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Det gamle år - og det nye

Når læserne modtager dette nummer af 
OZ, står julen for døren, og det gamle år går 
på hæld.

Og medens jeg skriver disse linier, og for 
min part afslutter årets OZ, kan jeg kun på 
samtlige medarbejderes vegne glæde mig 
over resultatet. Så indholdsrig, så afvekslen
de og så mangesidet har ingen årgang af OZ 
været før.

Det bliver en god årgang, der nu glider ind 
på boghylden til gavn og glæde fremover.

Det blev altså bladmæssigt et godt år, men 
også for foreningen som helhed har året væ
ret udmærket. En stigende medlemstilgang 
har glædet os måned for måned, og vi EDR- 
medarbejdere kan, alle som en, tage det som 
udtryk for, at vort arbejde ikke har været 
forgæves.

På tærskelen til det nye år vil jeg gerne 
takke alle EDR medarbejdere for deres hjælp 
og indsats i det forløbne år, takke for hvad I 
gjorde for foreningen ved jeres arbejde i HB, 
i afdelingsarbejdet, i vore forskellige hverv 
og i store og små bidrag til vort blad OZ. En 
hjertelig tak for et godt medarbejderskab i et 
rigt og frodigt EDR-år.

Jeg vil så nødig fremhæve enkelte, alle er 
jo lige uundværlige, men alligevel, en særlig 
tak til vor flittige og elskelige kasserer 
OZ3FM, manden der passer på økonomien og 
tager det store arbejde med et smil.

Så vidt er der kun grund til glæde og for
trøstning, men alligevel, alt er dog ikke lutter 
idyl i EDR; vi har også vore bekymringer. 
Det er de stigende priser, omsætningsafgiften 
og portoforhøjelserne. Mon medlemmerne er 
klar over, at alene disse to poster sluger en 
væsentlig del af den kontingentforhøjelse, vi 
fik for ca. P/2 år siden. Vi ville have mere i 
kontingent for at skabe et bedre og større OZ. 
Vi fik dette større OZ, men samtidig kom en 
række byrder, vi ikke kunne forudse. Dette 
er naturligvis ikke noget specielt for EDR, 
sådan er det gået overalt. Indtægten siuges 
af stigende udgifter, og politikerne formår 
ikke at lægge loft over priserne, men går selv 
i spidsen med nye afgifter.

Vi håber i EDR på det bedste, men venter 
det værste. Vi kan ikke nu slå af på bladet, 
kvaliteten og kvantiteten må fortsætte.

Ja, det var jo lidt malurt i bægeret, men 
hvorfor tilsløre at det er hos os som andre 
steder.

Nu er vi ikke bange for fremtiden i EDR. 
Foreningen og dens blad er vort fælles fore
tagende. Vi kan ønske og kritisere, men skul
le økonomien kræve en ekstra lille indsats, 
så tror jeg også, vi alle vil tage det som en 
selvfølgelighed.

Og så sender jeg da på hovedbestyrelsens 
vegne en hilsen til alle EDR hjem med ønsket 
om en god jul og et lykkeligt nytår.

OZ6PA, Poul Andersen-
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Lidt om moderne HF-transistorer
Af OZ6NF.

II. Egenskaber.
Den moderne fremstillingsteknik for tran

sistorer til høje frekvenser har medført, at 
mange af de tidligere HF-transistorers ska
vanker er forsvundet. Man bruger derfor 
transistorerne på anderledes vis, og heldigvis 
kan kredsløbene gøres simplere end tidli
gere. Det er f. eks. forældet at neutrodynsta
bilisere en MF-forstærker for at få god for
stærkning ud af den, selv om MF’en er 10,7 
MHz eller endnu mere! Tillige er de tidligere 
så store ind- og udgangskapaciteter blevet 
10—30 gange så små, så nu behøver man kun 
i specielle tilfælde at tage hensyn til dem. — 
Det er klart, at så ændrede forhold kræver 
et friskt syn på sagen, og i denne artikel skal 
jeg gøre rede for de væsentligste egenskaber 
ved de nye HF-transistortyper og vise, hvor
dan man beregner et HF- eller MF-trin.

En transistor har meget stor lighed med en 
VHF-triode. Sammenligner man f. eks. trio
den 417A og transistoren 2N1742 på 432 MHz, 
vil man opdage, at støjtal og forstærkning, 
man kan opnå, er den samme for begge to. 
Den eneste forskel er faktisk kun, at trioden 
skal have 6,3 volt til glødetråden og 200 volt 
til anoden, hvorimod transistoren blot skal 
have 12 volt til kollektoren. Indgangsimpe
dans, udgangsimpedans, ind- og udgangska
paciteter og selv stejlheden har praktisk talt 
de samme værdier både hos røret og transi
storen. Det er vist kun på eet punkt røret 
overgår transistoren: prisen.

Men 432 MHz er oppe omkring grænsefre
kvensen for 2N1742’s anvendelsesområde, og 
hvis vi bruger en HF-transistor betydeligt 
lavere i frekvens, ændrer billedet sig lidt. 
Den største forskel, bortset fra de DC-mæssi
ge, er, at medens rørenes indgangsimpedans i 
HF-området under 30 MHz er så stor, at man 
næsten altid ser bort fra den, er transistorens 
indgangsimpedans lav, af størrelsesorden 1 
kohm, men stærkt afhængig af frekvensen.

I virkeligheden får man et ganske godt 
billede af en HF-transistors egenskaber, hvis 
man forestiller sig den som en triode med en

indbygget gitterafleder på 1 kohm, en indre 
modstand på 100 kohm og en stejlhed på 40 
mA/V (!!). Indgangsimpedansen er noget stør
re end ved rør, nemlig 40—70 pF, men den 
betyder sjældent noget ved afstemte forstær
kere.

Man bruger næsten altid jordet-emitter 
forstærkeren. Jordet-basis forstærkeren kan 
give en anelse mere forstærkning, men bliver 
meget lettere ustabil, i hvert fald på de høje 
frekvenser.

De gamle begreber med strømforstærknin
gens grænsefrekvenser fα og fβ har ingen 
gyldighed ved de nye transistorer. I det hele 
taget har man ikke rigtig brug for at kende 
strømforstærkningen, for nu tager man tran
sistorens effektforstærkning som eet hele, for 
det viser sig at være meget nemmere. Det 
vigtigste tal til beskrivelse af en HF-transi
stors kunnen på en eller anden frekvens er 
f max • Den bliver forresten også tit kaldet 
fosc, og den angiver den højeste frekvens, 
hvor transistoren kan bringes til at fungere 
som oscillator, eller med andre ord den fre
kvens, hvor forstærkningen ikke kan bringes 
op til mere end lige bestemt een. Når man 
kender fmax, kan man nemt regne ud, hvor 
stor en forstærkning man kan få transistoren 
til at give, for hver gang man går ned til det 
halve af en frekvens, hvor man kender tran
sistorens forstærkning, bliver den 6 dB stør
re. Lad os tage et eksempel: For AF124 
(AF114) er fmax ca. 500 MHz. På 250 MHz 
kan vi da få 6 dB forstærkning, på 125 fås 
12 dB, på 62,5 fås 18 dB, på 50 MHz (1/10 af 
fmax) fås 20 dB, på 5 MHz fås 40 dB o. s. v. 
Når man kender fmax °S bruger denne 6 dB- 
regel, kan man altså straks regne ud, hvor 
meget forstærkning man kan få på hvilken 
som helst frekvens. På frekvenser over fmax 
kan man aldrig få nogen forstærkning, og 
navnet fmax er derfor helt rigtigt. Med AF124, 
AF114 og OC171 kan man få forstærkninger 
større end 40 dB, når frekvensen er under 5 
MHz, men man skal ikke gøre forstærkningen 
større end de 40 dB pr. trin, for ellers bliver 
det vanskeligt at holde trinet stabilt.

Transistorens støjtal varierer også med fre
kvensen. På fig. 2 er tillige med den ovenfor 
omtalte forstærkning skitseret en kurve for 
støjtallet F for AF124. Man ser, at F er ca. 1,5 
dB over et meget stort frekvensområde, samt 
at det stiger både i den høje og den lave ende.
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Man kan regne sig til en orienterende værdi 
for støj tallet ved at bruge formlen

hvor f er den pågældende frekvens, man øn
sker støjtallet på. Formlen gælder kun i den 
høje del af frekvensområdet. Som en huskere
gel kan anføres:

Brug ikke en transistor på højere frekvenser 
end- 1/5 af fmax

Ved 1/20 af fmax er F kommet ned på det 
flade rette stykke.

Man træffer ofte andre frekvensangivelser 
ved transistorer, som f. eks. fx og f1. De angi
ver noget om transistorens anvendelse i regne
maskinekredsløb som f. eks. multivibratorer, 
men giver ikke noget nøjagtigt billede af tran
sistorens ydeevne som HF-forstærker. fx er det 
såkaldte GB-produkt (forstærkning X bånd
bredde), og fi er den frekvens, hvor strømfor
stærkningen er faldet til een. ft og Ft er af 
samme størrelsesorden, og er 1/3—1/5 af fmax- 
Når en transistorfabrikant opgiver fr for en 
transistor, kan man godt gå ud fra, at den ikke 
er særlig god til HF-forstærkning i forhold til 
deciderede HF-transistorer. Den vil nok give 
nogle dB mindre forstærkning.

Da nu transistorerne har ind- og udgangs
impedanser, som man må tage hensyn til, får 
man kun hele forstærkningen når man har 
impedanstilpasning på både indgangs- og ud
gangssiden. Impedanstilpasningen består i, at 
man skal belaste transistoren med en impe
dans på samme størrelse som transistorens 
udgangsimpedans, og at den skal fødes fra et 
eller andet, der har samme udgangsimpedans 
som transistorens indgangsimpedans. På fig. 3

har jeg tegnet transistoren med dens ind- og 
udgangsimpedanser udvendigt, hhv. 2\ og Z0. 
Hvis der skal være impdanstilpasning på ud
gangssiden, skal belastningsimpedansen Zj 

altså være lig Z0. Hvis den ikke er det, og vi 
ved mistilpasningen taber f. eks. 2 dB, bliver 
trinets forstærkning disse 2 dB mindre end 
den forstærkning, vi beregnede ud fra fmax 
med 6 dB-reglen. Hvis Zf og ZQ ikke er lige 
store, må vi indskyde en transformator, som 
kan være en resonanskreds med et udtag.

Resonanskredsene i en forstærker stjæler 
lidt af vor forstærkning. Og desværre er det 
sådan, at jo højere effektivt Q, man vil have 
i dem, des mere tab får man. Prøv at se på

fig. 3 igen. Der har jeg koblet en kreds’ reso
nansmodstand Zk over Zi med punkterede li
nier. Hvis nu Zk er 10 gange større end Zi , vil 
praktisk talt hele signalet løbe forbi Zk og 
over Zi . Men hvis Zk er mindre end Zi, , vil 
vi miste hovedparten af signalet, da det vil 
afsættes som tab i kredsen. Hvis vi vil gøre 
kredstabet så lille som muligt, skal kredsens 
resonansimpedans altså være meget større 
end Zi og Z0 .

På den anden side, hvis er 10 gange så 
stor som Z0 belaster vi jo k r e d s e n  med Z0 
i parallel med Zi , d. v. s. ½ Z0 (fordi vi har 
tilpasset Z0 og Zi, så der er lige store), og
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Tab hidrørende fra en resonans
kreds indskudt mellem to tilpassede 
impedanser. Qu = kredsens ubela
stede godhed, Qb = kredsens resul

terende godhed i opstillingen.

herved bliver kredsens belaste
de Q reduceret til 1/20 af det 
oprindelige ubelastede Q. Man 
kan altså ikke både få stor for
stærkning og stor selektivitet, 
man må indgå et kompromis.

På fig. 4 har jeg tegnet en 
kurve, der viser, hvor stort 
kredstabet bliver ved forskelli
ge forhold mellem det belaste
de og ubelastede Q, hhv. Qb og 
Qu . F. eks. fås, hvis kredsens 
resonansimpedans er lig med 
halvdelen af transistorens ud
gangsimpedans, at kredstabet 
bliver 6 dB.

For at give et begreb om 
størrelsesordenen af HF-tran- 
sistorers ind- og udgangsimpe
danser har jeg lånt fig. 5 fra 
Philips. Det er for AF115, men 
kan bruges for AF114 - 115 - 
116 - 117, uden at man kommer 
helt galt i byen. Indgangs- og 
udgangsmodstanden findes som 
det reciprokke af hv. gieog goe.
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Omtrentlige værdier for fmax for forskelli
ge HF-transistorer:

Philips:
AF102 900 MHz
AFZ12 900 MHz
AF114 - AF124 500 MHz
AF115 - AF125 - OC171 450 MHz
AF116 - AF126 - OC170 350 MHz
AF117 - AF127 - OC169 200- —300 MHz

Siemens:
AF106 900 MHz
AF139 1500 MHz
AFY10 600 MHz
AFY11 750 MHz
AFY12 900 MHz
AF107 600 MHz
AF108 600 MHz
Philco:
2N1742 1300 MHz
2N1745 800 MHz
T2028 1500 MHz

Texas Instruments: 
2N1141 1180 MHz
2N1142 840 MHz
2N1143 530 MHz
Telefunken:
OC615 350 - 500 MHz

☆



Superens afstemningskredse
Af OZ7AQ.

I en superheterodynmodtager benytter man 
som bekendt meget ofte en flergangskonden
sator til samtidig afstemning af signalkredse 
og oscillatorkreds. Når man skal dimensione
re en sådan modtager, hvortil man selv vil 
fremstille spolerne, støder man uvægerligt 
på det problem at sikre rigtigt sammenløb 
mellem kredsene, idet modtagerens korrekte 
funktion jo afhænger stærkt heraf. Her er et 
punkt, hvor det er absolut tidsspilde at for
søge at eksperimentere sig frem til resultatet.

Fig. 2.
Signalkredsens opbygning.

Sædvanligvis vil følgende være kendt:
1) Det ønskede frekvensområde. Laveste 

frekvens kaldes Fmin og højeste frekvens
D max •

2) Drejekondensatorens maksimumskapaci
tet Cmax og minimumskapacitet Cmin. Kapa- 
citetsvariationen er da Cmax - Cmin = Cv.

Det, vi ønsker at finde, er den nødvendige 
faste parallelkapacitet til drejekondensatoren 
samt spolens selvinduktion.

Fig. 1.
Blokdiagram af superens HF-del.

De nødvendige beregningsmetoder er ret 
omstændelige, og der er sikkert mange ama
tører, der har fået deres første grå hår under 
forsøget på at komme igennem efter form
lerne i Kortbølgeamatørens Håndbog (de æl
dre udgaver).

Noget lettere, er OZ7T’s metode (se OZ 
april 1953 side 74), men denne omfatter kun 
to-punktssporing, der ikke altid vil være helt 
tilfredsstillende.

Ved den i det følgende beskrevne grafiske 
metode undgås regneri ganske vist ikke helt, 
men er dog stærkt reduceret. Den kan bru
ges til de fleste formål, men dog kun når 
mellemfrekvensen er lavere end signalfre
kvensen. Endvidere forudsættes, at oscillator
frekvensen ligger over signalfrekvensen, men 
det skal til sidst vises, hvorledes man bærer 
sig ad, når oscillatoren ligger lavest, hvilket 
ofte er fordelagtigt.

Signalkredsene beregnes på den sædvanlige 
måde, som skal omtales kort.

Hvis vi går videre herudfra, får vi område
grænserne til at ligge ved 0° og 180° på kon
densatoren, hvilket er ubekvemt. Dels er ka
pacitetsvariationen meget uregelmæssig på de 
yderste 5 grader, således at skalaen bliver 
fortegnet, og dels er det rart at have lidt 
„luft“ til begge sider, for ellers risikerer vi, 
at vi ikke kan få begge yderfrekvenser med, 
hvis de uundgåelige unøjagtigheder skulle 
lægge sig sammen til den mest ugunstige side. 
CT bør derfor måles mellem ca. 5° og 175° 
drejningsvinkel (det regner vi med, at den er 
her), eller vi må vælge et lidt større frekvens
område end det ønskede, her f. eks. fra 2,95— 
4,05 MHz.
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hvorefter parallelkapaciteten findes ved at 
trække kondensatorens bundkapacitet fra,

Cpar C0 — Cmin.

For at finde den faste blok, der skal anven
des, skal herfra yderligere trækkes trimme
rens kapacitet samt rør- og spredningskapa
citeter.

Spolen finder vi nu udfra f. eks. Co og
F max :

idet C0 indsættes i pF og frekvensen i MHz. 

