB, kommer vi til SI = 4 mikrovolt. Da 
alle ordentlige modtagere let præsterer en 
følsomhed på 1 mikrovolt ved et AM-signal- 
støjforhold på 10 dB (let læseligt signal), er 
4 mikrovolt i alt fald langt over, hvad der

Fig. 2.
Øverst har vi det omtrentlige område for antenne

spændingerne på modtagerens indgang, vi kan 
komme ud for ved amatørsignaler. dB-skalaen 

refererer til niveauet under 1 milliwatt (ved 50 
ohm). S-skala a er målt på en Mosley CM-1 (se OZ 
december 61 s. 384). S-skala b er den almindeligt 
anerkendte med 6 dB spring og med udgangspunkt 
i S9 = 100 mikrovolt. Denne giver anledning til 
uhyrligheder som „30 dB over S9“. Skala c er den af 

f o r f .  foreslåede med 10 dB spring.
Den vil aldrig blive populært

med rimelighed kan kaldes SI, undtagen un
der meget ugunstige omstændigheder.

Som en konsekvens heraf må vi så flytte 
S9-punktet nedad, f. eks. til 100 mikrovolt 
(som bl. a. benyttes af Hallicrafters). Herved 
rykker SI ned til ca. 0,4 mikrovolt, hvilket 
er langt mere rimeligt. Til gengæld har vi så 
miséren med de mange signaler, der vitterligt 
bliver kraftigere end S9, altså kraftigere end 
et overordentlig kraftigt signal!

S-meter målestokken er altså for kort! I 
stedet for 6 dB burde vi snarere have 10 dB 
mellem hver S-grad, svarende til ca. 3 gan
ge i spænding og 10 gange i effekt. Herved 
ville vi få en S-skala, der var 80 dB lang, 
således at vi f. eks. kunne sætte SI = 0,2 
mikrovolt og S9 = 2 millivolt, men det skal 
indrømmes, at der så ikke ville være ret man
ge S9-stationer at høre mere!

Det er jo imidlertid ønsketænkning at tro, 
at en sådan realistisk S-skala lader sig gen
nemføre, så længe modtagerfabrikanterne 
trækker den anden vej. Og det gør de jo, 
fordi de fleste modtagere skal laves billigst 
muligt, og det vil bl. a. sige med et så sim
pelt AVC-system som muligt, for en forbed
ring her er ikke noget, de fleste mærker ret 
meget til undtagen på prisen. I det simple 
AVC-system træder reguleringen først i kraft 
omkring S3—S5, og S-meteret slår altså først 
ud her omkring. Men da man naturligvis ikke 
kan skrive S5 ved instrumentets nulstreg, 
skrives i stedet SI her. Når så S9 skal ligge 
ved 50—100 mikrovolt for at give indtryk af 
overdådig „følsomhed", må S-skalaen kom- 
primeres tilsvarende, og det kan ikke blive 
til mere end omkring 3 dB pr. S-grad, se 
fig. 2.
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LIDT HOKUS-POKUS MED  
DREJEKONDENSATORER  

Af OZ8PM

Til mange forskellige formål såsom con- 
vertere, små-sendere m. m. har man brug for 
2 gangs drekos.

Ofte er de i handelen værende standard
modeller temmelig store (i mekanisk hen
seende), og da vi jo i øvrigt får flere og flere 
små komponenter, vil disses brug være noget 
illusorisk, når de skal sammenbygges med de 
store drekos.

Prahns mini-lufttrimmere kan let ombyg
ges til 2 gangs efter følgende opskrift.

Den 6 mm ø  aksel er krympet fast på den
2,5 mm ø aksel, som bærer rotor-pladerne.

Det dertil borede ø 2,5 mm hul i 6 mm 
akslen er som regel dybere end nødvendigt 
for at optage 2,5 mm akslen.

Man afskærer nu 6 mm akslen ca. 10 mm 
fra den med gevind forsynede lejebøsning, 
hvorved der åbnes til 2,5 mm hullet.

Se skitsen.

Den samme operation kan gøres med Prahn 
LTD-trimmere, som nu fremstilles med en 
lejebøsning i den bageste calit-plade.

Man varmer simpelt hen de fire lodninger, 
som er i den bageste calit-plade, hvorved man 
kan skyde denne så meget frem, at rotor
akslen kommer ca. 5—6 mm ud af det bageste 
leje, og man kan så koble på samme måde 
som nævnt under foregående beskrivelse.

Disse LTD-trimmere med to calit-plader 
er ganske stabile og er bedre egnet til mange 
ting end de små minitrimmere.

Selv har jeg til et gitterdykmeter, som jeg 
ønskede en godt beskyttet skala på, lavet det 
på næste skitse viste arrangement.

Dette giver en ganske god og overskuelig 
skala, så man undgår kalibreringskort og 
samtidig har kalibreringen godt beskyttet.

S-meteret
Har vi en god modtager til HF-båndene, 

hvor det ikke er modtagerens egenstøj, men 
den udefra kommende støj, der sætter græn
sen for, hvor svage signaler der kan modta
ges — og en sådan modtager lader sig ret let 
lave i dag — vil SI ikke være det samme på 
alle bånd. Det kan vi se af 7CF’s artikel 
„Nogle betragtninger angående dimensione
ring af modtagere" i OZ for november 1961, 
hvor fig. 3 side 345 viser os, hvordan støj
niveauet varierer med frekvensen. Et Sl-sig- 
nal er jo ét, der netop kan overvinde denne 
støj, men når forskellen mellem støjen på 3,5 
og 30 MHz andrager 15—20 dB, bliver der 
også denne forskel mellem et 3,5 MHz Sl- 
signal og et 30 MHz do. Når vi så ved, at de 
fleste modtagere har væsentlig mere for
stærkning på de lave bånd end på de høje, er 
det måske ikke svært at se, at hvis S-meteret 
viser nogenlunde rigtigt f. eks. på 80 meter, 
kommer det til at vise alt for lidt på 10 meter 
— måske 4—5 S-grader! Og så er antennesy
stemet endda slet ikke taget med i betragt
ningerne.

Tager vi en gennemsnitsmodtager med et 
gennemsnits S-meter, må vi altså fastslå, at 
vi ikke kan tillægge S-meterudslagets abso
lutte udslag nogen som helst betydning. Det 
eneste, vi med sikkerhed kan fastslå ved 
hjælp af et sådant meter er, om én sender er 
kraftigere end en anden på eet bestemt bånd.

Skal vi da smide S-meteret helt ud af vore 
modtagere? Næ, det skal vi vel nok ikke, for 
brugt med omtanke kan det alligevel være 
meget anvendeligt. Vi skal bare ikke tage en 
S-rapport for mere, end den er, nemlig en 
angivelse af, at ens sender modtages så og så 
kraftigt på den  særlige modtager, på netop 
det  benyttede bånd og med den  tilfældige 
modtagerantenne, der benyttes. Vi kan da 
godt fortsat glæde os ved at betragte den lille 
viser, der hopper op og ned, når vi drejer hen 
over båndet. Og skulle vi så blive kede af 
narresutten, kan vi gøre det samme som Col- 
lins — S-meteret i den nyeste modtager 51S-1 
er kun graderet i dB over den antennespæn
ding, hvor AVC’en træder i funktion. Det  er 
en realistisk S-meterkalibrering.
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Fra Collins modtager 51S-1, der er den 
professionelle udgave af amatørmodtageren 
75S-3, har vi taget et par kredsløb af særlig 
interesse.

Fig. 1 viser, hvorledes den såkaldte ,,-rejec- 
tion tuning" er lavet. MF-signalet går fra 
den ene halvdel af ECC83, der virker som 
katodefølger, til den anden halvdel, der er 
koblet som jordet-gitterforstærker (idet man 
indtil videre tænker sig gitteret lagt til stel). 
Fra anoden går signalet gennem et bro-T-led 
til næste MF-rør. Yed én bestemt 
frekvens kommer der imidlertid 
ikke noget igennem, idet sådan et 
led har den egenskab at kunne spær
re fuldstændigt, når balance er etab
leret ved hjælp af den semivariable 
modstand. Ved alle andre frekvenser 
kommer der noget igennem, og der 
forekommer således også en tilbage
koblet spænding på gitteret af 
ECC83’s anden halvdel. Der er tale 
om positiv tilbagekobling, men dog 
ikke så meget, at røret går i sving.

signals sidebånd. Hvor kraftig dæmpning, der 
opnås, afgøres alene af udbalanceringen, 
mens båndbredden af den indførte „rejection 
notch" bestemmes af kredsens effektive Q, 
der er lig kreds-Q’et gange tilbagekoblings
graden, her 250X10=2500. Vil man kopiere 
kredsløbet, er det nødvendigt at bruge en 
virkelig god spole (helst ferrit-potkerne), da 
det ikke er sundt at indføre for megen til
bagekobling.

Virkningen er meget lig den, der kan op
nås ved et enkelt-krystalfilter, men er uden 
dettes uønskede, skarpe gennemgangskurve. 
Et lignende kredsløb kan laves, så en bestemt 
frekvens fremhæves, men dette har ingen 
videre brugsværdi.

Fig 2. viser produktdetektoren i samme 
modtager. Der er brugt fire germanium
dioder af den almindelige slags i en balan
ceret modulator (ringmodulator), vel nok den 
bedste form for balanceret modulator, der 
findes. Output er nok ret lille i den benyttede

Når man afstemmer T-kredsen til et signal 
inden for modtagerens båndpasområde, vil 
dette dæmpes kraftigt, mens selv meget nær
liggende signaler ikke påvirkes synderligt, og 
det er derfor muligt at fjerne en generende 
bærebølge, der ligger helt inde i et ønsket

kobling, for der er brugt en transistor som 
første LF-trin, sandsynligvis for at undgå 
brum og mikrofon! Den viste NPN-transistor 
vil uden videre kunne erstattes med en PNP- 
type (f. eks. OC71), når polariteten af føde- 
spændingen og elektrolytterne vendes.
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En simpel to-tone 
generator

Af OZ7KH, Klyver-Hansen.

De fleste radioamatører er interesserede i 
små, let konstruerede måleinstrumenter, og 
da jeg i et tidligere OZ havde set et andet 
måleinstrument, som kunne være til gavn 
og glæde for amatører og medamatører, der 
eksperimenterer med ESB-sendere eller line
ære forstærkere, fik jeg det indfald, at andre 
amatører måske også kunne få glæde af en 
lille konstruktion, en to-tone generator, som 
igennem tiden har været til megen glæde her 
på stationen og eksperiment-bordet. Ikke 
alene kan den jo bruges til indstilling af 
ESB-senderen eller den lineære forstærker, 
for da hver enkelt frekvens kan udtages, kan 
den også benyttes som almindelig tonegene
rator til undersøgelse af LF-forstærkere, det 
være sig forforstærkere eller kraftforstærke
re til AM-senderen. Hvilket igen vil være til 
gavn og glæde ikke alene for dig selv, men 
også dine medamatører.

Ved to-tone målinger er ESB-senderen 
moduleret med to frekvenser, som har ens 
amplitude, og de to frekvenser faldende in
denfor ESB-senderens LF-område. Det re
sulterende HF-signal må så aflæses på en os- 
cillograf. Dette må det vel forventes, at alle 
hjemmestrikkede ESB-sendere bliver, inden 
vi andre skal lytte på „kunststykket".

Diagrammet viser en simpel RC to-tone 
generator, hvis signal har fin kurveform (si
nuskurve). Dens to sektioner, i form af en 
dobbelttriode, en ECC 83, er brugt som fase
skift oscillatorer, hver benyttende et fire- 
sektions fasedrejningsnetværk. Output er 
udtaget fra hver enkelt oscillators uafkoble- 
de katodemodstande og det her liggende li
neære potmeter på 250 kohm. Dette potme
ter tillader, at man kan udtage enten den 
ene frekvens på 2210 Hz alene, den anden 
frekvens på 1040 Hz alene, eller en kombi
nation af begge frekvenser, der skal benyt
tes til to-tone prøven. Det endelige output 
udtages over et lineært potmeter på 50 kohm 
og over blokken på 0,1 μF til et skærmet ka
bel, der kan afsluttes med et stik passende 
til stationens LF-forstærkere.

Output kan således med den viste opstil
ling indstilles til at afgive et tonesignal med 
amplitude fra 0 til 0,3 volt. Og dette skulle 
være mere end rigeligt til en højimpedanset 
mikrofonindgang (krystalmikrofon).

Det hele kan indbygges i en lille metal
kasse 13X8X10 cm, aluminium eller jern, 
indeholdende ECC 83 med fasedrejningsnet
værk opbygget på et lille loddepanel, net
ensretter i form af trafo med brokoblet ven
til og udglatningsfilter, dobbelt elektrolyt
kondensator og filtermodstand på 5000 ohm, 
potmetre og en lille signallampe til marke
ring af, at generatoren er tilsluttet. For nem
heds skyld er det ene potmeter, det på 50 
kohm, udstyret med en dobbelt netafbryder.

Placeringen af komponenterne er ikke kri
tisk undtagen med hensyn til kobling mellem 
nettrafo og ECC 83’s gitre.

Inden generatoren benyttes, anbefales det 
at undersøge dennes kurveform på en oscil
lograf. Eventuelt kan de to oscillatorers kur
veform sammenlignes med en god kendt to
negenerator ved hjælp af oscillografen. Det 
er selvfølgelig her indforstået, at denne to
negenerators kurveform er i orden. Og ende
lig kan det vel også have interesse hvilke 
frekvenser, der kommer ud af den byggede 
to-tonegenerator. Det må således bemærkes, 
at de to frekvenser ikke må være sådanne, 
at de kan danne harmoniske frekvenser med 
hinanden. Således at forstå, at den ene fre
kvens ikke må være 2000 Hz, hvis den anden 
frekvens er 1000 Hz o. s. v. Ved at benytte 
de på diagrammet nævnte modstande og gode 
kondensatorer (keramiske eller sølv på glim
mer) med nævnte værdiangivelse, der er al
mindelige lagervarer, skulle der ingen risiko 
være for at danne harmoniske frekvenser.
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Monteringstegning.