Eksempel:
Vi ønsker at bygge en grundmodtager, der 

dækker frekvensområdet 3—4 MHz, og vi har 
en tregangskondensator med en kapacitetsva
riation på 120 pF. Vi udregner først



Vi får nu

Regner vi med en bundkapacitet af dreje- 
kondensatoren på 15 pF, en trimmer på 20 pF 
(en 30 pF lidt uddrejet) og rør- og sprednings
kapacitet på 20 pF (afhænger stærkt af op
bygningen), altså ialt 55 pF, bliver den faste 
blok på meget nær 100 pF.

Spolens selvinduktion får vi af C0 = 154 pF 
og Fmax = 4 MHz, hvilket indsat i formlen 
giver 10,3 μH. Hvordan man så skaffer sig en 
spole med denne selvinduktion, ja det er en 
anden historie!

Oscillatorkredsen.
Kalder vi mellemfrekvensen Fm, bli

ver oscillatorens frekvensområde fra fmin

= Fmin + Fm  til fmax Fmax + Fm, og for
holdet mellem højeste og laveste frekvens 
skal således ikke være det samme for oscil
latoren som for signalkredsene, men noget 
mindre. Dette kan vi imidlertid komme ud 
over ved at bruge en større parallelkapacitet 
i oscillatorkredsen, samtidig med at spolen 
gøres tilsvarende mindre. Vi kan på denne 
måde opnå korrekt sporing i områdets yder
punkter, men vi må så finde os i en temmelig 
stor ensidig sporingsfejl derimellem. Vælges 
de to punkter med korrekt sporing et passen
de stykke inde i området, bliver fejlen midt i 
området mindre, men til gengæld fås nu en 
fejl i yderpunkterne.

Indføres en såkaldt paddingkondensator i 
serie med spolen, kan man opnå korrekt spo
ring i tre. punkter, og den største fejl kan
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gøres væsentlig mindre end ved topunktspo- 
ringen. Til gengæld er de nøjagtige beregnin
ger lange og besværlige. Vi vil derfor i stedet 
bruge kurvebladene i fig. 3, hvoraf vi kan 
finde de rigtige værdier hurtigt og smerte
frit med tilstrækkelig nøjagtighed til de fle
ste formål.

Vi benytter først det lille kurveblad til ven
stre, idet vi på den vandrette skala forneden 
finder det punkt, der svarer til forholdet 
mellem højeste og laveste signalfrekvens. 
Derfra går vi lodret op til kurven og derfra 
ud til venstre, hvor vi aflæser værdien af 
C / Cv . Cv kender vi i forvejen, og derfor 
er C1 nu også bestemt.

Herefter går vi over til det store kurveblad 
og finder den værdi på den vandrette skala 
forneden, der svarer til MF’en divideret med 
højeste signalfrekvens. Fra dette punkt går 
vi lodret op til den skrå linie, der svarer til 
forholdet mellem højeste og laveste signal
frekvens. Hvis der ikke er nogen linie, der 
svarer helt til den rigtige værdi, må vi skøn
ne os til placeringen af den. Fra skærings
punktet går vi så ud til venstre og aflæser 
værdien af Cp / Vp og regner heraf padding- 
kondensatorens størrelse Cp ud.

Spolens selvinduktion udregnes herefter på 
sædvanlig måde udfra kendskabet til fre
kvensen og kapaciteten. Vi vælger f. eks. 
f max = Fmax + Fm og den dertil svarende 
kapacitet C1 i serie med Cp.

Trimning.
Efter at mellemfrekvensen er justeret, skal 

oscillatorkredsen lægges på plads. Den første 
grovjustering udføres bedst med gitterdyk-

meteret uden anodespænding på oscillatoren 
eller med et nøjagtigt absorptionsfrekvens
meter koblet til den svingende oscillator. Med 
drejekondensatoren uddrejet varieres C1 , til 
øverste frekvens (højeste signalfrekvens + 
mellemfrekvens) passer, derefter drejes kon
densatoren helt ind, og spolens jernkerne ju
steres, til laveste oscillatorfrekvens passer. 
Denne procedure gentages, indtil yderligere 
justering ikke er nødvendig.

Herefter justeres signalkredsene efter sam
me opskrift ved hjælp af en signalgenerator 
tilkoblet antennebøsningerne (GDM er vel
egnet hertil, hvis signalstyrken kan nedsæt
tes tilstrækkeligt). Der trimmes til max. sig
nalstyrke med trimmeren i den høje ende og 
med jernkernen i den lave, og der fortsættes 
til yderligere justering er unødvendig.

Fintrimning kan herefter evt. foretages ved 
hjælp af en VFO eller en 100 kHz harmonisk 
generator.

Hvis det nu under trimningen viser sig, at 
trimmerne skal drejes enten helt ud eller helt 
ind og helst lidt mere, må man ændre på den 
faste kapacitet og begynde forfra. Hvis dette 
ikke fører til det ønskede resultat, kan årsa
gen være, at spolen ikke kan indstiles til den 
rigtige værdi, og så må denne ændres.

Husk, at man ved trimning af signalkred
sene skal vælge trimmefrekvenseme lidt inde 
i området (5—10 %).

Husk endvidere på, at oscillatorfrekvensen 
bestemmer, hvilken signalfrekvens, der mod
tages, medens signalkredsene kun bestemmer 
modtagerens følsomhed.

Når oscillatoren ligger lavest.
I en kortbølgemodtager vil man foretrække 

at lægge oscillatoren lavere i frekvens end 
signalet, hvis dette er muligt og iøvrigt ikke 
medfører nogen ulemper. Man opnår nemlig 
derved en forbedring i frekvensstabiliteten, 
og denne kan aldrig blive for god.

Den gennemgående beregningsmetode for
udsætter, at oscillatoren ligger højest i fre
kvens, men kan let tillempes, idet vi simpelt
hen bytter om på oscillator- og signalfrekven
serne. Herved kommer paddingkondensatoren 
til at ligge i signalkredsene, hvilket af hensyn 
til frekvensstabiliteten af oscillatoren er end
nu en grund til at vælge oscillatorens fre
kvens lavere end signalets.

I vort eksempel skal vi således nu gennem
føre udregningerne, som om signalfrekvensen 
var 3000 = 447 = 2553 kHz til 4000 -H 447 = 
3553 kHz og som om oscillatorfrekvensen var 
3000—4000 kHz. Bagefter bytter vi så bare 
om, det er det hele. -*
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Eksempel.
Signalfrekvens 3—4 MHz. 
Kapacitetsvariation 120 pF. 
Mellemfrekvens 447 kHz.

Fmax / Fmln = 4/3 = 1,333. Dette giver på 
det lille kurveblad C1 / Cv = 1,2, hvoraf 
C1 = 1,2 • Cv = 1,2 ' .120 = 144 pF.

Fm / Fmax = 0,447/4 = 0,112. Heraf Cp / 
Cv = 19 og derefter Cp = 19 • 120 = 2280 pF.

Nu kan spolen bestemmes: fmax = 4,0 + 
0,447 = 4,447 MHz og den tilsvarende kon
densatorstørrelse (idet Cv er nul her):



Bedre ESB-modtagning
Af H. Rossen, OZ3Y

Interessen for ESB starter som regel med, 
at man tilfældigt studerer en eller anden 
senderopstilling til ESB. Modtageren har man 
jo til det — tror man. Forsøger man sig med 
at modtage ESB, er resultatet i almindelighed 
ikke særlig opmuntrende, det lyder kort sagt 
som en „samtale" mellem aberne i Zoologisk 
Have.

Årsagen? — ja, er modtageren beregnet til 
ESB, så er det simpelthen ukyndig betjening. 
Men ser man på sagen i almindelighed, så lig
ger det unægtelig lidt tungt, hvad modtager
kvalitet angår, i OZ-land. Selv om vi er flit
tige til at konstruere „home made" modtagere, 
så opnår vi som regel ikke den topkvalitet, 
som uvægerligt findes i en „færdigsyet" af 
den bedre slags. Hvorfor vi ikke gør det, er 
ganske ligetil, idet den prototype, der er for
løberen for en seriefabrikation, har gennem
gået en hel serie forsøg på laboratoriet, inden 
man bestemmer hvordan og hvorledes. Under 
disse forsøg finder man den mest hensigts
mæssige placering af delene.. Kontrollerer og 
kompenserer for frekvensdrift, en proces der 
foruden tid kræver bedre målegrej. Kun de 
færreste amatører vil være i stand til at fore
tage noget tilsvarende.

At modtageren skal være frekvensstabil er 
jo et alment krav, der stilles til den, det er 
blot mere vigtigt, at den er det, når der skal 
modtages ESB, idet den modtagne tale æn
drer toneleje, hvis der finder en blot lille fre
kvensdrift sted. 100 Hz eller så kræver en 
efterindstilling af modtagerens afstemning.

En hjemmelavet modtagers „ømme" punkt 
ligger i dens 1. oscillator. Drift her vil gøre 
modtageren mindre egnet til ESB. Første ose. 
kan man selvsagt gøre xtalstyret, men derved 
er man på vej ind i en både stor, kompliceret 
og dyr konstruktion. En modtager efter dette 
princip findes i R. S. G. B.s „Amateur Radio 
Handbook" side 115.

Nu er sagen jo imidlertid den, at både jeg 
og mange flere klarer os med den hjemmela
vede såkaldte „dobbelt-super", og det går 
endda ganske godt. Den jeg benytter findes 
beskrevet i Maj OZ 1962. Overalt i afstem
ningskredsene benyttede jeg de såkaldte NPO 
kondensatorer (temperaturdrift 0), ud fra de

visen: hellere undlade at kompensere for fre
kvensdrift, end at foretage en kompensation, 
som man ikke var helt sikker på ikke gjorde 
mere skade end gavn.

Det er en kendt sag, at spoler og i særdeles
hed rør har en tendens til positiv ændring, 
det vil sige, at man skal kompensere med de 
såkaldte negative kondensatorer, aldrig med 
positive, med mindre ganske særlige ting 
spiller ind. Jeg har i mit tilfælde udskiftet de 
to kondensatorer mellem første ose. afstem
ningskreds og røret med typen N 100, disse 
er let negative og gjorde stabiliteten betyde
lig bedre.

Andet punkt i modtageren, der betinger 
god ESB-modtagning, er en stabil beatosc. 
Uanset om man foretrækker produktdetekto
ren eller den „normale" metode. Problemet 
er imidlertid så at sige løst med en så lav 
mellemfrekvens som 110 kHz, min beat var 
fuldkommen stabil, og selvfølgelig foretoges 
der ingen ændring her. — Men til ESB-mod
tagning er det en fordel med en væsentlig 
kraftigere beatosc. end den, der var nødven
dig til modtagelse af telegrafi.

En kraftig beatvirkning kan opnås ved at 
flytte koblingen der går fra beatosc. til dio
den, over til sidste mellemfrekvensrørs styre
gitter. Kun en ganske svag kobling er nødven
dig, denne kan opnås ved at føre ledningen 
fra beatosc. hen til nævnte rørs styregitter og 
lade disse gå parallelt ca. 7 mm og derved 
danne kondensator af meget lille størrelse. 
Denne operation vil medføre, at „S“ meteret 
stiger til 3/4 udslag (S8). Omskifteren i AVC- 
kredsløbet stilles på den stilling, hvor AVC- 
ledningen er shuntet. Altså ikke AVC til stel. 
For dem, der ikke har nævnte omskifter, da 
er denne shuntning udført ved at lægge en 
modstand på 0,12 M ohm fra AVC til stel, 
samt parallelt over den en blok på 0,1 μF. Ef
ter denne shuntning vil S-meteret igen falde, 
men kun til ca. S 4—5, og det er i orden.

Efter at ovenstående små nemme ændrin
ger er foretaget, vil man konstatere, at mod
tageren er blevet endog ganske fantastisk til 
at modtage ESB, bedre end en hel del af de 
fabriksfremstillede — prøv det selv!

*
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ESB-sender med transistorer
Af OZ7BQ, Hans Jørgen Rasmusen.1)

Da jeg for snart et år siden besluttede mig 
til at prøve at lave en ny sender, var det ikke 
uden bange anelser, at jeg gik i gang med at 
lave noget nyt, nemlig en transistoriseret 
ESB-sender. Det tog næsten 9 måneder, in
den det var lykkedes for mig at få senderen 
til at fungere korrekt. Begrundelsen for at 
bygge senderen med transistorer var, at der 
nu på markedet findes en del transistorer, 
der er i stand til at afgive en effekt, der er 
tilstrækkelig til at udstyre et AB i-udgangs
trin til meget stor effekt, samt at senderen 
skulle have et lille strømforbrug, således at 
den kunne anvendes til mobilt og transpor
tabelt brug. Denne sender er i stand til at 
afgive omkring 250 milliwatt i området fra 
3,7 til 3,8 MHz.

Oprindelig var det meningen at lave sen
deren til både 20 og 80 meter, men da der 
ved opbygningen af 80-meterdelen, der blev 
lavet først, viste sig mange uventede proble
mer, blev det besluttet først at lave 80-me
terdelen helt færdig og så senere overføre 
resultaterne til 20-meterdelen.

Lige fra begyndelsen er det nødvendigt at 
gøre sig klart, at der er en væsentlig forskel 
mellem rør og transistorer. Vi er i dag for
trolige med alle problemer ved at anvende 
rør, men endnu er det småt med beskrivelser 
af anvendelse af transistorer indenfor høj- 
frekvens-forstærkerteknikken, så der er end
nu en chance for her at være med til at finde 
egnede veje til løsning af de mange proble
mer.

De problemer, der i denne konstruktion 
særligt har været vanskelige at løse, har 
været selvsving, der kommer fra tilbagekob
ling fra sidste forstærker til den første i en 
kæde af ligeud-forstærkere.

Det har også været et problem at lave en 
DC-stabilisering, der virker tilfredsstillende 
på udgangstransistoren. Der er ikke i denne 
eksperimental opstilling brugt tid til at lave 
nogen form for egentlige finesser som VOX 
eller LF-kompression, hovedopgaven var at 
lave en brugbar sender.

Senderen er opbygget omkring et McCoy 
9 MHz krystalfilter, der har fortræffelige fil
teregenskaber, og derfor er velegnet til for
målet. Filteret koster i USA ca. 35 dollars, og 
det leveres med de tilhørende bærebølgekry
staller. Begrundelsen for at vælge et HF-fil- 
ter er, at man på denne måde simplest mu
ligt kunne få både 80 og 20 meter; som tid
ligere nævnt blev 20 meter dog udeladt i 
denne første model.

For at få en nogenlunde båndspredning på 
en 12 cm lang skala, var det nødvendigt kun 
at lave senderen således, at den dækker de 
almindeligst benyttede ESB frekvenser, det 
blev i denne model 3,7—3,8 MHz. Ganske vist 
er det en behagelighed, at senderen kan dæk
ke hele båndet, men tendensen indenfor ESB- 
teknikken går mere og mere henimod sen
dere, der kun dækker et begrænset frekvens
område ad gangen. Samtidig har det indenfor 
transistorteknikken den fordel, at det på 
grund af transistorernes dæmpning er mu-

Frontpladen, 
øverst til højre afbryde

ren, dernæst VFO-afstem
ning, sidebåndsskift, sen- 

de-nulstød og 
sende-modtage.

1) Borgevej 31, 
Kgs. Lyngby.
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LF-forstærlcer.
Alle elektrolytkondensatorer er for 12 V. 

Alle modstande er ½ W. Kun den ene 
sekundærvikling på transformeren.

ligt at lave kredse, der dækker et begrænset 
frekvensområde, uden at der skal foretages 
nogen form for afstemning af senderen, bort
set naturligvis fra VFO’en. Det er i denne 
sender uden større besvær lykkedes at dække 
det ønskede område således, at output varie
rer mindre end 1 dB.

Ved montagen af senderen er der benyttet 
flere forskellige fremgangsmåder. Fra begyn
delsen var det meningen at anvende trykt 
kredsløb hele vejen igennem, men det viste 
sig for vanskeligt at udskifte komponenter, 
hvad der naturligvis er et stort handicap, når 
man eksperimenterer. Den derefter mest nær
liggende monteringsform er at benytte mon
teringslister. Disse er med stort held anvendt 
i LF- og bærebølgedelene. Det er her nemt at 
udskifte komponenter eller evt. hele sektio
nen. Også VFO’en er monteret på en sådan 
monteringsliste, men her viste der sig begyn
dende svagheder ved dette system på HF, 
nemlig vanskeligheden med at få en ordent
lig jordforbindelse. Det lykkedes at få 
VFO’en til at virke tilfredsstillende, men det 
var klart, at der ville komme en del vanske
ligheder i 80-meter forstærkerdelen. De lan
ge og derfor temmelig induktive jordlednin
ger ville sandsynligvis give anledning til selv
sving. Den eneste simple løsning var så at 
benytte et almindeligt aluminiumschassis, 
hvor hvert enkelt forstærkertrin anbringes 
i en skærmet dåse. For fra begyndelsen at 
skære muligheden for selvsving betydeligt 
ned, er alle spoler anbragt i skærmdåser, det 
gælder dog ikke kredsen i bærebølgedelen. 
Der er ikke sparet på afkoblinger og drosler 
i tilledningerne til de enkelte trin.

LF-forstærkeren består af tre trin. Mest 
naturligt havde det været at anvende en dy
namisk mikrofon, da dennes lave udgangs
impedans passer til den lave indgangsimpe
dans for en transistor, men da jeg ikke er i 
besiddelse af en sådan mikrofon, måtte det 
første forstærkertrin udformes som et tilpas
ningsled, der er i stand til at transformere 
krystalmikrofonens høje impedans til den

lave impedans på den efterfølgende transi
stor. I denne anledning er trinet koblet som 
en emitterfølger, der nogenlunde modsvarer 
en almindelig katodefølger. Herefter følger 
to trins LF-forstærkning, og i det sidste trin 
er der i kollektoren anbragt en transformator, 
hvis udgangsimpedans er et par hundrede 
ohm, således at der opnås en passende tilpas
ning til den efterfølgende balancerede modu- 
lator. Trafoen er en JS 0.32-6606, hvor kun 
den ene sekundærvikling benyttes. Imellem 
de to forstærkertrin er der indskudt en volu
menkontrol. Der er ikke i LF-forstærkeren 
gjort noget specielt for at få transistorerne 
til at køre med høj virkningsgrad. LF-for
stærkeren er langt den billigste del af sende
ren, hvorfor det ikke er besværet værd at 
gøre noget videre ud af denne, det eneste, 
man skal sikre sig, er, at forstærkeren har 
en ordentlig frekvensgang. De lave impedan
ser gør det nødvendigt at anvende store kob
lingskondensatorer, hvis man er interesseret 
i at få bare en lille smule bas med igennem. 
For at undgå problemer med støj fra ind
gangstransistoren er der i de to første trin 
anvendt støjsvage transistorer.

Bærebølgeoscillatoren er, sammen med 80- 
meterforstærkeren, den del af senderen, der 
har voldt flest problemer. Sammen med 
McCoy-krystalfilteret leveres der to bære
bølgekrystaller, disse er beregnet til at køre 
med ca. 30 pF parallelkapacitet, og det har 
kun været muligt at få anvisninger på, hvor
ledes de skal bringes til at køre korrekt i en 
røropstilling, så det er næsten givet, at der 
måtte komme vanskeligheder, når de blev 
anbragt i en transistoropstilling. Samtidig 
var der en anden vanskelighed, nemlig den, 
at oscillatoren skulle placeres et stykke borte 
fra forpladen, således at det ikke var muligt 
at skifte bærebølgekrystallerne blot véd at 
benytte en almindelig polvender. Det var af 
den grund nødvendigt at anvende to oscilla
torer, én til hvert krystal, og så tilføre kol- 
lektorspænding til den oscillator, man vil 
have til at svinge. Output fra begge oscilla
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Bærebølgeoscillator 
X1 9,0015 MHz LSB-krystal.
X2 8,9985 MHz ØSB-krystal.

L1 9 MHz-spole 25 vdg., 2 vdg. pr. 
rille på Prahn 5013.

Link 5 vdg.

torer bliver ført til en fælles kreds, hvis ene
ste opgave er at transformere signalet ned til 
en impedans, der passer til den balancerede 
modulator. Her kom der endnu en vanskelig
hed, idet det viste sig, at man med transisto
rer ikke som ved rør har en stor isolation 
fra udgang til indgang, når forstærkeren er 
afbrudt. Den relativt store basis-kollektor- 
kapacitet er årsag til, at den oscillator, der 
ikke svinger, alligevel har en betydelig ind
flydelse på den svingende oscillators fre
kvens. Det er strengt taget ikke transistorer
ne, der er årsag til indvirkningen, de over
fører blot, på grund af de store indre kapaci
teter, den indflydelse, krystallerne gensidigt 
har på hinanden. For at undgå denne indfly
delse, er det derfor nødvendigt at sørge for, 
at det krystal, der ikke svinger, ikke er en 
del af det samlede kredsløb. Dette kan, da 
der ikke er plads til nogen form for omskif
tere direkte ved oscillatoren, lettest udføres 
ved at kortslutte krystallet elektronisk. Det 
er gjort meget simpelt ved hjælp af et par 
krystaldioder, der er bragt til at fungere som 
en elektronisk switch. Når dioderne forspæn
des passende, vil den indre modstand blive 
forsvindende, således at dioden virker som en 
kortslutning. Systemet virker i praksis fuldt 
tilfredsstillende, men det kan tage en del tid 
med at lave opstillingen således, at krystal
lerne kommer til at ligge rigtigt i forhold til 
filteret. For den, der selv vil lave et filter, er 
det naturligvis meget lettere, idet man selv
følgelig kan lave bærebølgekrystallerne såle
des, at de i en forhåndenværende opstilling 
ligger rigtigt, og ikke, som her, være nødsa
get til at lave opstillingen således, at den pas
ser til krystallerne. Trimmeren til fintrim

skærm

ning af frekvensen er anbragt i serie med 
krystallet, for på den måde at bringe kreds
kapaciteten ned på den foreskrevne værdi.

Selve filteret er der ikke meget at sige om, 
da det jo er prefabrikeret, hvad der i høj 
grad er en lettelse ved senderens bygning. 
Til dem, der har indvendinger mod at an
vende sådanne „specielle" dele, skal det be
mærkes, at opgaven var at lave en sender, 
medens den almindelige filterteknik i denne 
forbindelse er ganske uden interesse.

For let at kunne tilpasse filteret til de til
sluttede kredse er koblingen foretaget gen
nem L-led, og det virker ganske fortræffe
ligt. Begge de afstemte kredse er modifice
rede Torotor 10,7 MHz mellemfrekvenstrans
formatorer af typen HS5. Det er nødvendigt 
med en effektiv afskærmning mellem ind- og 
udgang af filteret, da det ellers kan blive 
svært at opnå den ønskede sidebånds- og 
bærebølgeundertrykkelse. I denne opstilling 
er det først og fremmest i filteret, at der sker 
en undertrykkelse af bærebølgen, hvad der 
gør justeringen af den balancerede modulator 
temmelig ukritisk.

Den variable oscillator består af to transi
storer, den ene som VFO og den anden som 
uafstemt buffer. Oscillatoren kører i jordet- 
basiskobling, og den er ganske let at få til at 
virke. Da transistoren ikke selv udvikler no
gen varme, der kan give indflydelse på de 
øvrige komponenter i VFO’en, er det nødven
digt at sørge for, at der ikke tilføres varme 
udefra, som f. eks. fra en bordlampe. Det vil 
med det samme bringe temperaturen til at 
stige, hvilket igen vil påvirke frekvensen. 
Derimod vil strømmen gennem transistoren 
naturligvis give anledning til en opvarmning

9 MHz balanceret modulator.
L2 9 MHz, 10,7 MHz Torotor HS5. Link 2X5 vdg. 

bifilart. L3 som L2, link 4 vdg.

377



VFO.
Kondensatorer mrk. * er glimmer. Li 5 MHz. 

Viklet på Prahn 5013, 2 vdg. pr. rille, link 4 vdg. 
Udtag midt på spolen.

af selve transistoren, som man må søge at 
holde under kontrol ved en passende DC- 
stabilisering. Det er som ved en almindelig 
røroscillator nødvendigt at anvende gode 
kondensatorer og spoler, hvis man vil have 
et godt resultat, og naturligvis skal monte
ringen være solid. For at få en god DC-stabi- 
lisering er der anvendt forholdsvis små vær
dier for de indgående modstande i spændings- 
deleren. Strømmen i transistoren er ca. 1 mA. 
Output tages induktivt over en link og føres 
til basis på den efterfølgende transistor, der 
kører som uafstemt buffer. Det må anbefales 
ikke at udelade denne buffer, da der ellers 
let kan blive tale om tilbagevirkning, men 
selv med bufferen er det ikke muligt helt at 
undgå en ganske lille frekvensændring (ca. 
20 Hz), når udgangen belastes forskelligt. 
Endnu et buffertrin vil sikkert kunne klare 
det, men der er ikke gjort noget forsøg i den 
retning, da det viste sig, at der ikke kunne 
spores nogen som helst tilbagevirkning, når 
oscillatoren blev tilkoblet den øvrige del af 
senderen.

En bedre løsning er det at koble trinet i 
jordet basiskobling. Både som oscillator og 
buffer er der anvendt AF 114. Da det er tem
melig livlige transistorer på disse frekvenser, 
er det nødvendigt at udføre monteringen med 
omtanke, ellers kan der meget let blive vrøvl 
med parasitsving. Oscillatoren dækker områ
det 5,1 til 5,35 MHz og giver således mulig
hed for at dække områderne 14,1—14,35 MHz 
og 3,9—3,65 MHz. Output fra VFO’en tages 
fra kollektoren af bufferen og føres gennem

HF-forstærker.
Ls 3,8 MHz 20 vdg. tætviklet på Prahn 507/5, 0,2 mm 
Cu. Kollektorudtag 5 vdg. fra top. Link 4 vdg.
Lg 3,8 MHz, som Ls.
L7 3,8 MHz, som Lg, men uden udtag.
Ls 3,8 MHz 25 vdg. tætviklet på Prahn 507/5,
0,2 mm Cu.

en 15 pF kondensator igennem et stykke co- 
axkabel over til blandingstransistorens basis.

Til denne basis kobles også signalet fra 
krystalfilteret. For at simplificere opstillin
gen er blanderen lavet som en almindelig ad
ditiv blander. Det giver ganske vist mulighed 
for at få temmelig mange uønskede signaler 
ud i den efterfølgende forstærker, hvad der 
så må forhindres ved passende opbygning af 
de efterfølgende kredse. I blanderen anven
des en AF 114, og det viste sig nødvendigt at 
foretage en meget omhyggelig afskærmning 
af blanderens ind- og udgang, da der ellers 
var for meget vrøvl med selvsving. Det er 
ligeledes nødvendigt at holde indgangen godt 
afskærmet for at undgå, at der samles signal 
fra udgangsforstærkeren op, det kan nemlig 
også give anledning til selvsving, der kan 
være vanskeligt at stoppe på andre måder. 
For at få så meget signal ud af blanderen 
som muligt, er der foretaget en tilpasning 
mellem kredsen og kollektoren. Der er an
vendt en samlet kredskapacitet på ca. 400 pF 
for derved at holde kredsimpedansen nede, 
således at det ikke bliver alt for vanskeligt at 
lave de nødvendige tilpasninger. Det bemær
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kes, at der i basisforspændingskredsløbet er 
indskudt en drosselspole, dens opgave er at 
forhindre spændingsdeleren i at dæmpe de 
tilførte HF-signaler. For lettest at få den 
korrekte basisforspænding, er spændingsde
leren et lille trimmepotentiometer. Til af
stemning af kredsene er der anvendt ferrit
kerner med stor permeabilitet, således at det

er muligt at afstemme over et stort område. 
Almindelige pulverkerner kan også anven
des, men spoledataene må så korrigeres for 
den formindskede selvinduktion. Fra kollek
torkredsen i blanderen tages signalet til den 
efterfølgende forstærker ud over en link, hvis 
ene ende er forbundet til basis og den anden 
ende til et potentiometer, hvormed man kan

Senderen set ovenfra. Øverst 
til højre VFO’en, dernæst fil
teret og nederst bærebølge- 
osc. og LF-forstærkeren. Til 
venstre 80 meter forstærke
ren med blanderen forrest og 

PA-trinet nederst.
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fastlægge den nødvendige basisforspænding. 
Ligesom i blanderen er der her også anvendt 
en AF 114, og der er foretaget en effektiv af
kobling af emitter og den kolde side af kol- 
lektorkredsen. Det viste sig, at det var nød
vendigt at afkoble basislinken både ved po
tentiometeret og ved spolen, således at der er 
en direkte stelforbindelse til både blande
rens og forstærkertrinets jordpunkter. Der er 
benyttet de samme kredskonstanter som i det 
foregående trin. For at få den nødvendige 
afskærmning er der mellem blanderen og for
stærkeren indskudt en skærm, der er fast
gjort såvel til chassiset som til den alumini
umsplade, der danner bunden i hele sende
ren.

Mellem forstærkeren og udgangstrinet er 
der indskudt et båndfilter, begge kredsene 
er identiske, og der anvendes en overførings
kondensator på ca. 50 pF. Direkte fra den 
sidste kreds i båndfilteret er der forbundet 
en koblingskondensator på ca. 100 pF til basis 
på det efterfølgende udgangstrin. Det viste 
sig, at denne form for kobling var den nem
meste at få til at virke, og at den anvendte 
kondensator ikke syntes at være kritisk i sin 
størrelse. Koblingen mellem kredsen og tran
sistoren kan betragtes som et L-led.

Udgangsforstærkeren er opbygget ganske 
som det foregående trin, blot med ændrede 
komponentværdier. For at få en stor spæn
ding og dermed effekt til transistoren, er der 
kun anvendt en emittermodstand på 50 ohm, 
det vil muligvis være muligt at gøre denne 
endnu mindre, hvis man kan opnå en effek
tiv køling af transistoren. DC-stabiliseringen 
er nemlig meget dårlig, og hvis man ikke 
passer på, vil transistoren meget hurtigt løbe 
varm og dermed ødelægges. Med den an
vendte AF 108 var det muligt at styre til ca. 
en halv watts input, og der kunne opnås en 
virkningsgrad på ca. 55 %. Nogen nøjagtig 
værdi kan ikke angives, da det anvendte in

strument (Heath rørvoltmeter) i forbindelse 
med en HF-sonde ikke har en nøjagtighed 
større end ca. 20 %.

Det viste sig at være et besværligt job at 
få den tilførte effekt ud af transistoren, og 
det lykkedes først at komme op i nærheden 
af de 50 %’s virkningsgrad, da der blev be
nyttet et pi-led i udgangen. Desværre er ud
gangsimpedansen af transistoren af en sådan 
størrelse (jeg er forudsat 50 %’s virknings
grad gået ud fra 340 ohm), at det er temmelig 
besværlige størrelser, der skal anvendes, når 
der transformeres til 50 ohm. Indgangskon
densatoren skal være på lidt over 1000 pF og 
udgangskondensatoren på noget over 3000 pF. 
Ved i stedet at anvende et T-led stiller sagen 
sig ikke lettere, da der her bliver tale om 
uhensigtsmæssigt store spoler. Noget nem
mere er det, hvis udgangskredsen laves som 
et højpasfilter, i stedet for som her et lavpas- 
filter, men af hensyn til harmonisk udstrå
ling må det desværre frarådes. Efter nogen 
overvejelse blev det besluttet at lave ud
gangskredsen som et pi-led. For at trinet ikke 
skal fylde alt for meget, er de to kondensato
rer 250—1000 pF glimmertrimmere, der ved 
parallelforbindelse af en passende parallel
kondensator er bragt op på den ønskede 
værdi.

Om monteringen vil jeg ikke sige meget, 
det skulle fremgå nogenlunde af fotografier
ne, hvorledes det er lavet. Senderens enkelte 
dele er spændt fast på en 2 mm aluminiums
plade, der tjener som bundplade. For at få et 
godt resultat er det nødvendigt at lave mon
teringen solid, det er specielt nødvendigt, at 
skærmene ved oscillatorerne er lavet af solid 
aluminiumsplade, da det ellers ikke er mu
ligt at opnå den mekaniske stabilitet, der er 
nødvendig, specielt hvis senderen skal anven
des til mobilt brug. Det er iøvrigt en sag for 
sig, da der til mobilt grej skal anvendes en 
helt anden fremgangsmåde ved opbygningen.

Betjening s delen. 
S i tænd-sluk.
S2 bærefrekvensvælger.
S 3 send-modtag.
S 4 sender nulstød.
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Der skal tages hensyn til mange faktorer, 
man normalt ikke behøver at tage i betragt
ning ved opbygningen af almindelige statio
ner. Forpladen, der også er lavet af 2 mm 
aluminiumsplade, er spændt op på bundpla
den med kraftige afstivningsstykker således, 
at det ikke er muligt at vride chassiset på 
nogen måde.

For at gøre betjeningen så simpel som mu
lig er der ikke flere knapper eller kontakter 
end højst nødvendigt. Volumenkontrollen er 
anbragt bag på senderen og kan indstilles én 
gang for alle. Ved brugen af bredbåndskob
lere er der ingen tuning, tilbage er der kun et 
par omskiftere og VFO-afstemningen, der er 
anbragt på forpladen. Disse omskiftere er: 
en afbryder, der slukker hele senderen, en 
sende-modtage omskifter og en sende-nul- 
stødnings omskifter samt en omskifter til 
valg af bærebølgefrekvensen. Det skulle 
fremgå af koblingsskemaet, hvorledes de en
kelte funktioner udføres.