ECC83

Diagrammet.
Stykliste.
1 stk. nettransf. Reofon type NT 4063 

(1 X 200V/30mA — 6,3V/0,6A).
1 stk. ensretterventil SenTerCel type C3B.
1 stk. elektrolytkond. Hunts 2 X 16 μF/320 V.
4 stk. kond. 270 pF (ker. eller sølv-på-glimmer).
4 stk. kond. 500 pF (do.).
1 stk. rulleblok 0,1 ^F/200V type NA, Tobias Jensen.
2 stk. modstand 1500 type SBT, Vitrohm.
1 stk. do. 5,1 kohm type ABT, do.
1 stk. do. 47 kohm type SBT, do.
1 stk. do. 82 kohm type SBT, do.
1 stk. do. 130 kohm type SBT, do.
4 stk. do. 150 kohm type SBT, do.
4 stk. do. 180 kohm type SBT, do.
1 stk. potentiometer 50 kohm kurve I type P57, 

Vitrohm.
1 stk. potentiometer 250 kohm kurve I type P54, 

Vitrohm.
1 stk. signallampe 6,3V/0,1A, Philips nr. 8073,
1 stk. lampeholder, Bulgin, rød.
1 stk. rør ECC83, Philips.
1 stk. rørfatning, noval.
1 stk. rørskærm, 52 mm.

Den her benyttede to-tonegenerator har 
en forvrængning på mindre end 1 °/o, men 
det kan anbefales at efterprøve denne for
vrængning af kurveformen for hvert enkelt 
instrument. Det er let gjort ved hjælp af os- 
cillografen. Indfør to-tonegeneratorens sig
nal på oscillografens vertikale plader og 
overfør dette signal over et fasedrejningsnet

værk bestående af en modstand på 100 kohm 
efterfulgt af en blok på 50 nF, der føres til 
stel, til oscillografens horisontale plader. 
Hvis kurveformen er korrekt, vil der danne 
sig en ren elipse på skærmen. Er kurvefor
men ikke i orden, altså ikke sinusformet, vil 
der i stedet danne sig en usymmetrisk elipse 
på skærmen. Men som tidligere nævnt kan 
kurveformen også sammenlignes med en 
kendt tonegenerator. De til undersøgelsen af 
instrumentet her på stationen benyttede in
strumenter er alle af fabrikat DANAMETER, 
oscillograf type 817 og tonegenerator type 
624, der varmt kan anbefales til alle under
søgelser på amatørstationen.

Hvorledes man benytter to-tonegenerato
ren skulle ikke være nødvendigt at komme 
ind på i denne artikkel, eventuelt interesse
rede henvises til at læse OZ7BQ’s artikkel 
„En simpel linearitets-monitor“ marts OZ 
1962, eller vedrørende kurveformer The 
radio amateur’s handboog 1961 side 316 til 
321. Forklaringer i denne her artikkel ville 
kun være en gentagelse.

God fornøjelse, og det bliver rart med gode 
ESB-signaler eller gode AM-signaler, en 
fryd for dem, der har smalle filtre i deres 
modtager. *

ØNSKEDE REFLEKTIONER Af OZ2NTJ.

Forårsrengøringen stod for døren, og vi var 
nået til persiennerne, som min hustru stod og 
ordnede forleden — jeg stod og faldt i staver, 
en sådan persienne kunne bruges til mange 
ting!

Således havde en mand i Amerika købt sig 
et TV-apparat. Teknikeren kom og stillede 
apparatet op, og det virkede udmærket — 
manden betalte, og teknikeren gik. En halv 
time efter var der intet billede på apparatet, 
og manden ringede derefter til teknikeren, 
som kom og så apparatets tilstand. Teknike
ren undersøgte apparatet på kryds og tværs 
— ingen fejl nogen steder!

Se, nu var det jo en ihærdig tekniker, der 
havde sat sig i hovedet at ville løse proble
met, og det gjorde han også!

Manden boede i et jernbetonhus (faraday
bur). På den anden side af gaden boede en 
dame, som, når hun tog sin middagslur, slog 
sine persienner ned for solens skyld, hvor
ved persiennen reflekterede det nødvendige 
signal til TV-kikkerens antenne — om afte
nen gik damen tidligt i seng og satte derfor 
sin persienner vandret, hvorved billedet faldt 
ud på den anden side af gaden.

Liden årsag — stor virkning!
Nemo.
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(Fortsat fra forrige nummer).

Vi har i det foregående beskæftiget os med foto
celler, hvis indre modstand varierer med den ydre 
belysning. I det følgende skal vi beskrive de foto
celler, som ved belysning afgiver en elektrisk effekt. 
Det er de såkaldte spærrelagsfotoceller. I praksis 
benyttes hovedsagelig to typer, nemlig kobberoxy- 
dulcellerne og selencellerne. Udtrykket kobberoxy- 
dul er en gammel kemisk betegnelse, i det følgende 
vil vi benytte det mere tidssvarende udtryk cupro- 
oxyd (Cu2O), der ikke må forveksles med kupri- 
oxyd (CuO).

Fig. 1.
Cuprooxydcelle.

Cu rent kobber. CuO 2 Cuprooxyd.
M  metalnet der forringer tværmodstanden.

E og E elektrodetilføringer. Gl beskyttelsesglas.

Kuprooxydcellerne består af en bagvæg af rent 
elektrolytisk kobber, på hvilket der lægges et ca. 
1 mm tykt lag af kuprooxyd, dette giver den ene 
elektrode. Som modelektrode bruges et metaltraads- 
net, der af en glasplade er trykket hårdt ned mod 
kobberlaget. Det hele er indkapslet i et plastichus. 
Metaltraadsnettet må så vidt muligt ikke svække det 
indgående lys, hvorfor trådtykkelse og maskebredde 
skal stå i et bestemt forhold til hinanden.

I stedet for trådnet kan man påtrykke et metal
raster, ligesom man under vacuum vil være i stand 
til at pådampe et ædelmetallag, der er så tyndt, at 
lyset kan skinne igennem det. Dette lag kan være 
forskelligt for de forskellige metaller. For platins 
vedkommende ligger lagtykkelsen på mellem 4 m/t 
og 8 m/t, medens det for sølvs vedkommende ligger 
mellem 3 og 4 m/t. Man vil måske studse over, at 
man kan udfælde metal i saa tynde lag, at man kan 
se igennem dem, men man kender problemet fra 
spejle, hvor man efter ønske kan fabrikere sølvlag, 
der giver spejle, man både kan spejle sig i og samti
dig se igennem.

Bagvæggen i cellen er, som vi før omtalte, af rent 
kobber og diameteren fra 20 til 40 millimeter. Det er 
ikke al slags kobber, der er velegnet til formålet, 
og der er kobber fra bestemte gruber, som overho
vedet ikke kan anvendes til formålet, paa trods af 
elektrolytisk udfældning. Overfladebehandlingen in
den belægningen skal være sådan, at kuprooxydet 
kan fastholdes, hvorfor man sandblæser og på anden 
måde forbereder overfladen til denne proces.

Selve kuprooxydlaget fremstilles direkte på kob
beret på følgende måde: Kobberet ophedes i flere

timer under tilstedeværelse af ilt. Ophedningen fore
går i elektrisk ovn, og temperaturen holdes på om
kring 1000 grader. Herved fremkommer en oxyd
hinde, som har et meget hårdt og glasagtigt udse
ende. Efter ophedningen forgår en afkøling gradvis 
gennem længere tid, for at man kan undgå spæn
dinger og revner, som kan svække cellens mekaniske 
godhed.

Selencellen.
Allerede i slutningen af forrige århundrede fandt 

man, at dersom man smeltede selen i et tyndt lag 
ud over en kobberplade og som modelektrode benyt
tede en tynd, gennemsigtig guldfolie, så opstod der 
et fotoelement med en EMK paa 0,1 til 0,15 V.

Som belysningsmåler har selencellerne fået en me
get stor udbredelse, ikke mindst på grund af at 
dens lys- og farvefølsomhedskurve falder sammen 
med det menneskelige øjes opfattelse af lys og farve.

Som underlag for selenet bruges en forniklet jern
plade. Selenlaget påføres i finfordelt tilstand og må 
ikke overstige en tykkelse af 0,3 mm. Ved ophedning 
flyder selenet jævnt ud over pladen. Metoden er dog 
noget usikker, hvorfor man i reglen overfører et lag 
selen ved hjælp af destillation under vacuum. Heref
ter sker en slags formering ved lav temperatur og 
under tilstedeværelse af ædelgas. Herefter afkøles 
meget langsomt.

Fig. 2.
3 = glasplader. 2 — tyndt metalgitter.

1 = selenlag.

Den gennemsigtige metalhud, der nu skal lægges 
over selenlaget som elektrode, påføres ved katode
forstøvning og også her under tilstedeværelse af 
ædelglas.

Metalhuden kan være af meget forskellig beskaf
fenhed. En række forskellige metaller og metallege
ringer kan bruges lige fra platin til Woods metal. 
Sådanne metalbelægninger ændrer i reglen farve- 
og lysfølsomhed, hvorved der fremkommer en række 
forskellige celler med meget forskellige anvendel
sesmuligheder. Da lyset kun trænger ned i selenla
get i en dybde af højst 1/10 mm, kan selenlaget gøres 
meget tyndt. Det er altså ikke mængden af mere 
eller mindre kostbare metaller, der betinger fotocel
lernes pris, men udelukkende de mange forskellige 
processer, cellen skal gennemgå, inden den er brug
bar. Imidlertid må man regne med, at konkurrence 
og storfabrikation nok skal få cellerne ned i en ri
melig pris.

Ifølge sin høje egenkapacitet er selencellerne kun 
egnet for lys med langsom frekvens, men man kan 
forringe cellens egenkapacitet uden at svække den 
lyselektriske effektivitet ved at opdele cellefladen i 
en række små stribeformede celler og så koble disse
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sammen i serie. Herved forhøjes samtidig den afgiv
ne spænding.

Udføringsform for et element med formindsket 
kapacitet.

Den mest almindelige brug af en spærrelagsfoto
celle finder vi i den populære belysningsmåler. Det 
har voldt store vanskeligheder at udvikle den helt 
egnede belysningsmåler, ikke på grund af vanske
ligheden ved at få pladefølsomhed og lysmåler til at 
følges ad, men nok så meget i at kunne få lysmåle
ren til at registrere lyset under de samme betingel
ser og vinkler, som sker ved lysets indgang gennem 
fotoapparatets linse til den lysfølsomme emulsion. 
Af samme grund har den moderne belysningsmåler 
som sin væsentligste bestanddel en lysføreanordning, 
som begrænser lysets adgang til cellen og kun lader 
den registrere de direkte lysstråler fra selve objek
tet.

Fig. 4.
Skematisk fotografisk 

b e lysning småler, 
a rasterlinse, 

b vokstavleformet 
blende, 

c fotoelement, 
d indstillingsmodstand, 

e meter.

Fig. 5.
Indre opbygning af en belysningsmåler for 

fotografisk optagelse.

Oprindelig havde den fotoelektriske belysnings
måler kun relative måletal, som ved hjælp af om
regningstabeller gav de rette belysningstider under 
de forskellige vilkår. Nu leveres de med skalaer, så 
man kun behøver en indstilling for at finde frem til 
de rette forhold.

I øvrigt er man nu også ved at forlade denne kon
struktion og leverer måleren direkte indbygget i ap
paratet, som ved en enkelt efterindstilling automa
tisk giver den rigtige eksponeringstid.

Fig. 6.
6 volts solar batteri, der trækker transistor

modtager med højttaler.

Solbatterier:
På grundlag af det foregående forstår man let, at 

man ved sammenbygning af en hel række spærre
lagsfotoceller under solens indflydelse kan få en lille 
kraftstation. Denne kan være stor nok til at trække 
en transistorradio, en hobbymotor eller lignende.

Interessen for solbatterier er stadig stigende, men 
det er kun lidt litteratur, der findes om emnet. 
Imidlertid kan det forventes nu da satellitterne er 
samtaleemne verden over, at der vil fremkomme 
redegørelse for forsøg med raketbårne solbatte
rier. Indtil da må vi styre vor tålmodighed og 
nøjes med beskrivelser over, hvad der i øjeblikket 
er på markedet.

For amatørernes vedkommende er fotoceller som 
kraftkilde uden større betydning. Priserne på foto
celler giver ikke lyst til større forsøg, men man må 
som tidligere sagt være indstillet på, at priserne vil 
falde stærkt, og så kommer interessen nok.

Amerikanske radiokataloger averterer med foto
celler til sammenbygning. De fås indstøbt i glasklar 
plastic. Størrelsen er 13/8X11/8X3/16”. Outputtet 
angives i fuld sollys til fra 0,2 volt til 0,4 volt og 
strømmen 1½ til 2½ milliampere. Prisen på disse 
celler er, når man aftager mindst 10 stk., 1,52 dollars 
pr. stk.

En anden til formålet højt udviklet celle er silikon 
solarcellen. Her er outputtet 0,3 til 0,4 volt og strøm
men 10 til 16 milliampere. Prisen er 1,96 dollars pr. 
stk.
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Silicacellerne konverterer 10 % af solenergien, 
medens selencellerne kun konverterer 1 til 2 °/o.

Litteraturfortegnelse:
Gorlich: Die lichtelekt. Zellen.
Gorlich: Anwendung der Photozellen.
Mullard: Reference manual of transistor circuits. 
Lichte: Physik und Technik des Tonfilme.
Philips Light-sensitive devices.
Simon und Suhrmann: Der lichtelektrische Effekt.

Fig. 7.
Solbatterierne kobles sammen, dels parallelt og dels 

i serie.

Bell Telephon laboratorierne har en forsøgsrække i 
gang i staten Georgia. Solbatterierne ophænges 
øverst på telefonpælene, og hvert batteri indeholder 
432 silikonceller. Selvfølgelig er skiftende sollys og 
lunefuldt vejr medvirkende til mange vanskelighe
der.

Prøver for radioamatører.
Til underretning meddeles, at der vil blive af

holdt prøver for radioamatører i november må
ned d. å.

Sidste frist for tilmelding til disse prøver er 
den 25. oktober d. å. for ansøgere øst for Storebælt 
og den 20. oktober d. å. for ansøgere fra den øvrige 
del af landet.

Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet „An
søgning om sendetilladelse" i udfyldt og underskre
vet stand; ansøgere, der har været indstillet til en 
tidligere prøve, må indsende fornyet anmodning 
på et brevkort.

Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævnte 
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.

Radioamatører i Grønland.
Ministeriet for Grønland skal herved meddele 

følgende ændringer til listen over radioamatører 
i Grønland.