Indstillingen af senderen kan foretages med 
ganske få midler, men jo flere og bedre in
strumenter, man er i besiddelse af, jo lettere 
er det naturligvis at få arbejdet gjort. Først 
skal LF-forstærkeren kontrolleres. Den er be
regnet til at skulle køre med en kildespæn
ding på 9 volt. Med et milliamperemeter kon
trolleres, at de to første transistorer hver 
trækker ca. 0,5 mA og den sidste ca. 1 mA. 
Dernæst tilsluttes mikrofon, og der tilsluttes 
en hovedtelefon over udgangen, man taler i 
mikrofonen og kontrollerer, at der kommer 
noget igennem, og at kvaliteten er i orden. 
Er der forvrængning, er det nødvendigt at 
ændre forspændingen på den transistor, der 
forvrænger, således at den får en større ba- 
sisforspænding. Med et milliamperemeter i

80-meterforstærkeren fra 
siden, til venstre blande
ren og til højre PA-trinet.

de forskellige kollektortilledninger er det let 
at se, hvor forvrængningen indtræder, idet 
man opsøger den transistor, hvis kollektor- 
strøm ændrer sig i takt med talen. Selvsving 
i forstærkeren kan normalt føres tilbage til 
kobling over strømforsyningsledningerne og 
kan afhjælpes ved en effektiv adskillelse af 
de enkelte trin på den måde, der er vist i dia
grammet. Det vil nok være på sin plads i til
fælde af besvær at kontrollere strømkilden; 
benyttes tørelementer, kan disse give anled
ning til meget besvær, hvis der er for stor 
indre modstand i dem. Dette indtræder, når 
de er ved at være udbrændte. Over den ube
lastede udgang skulle forstærkeren i alle til
fælde kunne afgive et par volt LF-signal.

Ved justeringen af LF-forstærkeren er det 
som tidligere nævnt vigtigt at kontrollere, om 
forstærkeren har en ordentlig frekvensgang, 
er man fra starten sikker herpå, er meget 
besvær senere undgået.

Bærebølgeoscillatoren er let ordnet i første 
omgang, idet man blot skal kontrollere om 
de to oscillatorer er i stand til at svinge, hver 
oscillator trækker et par mA, men denne 
strøm er iøvrigt stærkt afhængig af, hvor 
kraftigt opstillingen svinger. Med et rørvolt
meter skal man kunne måle ca. 5 volt HF på 
hver af kollektorerne. Strømmen i diode- 
switchen er ca. 9 mA, når dioden er lukket, 
og 0 mA når den er åben (ved 9 volts kilde
spænding).

Med kun HF tilført den balancerede modu- 
lator kontrollerer man, at det er muligt at 
finde en stilling, hvor bærebølgen dæmpes 
kraftigt, derefter tilsluttes LF-signalet, og 
man kontrollerer, om det er muligt at modu
lere den undertrykte bærebølge. På en mod
tager tunet til 9 MHz kan man hurtigt kon
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statere, om dette er tilfældet, idet der som 
bekendt skal komme et DSB-signal ud af 
modulatoren. Derefter forbindes modtageren 
til HF-blanderens basis, og man justerer de 
to spoler og de to kondensatorer i filtersek
tionen, indtil det signal, der kommer igen
nem, lyder korrekt og kraftigst.

For dem, der ikke er fortrolig med at trim
me ESB-sendere „efter øret“, er det at anbe
fale at benytte en HF-signalgenerator til for
målet. Til denne justering hører også place
ringen af de to bærebølgekrystaller i forhold 
til filteret, og det tager en del tid med at lir
ke frem og tilbage med de forskellige varia
ble størrelser, til man finder en indstilling, 
der på én gang giver god bærebølge- og side
båndsundertrykkelse, samtidig med at der 
opnås den bedst mulige kvalitet af det øn
skede sidebånd. Såvel en undertrykkelse af 
bærebølgen som af det uønskede sidebånd på 
mindst 40 dB skal let kunne opnås. Med en 
selektiv og velkalibreret modtager kan denne 
justering foretages i løbet af kort tid.

Herefter er det tiden at finde ud af, om 
VFO’en virker, som den skal. Ved hjælp af 
et rørvoltmeter og en modtager eller en bøl
gemåler konstateres, om VFO’en svinger i det 
ønskede område, dernæst måler man ved at 
støde VFO’en mod et kendt signal, om stabi
liteten er i orden. Selve opvarmningen af 
transistoren tager kun nogle ganske få se
kunder, og derefter skulle VFO’en ligge fast 
i frekvens. Under disse forsøg er det nødven
digt at passe på ikke at tilføre oscillatoren 
varme udefra, da dette vil ødelægge resul
tatet. Er der drift, er det lettest at finde den 
dårlige komponent ved den kendte „suge
rørsmetode". På kollektoren af bufferen skal 
der være 5—6 volt HF. Hver transistor træk
ker ca. 1 mA ved en spænding på 9 volt.

Vi er nu nået frem til justeringen af HF- 
blanderen. Vor modtager forbindes nu over 
udgangen af kollektorkredsen, den indstilles 
omkring 3,8 MHz, og ved at tune VFO’en om
kring 5,2 MHz, skulle det være muligt at få 
et signal igennem. Da bærebølgen dæmpes 
så kraftigt i filteret, dannes det nødvendige 
9 MHz signal lettest ved at modulere sende
ren. Kollektorstrømmen er her ca. 5 mA ved 
18 volt, men den er iøvrigt ikke kritisk, når 
blot basisforspændingen er over en vis kri
tisk minimumsværdi, der er bestemt af oscil
latorsignalet. Kollektorkredsen justeres, til 
der kommer max. output. Det efterfølgende 
forstærkertrin indstilles med basispotentio
meteret til max. forstærkning, pas på ikke 
at overskride de maximalt tilladelige data. 
De to kredse i båndfilteret justeres til max.

drive i udgangstransistoren. Denne transi
stors hvilestrøm justeres til ca. 15 mA, og det 
skal under modulation være muligt at styre 
forstærkeren til omkring 25—-30 mA kollek- 
torstrøm, svarende til et input på lidt over 
en halv watt.

Udgangstrinet, der kører i kl. ABi, opfører 
sig iøvrigt ganske som sin modpart indenfor 
rørteknikken. Under forsøgene med ud
gangstrinet er det absolut nødvendigt at have 
en 50 ohms belastningsmodstand over udgan
gen, da man ellers meget hurtigt kan se sig 
om efter en erstatningstransistor. Det er lige
ledes en god idé at holde øje med kollektor
strømmen i PA-trinet under hele forsøget. 
Med et rørvoltmeter over belastningsmod
standen tunes pi-ledet på sædvanlig vis ,ind
til der er ca. 4 volt HF ud, svarende til lidt 
over en kvart watt output.

Denne effekt er ganske vist ikke særlig 
stor, men med en god antenne har det været 
muligt at gennemføre mange forbindelser, 
også andre end lige lokale. Efter forslag fra 
OZ5HO prøvede vi at slutte senderen direkte 
til hans PA-trin, der består af to parellelt 
forbundne 6146, og det viste sig her, at sende
ren uden det mindste besvær kunne styre ud
gangstrinet til 120 watt input. Havde vi givet 
os til at eksperimentere med gitterkredsen, 
kunne et endnu højere input sikkert være 
nået uden større besvær.

Den anvendte effektstørrelse er altså rige
ligt til de fleste formål. Holder vi os til tran
sistorer, er det muligt at nå op på ca. 5—6 
watt input ved at anvende to stykker AF 10 
eller 108 i parallel, med passende kølefinner 
er det nemlig muligt at hæve det tilladelige 
kollektortab fra 500 mW til 1,5 W. I løbet af 
kort tid vil der sikkert også her i landet kun
ne skaffes transistorer, der kan køre med 
endnu større input, der findes i alle tilfælde 
allerede transistorer, der kan køre med over 
1 kW.

Jeg håber, at denne artikel vil være med til 
at give den eksperimenterende amatør et ind
tryk af, at transistorer kan bruges til meget 
andet end lige netop morsetrænere. Transi
storerne er ikke ganske lette at få til at virke 
i en opstilling som denne, og for de fleste er 
den nye teknik sikkert endnu ikke helt så 
godt indlært som den gamle rørteknik, men 
den eneste virkelig effektive måde at tilegne 
sig den nødvendige viden på er ved at gå i 
gang med opgaver, på hvilke man ikke i for
vejen kender løsningen, med lad være med at 
springe ud i det uden først at have en lille 
smule kendskab til den almindelige transi
storteknik. -*-
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For begynderen

Universalmeteret som L- og C-måler
Af OZ7AQ.

På denne måde vil vi kunne klare os i man
ge tilfælde, når vort U-meter kan bringes til 
at give et rimeligt udslag i serie med den 
ukendte kondensator. Hvor store og hvor små 
kapaciteter, der kan måles, afhænger udeluk
kende af meteret. Husk altid at starte med 
meteromskifteren på det m i n d s t  følsomme 
område!

Hvis kondensatoren er kortsluttet, kan man 
være næsten stensikker på at brænde mete
ret af — det samme gælder, hvis det er en 
stor kondensator, og man bruger et af de 
mest følsomme områder. Det skal derfor an
befales at gøre lidt mere ud af sagen, hvis 
man blot nogenlunde jævnligt vil benytte sit 
U-meter til at måle kondensatorer.

Fig. 2.

Opstillingen fig. 2 kan bygges ind i en lille 
træ- eller bakelitkasse (plasticæske), der for
synes med netledning. Vil man sikre sig mod 
den fare, der jo altid er ,når man piller ved 
noget, der er forbundet direkte til lysnettet, 
kan man mærke stikproppen således, at net
tets faseledning altid kommer til at gå til 
kondensatoren C1. Så kan man højst få et 
ubehageligt rap over fingrene, når man før 
eller senere kommer til at røre ved de til
gængelige, ledende dele. Kondensatoren er en 
såkaldt sikkerhedsblok, der normalt benyttes 
i universalmodtagerens antenne- og jordled
ning. Her er det navnlig universalmeteret, 
den skal sikre.

Opstillingen er beregnet til brug i forbin
delse med et af de billigste universalmetre, 
der ikke har nogen områder for vekselstrøm, 
men kun for vekselspænding. I det aktuelle 
tilfælde var det følsomste område 10 volt 
fuldt udslag (4000 ohm pr. volt). Fuldt udslag 
svarer altså til 0,25 mA = 250 μA (Ohms lov!) 
U-meteret shuntes med den variable mod
stand Ri (et alm. kulpotentiometer), således 
at det slår helt ud, når måleklemmerne
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Det følgende er et svar på et spørgs
mål, der sikkert ligger mange amatører 
på tungen. Da svaret ville fylde alt for 
meget i Teknisk brevkasse, har vi valgt 
at behandle det på denne måde.

Nogle typer universalmetre er forsynet med 
et område for måling af kondensatorers kapa
citet, andre ikke. Det er naturligvis nærlig
gende at spørge: hvordan kan ét af de billige
re metre udvides til også at måle kapacitet — 
og helst også selvinduktion?

Kapacitet.
Principielt kan enhver form for modstand, 

således også kondensatorer og spolers reak- 
tans, måles ved at påtrykke en kendt spæn
ding og måle den resulterende strøm. Når vi 
skal måle reaktans (vekselstrømsmodstand), 
skal denne spænding naturligvis være en 
vekselspænding, og det mest nærliggende er 
at bruge lysnettets 220 V. Har vort universal
meter et eller flere passende vekselstrøms- 
områder, kan vi derfor som fig. 1 viser, koble

Fig. 1.

meteret i serie med den ukendte kondensator 
til lysnettet. Af den aflæste strøm og ved 
hjælp af Ohms lov finder vi først reaktansen:

hvor π = 3,14 og F = 50 Hz. Disse to udtryk 
kan trækkes sammen og simplificeres til:

C = 14,5 • I,
hvor C fås i mikrofarad, når I indsættes i am
pere, eller i nanofarad, når I er i milliampere.

Eksempel:
Strømmen er 3,45 mA. Kapaciteten er 

C = 14,5 • 3,45 = 50 nF = 50.000 pF.



Aflæst V C Aflæst V C
0 afbrudt 13 5,4 nF1 200 pF 14 6,4 nF
2 435 pF 15 7,5 nF
3 680 pF 16 8,9 nF
4 950 pF 17 10,6 nF
5 1,25 nF 18 12,9 nF
6 1,6 nF 19 16 nF
7 2 nF 20 20 nF
8 2,4 nF 21 26 nF
9 2,8 nF 22 37 nF

10 3,3 nF 23 58 nF
11 4 nF 24 120 nF
12 4,6 nF 25 kortsluttet el.
12,5 5,0 nF meget stor

Det brugelige måleområde kommer således 
til at strække sig fra ca. 100 pF til omkring 
50 nF. Målenøjagtigheden bliver dårlig for 
de største kapacitetsværdier og bedst på mid
ten af skalaen. Der indføres en systematisk 
fejl, fordi spændingsfaldet over instrumentet 
ikke helt kan negligeres, men denne er uden 
betydning ved mindre end halvt udslag. Her 
betyder en unøjagtighed på serieblokkens 
kapacitet heller ikke ret meget. Læg mærke 
til, at ved halvt udslag vil den ukendte kon

densator altid have samme størrelse som 
seriekondensatoren C1.

Selvinduktion.
Desværre går det ikke slet så let at måle 

spolers selvinduktion. Skulle vi bruge samme 
fremgangsmåde som ovenfor beskrevet, måtte 
vi have en seriespole på 2000 H, og sådan en 
bliver nok lidt for uhåndterlig. Selvinduktion 
og store kapaciteter måler vi bedre ved hjælp 
af en lille, simpel målebro, en såkaldt Griitz- 
macherbro. Metoden har været beskrevet i 
OZ1), men da ældre numre måske er lidt van
skelige at skaffe, skal den omtales kort her.

Fig. 3.

når Z = R indsættes i ohm. U-meteret skal 
naturligvis stilles til at måle vekselspænding. 
Skal der måles nogenlunde nøjagtigt, må R’s 
værdi ikke komme over omkring en tiendedel 
af voltmetrets modstand. Med U-meteret fra 
før på 10-voltsområdet er voltmetermodstan
den 40 kohm, således at potentiometret højst 
bør gå op til 5 kohm. Herved bliver den 
mindste kapacitet, der kan måles, ca. 40 nF, 
således at brometoden og den først beskrevne 
metode supplerer hinanden ret godt. Den 
største selvinduktion, der kan måles, bliver 
omkring 15 H, og højere værdier er der sjæl
dent brug for at måle.

i) Amatørens måleinstrumenter, OZ februar 1961 
side 38.
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(ukendt kapacitet) kortsluttes. Kortslutnings
strømmen bliver 0,34 mA, så et 300 juA in
strument vil også kunne bruges uden videre 
(så skal Ri være lidt større). Har man et 0,5 
mA instrument, må man bruge to 5 nF-blok- 
ke i parallel for at få fuldt udslag ved kort
sluttede måleklemmer.

Den ukendte kondensator sluttes til måle
klemmerne, og meteret aflæses på en af DC- 
skalaerne, f. eks. 0—25 V. Med en 5 nF serie
blok fås den ukendte kapacitet ved at ind
sætte den aflæste værdi V i udtrykket

Dette gælder kun for det anførte instru
ment og aflæsning på skalaen 0—25 volt. 
Med en anden seriekondensator C1 og med 
fuldt udslag på U volt skal man indsætte i 
udtrykket

hvor C fas i samme enhed, som C1 indsæt
tes i.

Man kan een gang for alle lave sig en tabel 
eller et kurveblad ved at indsætte forskellige 
værdier af V og udregne det tilsvarende C. 
For U-meteret med følsomhed 0,25 mA (se
riekondensator 5 nF) og aflæsning på 0—25 
V-skalaen kommer den til at se sådan ud:

og er Z induktiv, fås selvinduktionen af

Fig. 3 viser opstillingen. Generatoren til 
venstre kan f. eks. være en 6,3 volts gløde- 
vikling på en forhåndenværende nettrans
former. Ved hjælp af omskifteren kan man 
måle spændingen over enten den ukendte im
pedans eller den variable modstand. Sidst
nævnte indstilles således, at disse to spæn
dinger er lige store (spændingens størrelse er 
uden betydning). Da de to impedanser gen
nemløbes af samme strøm, må de nu være 
lige store (numerisk), og R’s værdi lader sig 
jo let bestemme med et ohmmeter. Er Z en 
kapacitiv reaktans, fås kapaciteten af



Spørgsmål: Da jeg (og flere andre) er ved at 
bygge en sender, en tro kopi af Geloso 212 (G 222- 
TR, men med 807 i stedet for 6146), og det var 
meningen at benytte en MM3 i stedet for den orig. 
mod. transformer, bedes du oplyse om forbindelser
ne til MM3, samt hvor stor en vekselspænding, der 
skal bruges til gitterspændingsensretteren?

Svar: Du skal ikke bruge en MM3, hvis du ikke 
allerede har købt den; en MM2 er stor nok, og ca. 
40 % billigere! Den forbindes i din opstilling således: 
Primær: 4 og 7 forbindes til +, 2 og 9 til hver sin 
anode. Sekundær: 13 og 17 forbindes indbyrdes, og 
11 og 18 sluttes til hhv. PA og højspændingen. For 
også at få skærmgitteret moduleret, kan du indsætte 
en LF-drosselspole på mindst 10 Henry i skærm- 
gitterledningen. —- Til gitterspændingen skal du 
bruge en vikling, der kan give 35—40 v og 30 mA. 
De 680 u, der sidder som filtermodstand i gitter
spændingsensretteren, skal justeres således, at der 
går 40 mA samlet andestrøm i de to 807, når der 
ikke styres, men i stilling AM.

Redigeret af OZ6NF, Gunner Juul-Nyholm, 
Beatevej 24, København, Valby.

Hertil sendes alle spørgsmål til Teknisk Brevkasse.

arbejdspunkt for røret, selv om man flytter udtaget. 
Endvidere er antennen koblet alt for hårdt til kred
sen; 10—20 % af kredsens vindingstal er passende 
for antennekoblingsspolen. — I alle tilfælde er en 
så simpel modtager, hvor forstærkningen trods alt 
opnås ved udpinsel af rørene, en vanskelig opgave. 
Der kræves oceaner af tid og tålmodighed, fordi 
samtlige komponentværdier skal udeksperimenteres 
til bedste værdi. — Hvis du vil lave en O-V-l, så 
prøv først på mellembølger, hvor du altid kan finde 
stationer, og prøv derefter at gå på kortbølge, når 
du har fundet ud af, hvordan man skal lave spolen. 
Men find et andet diagram, evt. skriv igen. — Det 
er ganske vist lidt dyrere, men jeg tror, at jeg ville 
prøve med den lille to-rørs super, som i OZ februar 
1962 blev beskrevet af „Old-timeren" for „Erik".

Morale: Et „godt diagram" er kun godt, hvis man 
har tillid til dets forfatter!

Angående dit brevs første spørgsmål om måling 
af L og C med universalmetre, se artiklen andet 
steds i dette nr. Vy 73 de OZ6NF.

Spørgsmål: Det nedenstående diagram er umuligt 
at få til at sige noget, undtagen syden og kogen, og 
dette endda kun når 10 m spolen er sat i. 80, 40 og 
20 m giver ikke andet end brum. Antennen er 10,39 
to midtpunkt-fødet med 240 ohm twin-lead kabel.

Kan fejlen skyldes, at spolediameteren er 35 mm 
i stedet for 30 mm? Noget andet er, at når jeg rører 
knappen til drejekondensatoren, bliver støjen meget 
svagere, og det synes, som om signalet forsvinder. 
(Der er spænding paa!)

Svar: Nej —• spolediameteren ændrer højst fre
kvensområdet, men ikke virkningen. Men jeg må 
bedrøve dig med, at diagrammet er uhensigsmæs- 
sigt, og vil være overordentlig vanskeligt at få til 
at køre, som du har tegnet det. — Når den syder og 
koger på 10 m, skyldes det, at den virker som super
regenerativ modtager. At den ikke hører nogen sig
naler skyldes antagelig, at der ikke (eller kun meget 
sjældent) er nogen! En superreg. er nemmest at 
få til at virke på 5—10 meter, men på 20 m og 
længere nede i frekvens er det meget vanskeligt. 
Diagrammet kan imidlertid også opfattes, som om 
forfatteren til det har ment en O-V-l, altså en 
regenarativ detektor med et LF-trin. Men så er 
kredsen uheldigt udformet m. h. t. tilbagekoblingen, 
idet den ikke kan gøres svag nok på et gunstigt

En usædvanlig ensretter

fandt jeg i QTC, den tiltalte mig og den ar
bejder fint.

Den har to små transformatorer, der er bil
ligere end een stor, den arbejder som dob
belt ensretter med kun to ventiler eller rør. 
Bruges der f. eks. transformatorer på 2X500 
V og 2X300 V kan man få følgende omtrent
lige spændinger. Med transformatorerne i 
modfase 200 V, med den ene transformator 300 
V, med den anden 500 V og med begge 800 V.

OZ2KH.
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Testdekade
Af OZ5NU.

Ordet dekade er udledt af græsk og betyder så
dan noget som inddeling til 10, hvilket jo egentlig 
ikke fortæller f. eks. en nybegynder ret meget om 
anvendelsen af dekader og dekadebroer i radiotek
nikken.

Den dekade, som er angivet i diagrammet, er hel
ler ikke nogen egentlig måledekade, men en test
dekade, som egentlig kan blive uundværlig for bru
geren, når han altså først har lavet den.

Den er let at lave og er anvendelig ved test på 
modtagere, sendere, transistoropstillinger o. s. v.

Således kan fortælles, at engang brød min sender 
sammen under en QSO, og ved hjælp af dekaden 
fandt jeg fejlen på mindre end 2 minutter og fuld
førte således QSO’en med dekaden inde.

Tillige undgår man div. løse ledninger, det kan 
være svært at hitte rede i, ligeledes undgås de 
såkaldte „påhægtede" modstande eller blokke under 
forsøg.

Materialerne er en omskifter, f. eks. 1X29 stil
linger (Bech Hansen), et stykke kobbertråd, ikke 
tyndere end 1 mm, samt div. modstande, blokke og 
lytter i de størrelser og værdier, som man ønsker 
det i dekaden, yderligere 2 bøsninger, en rød og en 
sort, således at man kan kontrollere polariteten 
udefra — f. eks. rød for plus og sort for minus.

Allerførst sætter man omskifteren i en dertil 
egnet kasse, f. eks. en kasse som angivet i mine 
tidligere artikler, og der kan jo godt være andet 
måle- eller testgrej i kassen, for i virkeligheden 
fylder dekaden ikke ret meget.

Hår omskifteren er isat, slibes kobbertråden fuld
stændig ren for lak, således at man kan lodde på 
den.

Kobbertråden bøjes nu i en cirkel, således at 
denne cirkel er ungefær større end omskifterens 
radius, modstande og blokke indloddet og ibereg
net, hertil loddes så komponenterne fra omskifteren 
som vist i diagrammet.

Under denne lodning bør m'an dels benytte var- 
meshunt og dels en godt varm og ren loddekolbe 
for at kunne lodde hurtigt og effektivt og for at 
kunne undgå unødig opvarmning af kobbertråden, 
hvorved evt. tidligere tilloddede komponenter evt. 
„springer fra“.

Mestrer man ikke lodningens kunst tilfulde, så 
kan man evt. sno komponentterminalen omkring 
kobbertråden før fastlodningen.

Husk ved ellytter at give disse rigtig polaritet.
Et variabelt katodekompleks er også vist i dia

grammet og er betegnet med RCK. Det består af en 
katodelyt (f. eks. 50 μF/35 volt, og her gælder også 
det om polariteten samt en variabel, gerne trådvik
let, modstand, som inden brugen kan kalibreres 
udefra via ohmmeter.

Brugen af denne testdekade er der egentlig ikke 
meget at sige om, man kan antage, at man har en 
modtager, som skal testes, hvorved man tænder for 
denne modtager, sætter et par testledninger i de
kaden. Vi antager nu, at en 0,1 μF blok har mistet 
kapaciteten. Dekaden indstilles nu på 0,1 μF, og 
testledningerne sættes tværs over den mistænkte 
blok. Er der brum på modtageren, og har man der
for mistanke til en ellyt, så indstiller man dekaden

til ønsket ellyt og kontrollerer polariteten, hvor
efter man tilslutter testledningerne rigtigt polari
seret over den mistænkte lyt. Resultat og ændring 
konstateres med det samme, og samme regler som 
ovenstående gælder iøvrigt for anode- og skærm- 
gittermodstande, der kan være brændt over.

Selvfølgelig skal det siges, at er en blok slået 
igennem, altså direkte kortsluttet, så skal man ikke 
vente sig noget særligt resultat af testningen, ud
over hvor der kun er tale om en mindre lækage 
eller som ovenfor nævnt manglende kapacitet.

Bliv ikke forskrækket ved tilkobling af testlyt- 
ten — der kommer gerne et smæld og en gnist, idet 
man tilkobler, og testlytten lader op, men andet 
sker der ikke. Husk dog at aflade testlytten efter 
testen — ikke med en skruetrækker el. lign., men
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Relæet vil altså være trukket i hvile og 
falde, når der tales. Snedigere var det nok at 
lade rørets hvilestrøm være lille (fast negativ 
forspænding) og anvende en modsat koblet 
diode. Herved opnås nemlig — udover en 
mere normal relæfunktion — en vis trigger - 
virkning, idet LF-forstærkningen vil stige 
med voksende LF-spænding, og større føl
somhed vil kunne opnås. Men så går der jo 
endnu en krystaldiode til!

VOX-kredsløb med eet rør
I Break-In, ZL-amatørernes blad (juli 62), 

angiver ZL1CJ hosstående strømskema for 
talestyring af ESB-senderen. Pilen til venstre 
føres til mikrofonforstærkerens udgang, og 
pilen nederst til højre til modtagerens højt
talerudgang. Røret, der kan være næsten en 
hvilken som helst triode med en eller flere 
dioder, evt. en dobbelttriode, anvendes først 
som LF-forstærker og derefter som jævn
strømsforstærker til at styre relæet.

Relæstrømmen andrager ca. 5 mA i hvile 
og falder til omkring 0,5 mA, når der tales. 
Når modtageren spiller, vil mikrofonforstær
kerens output kompenseres ved den af OA 85 
frembragte positive spænding. Det kan måske 
knibe med at få spænding nok fra modtage
ren, men så kan man jo koble til udgangs
rørets anode via en 10 nF blok.

Skitsebogen..
med en modstand. Lytten er ikke glad for de gerne 
gentagne kortslutninger.

Ved test med katodekomplekset har m'an den 
fordel, at man kan indstille til ønsket formodstand 
(afhængig af det testede rør) på det kalibrerede 
potentiometer.

Finish’en på dekaden er op til den enkelte og kan 
laves nydeligt, men ikke mindst er en god aflæsning 
på skalaen det primære, og dér er f. eks. en gam
mel Remler-skala ideel. En sådan skala består af 
en metalplade, hvorpå er fastskruet en skalaknap. 
Ved afskruning af denne knap kan man klistre et 
stykke tegnepapir på metalpladen, hvorpå man ka
librerer (samme Remler er iøvrigt også velegnet til 
f. eks. gitterdykmetre, absorptionsbølgem'ålere og 
andre måleinstrumenter).

Man må dog påse ved brug af en Remler-skala, 
at omskifterens aksel ikke er i forbindelse med 
nogen som helst mulig spændingsførende del eller 
terminal.

Selv er jeg gået en anden vej ved skalaudform
ningen, idet jeg i en stor knap med forsigtighed har 
boret nogle huller, som jeg har skåret 1/8” gevind 
i, dernæst har jeg lavet en viser (med rude i) af 
farvet plexiglas, som jeg har fastskruet på bagsi
den af knappen — tegningerne viser hvorledes.

Der er i testdekaden selvfølgelig et overskud af 
stillinger, som man uden tvivl kan finde anven
delse for ved indkobling af andre emner, f. eks. 
højttaler m. ml.

Modstandene, som har været anvendt i denne 
konstruktion, er alle 1 W modstande, og alle blokke 
er prøvespændt for høj spænding — jeg har ikke i 
de år, dekaden har været anvendt, benyttet mig af 
nogen som helst form for sikring og ejheller brændt 
en komponent af. Vil man have en sikring i kreds
løbet, hvilket jo kan være en klog ting, så kan man 
benytte sig af en sikringsbeholder, hvori sikringen 
er udskiftelig udefra, en såkaldt finsikringsholder 
for frontmontering (Radio Magasinet).

En sådan sikring er antydet ved den punkterede 
linie i diagrammet mrkt. X.

Modstande og kapaciteters værdi kan anlægges 
efter den enkeltes ønsker og behov.

Anviste foto, taget for vel et års tid siden, viser, 
hvorledes det kan gøres. Instrumentet ved siden af 
dekaden er stationens forbrugsmeter, som foruden 
andre småting har erhvervet en plads i samme 
kasse. (Fotoets belysningsmæssige forhold beklages, 
men man kan da se, hvad det drejer sig om).
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Industriel elektronik
Ved OZ6PA.

Impulstælleværker
I det foregående har vi været inde på, at impul

ser fra geigertællere kunne registreres ved hjælp 
af telefoner, udslag på måleinstrumenter og ved 
hjælp af elektriske tælleværker. Medens det for 
OZ-læserne er umiddelbart indlysende, at man kan 
registrere ved hørelsen eller ved måleinstrument, 
ligger registrering ved hjælp af tælleværker uden 
for, hvad vi ellers i almindelighed beskæftiger os 
med. Jeg skal derfor kort gennemgaa systemerne 
for elektromekaniske tælleapparater. Og det er 
mit indtryk, at der er megen interesse for at lære 
denne side af elektroteknikken at kende.

En elektrisk impulstæller består hovedsagelig 
af et elektromagnetisk ankersystem forbundet med 
et mekanisk tællerørssystem. Tænker man sig en 
elektrisk impuls gennemløbe en spole omkring en 
jernkærne vil jernet tiltrække et anker, hvis be
vægelse overføres til enerens fremføringsmeka
nisme. I reglen sker fremføringen i to skridt, idet 
en tilbagetræksfjeder først spændes ved selve an
kervirkningen, hvorefter fjederen ved sin udløs
ning fremfører tallet.

Tællerspolen er kun viklet for en enkelt spæn
ding, til gengæld findes i handelen tællere for 
mange forskellige spændinger lige fra 4 til 220 volt.

Det tyske firma J. Hengstler KG Zåhlerfabrik, 
Aldingen Kreis Tuttlingen, beskæftiger sig med 
mekaniske og elektromekaniske tællere og har, 
som et led i denne sysselsættelse, udviklet en tæl
lerkonstruktion, der her skal nærmere omtales.

Apparatet, der i et magnetbetjent tællerværk re
gistrerer antal indgåede elektriske impulser med 
en hastighed af indtil 25 impulser/sek., altså 1500 
impulser pr. minut, er tillige forsynet med et yder
ligere ciffervælgertableau, på hvilket man kan ind
stille et ønsket tal. Apparatets virkemåde er en 
sådan, at det, når registrerværket har opsummeret 
et til det indstillede tal svarende antal impulser, 
betjener en indbygget omskifterkontakt, der kan 
anvendes til at styre eller udløse funktioner i den 
pågældende produktionsproces.

Apparatet har, som det kan ses i fig. 1, 6 cifre 
og et maksimalt forbrug på 3,6 watt. Dimensionen 
af forpladen er 50x50 mm. Apparatet er i øvrigt 
konstrueret efter byggesætsystemet og kan således 
benyttes i såvel enkelt- som i kombinationsopstil
linger.

Det normale tilbehør omfatter de to for stik
forbindelserne nødvendige tilslutningsdåser, en to
polet for tilslutning af impulstilgangen og en tre

polet for tilslutning af omskifterkontaktens tilled
ninger.

Ved hjælp af de på siden af tællerhuset udførte 
svalehalenoter er det muligt mekanisk at sammen - 
bygge tællerne i rækkefelter.

Som ekstratilbehør inden for byggesætsystemet 
findes en frontplade og en nulstillingsmagnet. 
Frontpladen er beregnet til anvendelse i de til
fælde, hvor tælleren ønskes indbygget i instrument
eller styretavler. —■ I øvrigt er tælleren ogsaa i 
denne udførelse beregnet til stikbensmontage. Den 
lille betjeningsknap, der ses i nederste venstre 
hjørne af tællerfronten, er beregnet til- manuel 
nulstilling og har samtidig den funktion at deblo- 
kere indstillingsmekanismen, dog således at det 
indstillede tal ikke derved „slettes". Tælling op 
til et givet indstillet tal kan således gentages et 
vilkårligt antal gange.

Ønskes apparatet, f. eks. med fjernbetjening 
for øje, udført med elektrisk nulstilling, påmonte
res den tidligere nævnte nulstillingsmagnet.

I øvrigt kan man, ved hjælp af nulstillingsmag
neten, også opnå automatisk repetition, idet nul
stillingsmagneten over et relais med forsinket ud
fald (kondensator kombination) kan betjenes af 
tællerens kontakt. Det for nulstillingen nødvendige 
interval andrager 0,2 sek. Såfremt man ikke kan 
tillade et sådant tidsrum, kan opgaven løses ved 
at anvende 2 tællere, der skiftevis indkobles, f. eks. 
ved hjælp af et polariseret relais.