Tilgang:
OX3QB, Svend Thyregod, Kap Tobin, ex O.Z3QB. 

Fragang:
OX3BK, Benny Kristensen, Angmagssalik.
OX3JH, John Hancke, Nord.
OX3SN, Svend Nielsen, Dyrnæs.

Fig. 8.
En komplet satellit er her af hensyn til afprøvning 
af solbatterierne anbragt udendørs. Solarcellerne 
dækker siderne og toppen. Personen på billedet er i 
færd med indstilling af TV-kameraet. To andre 
alm. kameraer tager uafbrudt faste billeder. Der 
eksponeres med elektrisk drevne lukkere. Ekspone- 

ningstid 1,5 millisekunder.

Som bekendt er de nye satelliter udstyret med sol
batterier, og i den kommende rumfartsalder vil disse 
batterier få meget stor betydning. I verdensrum
met er der ikke skiftende vejrlig, men konstant sol
lys. Når man véd, at solenergien i Sahara under 
gunstige betingelser tilsvarer en energi af 1000 watt 
pr. m2, og at man heraf med siliconcellerne kan 
udnytte 10—11 %, altså godt 100 watt, så vil de 
store rumskibe sikkert gennem deres yderbeklæd
ning af solceller kunne tappe den energi, som passa
gerernes røgt og pleje fordrer, herunder iltforbru
gets vedligeholdelse.   6PA.

  S ILENT KEY
Helt uventet er Erik Lindahl, OZ1B, død. Han 

blev kun godt 50 år gammel.
Fra de ganske unge dage var det meningen, at 

Erik — som tredie generation — skulle overtage 
sin fars købmandsforretning i Skotterup. Forinden 
måtte han dog ud og se sig om. Han tog telegrafist
certifikat og stak til søs en tid.

I en årrække var han derefter i sin fars forret
ning, som han overtog ved dennes død.

Han var et dygtigt menneske, flittig og energisk, 
elskværdig og hjælpsom. Ikke underligt at han fik 
mange venner.

Erik var en af de rigtige old timers, og kortbølge
interessen bevarede han tii det sidste, selvom ar
bejdet med forretningen i de senere år tog det 
meste af hans tid.

Han var det første danske medlem af „The Rag 
Chewers Club", som startedes i trediverne. Efter 
krigen blev han et skattet medlem af den berømte 
„Morgenklub".

Hans hjælpsomhed og retlinede karakter viste 
sig ikke mindst under besættelsestiden, hvor han — 
helt naturligt — var aktiv indenfor det illegale 
arbejde.

Vi, der har kendt ham i næsten en menneskeal
der, har mistet en god, trofast og hjælpsom ven, 
og vil gerne udtrykke vor dybeste medfølelse med 
hans hustru og datter.

Sten Hasselbalch, OZ7T.
Bo Brøndum-Nielsen, OZ7BO.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.

Antennemaster og 
antennetårne

(Fortsat fra forrige nummer).
Hvordan har du lavet det? er et stående spørgs

mål blandt radioamatører, når disse mødes, og talen 
kommer på apparater og stationer.

Det har givet mig lidt stof til eftertanke, nu jeg 
pusler med denne lille artikelserie, hvor jeg skal 
behandle det ikke uvæsentlige, hvordan man får 
sin antenne højt til vejrs i den bedst mulige posi
tion.

Der ofres mange penge på dyre apparatkonstruk
tioner, men ofte alt for lidt for at få det bedst mu
lige signal ind i modtageren eller effekten ud fra 
antennen.

Jeg stillede derfor det spørgsmål til OZ6G, Ka- 
strup-Hansen, hvordan har du lavet det, da jeg op
søgte ham i hans sommerbo på sydspidsen af Ama
ger. Her har han et dejligt antenneanlæg, som han 
i et og alt selv har bygget, og som har trukket et 
utal af stationer hjem til ham.

Antennen var tidligere et slags vartegn for Syd
amager. Når man kørte forbi ad vejen fra Dragør 
til Kongelunden, betragtede man med en vis stolt
hed et stort skilt ved foden af antennen, hvorpå 
stod med store bogstaver OZ6G. Her boede jo en 
af vore egne, der var stolt af at høre til amatører
nes trofaste skare.

Da jeg forleden havde besluttet at aflægge 6G et 
besøg efter flere år, kunne jeg ikke finde stedet. 
Så frodig var alle trævækster skudt i vejret. Der
imod fik jeg øje på et meget kommercielt udseende 
antenneanlæg, som jeg mente nok tilhørte flyve
væsenet. Min nysgerrighed fik mig til at se nær
mere på masterne, da en stemme råbte „dav’s 6PA, 
hjertelig velkommen". Det var så alligevel 6G’s 
antenne, og den forandrede beplantning og en an
tennetrappestige stemte ikke med min hukom
melse.

6G’s antenneanlæg består af to master. Hoved
masten, som jeg her vil beskrive, har en højde af 
20 meter. 6G har bygget sin mast op af elektriker
rør, jeg vil nu imidlertid foreslå, at man bygger 
den op af almindelige galvaniserede vandrør. Jeg 
synes, de er kraftigere og de er nemmere at få fat 
i på stedet, ligesom man kan købe samlefittings, 
hvad der letter konstruktionen. Jeg foreslår at be
nytte 2” vandrør. Ved 2” rør forstås, at det er lys
ningen, den indvendige åbning, der er 2” (ca. 50 
mm), og det vil igen sige, at den udvendige diame
ter er 60 mm. Det giver en robust og stærk kon
struktion, og som sagt, den slags rør kan købes 
alle vegne.

Disse rør føres i standardlængder, normalt mel
lem 5 og 6,5 meter. I mit rørkatalog ligger prisen 
på 2” sorte rør på ca. 6,65 pr. meter, medens gal
vaniserede er noget dyrere, ca. 8,40. Hvordan pri
sen ligger i dag med oms, kan jeg ikke sige, lige
som de lokale priser er forskellige, men der er nu 
nok ikke stor forskel. Rørene kan samles i hele 
længder ved hjælp af muffer. Til hvert rør hører

en muffe, og man må så sørge for, at rørene mødes 
midt i muffen, det giver selvfølgelig den bedste 
styrke. Det vil være hensigtsmæssigt at pakke rø
rene meget stramt med blår og mønje, ikke så me
get for at hindre vand i at løbe ind, men for at 
rørene ikke skal dreje sig under rejsningen. Bedst 
er det naturligvis at give samlingerne en svejse
klat, men det er jo vanskeligt, hvis der er langt til 
den lokale smed, og man ikke kan få ham hen på 
stedet med sine svejseremedier. Imidlertid er der 
jo en del svejsearbejde på det øvrige anlæg, så man 
skal nok tage smeden med i sine overvejelser. De 
fleste vil vel nok lave et antenneanlæg som det her 
beskrevne i samarbejde med en amatør, der er

smed, blikkenslager, rørlægger eller lignende. Alt
så kommer man ikke uden om fagmanden. Man 
skal imidlertid ikke gå til smeden og sige: Kan du 
lave mig noget i den og den retning, thi så bliver 
det dyrt, så skal smeden nemlig til at tænke selv. 
Man skal selv skære tingene til, bringe dem til 
smeden og sige: Vil du bore her og der, på de ste
der jeg har opmærket, og vil du svejse det sammen 
sådan og sådan, så kommer det hele ned i en helt 
anden prisklasse.

Den nederste ende af stålmasten ses i fig. 1. Her 
er påskruet en muffe (et stykke fittings, der er luk
ket i bunden), og på denne 2” muffe er påsvejset et 
stykke fladjern med et 3/4” glat hul i (glat, det vil 
sige uden gevind, så en bolt med gevind kan gå 
glat igennem). Husk endelig, at denne svejsning, 
såvel som alle øvrige svejsninger, skal være meget 
omhyggeligt udført. Hvis noget skal knække, så 
bør det være godset ved siden af svejsningerne og 
ikke selve disse. Øjet, som ovenstående fladjern 
bør kaldes, er antennemastens svingpunkt, og det 
skal svinge mellem to lejebukke, som er vist på 
fig. 2 og 3, hvor man ser lejebukkenes anbrin
gelse på fodpladen, det er den, der bærer hele 
masten.
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Men lad os nu begynde med begyndelsen, nem
lig selve mastens betonfundament, fig. 4.

Fundamentet er 40 gange 40 cm1 og går ca. en 
meter ned i jorden, medens det rækker ca. 80 cm 
op over jordplan. Ved støbningen laver man en 
kasse for den dels vedkommende, der skal stå over 
jorden. Fire jernstænger med 3/4” gevind rager ca. 
25 cm op over betonen, de er anbragt i hver sit 
hjørne, se tegningen, og de kløftes op på midten 
på det nederste stykke for ikke at kunne trækkes 
ud af fundamentet.

En jernplade, den der bærer masten og sving
lejerne, anbringes under støbningen 25 cm oppe 
over støbekassens øverste kant. Denne jernplade 
bærer de 4 jernstænger, så er man sikker på, at 
jernplade og boltestænger passer sammen.

Når støbningen er hærdet efter få dages forløb, 
kan masten rejses. Jernpladen løftes af, og fire 
stykker rør 20 cm lange sættes på betonen uden 
om! gevindtappene. Disse rør skal mindst være 1” 
i diameter indvendig. Derefter sættes jernpladen 
ned oven på de 4 stk. rør og spændes fast med 3/4” 
møtriker. Så kan man begynde at påskrue leje
bukke og sætte masten med sin nederste svingtap 
ind herimellem.

ses ikke på tegningen. Der strammes op med bar
dunstrammere. løvrigt er mastens rejsning beskre
vet i det foregående afsnit.

Som man ser på tegningen, er masten en stige- 
mast. Stigen kan være god i mange tilfælde, sær
lig når man eksperimentere meget, og den giver 
naturligvis, når den er rigtig fastspændt til ma
sten, en yderligere styrke til denne.

På fig. 5 ser man selve masten. Den er afstivet 
med to sæt barduner a tre stykker, det tredie sæt

Stigens konstruktion fremgår let af fig. 6, som 
viser en del af denne, nemlig et enkelt stigeele- 
ment. Hvert stigeelement er tildannet af 1” jern
rør, dette svarer til en udvendig diameter på små 
35 mm. Stigen tildannes i stykker på 2 til 3 meter. 
Stigens bredde er udvendig 35 cm, og for hver 30 
cm påsvejses et halv tomme rør, der danner sti
gens trin. Her må jeg endelig også påtale, at hvert 
trin skal være omhyggelig gennemsvejst. For at 
få en ensartet bestemt bredde på hver stigedel, så
ledes at hver part kan passe ind i den foregående, 
tager man to brædder ca. 1/2 meter lange, man 
sømmer dem let sammen og borer to stk. 35 mm 
huller, 1 i hver side og med en afstand af ca. 28 cm. 
Når brædderne nu adskilles, lægger man dem uden 
om stigerørene, et i hver ende, og kan så påsvejse 
trin. Således bliver hvert stigeelerrfent nøjagtigt 
ens og passer sammen, når de monteres op ad 
masterøret.

I stigens ene ende nedstikkes to stykker 1 tomme 
tykt rundjern, som svejses fast. Det skal gå ca. 
100 mm ned i stigerøret og rage ca. 100 mm uden
for. Det skal gå let og ubesværet ind i røret, så 
stigen kan samles uden tvang eller slag. På denne 
måde vil man være i stand til at sætte stige efter 
stige i hinandens forlængelse. På hver stige er på- 
svejst to stk. beslag. Fig. 7 viser en detalje af be
slaget, og også her gælder det, at svejsningen skal
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være i orden. Beslaget sættes an mod masten, og 
en beslagsbøjle går uden om masten og låser sti
gen fast til denne ved hjælp af 3/8 sætskruer.

Med de medfølgende skitser skulle det ikke være 
nødvendigt at give flere forklaringer på konstruk
tion og opbygning. Iøvrigt er tegninger og forkla
ringer kun at betragte som hjælpemidler; man kan 
jo her, som radioamatører gerne gør det, selv ar
bejde med tingene og følge sine egne veje.

Et særligt raffinement er tromlen, som vist i 
fig. 8. Den fremstilles af et rør ca. 100 mm i diame
ter. På siderne af dette rør påsvejses to runde ski
ver jernplade ca. 5 til 6 mm tykke og ca. 200 mm i 
diameter. En 25 mm akse stikkes igennem, og denne 
påsvejses til sideflangerne. Inden svejsningen er 
der i den ene tromleside boret en række ½” huller. 
Dernæst fremstilles to sidelejer dannet af jern
plade 100X8 mm, disse påsvejses på et stykke 
u-jern, der igen bores fast på antennemasten. Teg
ningen skulle sige tilstrækkeligt. Et håndtag er ikke 
tegnet, men skal selvfølgelig tildannes.

Det var faktisk, hvad der er at sige om denne 
stigemast. Antenneanlæggets anden halvdel er en 
mast som ovenstående. Der er 60 meter mellem 
masterne. OZ6G har indskudt porcelænsæg overalt 
i antenne og barduner. Det skulle dog være til
strækkeligt med antenneæg i antennetilledningerne. 
Et problem for 6G har været lynnedslag. Antennen,

der som sagt ligger lige ned til vandet, har været 
slem til at fungere som lynafleder. Derfor har 6G 
af princip uden for sendetid aldrig antennen gående 
ind i huset men kobler nedføringen over til et jor
det hegn.

6PA.

det  muntre hjørne

Månedens konstruktion

Af OZ4SJ.

Antennen er en halvbølgedipol med reflek
tor og to direktorer for 5,6 cm bølgelængde. 
Robottens indre modstand er ca. 2 Mohm. 
Konstruktionen taler sådan set for sig selv 
og skulle ikke kunne volde vanskeligheder.

Stykliste.