Et mere enkelt tælleværk fremgaar af fig. nr. 2. 
Her ser man adderende elektrisk impulstæller 
med seks-cifret område og med 4 mm høje tal. 
Tilbagestilling til nul følger gennem trykknappen 
til venstre. Denne trykknap kan spærres, så ingen 
mekanisk nulstilling bliver mulig.

Med tællehastighed 25 pr. sek. har tælleren føl-
gende data:
Jævnspænding volt Forbrug i watt Modstand i ohm

4 2,75 6
6 2,75 13

12 2,75 52
24 2,75 210
48 2,75 840
60 2,75 1300

110 2,75 4 400
150 2,75 8 500
220 2,75 17 600

Minimumsimpulstid 20 ms og minimumspause 
20 ms.

Ved tilslutning til vekselstrømsnet må indskydes 
ensretter. Da ensretningen forårsager forsinkelse, 
må tællehastigheden ikke overskride 16 imp./sec.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.

Lidt om drejelige 
antenner

Mine artikler om antennekonstruktioner har 
åbenbart vakt stor interesse og affødt adskillige 
spørgsmål. Man har i to tilfælde været utilfreds 
med, at jeg ikke mere udførligt gengiver enkelt
heder. Jeg kan godt give læserne ret, men må 
fastholde, at pladsen i OZ er så begrænset, at jeg 
må gå uden om adskillige enkeltheder og overlade 
meget til læsernes egen udformning. Jeg skal dog 
nok vogte mig for, som visse lærde folk, at glemme, 
at det, man selv kender til, har andre også indsigt 
i, og i den anledning bør jeg vist gå lidt nærmere 
ind på begrebet kuglelejer, som er en virksom 
detaille af det, vi denne gang skal beskæftige os 
med, nemlig drejelige antenner.

løvrigt kan jeg kun skrive under på en læsers 
bemærkninger om, at radioteknik og mekanik går 
hånd i hånd.

En lille let 2 meter beamantenne, som man for

eks. har stående beskedent under taget eller knej
sende på tagrygningen, er i følge sin lette kon
struktion nem at dreje om sin egen akse Det bliver 
betydeligt vanskeligere, når vi kommer op på de 
store 10 og 20 meter halvbølgeantenner, hvor væg
ten af konstruktionen skaber en betydelig friktion 
i drejeleddet. Ofte er det jo ikke alene selve anten
netoppen, men hele mastesystemet, der skal følge 
med rundt. Da det jo i det hele taget på grund af 
placeringen er vanskeligt at lægge mange kræfter 
i drejningsarbejdet, gælder det om, at vægt og dreje- 
friktion holdes nede. Drejefriktionen vokser med 
vægten, fordres der for eks. 1 kilo kraft for at 
overvinde friktionsmodstanden, når legemet vejer 5 
kilo, så vil det under samme betingelse tage 2 kilo 
kraft, når legemet vejer 10 kilo o. s. v. Nu er det 
begrænset, hvad man kan slå af på antennevægten, 
når antennen skal være solidt konstrueret, så man 
må sætte ind på en formindskelse af friktionen. 
En stor del af gnidningsfriktionen kan man ophæve 
ved rigelig smøring, men den største fordel opnår 
man ved at bruge kuglelejer.

I fig. 1 ser man et snit af en større drejelig 
antenne, det vil sige, man ser kun selve aksepartiet, 
resten må man tænke sig til, og det har forøvrigt 
ikke så stor betydning i denne forbindelse. Lejet 
er udboret, så det passer omkring en lejetop, som 
igen slutter af en i et fodstykke, som kan påskrues 
antennemastens top eller anbringes på antenne
tårnets øverste del. Lejet danner hele antennesyte
mets svingpunkt, og man ser, at man kun drejer 
antennen og ikke dele af mast eller tårn. Dette 
gør man for at nedsætte friktionen rent vægtmæs
sigt til det mindst mulige.

Figur 1. Fodstykket a påskrues antennemasten eller 
antennetårnets top. Fodstykket ender i den afdreje
de tap b, hvorom antennesystemet svinger. Røret c 
er antennens svingleje, og til dette er svejset hoved
stammen c, der igen bærer de enkelte antenne
elementer. Røret c er neddrejet i hver ende, for
neden ligger tryklejet e, der optager hele antenne
vægten, medens horisontallejet f optager horisontal 
belastning. For at undgå vanddannelser i kugle
lejerne er foroven anbragt en skål, hvis sider går 
ned over lejetoppen. Aksiallejet e er anbragt højt, 
så regnvand, der træffer lejefoden, ikke kan nå op.

For nu yderligere at nedsætte friktionen, anbrin
ges nederst på svingtappen et aksialleje. Herefter 
vil antennevægten overføres til kuglerne mellem 
lejeskiverne, og friktionen vil nedsættes til en brøk
del. Aksiallejer er altså lejer, hvor trykket optages 
i sideretningen i modsætning til de mere kendte 
radiallejer, hvor trykket virker mod centeret. Det 
er store påvirkninger et sådant leje kan står for. 
Et aksialleje passende til 25 mm akse kan bære et 
tryk på langt over 1000 kg uden at tage skade.

I fig. 2 vises et aksialleje. Benytter man et leje 
beregnet til 25 mm akse, bliver målene som følger: 
d 25 mm, d2 25,2 mm, D 52 mm og H 18 mm. r er 
lig med 1,5 mm. Lejet, som er vist i fig. 2, er et 
SKF leje 31305, og prisen ligger omkring 14 kr.

Nu er det jo ofte sådan, at en stor roterende 
antenne på grund af sine mange elementer ikke er 
i balance omkring centeret, der opstår altså en 
skæv belastning. Derfor vil det være hensigts
mæssigt at anbringe et radialleje foroven. Det vil 
være vanskeligt her at gå nærmere end på for
skellige mål på en sådan antenne, men må overlade 
hver enkelt til, efter at der er taget stilling til, 
hvilken slags antenne der skal anvendes, at skaffe
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sig de fornødne oplysninger om materialer, leje- 
størrelser o. s. v. Kataloger fra SKF kan sikkert 
erholdes blot ved at skrive til firmaet (se telefon
bogen).

Må jeg i denne forbindelse gøre opmærksom på, 
at der findes mange udmærkede lejer på auto- 
ophuggerpladserne. Her kan man for eks. finde en 
særlig slags lejer, der egner sig særlig godt til for
målet, det er de såkaldte koniske rullelejer. Med 
to sådanne lejer, et foroven og et forneden, er man 
særdeles godt stillet. Fig. 3 viser et sådant SKF 
konisk rulleleje, det hedder 32305, og målene er 
for 25 mm leje d 25, D 62 mm, B 24 mm, C 20 mm 
og T 22,5 mm. Prisen for et sådant leje er fra nyt 
ca. 24 kr.

Såvidt lejestørrelser. En anden vigtig ting er, at 
lejerne bliver indsmurt i fedt, og at de beskyttes 
mod regnvand. Ved konstruktionen må man derfor 
sørge for, at der lægges „hat“ over enhver leje
bøsning. Et andet vigtigt spørgsmål, vi ikke har 
berørt, er, hvordan man drejer antennen. Det mest 
idelle er jo, at man kan sidde i sin stue og så dreje 
antennen mod alle verdenshjørner blot ved et tryk 
på en knap.

OZ5GB har i øjeblikket nogle eksperimenter i gang 
med et udvekslingssystem gennem snekkehjul og 
med en billig motor som drivende kraft. Jeg håber, 
vi snart kan vende tilbage til dette spørgsmål.

OZ6PA.

Træningsudsendelse af morsetelegrafi.
Den i november OZ annoncerede morsetrænings

udsendelse, der udsendes ved Telegraftroppernes 
velvillige assistanc er nu i gang, og efter antallet 
af modtagne rapporter aflyttes den flittigt. Des
værre viste det sig hurtigt at Fq: 3984 ikke var sær
lig velegnet, da den var stærkt generet af anden 
trafik.

Vi har derfor ledt med lys og lygte for at finde 
en bedre frekvens.

Det ser nu ud til at være lykkedes, og fra 16. dec. 
1962 foregår udsendelsen på Fq: 3853, altså lige over 
80-meter båndet.

Jeg skal herefter gentage de vigtigste data for 
udsendelsen:

Frekvens: 3853.
Tid: Alle hverdage 19,00—19,30.
Speed: 19,00—19,15: 60 tegn pr. min. 19,15—19,30: 80
tegn pr. min.
Call: XPU9.
Tekst: Tages fra „OZ“, nr. og side opgives ved
afslutning af udsendelsen.
Til slut vil jeg gerne takke for de mange rappor

ter med positive tilkendegivelser, som jeg i den for
løbne måned har modtaget fra alle egne af landet, 
ja selv OY7MZ på Færøerne har glæde af trænings
udsendelserne. Rapporter modtages fortsat gerne, 
specielt for udsendelse, der modtages med særlig 
god eller med særlig dårlig kvalitet. OZ5GB.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

5MK VHF-manager.
Gennem flere år har EDR været uden officiel 

VHF-manager, hvorfor undertegnede i denne peri
ode, så vidt det har været muligt, har været mel
lemled udadtil i spørgsmål af VHF-karakter.

Indadtil har OZ5MK sideløbende hermed vare
taget redaktionen af Tr. Dept.s VHF-rubrik i „OZ“ 
og har gjort det på en udmærket måde, ligesom han 
indenfor kredsen af 2 mtr. amatører har udført et 
stort stykke arbejde.

På et møde i København i begyndelsen af novem
ber mellem EDRs formand OZ6PA og 2NU, 5MK og 
7BQ påtog 5MK sig — efter en drøftelse af de der
med forbundne forpligtelser — fremtidigt at vare
tage funktionen som VHF-manager med nødven
dig bistand under kontrol af logmateriale fra frem
tidige VHF-tester, herunder også EDR’s Skandina
viske VHF-dag.

Vi takker 5MK for at have påtaget sig dette hverv 
og håber, at det må blive til gavn for VHF-arbej- 
aet indenfor EDR.

OZ2NU.

N.R.A.U.-testen 1963.
Foreningen Sveriges Såndareamatører indbyder 

hermed til NRAU-test og Nordisk Landskamp 1963.
1. Tider:

Lørdag d. 5. jan. 1963 kl. 14,00—16,00 GMT 
Kl. 22,00—24,00 GMT.
Søndag d. 6. jan. kl. 06,00—08,00 GMT 
Kl. 14,00—16,00 GMT

2. Bånd:
3,5 og 7 mc/s.

3. Telefoni og telgrafi kan anvendes efter behag, 
men ingen speciel klasseopdeling.

4. Opkald:
NRAU de ....

5. Kode:
Der anvendes kodegrupper 09579 KARLO, hvor 
de to første cifre angiver forbindelsens løbende 
nummer og de tre sidste rapporten.
Ingen deltager må anvende tallet 01 som nr. for 
den første QSO; hvilket som helst andet nr. 
skal anvendes i stedet. Når nr. 99 passeres skri- 

(Fortsættes øverst næste side).

Efter at have læst sidste OZ har jeg lyst til at 
spørge, om EDR, som er en afdeling af IRAU, og 
som blandt andet har til formål at skabe et mere 
kammeratligt samarbejde landene imellem, skal 
være en militær forening?

Jeg kan ikke se, hvorfor EDR skal bidrage til at 
skabe dygtigere telegraftropper og holde hjem
sendt personel i træning. At der så er medlemmer 
inden for foreningen, der ønsker at samarbejde med 
militæret og få stjerner på, må den enkelte jo selv 
afgøre. Vy73 6251-OZ9JO
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ves 00 — 01 — 02 o. s. v. Tallet 100 anvendes 
altså ikke.
Bogstavgruppen består af 5 tilfældigt valgte 
bogstaver, dog ikke Æ, Ø og Å, og sendes ved 
første QSO. Ved næste QSO sendes den gruppe, 
der blev modtaget ved første QSO, og således 
fremdeles. Er en bogstavgruppe ikke rigtigt 
modtaget, sendes den sidst modtagne rigtige 
gruppe.
Ved første QSO bør ingen anvende ovennævnte 
eksempel på bogstavgruppe.

6. Points:
I samm'e periode må enhver station kun kon
taktes en gang på hvert bånd. Krydsbånds
kontakter og forbindelser med eget lands sta
tioner er ikke tilladt.
Hver godkendt sendt og modtaget kode giver 
1 point. Hver QSO kan således give 2 points. 
Deltagere, der har haft forbindelse med en sta
tion, der ikke har indsendt log, godskrives for 
1 point, forudsat at også andre stationer har 
haft forbindelse med den pågældende station. 

Landskampen.
For at deltage i landskampen skal et land stille 
mindst 25 deltagere.
Points i landskampen udregnes således:
Hvert land får som grundsum1 det samlede 
pointstal for sine 25 bedst placerede deltagere 
—• hertil lægges:
Testens samlede pointstal minus landets grund
sum og multipliceret med landets resterende 
deltagerantal og divideres med testens samlede 
deltagerantal.
Vinder er det land, der på denne måde opnår 
flest points.

7. Præmier:
Vandrepræmie til det sejrende land. Diplomer 
til de 5 bedst placerede stationer i hvert land.

8. Testlog:
Loggen føres på sædvanlige internationale log
blade (A4-format på højkant) og skal sendes til 

SSA Contest Manager 
SM7ID, Karl O. Friden.
Box 2005.
Kristianstad 2, Sverige.

Seneste poststemplingsdato: 21. jan. 1963.
På SSA’s vegne 

Karl O. Friden, SM7ID.

Juletesten 1962.
For en gangs skyld er der sne udenfor på det 

tidspunkt, hvor indbydelsen til juletesten udformes, 
hvorfor noget af testens stemning allerede føles nu. 
Julefesterne har haft god tilslutning de senere år, 
og nu efter HB’s beslutning om at give præmie til 
de bedst placerede i hver afdeling, skulle man 
kunne gøre sig håb om endnu flere. Vi får se.
1. Tid: 2. juledag d. 26. dec. 1962.

Telefoni: Kl. 08,15—09,15 DNT 
Kl. 15,30—16,30 DNT 
Telegrafi: Kl. 09,30—10,30 DNT 
Kl. 16,45—17,45 DNT

2. Kun 80 mtr. båndet må anvendes; det opdeles 
således:
Telefoni: 3695 til 3795 kc/s.
Telegrafi: 3500—3600 kc/s.

3. Testen er opdelt i en telefoniklasse og en telegra
fiklasse, der bedømmes hver for sig.

4. I telefoniklassen anvendes 4-cifrede kontrolgrup
per, hvor de 2 første cifre angiver RS-rapport, 
medens de 2 sidste angiver QSO-nr., begyndende 
med 01 for den første QSO. I telegrafiklassen an

vendes 5-cifrede kodegrupper, hvor de 3 første 
angiver RST-rapport, medens de to sidste angi
ver QSO-nr. som for telefoni.

5. Der tillades kun 1 QSO med hver station i hver 
testperiode. Hver rigtig gruppe giver 1 point — 
en komplet QSO altså 2 points til hver af delta
gerne.

6. Der udskrives samtidig en aflytningstest for ikke 
licenserede medlemmer, hvor det gælder om at 
aflytte flest mulige QSO’er og rapportere de af 
b e g g e  stationer afsendte kontrolgrupper.

7. De fem bedste i hver afdeling modtager diplom, 
ligesom EDR’s hovedbestyrelse udsætter et par 
enkelte præmier i hver klasse.

8. Logs skal sendes til EDR’s Traffic Department, 
Box 335, Ålborg, m'ed seneste poststemplingsdato 
d. 29. dec. 1962. B e m æ r k  at datoen er flyttet 
en dag frem.

9. Loggen skal for at blive godkendt indeholde:
Tid, call, afsendt og modtaget kodegruppe samt 
en rubrik for Tr. Dept.s udregninger eller be
mærkninger. Desuden skal loggen foroven angive 
den pågældende stations call og QTH samt sta
tionsbeskrivelse.
Dette gælder for såvel sender- som lytteramatø
rer. Det er ingen betingelse, men en stor lettelse 
for de, der skal kontrollere loggene, at disse er 
ført på de af EDR’s Tr. Dept. anerkendte log
blade (A4-format på højkant), der fås hos bog
handler Ahrent Flensborg, Ringsted.
— Og for at give udtryk for, at stemningen så 

småt er til stede, ønsker Traffic Department alle 
medlemmer af EDR en glædelig jul og et godt 
nytår

— og god juletest.

„Sailing Westward".
I samarbejde med REF — den franske afdeling af 

I ARU — arrangerer RTF (Radiodiffusion-Television 
Francaise) en konkurrence i forbindelse m'ed sejl
båden „La Constance“s verdensomsejling. Den nøj
agtige dato for afsejlingen, der foregår i slutningen 
af november, har vi, da dette skrives, endnu ikke 
modtaget.