R1 220 kohm 1 W 5 %
R2 220 kohm 2 W 5 %
R3 470 kohm 2 W 5 %
R4 430 kohm 2 W 6 %
R5 470 kohm 2 W 5 %
R6 100 kohm 1 W 5 %
R7 270 ohm 2 W 5 % 
R8 330 kohm 1 W 5 % 
R9 270 ohm 2 W 5 % 
R10 22 kohm 1 W 5 % 
C1 nF sølv 
C2 1 nF sølv 
C3 150 pF ± 2 %
C4 253 pF ± 2 %
C5        5 nF 5 kV
I stk. skive 3/8”
II cm 1 mm kobbertråd

Fig. 3.
4-el. beam for 5357,143 MHz.
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Aabent brev til OZ’s læsere.
Foranlediget af 4NO’s brev i august-nummeret, 

7AQ’s svar og ikke mindst de talrige forespørgsler 
fra medlemmerne, som jeg desværre ikke kan over
komme at besvare direkte, skal jeg i det følgende 
give den ønskede redegørelse for grundene til, at 
Teknisk Brevkasse ikke har været at finde i de 
senere numre af OZ. Jeg ønsker ikke at gå ind i en 
polemik og indskrænker mig derfor til at referere 
„facts“, der for størstedelen kan bekræftes skriftligt 
af diverse papirer, der befinder sig i min besiddelse. 
Af hensyn til konklusionen bedes man bemærke 
datoerne.

Hvidovre, 31/8 1961.

DR OM OZ7AQ.
Idet jeg hermed fremsender fem foliosider manu

skript til brevkassen, skal jeg for en ordens skyld 
oplyse, at de tilhørende tegninger er afsendt herfra 
med brev af 8. ds., som jeg håber, du har modtaget 
i god behold, således at klichéerne formodentlig 
forlængst er færdige.

Det er meget beklageligt, at det sidst indsendte 
manuskript, der jo var beregnet til juli-nummeret, 
ikke kom med i sin helhed i august, men jeg håber, 
du vil drage omsorg for, at rubriken denne gang 
starter med det udeladte nr. 224, og at den ud
skudte afslutning også kommer med denne gang.

Endvidere håber jeg, der kan blive plads til 
mindst 5—6 sider af brevkassen, bl. a. under hensyn 
til at der ikke kom noget med i juli-nummeret. Det 
er jo for spørgerne, der altid venter svar i først
kommende nummer, uforståeligt, at de efterhånden 
må vente 3—4 måneder på dette, og hvad skal jeg 
svare dem, der rykker?

73 de OZ2KP.
Af 7AQ’s svar herpå, dateret Farum, den 2/9 1961, 

skal jeg citere følgende:
— Angående mængden af brevkasse-stof i OZ i 

fremtiden må jeg desværre meddele dig, at der 
under ingen omstændigheder kan blive tale om at 
bringe 5—6 sider i et nummer, som du foreslår i dit 
brev. Det normale må være 1½—2 sider og kun 
undtagelsesvis mere. Med den ret begrænsede plads 
i forhold til antallet af artikler og konstruktions
beskrivelser, der ofte må vente 2—3—4 måneder 
eller mere, er det ikke rimeligt at favorisere brev
kasse-stoffet, selv om spørgerne så må vente lidt.

På HB-mødet i Odense 16/9 1961 forespurgte jeg 
6PA om sagen, og herom står i referatet dateret 
8/1 1962 følgende:

2KP ankede over, at der ikke kom nok spørgsmål 
i OZ fra brevkassen.

6PA henviste til 2KP til at drøfte sagen med 
TR 7AQ.

Det må bemærkes, at 7AQ ikke deltog i HB- 
mødet. Da jeg dagen efter i pausen på GF forelagde 
ham spørgsmålet, svarede han, at det var 6PA, der 
havde taget afgørelsen mod 7AQ’s protest.

Ved det følgende HB-møde i København 10/12 
1961 bragte jeg igen sagen på tale, og i referatet 
dateret 8/2 1962 står herom bl. a. følgende:

2KP fremkom med en forespørgsel, om HB var 
interesseret i, at Teknisk Brevkasse fortsatte, da de 
spørgsmål, som nu kom i OZ, var fra i sommer. 
Der må ikke gå mere end 2 måneder, før svarene 
kommer i OZ.

7AQ svarede 2KP med, at spørgsmålene skulle 
have almen interesse, så kan tiden jo være under
ordnet.

8JM udtalte, at vi ikke kunne begrænse brev
kassen mere, da begynderne skulle have deres stof 
gennemgået, og der havde brevkassen sin beret
tigelse.

6PA mente, at svarene efterhånden var hele kon
struktioner, og det var jo ikke meningen. 2KP måtte 
holde sig til det centrale i spørgsmålene.

Det var altså denne forhandling, der i februar
nummeret var blevet til en enstemmig vedtagelse 
af, at man ikke kunne gå med til mere end 2 sider 
brevkasse. Man har spurgt mig om, hvorfor jeg ikke 
har protesteret mod denne lodrette løgn, men jeg 
gik ud fra, at det var overflødigt. Den læser, der 
har hjerne, kan vel selv finde ud af, at vedtagelsen 
ikke var enstemmig, da jeg, hvis der havde været 
afholdt nogen afstemning naturligvis, ville have 
stemt imod, og jeg er i øvrigt spændt på, hvor 
mange af de i mødet deltagende HB-medlemmer, 
der ved en forespørgsel på tomandshånd kan få sig 
selv til at sige at have stemt som refereret, og der
ved stemple sig selv som uvederhæftig.

Ved samme møde, eller rettere efter mødet, bad 
jeg 7AQ holde mig underrettet om, hvornår han 
kunne få plads til mere stof end det i august ind
sendte, da jeg havde resten af det i august ud
arbejdede manuskript liggende, og at der jo i øvrigt 
lå mange spørgsmål og ventede. Jeg hørte imidlertid 
intet fra 7AQ, og heri ligger altså grunden til, at 
der kun var en spalte i januar-nummeret. Prøv for 
resten at se på side 50, 3. linje efter rettelser, der 
er i korrekturen pillet ordet „næsten“ ud, derfor 
er der så meget „luft“ i linjen.

Det manglede ikke på opfordringer til at svare 
på det anonyme brev i marts-nummeret, men da 
6PA ikke havde givet mig lejlighed til at svare i 
samme nummer, som det havde været hans pligt 
som HR, og jeg i øvrigt altid lader anonyme breve 
gå direkte i papirkurven, foretrak jeg at lade være. 
Nu oplyste 6PA i maj-nummeret, at anonymiteten 
skyldtes et uheld, må jeg så spørge, hvorfor den 
ikke blev hævet i forbindelse med 9H’s brev i april, 
det ville efter min og mange andres mening have 
været mere passende.

Lad mig som svar til 9H oplyse, at brevkassen i sin 
tid blev startet, dels for at hjælpe begynderne, dels 
for at skaffe stof til OZ, og at jeg påtog mig arbej
det mod at få fri hænder til at bestemme, hvad der 
skulle svares på, og hvorledes svarene skulle ud
formes. Endvidere var det en forudsætning, at svar 
på spørgsmål, der indløb senest den 25. i en måned, 
skulle komme i næste nummer. Efter redaktions
skiftet er det efterhånden, som det fremgår af OZ 
og ovenstående, imidlertid ikke mere muligt at 
holde denne frist, og at det efterhånden har gjort 
mig træt og til dels betaget mig lysten til at fort
sætte, kan man vel ikke undre sig over. Jeg har 
jo imidlertid bestemt mig til at fortsætte og ind
sendte i den anledning svar nr. 245 til 259 incl. til 
juli-nummeret, men desværre har d’herrer redak
tører jo endnu, da dette skrives, ikke kunnet få 
plads til disse, og dette til trods for at jeg så vidt 
muligt har fulgt 6PA’s henstilling om at holde mig 
til det centrale og spare på tegningerne.

Til 7AQ’s redaktionelle forundring over at mod
tage en korrektur fra trykkeriet uden at have set 
manuskriptet forinden, kan jeg kun bemærke, at 
han må have en dårlig hukommelse, eftersom vi
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forlængst har aftalt, at jeg, når der ikke var teg
ninger til svarene, skulle sende manuskriptet direkte 
til trykkeriet for at spare tid. I øvrigt var det den 
metode, der blev benyttet, indtil 7AQ blev TR. Jeg 
sendte manuskripterne direkte til trykkeriet, fik 
selv korrekturen tilsendt, rettede den og returnerede 
den samme dag, hvorpå 7EU foretog ombrydning. 
At denne metode fungerede upåklageligt, kan enhver 
overbevise sig om ved at se OZ fra før redaktions
skiftet.

Det er beklageligt, at 7AQ har kunnet få sig selv 
til at levere det æselspark, han kom med i sit brev. 
„Moren har gjort sin pligt, Moren kan gå“. Jeg 
troede oprigtig talt, at han havde en bedre karakter, 
men jeg kan forstå, at han nu mener anderledes, 
end før han blev TR, da skrev han nemlig således 
til mig:

Søborg, 27/8 1958.
Kære 2KP!
— I øvrigt vil jeg gerne understrege, at jeg synes, 

det er et meget påskønnelsesværdigt arbejde, du gør 
med den tekniske brevkasse og vil ønske held med 
det fremover. Mange venlige hilsner 7AQ.

Ak ja. Tempore mutantur.
For ikke at risikere at nærværende redegørelse, 

skrevet 29/8 1962, af „pladsmangel" udskydes til et 
senere nummer, må jeg hellere udskyde de øvrige 
spørgsmål angående OZ’s manglende indhold til 
næste gang, men jeg vil til slut takke for de mange 
venlige tilkendegivelser, jeg har modtaget i denne 
sag. 73 de OZ3KP.

Åbent svar fra OZ’s redaktion.
Det er svært at få øje på andet formål med 2KP’s 

„redegørelse“ end at kaste smuds på teknisk redak
tør i et forsøg på at omgå det centrale spørgsmål 
i sagen: h v o r f o r  s t a n d s e d e  2  K P  s e l v
b r e v k a s s e n  i  f l e r e  m å n e d e r ,  s e l v  o m  
h a n  h a v d e  s t o f  n o k ,  o g  s p ø r g e r n e  v e n 
t e d e  p å  s v a r ?

Vi forstår godt, at 2KP ikke ønsker at besvare 
dette, men nu skal vi gøre det for ham. Sagens 
forløb er i korthed denne:

1. For ca. et år siden fremsatte 2KP krav om ud
videlse af brevkassen, hvilket ikke kunne imøde
kommes, da det ville medføre en urimelig beskæring 
af det øvrige tekniske stof.

2. I fortrydelse herover forsøgte 2KP ved en 
strejkeaktion at fremtvinge en opfordring om gen
optagelse — på 2KP’s betingelser.

3. Den ønskede virkning af strejken udeblev 
ganske.

4. Da 2KP naturligvis ikke har ønsket at oplyse 
om den virkelige grund til brevkassens udebliven, 
har han i stedet ladet det rygte udsprede, at hoved
redaktøren havde ansvaret herfor. Et resultat heraf 
er de mærkværdige tilkendegivelser, der har prydet 
denne rubrik i den senere tid, og hvori det bl. a. 
antydes, at alt andet stof i OZ end netop brev
kassen er komplet værdiløst.

5. Da teknisk redaktør i august-nummeret for
mastede sig til at afsløre brevkasse-standsningens 
reelle årsag, blev ovenstående perfide angreb altså 
følgen.

Vi tror, at alle parter nu er bedst tjent med, at 
denne diskussion ophører, så OZ’s spalteplads kan 
anvendes til et mere fornuftigt formål.

OZ7AQ 
Teknisk redaktør.

Med undtagelse af sidste år i Odense plejer 2KP 
ved hver eneste generalforsamling at møde op med 
en nær forbunden talsmand, som så på KP’s vegne 
skal føre et ødelæggende angreb på HB i alminde
lighed og mig i særdeleshed.

Materialet til disse angreb leveres af KP og hentes 
fra HB’s forhandlinger og interne anliggender.

Desværre glemmer KP at forsyne sine våben
dragere med kendsgerninger. Han glemmer, hvad 
der ikke passer i hans kram og omskriver forhol
dene, så de får et skær af, at han er en stakkels 
forfulgt uskyldighed, den samlede HB vil til livs.

Hvorfor han gør det, er os en gåde, måske har 
det noget at gøre med komplekser, men det må jo 
imidlertid ikke være morsomt for talsmanden, der 
hurtigt ser sig frembærende argumenter, der ikke 
har rod i virkeligheden.

I år gentager historien sig. I OZ protesterer 4NO 
som oplæg til generalforsamlingen mod, at brev
kassen er fjernet fra OZ. Det er tydeligt mellem 
linjerne, at han er forbitret over det, man har fore
taget sig mod KP.

Desværre havde KP heller ikke i dette tilfælde 
fortalt sandheden. Mon 4NO og de i øvrigt ganske 
uskyldige afdelinger, på hvis vegne han taler, var 
fremkommet med deres brevkasseresolution, hvis 
de havde kendt sandheden, nemlig den, at KP selv 
havde forladt brevkassen?

Hvor mange år fremover skal dette komediespil 
fortsætte? OZ6PA.

Vi afslutter hermed diskussionen om brevkassen. 
Vi har liggende et indlæg på 1/4 side „for“ brev
kassen og 2 indlæg på henholdsvis 1/4 side og 3/4 side 
„mod“ brevkassen, men det siger sig selv, at vi ikke 
kan bruge mere plads på denne sag.

* * *

Den 29. august 1943 var jo en skelsættende dato 
for alle danske. Den dag blev besættelsesmagten 
for alvor klar over, hvor de havde danskerne. 
Uden at ribbe alt for meget op i de triste minder 
vil vi dog lige gentage, hvad der stod i

OZ, 15. årg., nr. 9: Sekretæren meddeler: Som 
De alle ved, er der nu ganske ekstraordinære til
stande i vort land. Rejser er forbudt, møder lige
ledes. Det er derfor med sorg, jeg må meddele 
medlemmerne, at bestyrelsen finder det rimeligt, 
at generalforsamlingen aflyses den 19. september 
og udskydes, indtil vi igen har normale forhold.

Det er muligt, at der vil komme endnu svæ
rere tider for os, men vi vil bede vore medlem
mer fortsat vise deres interesse og samhørighed 
med vor forening. Hold fast ved EDR i troen på, 
at krigen snart må være forbi, og vi igen kan 

(Fortsættes næste side).
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SSA’s skandinaviske YHF-test.
TRAFFIC-DEFARTMENT

beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Scandinavian Activity Contest 1962.
Det erindres om, at årets Scandinavian Activity 

Contest afholdes for cw-afdelingens vedkommende 
den 15. og 16. sept., og for fone-afdelingens vedkom
mende den 22. og 23. sept. 1962.

Denne påmindelse vil sikkert komme tids nok 
for fone-afdelingens vedkommende, og skal betrag
tes som en opfordring til ikke at glemme at yde en 
indsats ved denne lejlighed — specielt i år, hvor 
EDR står som arrangør af testen.

W0MLY
De forhåbninger, der blandt andet er kommet til 

orde i DX-jægeren i sidste „OZ“ vedrørende 
W0MLY-expeditionens besøg på sjældne DX-ste- 
der, har, efter hvad der berettes i „DX-press“, der 
udgives af „VERON“, fået en brat ende. Endnu 
medens han var i Mali, opstod der under en QSO 
med Ian, MP4BBW, brand i det hus, hvor hans 
station var installeret. Dick reddede sig ud, og så 
vidt vi forstår med alle sine logs i behold, men alle 
hans apparater gik tabt.

Neth. St. Maarten.
Med start den 3. sept. vil K9KDI operere som 

PJ5MB fra St. Maarten med cw på 7020 og 14020 
samt SSB på 7295, 14125 og 14340. Han vil opholde 
sig der i 2 uger med mulighed for FS7-aktivitet fra 
den franske del af øen.

Vi blader tilbage
dyrke vor interesse, kortbølgearbejdet, i fuld ud
strækning. På bestyrelsens vegne: OZ4H, sekre
tær-

OZ, 15. arg., nr. 9: Et spareråd. I disse tinfattige 
tider er det af stor betydning, at man ikke alene 
sparer, men også opsamler og gemmer det tin, 
man piller af gammel monteringstråd, lodde- 
flige og øskner m. m., så man senere kan bruge 
det igen. Hvis man blot slår det af kolben efter 
aflodningen, ilter det hurtigt, og det er meget 
vanskeligt at bruge det igen. Hvis man derimod 
anskaffer sig f. eks. en lille skiferplade og smel
ter lidt harpiks på midten af den — det kan gøres 
med en varm loddekolbe — har man et sted, hvor 
man kan opbevare alle de smårester tin, som 
ellers i mange tilfælde ville gå til spilde. Når man 
har loddet en tråd fra, slår man det trin, der sid
der på kolben, ned i harpiksen; sådan bliver man 
ved, indtil man har fået alt tinnet pillet af trå
den, loddefligen, eller hvad det nu drejer sig om.

Når man skal bruge tinnet igen, tager man det 
direkte på kolben fra harpiksmassen; man kan 
oven i købet undlade at bruge loddefedt, da har
piks som bekendt virker som flusmiddel, altså 
forhindrer, at tin og loddeemner ilter, så det ikke 
kan loddes. B- J.

Fra SSA har vi modtaget resultatlisten fra den 
skandinaviske VHF-test den 5 og 6. maj.

1. SM7AED 303 p. 27. OZ7EC 68 P-
2. SM7BAE 249 p. 28. SM7DH/6 67 P-
3. OZ9OR 242 p. 29. OZ2ME 65 P-
4. OZ7HZ 240 p. 30. SM5ARR 55 P-
5. SM7ZN 214 p. 31. OZ5NA 49 P-
6. SM7BCX 198 p. 32. OZ7R 49 p.
7. OZ8EDR 196 p. 33. OH2HK 46 P-
8. OZ2AF 185 p. 34. OZ9JP 44 P-
9. OZ3FYN 174 p. 35. SM5LE 44 p.

10. OZ8ME 167 p. 36. OZ3A 42 P-
11. OZ3VO 161 p. 37. OZ2DM 41 P-
12. OZ4KO 158 p. 38. SM6CSY 41 P-
13. SM6PU 145 p. 39. SM5AII 40 P-
14. OZ7TW 133 p. 40. SM4CDO 38 P-
15. OZ7JN 123 p. 41. SM5BEI 34 p.
16. OZ7JD 123 p. 42. OZ2KH 34 p.
17. OZ2HS 118 p. 43. SM6CSO 27 P-
18. SM7BJ 113 p. 44. SM6CJI 18 p.
19. OH0AZ 91 p. 45. OZ2PV 17 p.
20. SM5FJ 87 p. 46. SM5CPD 17 P-
21. OZ5DE 84 p. 47 SM5US 15 P-
22. OZ5BK 81 p. 48. OZ3RV 14 P-
23. SM7BLO 80 p. 49. OZ9HN 14 P-
24. OH0RJ 78 p. 50. SM5FC 13 P-
25. SM5CAY 77 p. 51. SM5TC 7 P-
26. OH3TK 71 p. 52. OH0NF 1 P-

Desuden var der check-logs fra O.Z3JN, 4EK,
6FL, 7UK, 9AC samt fra SM5UU, 5CZQ og SM7ASN. 
I kommentarerne finder vi, at de danske logs gen
nemgående var bedre førte end de svenske. Fint.

En tavs nøgle.
SM5ABR, der var militærflyver, er forulykket 

i sommer

Af russiske stationer nævnes:
UA1NA Leningrad 144,06
UR2BU Tartu 144,165
UR2CQ Tartu 144,08
UR2GK Tartu 144,125
UR2RFZ Tallinn 144,002

OZ4SJ på 144 Me.
Vi har endvidere fået meddelelse om, at OZ4S.T 

også er blevet aktiv på 144 Mc, hvor han kører på 
1.44,324 fra sin QTH i Valby.

YK/ZL Oceania DX Contest 1962.
Af hensyn til vore DX-jægere erindrer vi endnu 

engang om årets VK/ZL contest. Reglerne for denne 
test fandtes i sidste nr. af „OZ“, hvor også test
perioderne stod opgivet.

R. S. G. B. 7 Mc/s DX Contest 1962.
I test-kalenderen i sidste OZ“ havde vi på grund

lag af ukorrekte oplysninger angivet ovennævnte 
test til afholdelse 1. og 2. dec. 1962. De originale 
regler er nu indløbet og giver følgende oplysninger 
om testen:
1. Varighed:

De to afdelinger af contesten strækker sig begge 
fra kl. 06,00 GMT om lørdagen til kl. 24,00 GMT 
om søndagen.

Fone: 27. og 28. oktober 1962.
CW: 3. og 4. november 1962.

2. deltagere:
Contesten er åben for enhver licenseret amatør 

i alle dele af verden.
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3. Licens-bestemmelser:
Deltagerne må arbejde i overensstemmelse med 

deres licens-bestemmelser.
4. Forbindelser:

Forbindelserne skal ske i den del af 7 Mc/s-bån- 
det, hvortil deltageren er licenseret. I fone-afdelin- 
gen må deltagerne ikke arbejde under 7050 kc/s. 
Forbindelser med ulicenserede stationer vil ikke 
give points. Kun een kontakt med hver station i 
hver periode.
5. Kode-grupper:

Der udskiftes RST (RS) rapporter efterfulgt af et 
tre-cifret tal angivende QSO-nr. begyndende med
001. Kun gensidigt udskiftede kode-grupper giver 
points.
6. Operatør:

Det tillades kun licensindehaveren at betjene sin 
station under contesten.
7. Logs.

Logs skal føres på logblade rekvireret fra Con- 
test Comittee, Radio Society of Great Britain, New 
Ruskin House, Little Russell Street, London W. C. 1., 
England, til hvilken adresse den udfyldte log skal 
sendes senest d. 19. nov. 1962. Konvolutten skal 
mærkes 7 Mc/s DX Contest i øverste venstre hjørne.
8. Scoring:

Oversøiske stationer må kun kræve points for 
forbindelser med stationer på de britiske øer: G, 
GB, GC, GD, GI, GM og GW.

Points gives således:
Hver komplet QSO giver 5 points, desuden kan 

kræves 50 points for hvert britisk numerisk pre- 
fix: G2, G3, G4, G5, G6, G8, GC2, GC3, GC4, GC5, 
GC6, GC8, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6, GD8, GI2, 
GI3, GI4, GI5, GI6, GI8, GM2, GM3, GM4, GM5, 
GM6, GM8, GW2, GW3, GW4, GW5, GW6, 
GW8. Yderligere 50 points gives for hver 10 sta
tioner kontaktede i de ovennævnte kategorier.
9. Diplomer:

Æres-certifikater vil blive tildelt den bedst pla
cerede station i hver afdeling samt den bedst pla
cerede station i hvert af de deltagende lande.
De indsendte logs
skal indeholde efterfølgende erklæring i under
skreven stand:

I declare that this station was operated strictly 
in accordance with the rules and spirit of the con
test and I agree that the decision of the Council of 
the R. S. G. B. shall be final in all cases of dispute. 
I certify that the maximum input to the final stage
of the transmitter was ................................  watts.
Date ..........................................  Signed .............................................

Nye svenske diplomer.
Polar Bears Radio Club i Ørnskjøldsvik i Sverige 

har fremsendt regler for en hel række nye diplo
mer væsentligst baseret på forbindelser med sven
ske amatørstationer.

VI skal nævne:

W-SM-C Worked Swedish Cities.
Dette diplom udstedes i 3 forskellige klasser for 

forbindelser med 20—50 og 100 byer efter en spe
ciel by-liste.

W-SM-CS Worked Swedish County Seats.
Dette diplom er ligeledes 1 3 klasser for forbin

delser med 10—20 og 24 nærmere angivne byer.
Endorsements gives til disse to diplomer for CW, 

fone eller SSB samt for 3,5—7—14—21 og 28 Mc.

Konditionerne har i den sidste tid været meget 
dårlige og ustabile, man fristes til at opgive DX 
jagten for en tid og så afvente bedre tider, men 
desværre varer det endnu nogle år, før forholdene 
bliver nogenlunde gode igen. Tyve og fyrre meter 
er stadig de mest stabile bånd, femten meter kan 
fra tid til anden endnu godt stramme sig så meget 
op, at der er muligheder for at lave noget spæn
dende, det er værd at prøve, for der er af og til 
ikke så få stationer, der ligger og lurer i vand
skorpen. Firs meter er endnu ikke åbnet for DX, 
men i løbet af et par måneder vil det igen begynde 
at gå løs. I år vil forholdene være bedre, end de 
var sidste år, og der vil være mange flere DX sta
tioner at jagte, men desværre er der også kommet 
mange flere kommercielle stationer, så det kan 
blive både vanskeligt og anstrengende at gå på 
DX jagt. Antennens og modtagerens beskaffenhed 
vil være afgørende for, om man kan få fat i de 
gode DX’ere. Som sædvanligt vil CW folkene have 
det langt lettere end fone folkene.

Medens vi er på firs meter, så siger OX3AX oppe 
på Station Nord, at han hver aften er igang med 
SSB på ca. 3,785 Mc, han kører med en ground 
plane, en halvthundrede watts sender og en Drake 
2B modtager, hvortil der inden længe vil blive 
føjet en KWM 2. Han hævder at høre de fleste 
danske stationer med god styrke næsten hver aften, 
men endnu har han ikke haft QSO med OZ på 
3,8 Mc, der er ingen hernede, der har kunnet høre 
ham. På tyve meter har han en Hy-gain TH-4 
beam, og han er meget sjældent under 5 og 8.

Det lader til, at der kan ske mange mærkelige 
ting deroppe under polen. OX3KC fortæller, at da 
han og 3BZ forleden gik en tur rundt på basen 
for at se, om de kunne finde noget, de kunne bruge 
til deres allerede veludrustede station, fandt de en 
40 meter ground plane, som en eller anden havde 
lagt fra sig, så nu er de også at finde på 40 meter 
med en KWS-1 og 75A4, det er åbenbart ikke helt 
så vanskeligt at skaffe drej deroppe, som det ifølge 
QST skulle være på Færøerne.

MP4QBB, der for tiden er meget aktiv fra Qatar, 
håber i den nærmeste fremtid at komme i luften 
fra Muscat-Oman under callet MP4MAO, han har 
en S/line og en TH-4 beam samt et 15 m ståltårn, 
det hele lige til at komme i kufferten. QSL via 
K20JD.

WØMLY, der den sidste tid har turet rundt i 
Afrika, hvor det i følge CQ lykkedes ham at smide 
to SX 115 væk, er nu hjemme i USA igen, men han 
gør stadig forsøg på at få tilladelse til at gå i luften 
fra Yemen, der vel efterhånden er et af de eneste
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Zone 14 — WPX.
Ligeledes i 3 klasser for 
kl. I 100 prefixes og 25 lande 
Kl. II 75 prefixes og 20 lande 
kl. III 50 prefixes og 15 lande

Polar Bear Award.
Kl. I 20 områder nord for polarcirklen
Kl. II 15 områder nord for polarcirklen
Kl. III 10 områder nord for polarcirklen

alt efter nærmere opgivet liste.
Detaljer om disse certifikater fås ved indsendelse 

af 1 IRC til PBRC, Sven Elfving, Solgårdsgatan 15. 
Ørnskjøldsvik. Sverige.



lande, der ikke fra tid til anden er repræsenteret 
på båndene.

I Pakistan, der i temmelig lang tid har været 
uden aktive SSB stationer, er der igen kommet en 
igang, nemlig AP2IJ, han er hørt på tyve meter 
med et meget kraftigt signal. Han er den ikke helt 
ukendte KH6IJ og skal gøre tjeneste dernede i læn
gere tid.

W4BPD, der i den sidste tid har kørt som VQ9A/ 
8C, er nu begyndt på en rejse til ZS7/8/9 og der
efter ZD9. Turen til disse prefixer vil tage ham 
ca. en måned. Han har endvidere planer om at be
søge ZS2MI. På tilbageturen til USA vil han mulig
vis besøge 602 - FL8 - YA - 9N1 - AC3 - AC5 - 
AP5 og CR8 (Portugisisk Timor). Hans 'QSL-mana- 
ger er som sædvanlig W4ECI.

Selvom det amerikanske luftvåben nu har over
draget basen i Saudi Arabien til landets egen hær, 
er der dog fortsat en del aktivitet fra HZ1AB, der 
nu er overtaget af den amerikanske træningsmis
sion. Der er for tiden 3 CW operatører og et par 
SSB operatører. De ligger stadig med planer til en 
ny tur til den neutrale zone, men på grund af de 
dårlige transportforhold er det vanskeligt at kom
me af sted.

'QSL-kort for den sidste Ålands-ekspedition med 
OH5TK, OH2BT og OH2B.Z skal sendes til 0H2BZ.

På grund af dårlige forhold ser det ikke ud til, 
at G5RV’s tur til Andorra er blevet helt så stor en 
succes som ventet, da hans station var opstillet 
nede i en dal, kneb det gevaldigt med at komme 
ud på tyve meter. På firs og fyrre meter, hvor han 
var meget aktiv, gik det en del bedre. QSL for 
PX1RV sendes til G5RV.