Konkurrencen er åben for enhver licenseret ra
dioamatør, der er medlem af en national organisa
tion tilsluttet IARU.

Konkurrencen består i, så mange gange som mu
ligt, at opnå kontakt med amatørstationen ombord 
på „La Constance; denne station vil benytte kalde- 
signalet F2TF/MM på frekvenser, der er tildelt 
franske radioamatører enten for telegrafi eller tele
foni.

Imidlertid kan forbindelse kun etableres 1 gang 
om dagen på hvert af de tilladte amatørbånd.

Radioamatører må bekræfte deres forbindelser 
ved fremsendelse af QSL-kort for hver forbindelse, 
der er gennemført, og kortene sendes til følgende 
adresse:

Radiodiffusion Television Francaise,
„Cap å l’Quest“,
107 Rue de Grenelle, Paris.

For at lette denne procedure, må hver kort be
nyttes til rapport over højest 5 forbindelser.

Radioamatører må på hvert QSL-kort anføre føl
gende: Kaldesignal, navn, komplet adresse samt 
medlemsnummer i deres nationale forening (for 
danske amatører EDR).

For hver forbindelse med F2TF/MM må De give 
følgende oplysninger: Om forbindelsen er udført på 
telefoni (A3) eller på telegrafi (Al); læsbarheden af 
radiosignalerne ved hjælp af tal fra 1 til 5 og sig
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nalernes styrke ved hjælp af tal fra 1 til 9 i over
ensstemmelse med de koder, der benyttes af radio
amatører. Eksempler A3 59, Al 589, hvor det sidste 
tal angiver tonekvaliteten.

En jury bestående af repræsentanter fra RTF, 
REF og de ministerielle departementer, som er be
rørte heraf, vil klassificere deltagerne og uddele 
præmier i overensstemmelse med efterfølgende. 
Juryens kendelse er endelig. Juryen er bemyndi
get til at afgøre enhver tvivl, som ikke er forudset 
i disse regler, eller hvor disse regler eventuelt kan 
fortolkes forskelligt.

Klassifikationen vil blive opdelt indenfor de for
skellige kontinenter: Europa, Afrika, Asien, Syd
havsøerne, Nord Amerika og Syd Amerika. De ene
ste radioforbindelser, der kommer i betragtning, er 
de, der er bekræftede i logbogen for F2TF/MM og 
ved indsendelsen af QSL-kort i henhold til, hvad 
der er nævnt tidligere i denne indbydelse.

Den første i hver verdensdel vil blive tildelt en 
modtager, medens nr. 2 vil modtage en Rotary Beam 
antenne. En tilsvarende tildeling vil blive ydet de 
deltagende franske amatører.

Forskellige souvenir-præmier vil blive uddelt af 
juryen til amatører, der har opnået de bedste klas
sifikations-resultater.

Konkurrencen vil slutte, når „Cap å l’Quest“ 
(„Sailing Westwards“) expeditionen når Frankrig 
igen efter sin rejse rundt om jorden.

Deltagelse i denne contest er afhængig af fuld
stændig godkendelse, uden reservation, af de betin
gelser, der er indeholdte i de foreliggende regler.

Le Direeteur des Programmes 
Artistiques de Radiodiffusion. 

Ovenstående er modtaget d. 10. november 1962, 
og senere er der indgået meddelelse om, at afsej lin
gen har fundet sted d. 18. november 1962.

OZ2NU.

W.A.V.E.
For de, der arbejder for opnåelsen af WAVE- 

certifikatet, kan vi oplyse, at VE1NQ er aktiv fra 
King Edward Island med SSB.

Manahiki,
Danny’s logs (Yasme III) fra hans aktivitet som 

ZK1BY er afsendt til W8EWS. Han havde 2800 
QSO’s med 80 lande under sit 16 dages ophold på 
øen.

Korea.
W2AYN, Frank ex-EP2AT afventer modtagelsen 

af en KWM-2 rig, hvorefter han vil blive meget 
aktiv som HL5X fra Seoul. QSL sendes til Frank 
Borsody, USOM, TC/PS, APO 301, San Francisco, 
Calif.

Test-kalender.
26. dec. EDR’s juletest. Se dette OZ.
5. og 6. jan. 1963: NRAU-testen. Se dette OZ.
9.—10. febr. 1963: ARRL DX-test Fone.
16.—17. febr. 1963: RSGB BERU-contest.
16.—17. febr. 1963: QCWA Party.
23.-24. febr. 1963: ARRL DX-test CW.
2.-3. marts 1963: YL/OM Fone.
9.—10. marts 1963: ARRL DX-test Fone.
23.—24. marts 1963: ARRL DX test CW.
23.-24. marts 1963: APDX (Pakistan).
30.-31. marts 1963: CQ WW SSB.
30.—31. marts 1963: REF Contest CW.
6.—7. april 1963: Helvetia 22.
*13.—14. april 1963: PZK Fone (Polen).
20.-21. april 1963: REF Fone.

*20.-21. april 1963: PZK CW (Polen).
*27.-28. april 1963: PACC CW (Holland).
*4.-5. maj 1963: PACC Fone.
*4.-5. maj 1963: USSR DX.
11.—12. maj 1963: OZCCA CW.
18.—19. maj 1963: OZCCA Fone.

* Endnu ikke officielt annonceret.

Fra ARRL har
vi modtaget resultaterne fra dette års DX-compe- 
tition, og ud af dette materiale har vi plukket OZ- 
stationernes resultater, der ser således ud:

Telegrafi:
OZ7G 69.760 40 584 A 65
OZ2NU 21.789 29 299 A
OZ4H 22.770 33 230 A 30
OZ2LX 11.760 35 112 B
OZ3SN 6.840 15 152 B

Telefoni:
OZ5JT 32.130 30 357 A
OZ3KE 1.690 10 57 A 7
OZ4FT 108 4 9 A

Stoftilgangen har i denne måned nået det abso
lutte nulpunkt, det medfører, at der i denne måned 
ikke vil være nogen båndrapport. Berettigelsen af 
disse båndrapporter har altid været meget omdisku
teret, men i almindelighed må det vel siges, at man 
igennem dem får mulighed for at se, hvad der er at 
hente på de forskellige bånd. Det har aldrig været 
noget let arbejde at lave en DX-jæger her i landet, 
dertil er samarbejdet mellem jægerne og redaktøren 
alt for tilfældigt og ustabilt. Endelig kræves der, 
for at stoffet kan være af nogenlunde kvalitet, at 
DX-redaktøren er i stand til og har tid til at være i 
luften for at kunne følge med i begivenhederne. 
Desværre er mit studium i den sidste tid blevet så 
tidsrøvende, at det kniber med at komme i luften i 
så lang tid af gangen, at der kan blive tale om at 
samle stof. For at få stoffet her i spalten lidt bedre 
og mere aktuelt er det derfor nødvendigt, at I for
skellige DX-jægere fra tid til anden bidrager til 
spaltens trivsel med lidt stof.

Fra disse bemærkninger over til, hvad der har 
kunnet skrabes sammen.

Månedens nye prefixer er: 5X5 der er givet til 
det nyligt selvstændige Uganda. Sierra Leone er 
også blevet selvstændigt, og her er prefixet blevet 
9L1.

Efter at ZD8RN har forladt Ascension Island, er 
ZD8JP alene tilbage, han er i gang på 7, 14 og 21 mc 
med CW og AM. Hans sender kører med 25 watt, 
og han har masser af plads til antenner. I nær 
fremtid ventes også VP7BP til øen for at gøre tje
neste på satellital stationen der, han vil tage sit 
grej med og håber at få licens.

Her er en for firs meter DX folkene: VR30 
(WA6MFY) på Christmas Island er hver morgen på 
3795 kc og er meget interesseret i at få forbindelse 
med Europa (kl. 07,00 z). Han er også aktiv på tyve 
meter omkring 14,345 Mc.

VQ9HB forventer at komme tilbage til Agalega 
i begyndelsen af december måned, og håber denne 
gang at få mere held med sig, sidst han var der, 
blev han generet voldsomt af en pirat.
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Fra Kreta er for tiden følgende stationer aktive: 
SV0WO, SV0WT og SV0WY, der køres med CW 
og SSB fra alle stationerne.

TT8AG, der for tiden befinder sig i Frankrig, vil i 
slutningen af november tage afsted mod FB8ZZ, 
han skal arbejde på radiostationen der i det kom
mende år.

Til de amerikanske tropper i Ethiopia er der i 
den senere tid blivet udstedt en del licenser bl. a. 
ET3RC og ET3USN, der begge er meget aktive med 
såvel CW som SSB.

CR9AH vil i december sende en HT 37 til CR8AB, 
så det må forventes, at han snart kommer i gang 
også med SSB.

3V8CA, der snart i nogle år har været den eneste 
aktive amatør i Tunis, forventer i løbet af kort tid 
at blive forflyttet til TT8-land, hvor han skal op
holde sig i 2 år.

Det forlyder nu, at HZ1AB vil blive lukket helt 
og fuldstændigt.

Marine stationen på Kure Island KH6EDY er nu 
igen blevet bemandet med nye ops. De er i luften 
mest på tyve og femten meter, og hvis jeg ikke ta
ger meget fejl, så bruger de al deres tid til Phone- 
Patches.

Det er længe siden, der har været nogen akti
vitet fra Spitzbergen af betydning, men nu er 
LA9RP/P kommet i gang med en KWM-1 på tyve 
meter omkring 14250 Kc med SSB.

De finske amatører har nu fået tilladelse til at be
nytte følgende frekvenser i 160 meter båndet, 1820— 
1845 Kc og 1915—1955 Kc. Skade, at det ikke er mu
ligt for P & T at give en tilsvarende tilladelse til 
de danske amatører, værgringen ved at give en til
ladelse er vel i øvrigt fuldt forståelig, når man be
tænker, hvilke forstyrrelser der kunne komme for 
kystradiostationerne, hvis der kom en større aktivi
tet i dette bånd, — men et par enkelte frekvenser 
skulle der vel alligevel kunne findes.

Det var, hvad det kunne blive til denne gang, 
jeg håber, at juleferien vil byde på nogle åbninger, 
så der kan blive lavet nogle gode DXer.

Glædelig jul, godt nytår, 73 og best DX, 
OZ7BQ/Joe.

Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby. 

*

QRA-Locator systemet
Lige så længe, der har været radioamtaører 

til, har det været skik og brug at udveksle 
rapport og positionsangivelse under en QSO, 
for det er en helt naturlig ting, at man vil 
vide, hvordan manden i den anden ende mod
tager én, og hvor han bor. På DX-båndene 
kan det som regel være tilstrækkeligt at vide, 
i hvilket land modparten bor. Det er ganske 
anderledes på VHF-båndene. Her får styrke- 
og læselighedsrapporten først rigtig mening, 
når den sammenholdes med positionsangivel
sen.

Under marginale forhold — når det signal, 
vi prøver på at læse, har svært ved at gøre 
sig gældende gennem støjen — skal det som 
regel være meget slemt, før vi må opgive at 
få rapport igennem. QTH’en volder som regel 
større vanskelighed. Og vanskeligheden til

tager i nogenlunde samme omfang som sted
navnets længde og ukendthed. Den amatør, 
der bor i Sorø, er i realiteten meget bedre 
stillet under en test end en, hvis QTH er 
Lille Skensved eller Gyldenløves Høj. Om
vendt er sidstnævnte QTH vel nok nogenlun
de kendt overalt i Jylland og har således me
get bedre chancer for at „gå igennem" der 
end f. eks. i Midtsverige eller Tyskland.

For at bøde herpå — men navnlig for at 
gøre tingene lettere for os alle — har man i 
Tyskland udviklet QRA-Locator systemet el
ler, som tyskerne selv kalder det, QRA-Ken- 
ner systemet. Det beskrives i det følgende.

Landkortet er inddelt i felter (se fig. 1 samt 
landkortet). Hvert felt har sin bogstavkode 
(se igen på fig. 1 og landkortet). Hvert felt 
er igen opdelt i 80 småfelter fortløbende 
nummereret fra 01 til 80 (se fig. 2). Og hvert 
af småfelterne er igen opdelt i 9 mindre fel
ter, der er betegnet med bogstaver fra a til h, 
idet det midterste felt er blankt (se fig. 3).

Vi ser endnu engang på fig. 1 og bemærker, 
at der i margen til venstre er opført bredde
grader. Disse svarer til dem, der er afmærket 
på ethvert kort. Foroven er angivet længde
grader, men kun hveranden. Hvert felt er 
altså een breddegrad højt og to længdegrader 
bredt.

Så kommer turen til bogstavkoderne. Det 
første af de to bogstaver i hvert felt betegner 
feltets placering i forhold til 0° længde 
(Greenwich). Den første række felter øst for 
Greenwich får altså A som første bogstav, 
hvorefter der fortsættes i alfabetisk orden 
mod øst.

Det andet bogstav i hver kode angiver det 
pågældende felts bredde nord for Ækvator — 
eller rettere sagt nord for 40 ° nordlig bred
de, for inddelingen begynder først der. Der 
begynder vi med A, og er så ved 51° nået til 
L, som går igen i den nederste række felter i 
fig. 1.

Vil vi f. eks. finde det felt, hvori Køben
havn ligger, finder vi først på et landkort, at 
København ligger mellem 12 og 14 graders 
østlig længde regnet fra Greenwich. Vi finder 
da af fig. 1, at det første bogstav i koden er 
G. Derefter ser vi af kortet, at beliggenheden 
er mellem 55 og 56 graders nordlig bredde. 
Hertil svarer bogstavet P. Den fuldstændige 
bogstavkode bliver da GP.

Talkoden findes derefter ved at inddele fel
tet GP i 80 lige store dele som vist på fig. 2.

Fig. 2 viser også, hvad småfelterne svarer 
til i minutter og sekunder såvel bredde- som 
længdemæssigt. Derved er det muligt for en
hver at konstruere også denne inddeling.
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Fig. 3 viser tilsvarende angivelser for de 
mindste felter.

Det på helsideillustrationen viste kort tje
ner kun til foreløbig orientering. Desværre 
kan vi af tekniske grunde ikke reproducere 
et fuldstændigt kort her i OZ, så vi har måt
tet give afkald på de små felter fra nr. 1 til 
80. Originalkortet, der iøvrigt er et søkort i 
Mercator’s Projektion, vil imidlertid blive 
forsynet med den fuldstændige inddeling, og 
reproduktioner i originalstørrelse (1 : 850.000) 
vil til sin tid kunne bestilles gennem OZ5AB. 
Det originale kort dækker iøvrigt også Syd
norge, Sydsverige og har netop den tyske 
kystlinie med.

Skal man under en rigtig DX-åbning finde 
ud af, hvor manden i den anden ende bor, vil 
det her beskrevne korts dækningsområde i 
mange tilfælde vise sig at være for lille. Et 
andet kort er derfor nu under udarbejdelse. 
Det dækker et betydeligt område, nemlig fra 
Midtengland til et sted øst for Gotland i ret

ningen vest-øst og fra et stykke nord for 
Stockholm til den 51. breddegrad (der går 
gennem Belgien). Mere har vi vist sjældent 
brug for. Kortet vil til sin tid kunne bestilles 
gennem OZ5AB (medlemmer af 2-meter 
klubben får det gratis).

Til sidst er det vist nødvendigt at under
strege, at vi er nødt til at bruge dette system, 
hvis vi fortsat vil være med i region I sam
arbejdet. Vi har simpelthen ikke noget valg. 
Vi må akceptere systemet, som det er med 
dets fordele og mangler. For mangler har det 
også, som ethvert andet system.

Derfor har bestyrelserne for UK7 og 2-me- 
ter klubben besluttet at gøre anvendelse af 
QRA-Locator systemet obligatorisk for del
tagelse i VHF-tester fra og med martstesten 
1963.

Allerede fra og med jule/ny tårstesten 1962 
kan vi benytte det nye system. Lad os bare 
prøve det — vi vil sikkert finde, at det ikke 
alene er meget praktisk men også morsomt.
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„Normale" forhold i november.
I den forløbne måned holdt forholdene sig i det 

store og hele på det jævne. Et par enkelte aftener 
var der særdeles pæne indenlandske signalstyrker, 
men derudover har der så vidt vides ikke været 
noget af særlig interesse. Ingen rapporter er ind
sendt. Den lokale aktivitet her omkring Øresund 
har været jævnt god.
Stigende interesse for 70 Cm

Der tales på båndet en del om 70 Cm, og der 
er vist ingen tvivl om, at der snart bliver regel
mæssig aktivitet også på dette bånd. Vi minder om, 
at søndag formiddag m'ellem 10 og 12 foreløbig er 
tiden, hvor man finder hinanden på 70 Cm.
PM på 2 meter.