QSL for 3A2BZ er via W2CTN.
DL9PF og hans hold, som jo ikke kunne komme 

igang fra Korsika, kom i stedet pludselig igang fra 
San Marino under callet DJ1ZG/M1, QSL kort sen
des til DL9PF.

HB9TL’s nye SSB sender ventes sendt til Rwanda 
og Burundi i den nærmeste fremtid. Den har føl
gende faste frekvenser: 14.098 - 14.108 - 14.121 - 
14.127 Mc. Fra de samme lande er forøvrigt føl
gende aktive: 9U5JH, BB og DS fra Burundi, me
dens 9U5PC er hørt fra Rwanda, alle på 15 meter.

Båndrapporter:
3.5 Mc CW:

OZ4PM: UW3CO og 3A2BZ.

3.5 Mc AM:
8419: OZ - SM - DJ/DL/DM - PAØ.

7 Mc CW:
OZ4PM: 4X4DH.

14 Mc CW:
OZ4PM: 5A3CJ - SM5CBC/9Q5 - VE3 samt W’s. 
OZ4SJ: PY2VE—7MP - YV5BLA - FG7XM - 

UL7BKA—7NB—7HA - ST2AR - 4X4NY - JA7AGO
- Wl-2-4-6-7-8-9 - VE1-2-4.

OZ7BQ: CR7IZ - MP4QBB - UM8KAB - LA2NG/P
- 5B4WS.

OZ9FH: FP8CA - VQ9A/8C - MP4QBB - HE1AC - 
HC1DC - PZ1AH - VS90C - HZ1AB - OH5TK/OHØ
- 3A2BZ - 5T5AD - 6W8BL - 9K2AD.

14 Mc SSB.
OZ7BQ: OX3AI - DJ1ZG/M1 - UA1CK/UH8 - 

PX1RV - CR7CI - ZS6IP - VQ2FF.

14 Mc AM:
OZ7BQ: CN8DM - EA8CR - EP2BQ—3LL—3RO -

IS1TDW - LZ1KZ - OD5DH - OH2BT/OHØ - 
OK1KNQ - PY7YZ—1NBA - UA9KDL—9XR—9FS - 
ZS4PB/ZS9 - 5A3CR—2TE samt Eu og W’s.

OZ4FF:
3,5 ms/s cw.

LX3DX - DJ1ZG/M1.

7 mc/s cw:
W/Kl-2-3-4 - VE1 - UA0AG - UM8KAA - UI8LB 

- UD6FA - VU2BK - KV4CI - DJ1ZG/M1.

14 mc/s cw:
9A1FQ (QTH?) - PX1YR - 5T5AD - VS9ANW - 

VQ2EW - 5N2LKZ - VQ9A - VQ9A/MM - VQ9A/8C 
(Chagos) - MP4QBB - LX3JE - EP2BQ - 601ND - 
ZS6CY - VQ2W - HC1DC - HZ1AB - 5B4WS - 
YOIFA - KX6BC - FG7XM - DJ1ZG/M1.

21 mc/s cw:
9K2AN - 5R8AD - VQ9A - 6W8DD - 5N2LKZ - 

DJ1ZG/M1.

Det var alt for denne gang, tak for rapporterne 
og på genhør til næste måned.

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

Endnu en måned med jævnt dårlige forhold i for
hold til årstiden. OZ7LX (København) havde 3/7 
fone QSO med DL0HH (144.760) og 11/8 fone QSO 
med DL6IG (144.610). Derudover er ingen rapporter 
indgået (om E. D. R.s Field Day se nedenfor).

I stedet for at berette om yderligere DX fortæl
ler 7LX, at han har udstyret sin sender med både 
AG2 -modulation og FM — der skiftes mellem de 
to modulationsarter med et enkelt betjeningshånd
tag. 7LX har fået mange rapporter om, at PM’en var 
lige så kraftig i højttaleren som AM’en. Det har i 
samtlige tilfælde drejet sig om flankedemodulation, 
men formodentlig har de pågældende modtagere 
haft ret stejle flanker, mener 7LX.

OZ9BS (Hellerup) er færdig mied sin AM/FM 
transistormodtager og har blandt andet prøvet den 
på FM-signaler fra OZ5MK. 9BS rapporterer en be
tydelig forbedring i læseligheden på svage FM- 
signaler, når der anvendtes FM-detektor (i dette 
tilfælde: Forholdsdetektor). Under forsøgene her
med indstillede 9BS og 5MK deres beamer til sva
gest muligt signal.

OZ9SW (Herning) har bygget sig en FM detektor 
(Foster-Seeley med kapacitivt midtpunkt, 2 be- 
grænsertrin foran) og har ligeledes en FM sender 
klar. Input er ca. 50 watt, og antennen er en 6-el. 
Yagi. Der kan skiftes til AG2 -modulation med 2 
stk. EL36. 9SW vil meget gerne lave forsøg med 
FM, bedst mellem kl. 19,15 og 20,00.

Frekvenslisten.
OZ1CK 145.150 Islev
OZ1LE 144.750 København V.
OZ4RA 144.010 + VFO Årsballe
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OZ5ND 145.605 Nær Roskilde
OZ6AB/P 144.710 Rødovre (vognstation)
OZ6HD 145.505 København 0.
OZ6VF 145.310 Uggerløse (Sjælland)
OZ7BK 144.985 Hellerup
OZ8LM./P 145.880 Lyngby (vognstation)
SM7DSC 144.910 Helsingborg
SM7CCX 144.140 20 km vest f. Simrishamn

Finsk aktivitet på 144 Mc.
Som det fremgår af ovenstående resultatliste fra 

SSA’s skandinaviske VHF-test, begynder de finske 
VHF-stationer efterhånden også at gøre sig gæl
dende, og i den anledning bringer vi nedenstående 
en liste over nogle af disse stationer:
OHINE Åbo 144,06 40 w.
OH1NL Nakkila 144,135 40/800 w.
OHIOZ Raurno 144,14 10 w.
OH1QG Bjørneb. 144,11 20 w.
OH1SM Bjørneb. 144,15 200 w.
OH2DF/3 Lahti 144,11 30 w.
OH2DV Stensvlk 144,105 40 W.
OH2HK Mattby 144,100 100 w.
OH2NM Sibbo 144,44 75 w.
OH2QH Helsingfors 144,115 30 w.
OH2TK Helsingfors 144,45 10 w.
OH3PP Lahti 144,43 100 w.
OH3TH Tammerfors 144,07 .100 w.
OH3SE Tammerfors 144,04 100 w.
OH4OM Sysmå 144,47 50 w.
OH7OP Kuopio 144,12 200 w.
OHØAZ Mariahamn 144,38 15 w.
OHØNB Mariahamn 144,14 100 w.
OHØRJ Mariahamn 144,11

144,86
100 w.

Fra OH kommer der endvidere QSP om,
UA1DZ lytter efter SM, OZ og LA næsten hver 
aften kl. 22,00—23,00 GMT. TX 300 w. med QRG 
144,195 Mc.

E. D. R.s VHF Field Day 18.-19. augdst.
E. D. R.s første VHF Field Day i konkurrencen 

om pokal nr. 2 var ikke begdnstiget af gode conds 
— tværtimod; den almindelige opfattelse blandt de 
københavnske deltagere synes at være, at conds 
var endog under normalen. Ydermere optrådte der 
dybtgående fadingperioder på op til 1 minuts va
righed. Alt var for så vidt i den bedste augusttra
dition (!) med undtagelse af, at vejret viste sig fra 
den skikkeligste side.

Hvem bliver første vinder af den nye pokal? Mon 
det ikke bliver SM7AED med sine 278 points? 7AED 
er forholdsvis tæt fulgt af OZ9AC og OZ5AB, der 
var igang fra henholdsvis Mariager og Vejrhøj. På 
2-meterklubbens møde den 22. august kom den op
fattelse til udtryk, at SM7AED’s udmærkede posi
tion i Stavershult i forbindelse med hans frem
ragende operatørteknik er faktorer, vi må regne 
med i den kommende konkurrence om pokalen. Vi 
må her i OZ stå tidligt op, hvis vi vil forhindre, at 
pokal nr. 2 bliver svensk ejendom. Så, nu er det 
sagt!

De dårlige forhold bevirkede, at de deltagere, der 
kørte fra hjemme-QTH kunne få det indtryk, at 
også tilslutningen var under middel. Men lyttede 
man lidt efter de rapporter, der udveksledes af de 
„store kanoner", blev man klar over noget andgt. 
QSO-antal på over 130 blev i hvert fald nået.

Derimod savnede vi nogle af de ellers så tro
faste deltagere fra de nærmest foregående år. Lad 
os ikke nævne kaldesignaler — ja, eet kaldesignal 
må det være tilladt at fremhæve, nemlig OZ2ES.

Skulle det være beskedenhed, der forhindrede 2ES 
i at være med i kampen om også pokal nr. 2, så 
må det være tilladt at gøre opmærksom på, at det 
i så fald er misforstået beskedenhed. Vi ser meget 
gerne 2ES med på holdet i august 1963!

Det var meget interessant at køre en test med 
det nye pointsberegningssystem. Den, der skriver 
disse linier, finder det udmærket og i hvert fald 
langt lettere at have med at gøre end de systemer, 
vi hidtil har anvendt her i landet ved VHF-tester. 
Måske ville det være rigtigere at give 3 points for 
distancer over 100 km i stedet for 150 km. — I no
vember skal UK7 og 2-meter klubben fastlægge 
testprogrammet for 1963, og vi ser ved den lejlig
hed gerne, at så mange amatører som muligt frem
sætter deres ønsker m. h. t. testregler m. m.

Derimod er det ikke så heldigt med hele 3 perio
der. Den sidste periode kunne godt stryges, så de 
stationer, der er taget ud, har en rimelig mulighed 
for at nå hjem samme aften. Dette bør ændres.

Det var glædeligt at bemærke den gennemgående 
fine stationsbetjening under testen. Også teknisk 
set var kvaliteten i de fleste tilfælde udmærket. 
Lidt splatter nu og da var vi ganske vist ikke fri 
for, men når man tænker på, hvordan det var for 
ikke så mange år siden, er der kun grund til til
fredshed. Vi mangler nu bare at få bygget og mon
teret en eller anden form for modulationsbegræn
ser for at være helt perfekt kørende.

Dog kunne man godt kritisere visse stationers 
frekvensstabilitet. På det punkt har vi noget at 
indhente. Der er vist endnu alt for mange, der kø
rer med et 24 Mc/s krystal og fulde 250 volt på 
anoden af oscillatorrøret — det går ikke! Langt 
bedre er det at starte på 8 Mc/s med krystallet i en 
Pierce-oscillator med ikke over 100 volt på anoden. 
Og bruger man VFO, skal selvfølgelig også den 
køre med passende lav anodespænding, og oscilla
torrøret skal køre kontinuerligt — må altså ikke 
afbrydes under modtagning.

2-meter klubbens juni Field Day 1962.
Nr. Call godk. points Nr. Call godk. points

1 SM7AED 1.091.780 18 OZ5DE/P 46.299
2 SM7ZN/7 691.410 19 OZ9SA 44.700
3 OZ9OR 434.700 20 OZ9AD 39.962
4 OZ7HJ 337.663 21 SM7BOR 35.800
5 OZ6RC/P 293.250 22 SM5BFE/5 25.948
6 SM5BSZ 235.658 23 O.Z8UX 23.148
7 SM6PU 231.657 24 O.Z7R 16.120
8 OZ8SOR 229.126 25 O.Z2HS 12.600
9 OZ8ME 226.946 26 OZ9HN 10.200

10 OZ3A 196.600 27 OZ6VF 9.105
11 OZ7JN 162.435 28 OZ9CT 8.100
12 OZ4KO 155.744 29 OZ9JP 5.838
13 OZ7EC 143.986 30 OZ8TX 3.735
14 OZ3JD 138.460 31 OZ6JI 950
15 O.Z1GG 136.010 32 OH3SE 641
16 OZ5AB 111.579 33 OZ3FYN 195
17 OZ3CR 76.415 34 O.Z3XW 20

Check-logs indkom fra nedennævnte:
SM5SI, OZ1OL, OZ2KP, OZ3SM, OZ7TW, OZ6EA, 

OZ2AF (919.100 points), OZ2DM, OZ9AC, OZ4UB, 
OZ5MK, DL1RX (62.000 points), UR2BU (10.146 
points), UR2CQ (5.180 points), OK3CBK, OK1NR, 
OK1VA (1.056 points).

Følgende stationer deltog i testen uden at indsende 
log:

OZ2PF, OZ3RI, OZ3JN, OZ5J, OZIOA, OZ3RV, 
OZ8XP, OZ6TT.
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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.

GENERALFORSAMLING
EDS’s københavnsafdeling indkalder her

ved til den årlige, ordinære generalforsam
ling i afdelingens lokaler Frederikssundsvej 
123, mandag d. 15. oktober kl. 20,00 pr. Dags
orden iflg. lovene. Der er ikke inden den 
25. august indkommet forslag til vedtægts
ændringer. Iflg. § 5 sidste stykke skulle dette 
være sket inden denne dato.

Bestyrelsen.

Programmet:
Mandag den 1. oktober: Auktion. Der kan endnu 

tilmeldes sælgere.
Mandag den 8. oktober: Klubaften. Denne aften 

vil vor gode ven Klaus DJ4JI, der stammer fra 
Goslar, vise nogle farvebilleder fra denne smukke, 
gamle by, der også er kendt af så mange danske, 
der har besøgt Harzen.

Mandag den 15. oktober: Her har vi årets store 
opgør — generalforsamlingen. Bestyrelsen håber, 
mange vil møde op. På denne dag kan der gøres 
vrøvl, men du kan også give bestyrelsen gode råd

SM5BDQ, SM7BLO, SM6CTP, SM6BSW, SM7TC, 
SM7CBZ, SM7BZX, SM7BAE, SM7DH/6, SM6CSO, 
SM5SX, SM7CCZ, SM5LE, SM6CNT, SM7CNZ, 
SM6CYD/6, SM6CSY, SM6CNP, SM6CZV, SM7BGF, 
SM7QW, SM7CSW, SM7BSN, SM5CHH/5, SM5CTX 
/5, SM5AGM, SM5AYY, SM5LZ, SM5BQR/5, 
SM5CDM, SM5DKA, SM5US, SM5AII/5, SM4KM/5, 
SM5LT, SM5BEI, SM5CZM/5, SM5CNW, SM5BNP/5, 
SM5AOL.

OH0AZ, OH0NB, OH2HK, OH2NM.
 DL6QS, DJ7XI, DJ20XA, DL9PI, DL90W, DL9KV 
DJ5HG, DJ2XA, DL7XE, DM2BGB, DJ7XE.

PA0BX.
Vi lykønsker sejrherren SM7AED til det ual

mindelig smukke resultat. Blandt de nærmest føl
gende er der grund til at fremhæve nr. 5, OZ6RC — 
en smuk placering for en amatør, der i forhold til 
så mange andre deltagere endnu er relativt „ny i 
2-meter faget".

Antallet af checklogs var ret stort — 18. Endnu 
større var desværre antallet af deltagere, der und
lod at indsende logs: OZ 8, SM 40, OH4, DL/DJ/DM 
11, PA 1, UP—UA 3 — tilsammen ikke mindre 
end 67.

For en ordens skyld skal nævnes, at behandlin
gen af de indsendte logs har bevirket uvæsentlige

og ideer til næste års arbejde. Husk medlemskortet.
Mandag den 22. oktober: Klubaften. Se under 

klubaftenen den 17. september.

Morsekursus
begynder tirsdag den 2. oktober kl. 19,30 pr. Vi kan 
desværre ikke tage flere elever i denne omgang.

Siden sidst:
Mandag den 20. august var almindelig klubaften. 

Et af vore medlemmer havde denne aften med
bragt sin nye modtager, som vi hørte og fik demon
streret.

Mandag den 27. august fremvistes det af afdelin
gen byggede begyndergrej. Der var først en mod
tager, som 9SN, 5NI og Rabe havde bygget på i for
året, og som nu snart var færdig. 9SN gennemgik 
modtageren og forklarede om problemerne, der op
stod under arbejdet. Dernæst var der senderen, 
som 4AO og 5SI havde taget sig af, den var også 
næsten færdig. 4AO gennemgik senderens diagram 
og forklarede om dens virkemåde. Man diskuterede 
anvendelsen af standardchassiser — en idé som 
OZ6BM gerne så gennemført, især for afdelingens 
grej. OZ4AO fortalte også om den nu påbegyndte 
2-meter modtager. Formanden 5RO fortalte lidt om 
problemerne ved opsætning af antenner ved klub
lokalerne. Bestyrelsen håbede, at sagen snart ville 
gå i orden, så landets største afdeling kunne komme 
i luften med klubstationen OZ5EDR.

Mandag den 3. september var der igen klubaften, 
der var som sædvanlig mange, der mødte op ,og vi 
hyggede os omkring kaffebordene. Det er bestyrel
sen en glæde at se så mange nye medlemmer møde 
op på disse almindelige klubaftener, som også 
mange oldtimere finder vej til.

Programmet:
Mandag den 17. september: Klubaften. Husk, at 

på klubaftener må du gerne tage et eller andet 
grej eller en prøveopstilling med ud i lokalerne. 
Fortæl om problemerne, der er sikkert nogle til 
stede, der kan hjælpe dig. Men det må foregå nede 
i salen, så alle kan være med, derved opnår vi også, 
at andre kan få glæde af det og måske blive sparet 

(Fortsættes næste side).

forskydninger i resultatlisten: Her og der i listen 
har 2 stationer byttet plads; det er det hele. Der
imod bør det fremhæves, at OZ2AF med sine 
919.100 points ville være blevet en klar nr. 2, der
som han ikke havde ønsket at udtræde af testen.

Ikke een eneste LA var med.

2-meter klubbens næste møde
afholdes onsdag den 26. september kl. 20,00 i loka
let på Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 (ind
gang i gavlen). Programmet kommer til at bestå af 
en teknisk demonstration, men desværre er det på 
indeværende tidspunkt ikke muligt at meddele 
nærmere enkeltheder. Disse vil fremkomme senere 
på båndet.

løvrigt kan der om programmet for de nærmeste 
måneder oplyses følgende:

Oktober. Demonstration af transistormodtager til 
2 meter.

November: Fælles møde med UK7 (er i år fore
løbig planlagt til afholdelse en lørdag aften i loka
let på Sonofon).

December: Festlig sammenkomst.
Tak for rapporter og breve i denne måned. Håber 

at høre fra Jer igen den 30. september.
Mogens Kunst, OZ5MK, Møllekrogen 11, Lyngby.
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for de problemer, du måtte igennem.
Mandag den 24. september: Foredrag med film. 

OZ5GB taler om emnet: „Radiobølgernes udbredel
sesforhold i ionosfæren".

AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastingsvej 46, tlf. 

Su. 2991.
Mødeaften hver torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17.
Hurtigbus fra Holmens Bro til Lergravsvej stop

pested.

Siden sidst:
Torsdag den 23. august havde vi fornøjelsen af at 

have OZ5AB som foredragsholder, emne nuvistor. 
5AB havde en nydelig converter med og fortalte 
om dens ydelser. Der er sikkert ingen tvivl om, at 
nuvistoren vil få en stor udbredelse blandt 2 mtr. 
amatørerne, tilsyneladende forøger den rækkevid
den betydelig. Forhåbentlig kommer de ned i en 
anden prisklasse. Mødet var nogenlunde godt be
søgt, men der var alligevel en del, der havde glemt 
at læse programmet, husk det næste gang.

Program:
Lørdag den 22. september høstfesten, som af sær

lige grunde blev udsat en uge (generalforsamlingen 
i landsforeningen 16. sept.). Husk kl. 18,30 27. sep
tember: Klubaften.

4. oktober: Hr. Kjærager fra Siemens: Film om 
rørproduktion og forstærkere. Husk nu at møde.

11. oktober: Klubaften.
18. oktober: Eventuelt besøg på vanførehjemmets 

radioafdeling.
Vy 73 de OZ2XU.

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 16, 

vær. 52, Viby J.

Program:
Onsdag den 19. september: Auktion i Ungdoms

gården, Skovvangsvej.
Onsdag den 3. oktober: Kl. 20,00 generalforsam

ling (lokal) i Ungdomsgården, Skovvangsvej. Dags
orden ifølge lovene. Eventuelle forslag bedes til
sendt formanden senest 14 dage før.

ÅBENRÅ
Når disse linier læses, har vinterens første møde 

været afholdt på ungdomshjemmet. Nærmere an
gående dette møde kan først meddeles i næste O.Z.

Sideløbende med instrumentbygningen vil der 
blive afholdt transistorkursus, der bliver gennem
gået alt angående transistorens opbygning og virke
måde samt beregning af komponenter i transistor
kredsløb. Hvis der er interesse for at udføre tran
sistorkonstruktioner i forbindelse med kursus kan 
dette også lade sig gøre.

Nu er der „high power" på rævejægerne, men 
det er kun naturligt, for hvad er mere spændende 
end slutspurten, der udkæmpes den 17. og 24. sept., 
blandt etapevinderne.

Hvem bliver „Åbenrå-mester 1962“?
Ja, det kan der på nuværende tidspunkt kun 

gisnes om.
Vy 73 5WK.

ESBJERG
Formand: B. Elm-Larsen, OZ6LW, Skrænten 54, 4., 

tlf. 2 45 00, lok. 37/ pr. 24486.
Kasserer: Harry H. Nielsen, Sommerlyst, Bram- 

minge, tlf. 7 3127.
Sekretær: Lars Sottrup-Jensen, Frodesgade 110 A, 

tlf. 2 32 11.
Frede Elstrøm, Skolegade 70 A.
Poul Relmar Nielsen, Kirkegade 12.
Mødested: Indtil 15. september: Esbjerg Husmo

dergård, Jyllandsgade, indgang fra Finlandsgade. 
Efter 15. september: Esbjerg Centralbibliotek, tag
etagen (brug elevatoren).

Siden sidst:
Onsdag den 29. august holdtes ekstraordinær ge

neralforsamling. På dagsordenen stod lokalespørgs
målet, idet afdelingen ikke havde råd til at for
blive i Husmodergården. Problemet var da: Hvor
hen? Hvad med ejendelene? Kontingentet?

Formanden oplyste, at huslejen ville sluge såvel 
kontingentindtægter som formue i løbet af 3U år, 
hvorfor man enten måtte forhøje kontingentet 
klækkeligt og forblive i lokalet, søge nye mulig
heder for at få billigt lokale eller helt afstå fra at 
have lokale og i stedet låne studiekredsværelser på 
biblioteket til møder, og derefter enten sælge eller 
udstationere materiellet.

Fra Centralbiblioteket forelå tilbud om, at man 
der måtte leje sig ind i to pæne lokaler i tagetagen. 
Omkostningerne ville maksimalt andrage halvdelen 
af den nuværende leje. Tilbuddet var derefter ak- 
cepteret, hvorefter spørgsmålet om foreningens 
ejendele var løst.

Økonomien trængte imidlertid til opretning, op
lyste 1HO, hvorfor der forelå forslag om en kon
tingentforhøjelse på 4 kr. årligt.

Da der ikke var fornøden tilslutning til mødet til 
en vedtagelse, vedtog man at indkalde til en ny 
ekstraordinær generalforsamling onsdag den 26. 
september. Denne generalforsamling er beslutnings
dygtig uanset de mødtes antal.

Man drøftede fremtiden. 2BR foreslog anskaffet 
et gitterdykmeter. 7 af de tilstedeværende var in
teresserede i at bygge rævemodtager, og til et kom
mende møde fremskaffes diagram og prisoverslag, 
hvorefter byggeaftener ventes indledt.

Program:
Onsdag den 12. september kl. 19,30: Flyttemøde. 

Klubbens ejendele overføres fra Husmodergården 
til Centralbiblioteket, og vi installerer os.

Onsdag den 26. september kl. 19,30. Ekstraordinær 
generalforsamling. Dagsorden: Kontingentforhøjelse. 
Iøvrigt ordinært møde og indflytningssammen
komst. Kaffe, brød m. m. kan købes.

Vy 73 de 6LW.

HOLBÆK
Torsdag den 20. september kl. 20,00 har Holbæk- 

afdelingen sit månedlige møde på Dannevirke. Vi 
vil snakke om TVI, det er et problem, der er aktu
elt for de fleste af os. Om1 hvordan vi kan forsøge 
at afhjælpe disse problemer. Desuden vil under- 
nede forsøge at forklare, hvordan et fjernsyns
apparat virker, det er en ting, som er rart at vide 
lidt om, når TVI skal fjernes. Desuden er det lyk
kedes at få arrangeret en tur til Risø med besøg 
inde i DR3. Vi har godt nok skrevet om en tur til 
Risø tidligere, men først nu er tidspunktet således, 
at det kan blive en lørdag eftermiddag. Medlem
merne vil få brev om tidspunktet. Eventuelle inter
esserede kan henvende sig til bestyrelsen.

Vy 73 70U, tlf. Holbæk 1483 (efter kl. 18,00).
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HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sundvej 79, 

tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ9SH, Søren Hansen, Kragsvej 

49, tlf. 2 15 67.
Kasserer: OZ4GS, Svend Sørensen, Borgmester

vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær: OZ9ER, Erling Nielsen, Strandprome

naden 38.
OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromenaden 46. 

Siden sidst:
Torsdag den 23. august afholdtes den ordinære 

årlige generalforsamling. Formanden aflagde beret
ning for året, der var gået, og benyttede her især 
lejligheden til at takke vor klubhusforvalter Male
ren, uden hans medvirken kunne medlemmerne vel 
næppe høste så megen fornøjelse af klubhuset, som 
ved enhver lejlighed står klar til at modtage sine 
gæster. 9SH for den tid han havde virket som for
mand, han ønskede nu at trække sig tilbage, evt. 
til en mindre tidsrøvende plads i bestyrelsen.

Kassereren fremlagde regnskabet, som enstem
migt godkendtes af GF.

Kontingentet fastsattes uforandret til kr. 2,00 pr. 
måned.

Som afløser for 9SH på formandsposten foresloges 
2BF, der jo har mange års erfaring fra tidligere 
års afdelingsarbejde, og nu indvilgede i at genind
træde efter eet års pause, 2BF modtog et enstem
migt valg. Af bestyrelsen skule afgå 4GS, 3SK og 
Poul Bertelsen, sidste på grund af bortrejse. 4GS 
genvalgtes, og desuden indvalgtes 9SH og 9NK, 
som henholdsvis 1. og 2. suppleant indgik 5GM og 
6JI, som revisor fortsatte 3FM. Man enedes om fort
sat at lade ræveudvalget bestå af 8BK, 5GM og 
30R, som havde gjort et udmærket stykke arbejde, 
der er iøvrigt i sæsonens løb afviklet 28 dagjagter 
og 17 aftenjagter.

Under aktuelt berørtes så småt, hvad der kunne 
ventes på tapetet i den kommende sæson, man kon
staterede, at begyndelsen allerede var fastlagt, da 
man havde visse ikke afsluttede programmer fra 
sidste sæson.

Her afsluttedes en stilfærdig og saglig general
forsamling ved nedskyldning af diverse P35 og 
P2000 med aftagelig tophætte.

Siden har vi affødt det faste program, der får 
udseende som følger, gældende fra og med mandag 
den 1. oktober.

Mandag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.
Onsdag kl. 20,15: Morsekursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.
Søndag kl. 8.25: Rævejagt.
Tilmeldelse til arrangementerne sker ved at møde 

op ved første kursusaften.

Månedens arrangement:
Torsdag den 20. september kl. 20,15 AUKTION. 

Når vi skriver auktion med fede typer, skulle alt 
tale for sig selv, her er virkelig en chance for at 
få noget uden oms, så mød stærkt op og lad YL 
blive hjemme.

Og endnu engang, alle udenbys medlemmer er 
altid velkomne til at besøge os hver torsdag aften.

Vy 73 OZ9ER.

LOLLAND-FALSTER
Månedsmødet i Nykøbing havde samlet 12 med

lemmer til en fornøjelig og interessant aften. 8CR 
gav os mange tips ved at fortælle om sin conver
ter og 7NA havde taget sin viklemaskine med, som 
han demonstrerede for os, og minsandten om den 
ikke også kunne trille spoler. Endelig havde Løkke 
taget sin tonegenerator med, og her så man et 
eksempel på, hvorledes man kan lave sig et nyde
ligt kabinet med de i handelen værende stålprofil
lister og hjørner. Mødet sluttede med, at vi gik over 
i Dues Konditori og fik en kop andalusisk bjerg
mokka, hånd- og topplukket, under kammeratligt 
samvær, og vores radiosnak standsede først, da man 
begyndte at slukke lysene, jo det var en rigtig 
amatøraften.

Næste måned er det Maribo, der står for tur, det 
bliver hos 3VH, Vestergade 25, kl. 19,30, og værk
fører Knudsen vil holde et foredrag om måleinstru
menter og brugen af disse, og det er jo et emne, 
der falder i god jord, da vi amatører i almindelig
hed ikke er udstyret med den store målepark, og 
derfor helst skulle have det fulde udbytte af det, vi 
har. Vel mødt.

Vy 73 B. K. Løkke.

NÆSTVED
Afd. afholdt generalforsamling i klublokalet 21. 

august. Formanden bød velkommen, og Emme 8324 
blev valgt til dirigent. Beretning, regnskab og pro
tokol oplæstes og godkendtes. På valg var 8BO, 
4PP, de genvalgtes enstemmigt.

Man drøftede vinterens arbejde og starter under
visningen tirsdag den 25. september, ledet af 7NH 
og 7EC, hvis elevantallet bliver mindst 5.

Under eventuelt oplyste 8BO, at klubstationen på 
2 m i nær fremtid vil blive stillet op.

Generalforsamlingen sluttede med en enkelt P35.
Al henvendelse om klubben kan ske til kassere

ren. OZ1KZ, tlf. 72 41 84.
Vi mødes hver tirsdag.

Vy 73 OZ7KZ.

NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3.
Kasserer: OZ60P, Erik Hansen, Svanedams

gade 16.
Sekretær: OZ2RT, Robert Thomsen, Møllervej 25.
Lokale. Møllevænget 3.

Torsdag den 16. august holdtes den årlige gene
ralforsamling. Efter at formanden, OZ4WR, havde 
budt velkommen, udbad han sig forslag til en diri
gent. O.Z2RT blev foreslået og valgt. Derefter af
lagde formanden beretning. Han udtalte, at året, 
der var gået, havde været et godt år for afdelingen. 
Medlemstallet havde været stigende. Igennem hele 
vinteren har der været afholdt møde hver torsdag, 
og ca. en gang om måneden har der været afholdt 
forskellige arrangementer såsom auktion, pakke
fest og foredrag om bl. a. ESB og modtagere. Ud
talte en tak til Odense afd., specielt OZ7KV, OZ8LD 
og OZ7HJ, for den støtte, som er vist os med hen
syn til foredrag. Afdelingen var desuden blevet 
ejer af et kommercielt gitterdykmeter, som blev 
brugt flittigt. Formandens beretning blev enstem
migt godkendt.
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Næste punkt på dagsordenen var regnskabet. 
Kassereren, OZ6OP, fremlagde regnskabet, der viste 
en balance på 500 kr., hvilket må siges at være flot 
i betragtning af medlemstallet (13 medlemmer). At 
det var med lidt stolthed i stemmen, at OZ6OP 
berettede regnskabet, under vi ham gerne, thi det 
er et pænt stykke arbejde, han har udført som 
kasserer. Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Derefter gik man over til valgene. OZ4WR blev 
genvalgt som formand, og OZ6OP blev genvalgt 
som1 kasserer. Til sekretær valgtes OZ2RT. Endvi
dere blev OZ7MS valgt til at varetage alt, hvad 
der hører under rævejagter.

Under eventuelt blev det vedtaget at fastsætte 
kontingentet pr. 1. september til: Seniorer 3,00 kr. 
pr. måned, lærlinge og skoleelever 1,50 kr. pr. må
ned. Kontingentnedsættelsen for de unges vedkom
mende vil sikkert blive hilst med glæde. Desuden 
blev det vedtaget at påbegynde teknisk undervis
ning og morsekursus fra ca. 1. oktober. I forbin- 
dlese med dette er det meningen, at der skal aver
teres for nye medlemmer.

Efter generalforsamlingen var afdelingen vært 
ved det fælles kaffebord.

Program:
Torsdag den 20. september: Kl. 20,00 auktion. 

Alle, der har noget, de vil sælge på auktionen, 
bedes tage det med denne aften.

Torsdag den 27. september: Kl. 19,30—20,30 Morse
kursus, begyndere. Derefter almindelig mødeaften.

Torsdag den 4. oktober: Kl. 19,30'—20,30 Morse
kursus. Kl. 20,30: Teknisk diskussion. I denne nye 
serie er det meningen, at vi tager et emne op inden
for radiotekniken til gennemgang.

Torsdag den 11. oktober: Kl. 19,30—20,30 morse
kursus. Kl. 20,30: Teknisk diskussion.

Vy 73 de OZ4WR.

ODENSE
Formand: Kaj Andersen, OZ7KV, Enebærvej 76, 

Hjallese. Tlf. 11 18 55.
I lighed med tidligere år vil der også i år blive 

afholdt kursus i teknik og telegrafi. Kurserne vil 
omhandle det pensum, der af Post-& Telegrafvæse
net er fastsat for opnåelse af amatørlicens af kate
gori C. Der lægges ud med CW-kursus på et ret 
tidligt tidspunkt for at gøre sikkerheden større. 
CW-kursus begynder tirsdag den 18. september og 
teknik den 23. oktober. Kurserne er i år gratis for 
medlemmer af Odense lokalafdeling, men ikke- 
medlemmer har også adgang til undervisningen 
mod betaling af 15 kroner i indmeldelsesgebyr. 
Tidspunkterne for kursernes afholdelse er endnu 
ikke helt fastlagt, men vil blive oplyst ved tilmel
dingen. Tilmelding kan ske på de ugentlige bygge- 
aftener, nemlig hver mandag mellem kl. 19 og 22 
på Rasmindegården, Solbærvej, Hjallese. „Vejen 
til sendetilladelsen", der danner grundlag for un
dervisningen, kan købes billigt hos kassereren 
OZ7HJ, H. E. Jensen, Juelsmindevej 25, Bolbro, 
tlf. 13 37 29. Yderligere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til OZ3XW, tlf. 116186.

Det skal lige påmindes, som meddelt i det ud
sendte brev, at den årlige generalforsamling afhol
des på Rasmindegården torsdag den 27. september 
kl. 20,00. Mød nu op ved GF og vær m'ed til at 
diskutere afdelingens ve og vel for det kommende 
år. Vel mødt!

Vy 73 de 2RH.

VIBORG
Medlemsmøder afholdes på Ålkjærs Konditori 

sidste tirsdag i hver måned.
Efterårets rævejagter. Der afholdes 7 pointjagter, 

hvor vinderen er den, der har flest point i de 3 
bedste jagter.

Kort: Atlasblad 1 : 40.000 A 2008 Viborg.
Lørdag den 22. september kl. 20,30—søndag den 

23. september kl. 14,30.
Torsdag den 27. september kl. 20,00.
Lørdag den 29. september kl. 20,30—søndag den 

30. september kl. 14,30.
Lørdag den 6. oktober kl. 20,30—søndag den 7. 

oktober kl. 13,30.
Første udsendelse ved de nævnte klokkeslet og 

anden udsendelse ½ time efter, derefter udsendelse 
hvert kvarter.

Call OZ7RÆV og derefter 20. sek. pejlestreg osv.
Hver udsendelse varer 2 min. Sidste udsendelse 

2 timer efter den første. Jagten regnes afsluttet 
10 min. efter sidste udsendelse.

Efter jagten søndag den 7. oktober mødes vi på 
Egely ved Hald til præmieuddeling og kaffe.

OZ5LD.

&å.
NYE MEDLEMMERNYE MEDLEMMER

8491 Edv. Moselund Jørgensen, Hotel „Melfar“, 
Middelfart.

8492 OZ9SL, Svend Larsen, Flakholmen 26, 1. th., 
Vanløse.

8493 Henry Pedersen, Melbyesvej 22, Odense.
8494 Kurt Jacobsen, Rud. Wulffsgade 12, Århus C.
8495 Chr. Jørgensen, Svendsgade 3, Århus C.
8496 Ib Nielsen, Karl Svendstrupsvej 27, Grenå.
8497 Robert Svendsen, Toftevej 3, Espergærde.
8498 Leif Pedersen, Thorøhuse, Assens.
8499 Jørgen K. Jakobsen, Rytterbakken 20, 3., 

København NV.
8500 Benny E. Sørensen, Jomfrustien 22, Haders

lev.
8501 Per Nygaard Jensen, Ulkjær, Lindved, Vejle.
8502 Ole M. Kristiansen, Frederiksdalsvej 122, 

Virum.
8503 Knud Lundgaard, Åderupvej 177, Næstved.
8504 Frede Nissen Pedersen, Galten.
8505 Aage Jonasen, Ny Adelgade 61, Assens.
8506 Lars Pedersen, Frødingsallé 31, Søborg.
8507 Leif Borgen Hansen, Vinkelallé 20, Tilsted, 

Thisted.
8508 Bent Larsen, Præstefælledvej 69, Kastrup.
8509 Jørgen Olsen, Kørvelstien 3, 2. tv., Kastrup.
8510 Kent Andersen, Hadsundvej 32 A, Randers.
8511 Poul Sønderbæk, Torvet 20, Horsens.
8512 Henry W. Frederiksen, Flakholmen 11, 

Vanløse.
8613 H. Skjoldby Petersen, Sønderlundsvej 30, 

Roskilde.
8514 Søren K. Damm. Fælledvej 58, Fredericia.
8515 Erhard Rosenow, Løgumklostervej 154, 

Åbenrå.
8516 Johnny E. Christensen, Ny Munkegade 11, 

Århus C.

Atter medlem.
6899 Bent Hansson, Emdrupgårdsvej 10, Kbh. NV.

7715 Johan P. Nielsen, Enghavevej 10, Bækkelund, 
Horsens.
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QTH-RUBRIKKEN

1415 OZ2AW, Erik Hansen, H. P. Simonsens Allé 
50, Fruens Bøge, ex Odense.

2336 OY7ML, M. Haasen, Bøgøta 4, Thorshavn, 
lokal + navneændring.

2704 OZ8AI, Arnold Jensen, Beboelsesvognen, 
Birkevej, Skjern, ex Mørkøv.

2803 OZ5S'Q, Klaus Dwinger, Drosselvej 9, Rung
sted Kyst, ex København N.

4416 OZ7UM, Christian Quortrup, Hostrups Have 
7, 2. th., København V, lokal.

4452 OZ9HC, A. Heller Christoffersen, Bjørnebak
ken 3, Veksø S, lokal.

4832 OZ7NU, N. O. Ammitzbøll, Kornbakken 23, 
Næstved, ex Hørsholm!.

4995 K. Erick Pedersen, H. P. Oisensvænget 56, 
Tåstrup, ex Skærbæk.

5165 O. Klem, Pension Forum, vær. 21, Jul. Thom- 
sensgade 14, 1., KøbenhavnV, ex Hammel.
5514 OZ8BM, Bruno Mortensen, Bjelkes Allé 27,

5. th., København N, ex Helsingør.
5642 OZ7ZT, N. H. Koudal, Byageren 1, Nørre

sundby, lokal.
5666 OZ3GL, E. Gøtsche Larsen, Kommunekonto

ret, Korsør, ex Rønne.
5798 OZ4LP, SG Peter Larsen, TGKMP./BR, Alme- 

gårdskasernen, Rønne, ex København 0.
5931 OZ9JP, Johannes Pedersen, Marstalsgade 44, 

st., København 0, ex Virum.
6211 OZ9JE, Peder Jeppesen, Stengade 25, 2. th., 

København N, ex København V.
6251 OZ9JO, 520966 Hansen, PSKT, kasernen, 

Odense, ex Århus.
6259 Mogens Bomann, Irmelinsvej 18, st., Lyngby, 

ex København F.
6351 OZ3BL, Bent Larsen, Våbensted-Engetofte 

centralskole, Sakskøbing, ex Vissenbjerg.
6465 Carl Mårtens, Viborgvej 164, 1., Århus V, ex 

soldat.
6733 OZ1EE, Ebbe Henriksen, Ordrupvej 41 C, 1. 

th., Charlottenlund, ex Hellerup.
6772 OZ2DL, Ole Madsen, Helsebakken 10, Helle

rup, ex Birkerød.
6863 OZ3TF, Troels Frølunde, Valhalvej 62, Ros

kilde, lokal.
7037 W. J. Kienitz, 5. Juni Plads 8, København F, 

ex Gentofte.
7283 OZ3CN, J. Chr. Nørtoft Thomsen, Caroline 

Amalievej 104, Lyngby, ex Tvis.
7514 OZ7LJ, MG 536444 Hansen, RDO I BTN STGR, 

Høvelte, ex Vanløse.
7655 OZ7DE, E. Knudsen Rauff, c/o Nissen, Søl- 

sted, Visby, Sønderj., ex Åbenrå.
7745 OZ5NL, Henning Larsen, Rødovrevej 244, 1. 

th., Vanløse, ex Hvidovre.
7790 Palle Jensen, Tølløsevej 56, Brønshøj, ex Lan

det, Tåsinge.
7810 Allan Frøsig, Ringgade 12, Struer, ex Ribe.

7883 Bent Lynggård, Tekn. kol., Dalgas Avenue 8. 
Århus C, ex Hvidbjerg.

7938 OZ6SF, N. S. Knudsen, Carl Bernhardsvej 9, 
2., København V, lokal.

8017 Jens J. Larsen, Rosenvangsallé 52, Århus C, 
ex soldat.

8022 Aage Frederiksen, Amager Boulevard 128 A, 
2. tv., København S, ex Randers.

8062 J. Erling Tingskov, Lindevej 18, Lemvig, ex 
Svendborg.

8137 C. E. Juul Jensen, Genvej 16, 1. tv., Gedser, 
lokal.

8258 OZ7IH, H. Brusen, Hovedgaden 14, 2., Lyngby, 
lokal.

8280 OZ3RW, J. Asger Neimann, Frederiksvej 22, 
Viborg, ex Ørsted.

8315 Benny Hansen, Grønnegade 22, Næstved, lokal.
8435 Povl Thim, Skovbrynet 10, Næstved, lokal.
8460 Henning Jensen, Ålebæk, Hals, ex soldat.
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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. Staaek-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 14. september 1962.
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