Der er nu efterhånden en del PM-stationer i gang 
på 2 meter. Heraf er dog kun tre udstyret med PM 
både på sender- og modtagersiden, nemlig OZ2ME, 
OZ5MK og OZ8OS. 2 stationer har kun PM-mod- 
tager, medens de øvrige kun har PM på sendersiden.

PM og FM kan modtages meget fint med beat
oscillatoren i nulstød. Men diskriminatoren er vel 
nok bedre, i hvert fald, når det drejer sig om fre
kvenssving lidt ud over egentlig smalbånds- PM 
eller FM. Det er morsomt selv i praksis at konsta
tere diskrim'inatorens overlegenhed ved først at ind
stille på en FM-station med sin modtager indstillet 
til AM — altså flankemodulation — hvorefter man 
skifter til diskriminatormodtagning og konstaterer, 
at stationen nu går fuldkommen klart og støjfrit 
igennem.

Ny stationer og/eller frekvenser.
OZ7QR Brøndbyøster 145.870
OZ6SI Hvidovre 144.700
OZ9HU Næstved 144.610
O.Z1NP Kbh. F. 144.355
OZ3HW Kbh. 144.380
OZ2HS Holstebro 145.760
OZ7LX Søborg 432.540+ VXO

2-Meter Klubbens møde den 28. november.
Der fremsattes flere forslag til nye testregler, der

iblandt et gående ud på bibeholdelse af de hidtil
gældende (Km X QSO), et efter samme retnings
linjer som SM7AED’s udkast, samt et efter helt 
nye principper, ifølge hvilket pointsantallet udreg
nes ved hjælp af QRA-locator systemet og som har 
den fordel, at udregningen kan foretages helt uden 
anvendelse af landkort, ligesom kontrollen forenk
les betydeligt. Yderligere et forslag gik ud på, at 
der skulle gives 1 point pr. QSO uanset afstand.

De nye testregler og programmet for det kommende 
års tester
blev fastlagt på et fælles bestyrelsesmøde, som UK7 
og 2-Meter Klubben afholdt den 29. november. På 
svensk side var man hovedsagelig stemt for en ord
ning efter nogenlunde samme retningslinjer som 
SM7AED’s forslag. De fra dansk side fremkomne 
fors! ag blev drøftet, og der var enighed om, at syste
met med QRA-Locator var både praktisk og mor
somt og burde prøves engang, men at det ville være 
uheldigt at gøre det før QRA-Locator princippet 
var blevet grundigt indarbejdet.

Det besluttedes derfor for det kommende års te
ster at indføre SM7AED’s system, dog med lidt æn
drede „takster".

OBS. VHF sidste!!!
Sidste onsdag aften d. 3. dec. var 70 cm åbent til 

England, og OZ9AC havde QSO med 4 G-stationer.
Motiveringen for at forlade det hidtil gældende 

system er, at dette — sine fordele til trods — stiller 
de mere afsidesboende amatører noget ugunstigt.

Motiveringen for at gå over til SM7AED’s system 
er, at såvel pointsberegningen som kontrolarbejdet 
lettes betydeligt, samtidig med at de fjerntboende 
amatørers interesser tilgodeses.

Endvidere besluttedes det at indføre udveksling 
af QRA-Locator koder i stedet for QTH, dog således 
at QRA-Locator først bliver obligatorisk fra og 
med marts-testen 1963.

Da region I anbefaler, at testerne i de forskellige 
lande afholdes på samme datoer, er den test, vi hid
til har haft i juni, blevet henlagt til 6.-7. juli. Des
uden er juletesten, som vi hidtil har haft om for
middagen 2. juledag, blevet udskudt til søndag mel
lem jul og nytår for at undgå konflikt med de 
omfattende familiesammenkomster, der hyppigt 
finder sted 2. juledag.

Endelig besluttedes det, at samtlige vore fælles te
ster i det kommende år skulle bestå af kun een pe
riode (dog med en hvilepause fra 01.00—07.00) i lig
hed med, hvad der er praksis i udlandet. Motiverin
gen herfor er nu ikke blot et ønske om at gøre som 
de andre gør. Meningen er for det første at gøre det 
muligt for deltagere, der måtte være forhindret i 
at være med lørdag aften alligevel at kunne hævde 
sig i konkurrencen, selv om de kun deltager søndag 
formiddag. Dernæst bliver der bedre lejlighed til 
DX-jagt. Og der bliver også bedre tid til at lave 
QSO’er på 70 Cm! — Af samme grund har vi indført 
den regel, at hver forbindelse på 70 Cm multiplice
res med 3.

Programmet for det kommende års tester ser her
efter således ud:

Jule/nytårstest 30. december 1962 
Martstest 2/3 marts 1963 
Julitest 6/7 juli 1963

Foruden disse tester, der arrangeres af UK7 og 
2-Meter Klubben i fællesskab, er følgende udenland
ske tester berammet:
R. S. G. B. 144 Mc/s CW Contest 27. januar
S. S. A. VHF Test 4/5 maj
Region I International VHF Field Day 7/8 september 
R. S. G. B. 420 Mc/s Contest 26. maj 
R. S. G. B. 420 Mc/s Contest 27. oktober
Jule/nytårstest 30. december 1962

Søndag den 30. december indbyder 2-Meter Klub
ben til VHF-test efter nedenstående regler: 
Perioder:

Kun en periode: 30. december 09.00—12.00 DNT. 
Deltagere:

Alle licenserede amatører i Danmark, Norge, Fin
land og Sverige kan deltage i testen. Kontakter 
med stationer uden for de nævnte lande kan medta
ges i pointsberegningen, men sådanne stationer kan 
ikke selv deltage i konkurrencen.
Bånd:

144 Mc/s og 432 Mc/s. Hverstation kan kontaktes 
på både 144 Mc/s og 432 Mc/s i løbet af perioden, og 
begge kontakter medregnes. Crossband QSO er ikke 
tilladt.
Bølgetyper:

Samtlige de i det pågældende land tilladte bølge
typer kan anvendes.
Koder:

Under hver QSO skal der udveksles koder af ty-
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Ikke godkendte testlogger: SM5UU, OZ7EC, OZ5ND, 
køres RST 599, at det er afsenderens QSO nr. 15, 
samt at afsenderens QTH er Vejrhøj. I stedet for 
QTH kan QRA Locator anvendes. Det er absolut 
nødvendigt at opgive enten QTH eller QRA-Locator 
kode.

Pointsberegning:
Points beregnes efter følgende skema:

Afstand i km 144 Mc/s 432 Mc/s
0—50 1 3
51—100 2 6
101—150 3 9
151—250 4 12
251—400 5 15
401—601 6 18
601— 7 21

Hver deltager udregner selv sit pointsresultat til 
vejledning for testkomiteen.

Test QTH
skal være den samme under hele testen. Loggen 
skal indeholde en klar angivelse af test-QTH’ens 
beliggenhed i forhold til nærmest almindeligt kend
te sted eller steder; dette kan eventuelt ske ved op
givelse af QRA-Locator for den anvendte position.
Testloggen
skal indeholde følgende rubrikker fra venstre til 
højre: Dato, tid, bånd, modstation, afsendt kode, 
modtaget kode (incl. modstationens QTH eller QRA- 
Locator), pointstal iflg. ovenstående tabel, samt en 
tom rubrik til testkomiteens bemærkninger.

QSO, som ikke er opført med samtlige nævnte op
lysninger, godkendes ikke.

Loggene skal skrives på Standard Logblade for 
Tester eller maskinskrives i formatet A4.

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

O.Z7BR, Jørgen Rasmusén, Borgevej 31, Lyngby. 
Loggen skal være poststemplet senest 15. jan. 1963

2-Meter Klubbens julefest
afholdes onsdag den 19. december kl. 20 i lokalet på 
Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 (indgang i 
gavlen). Adgang og fortæring er gratis for de med
lemmer, der har betalt kontingent i 1962 (Kr. 10,-).

Hver deltager medbringer mindst een pakke med 
festligt og/eller værdifuldt indhold. Højt humør 
kan også medbringes, men er ikke nogen afgjort 
betingelse, da det kommer af sig selv i løbet af for
bavsende kort tid. Forklaringen er: 1) Det traditio
nelle festlige traktement. 2) Den lige så festlige pak
keauktion. Vel mødt den 19. december!

Mogens Kunst, OZ5MK.
Møllekrogen 11, Lyngby, tlf. 87 35 82.

l'K-7 testen 21.- -22. juli 1962.
1. SM7AED 1188456 18. OZ3A 67080
2. OZ8EDR 912375 19. SM7COS 55440
3. SM7ZM 471380 20. OZ9FR 53900
4. OZ8BO 390522 21. OZ6WJ 47124
5. SM6PU 389232 22. OZ1EO 44253
6. OZ5AB 355447 23. OZ8LL 43560
7. SM5BSZ 295066 24. OZ3M 38755
8. OZ7LX 262428 25. DL3YBA 37794
9. OZ7JN 250560 26. OIZ8UX 28896

10. OZ3JD 236412 27. OH2HK 26442
11. SM7BOZ 220255 28. OZ2ME 25800
12. SM6ABP 189760 29. OZ6TT 24766
13. OZ9BS 157535 30. SM5BFE 13430
14. OZ4KO 149358 31. OZ9H 5495
15. OZ6AF 106634 32. OZ8TX 2500
16. SM7DYA 103915 33. OZ7R 1632
17. OZ2HS 80476

Ikke godkendte testlogger: SM5UU, OZ7EC, OZ5ND, 
OZ9OR. OZ6VF.

UK7-testkomite

Radioamatører i Grønland.
Ministeriet for Grønland skal herved meddele 

følgende ændringer til listen over radioamatører 
i Grønland.

Tilgang: OX3BQ, Sv. Lauge Jørgensen, Godthåb, 
ex OZ8BQ.

Tilgang: OX3SE, E. K. Skov, Nord, ex QZ8SE. 
Afgang: OX3BZ, Steffen Maagøe, Thule.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:

B 8541, OZ2SU, Hans Otto Søborg Andersen, Sten
marken 47, Søborg.

C OZ3DH, John David Hancke, Elmebakken 6, 
Snekkersten. (Tidligere OX3JH).

B OZ3EH, Erik Hansen, Skovvangsvej 212, Århus C. 
Genudstedelse. (Tidligere adresse: Skipper
Klemensvej 6, Århus N).

B 8571, OZ4FI, Finn Grønvold, Nestors Allé 2, 
Hvidovre.

C 8531, OZ4LH. Lasse Haahr Larsen, Toftevej 22, 
Ørsted.

B 7256. OZ6BK, Benny Haagen Kristensen, Venne- 
mindevej 2, 3. s., København Ø. (Genudstedel
se). (Tidligere adresse: Backersvej 11 st., 
København S). (Tidligere OX3BK).

C 7815, OZ8CV, Carl Valdemar Christensen, Nørre- 
vænget 13, Tønder.

C 6741. OZ9BT, Bendt Helge Nielsen, Vallensved 
pr. Fodby.

C 8315. OZ9HU, Benny Erik Hansen, Grønnegade 
22, Næstved.

C 7748, OZ9LR, Christian Lyngby, Maglekær 51, 
st. th., Valby.
C 8387, OY7S, Julius Sigmund Poulsen, c/o S. H.
Jakobsen, Bryggjubakki 10, Torshavn.

B OX3BQ, Svend Aage Thyregod, Kap Tobin.
(Tidligere OZ3QB). (Tidligere adresse: Andrup 
pr. Esbjerg).

Inddragelser:
B OZ3QB, Svend Aage Thyregod, Andrup pr.

Esbjerg (nu OX3QB).
B OX3BK, Benny Haagen Kristensen, Angmagssa- 

lik (nu OZ6BK).
C OZ3JH, John David Hancke, Nord (nu OZ3DH).

Navneændring:
B OZ9Z, før: Hans Priess Nielsen, Barfredsvej 80, 

Frederikshavn — nu: Hans Priess, Barfreds
vej 80, Frederikshavn.

Rettelser til listen for september d. å.:
Side 1: OZ2DX rettes til OZ4DX.
Side 3: OZ1EI, Erik Vilmar, rettes til Erik Vilmar 

Jørgensen.

Ændring fra kategori B til kategori A.
A OZ5RU, Jan Rubin, Myrtoften 33, Gentofte.

Ændring fra kategori C til kategori B.
B OZ6M, Finn Kennet Larsen, Horsevænget 224, 

Rødovre.

Rettelse til nov. OZ.
OZ4DX, Rudy Kjær Jensen blev i sidste nummer 

nævnt som OZ2DX. Skal altså være OZ4DX.
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Bestyrelsesmøde i KHHC’s Skandinaviske afdeling
i dagene den 3.—4. november 1962.

Formanden, OZ5WJ, aflagde beretning, hvor han 
kom ind på mødet, der var blevet afholdt i Køben
havns afdelingen og indtil nu ikke havde givet noget 
synligt resultat. Han omtalte ligeledes de udenland
ske besøg, vi havde haft i sommer, bl. a. af VK5KO 
og W6UUC. Endvidere opridsedes planer for møder 
i Århus, Horsens, Esbjerg og Ålborg, som ville blive 
afholdt inden næste bestyrelsesmøde, hvortil OZ3LI, 
såfremt hans tjeneste tillod det, gav tilsagn om at 
give møde tillige med OZ5WJ.

Kassereren, OZ3GW, oplyste, at vor formue i øje
blikket androg 269,03 kr., hvortil kom 51,27 kr., der 
beroede hos SM6A’en. Det vedtoges i lighed med 
den tyske division at nedsætte vort tilskud til hoved
afdelingen i London til 1 sh. om året pr. medlem, 
idet vi, efter at vi er gået over til at udgive vort 
eget blad, ikke længere påfører hovedafdelingen 
væsentlige udgifter.

Det blev vedtaget at yde to bestyrelsesmedlem
mer et mindre rejsetilskud, da de i øjeblikket ingen 
indtægter havde. Endvidere blev det vedtaget kun 
at afholde eet bestyrelsesmøde om året i fremtiden 
i begyndelsen af november måned.

SM6A’en gennemgik medlemsforholdene i SM, 
hvor der havde været afgang og tilgang på 4 med
lemmer, således at stillingen var uforandret, han 
berørte de besøg, der havde været i SM, bl. a. 
VK5KO, G3NFV og W7OYA, og mente, at vi i SM 
især manglede nogle flere værter i Gøteborg, 
Malmø og Stockholm.

Vor redaktør, SM6CKJ, efterlyste nogle indlæg 
fra medlemmerne til IHHC Scandinavian Newsletter 
og foreslog, at der bl. a. blev stillet en fast spalte 
til rådighed for flere af bestyrelsesmedlemmerne.

OZ5WJ lovede i forbindelse med vor norske 
repræsentant, LA3IF, at skrive en artikel til det 
norske amatørtidsskrift.

OZ3LI gennemgik forskellige sager, der havde 
verseret mellem afdelingen og hovedafdelingen især 
vedrørende forholdet mellem hovedafdelingen og 
den amerikanske afdeling.

Næste bestyrelsesmøde blev vedtaget afholdt i 
Randers den 2. og 3. november 1963.

Det vedtoges at udarbejde nogle nye blanketter 
til indmeldelse, da vort oplag var ved at slippe op, 
og vi kunne samtidig få nogle mindre redaktionelle 
ændringer ordnet.

Det henstilledes til kassereren omgående at sende 
meddelelse til redaktøren om til- og afgang af med
lemmer. Næste nummer af bladet ville udkomme 
så snart redaktøren havde modtaget referatet af 
bestyrelsesmødet, han meddelte samtidig, at bidrag 
til bladet skulle være modtaget senest den 20. novbr. 
for at blive modtaget.

Det vedtoges at udsende et spørgeskema til med
lemmerne i lighed med et forslag fra den amerikan
ske afdeling.

Det vedtoges til slut at søge oplyst mulighederne 
for at indstifte et særligt certifikat for IHHC, idet 
SM6A’en ville undersøge det økonomiske, og OZ3LI 
ville kontakte hovedafdelingen desangående.

Under bestyrelsesmødet fik vi besøg af OX3KM, 
der blev så begejstret for sagen, at han omgående 
indmelte sig i IHHC.

OZ5WJ.

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.

Siden sidst:
Mandag den 12. november 1962: OZ9SN, Svend 

Nielsen, holdt et morsomt og særdeles interessant 
foredrag om sin rejse til Grønland i sommer. 9SN 
forklarede om sit arbejde for RISØ deroppe og 
havde medtaget det meste af det grej, han benyt
tede deroppe og som repræsenterede en mindre 
formue. Desuden viste han os nogle dejlige farve- 
lysbilleder, som tydeligt gav os et indtryk af den 
meget smukke natur, vor nordlige provins har.

Mandag den 19. november: Klubaften. Det blev 
en almindelig hyggelig sludreaften, men vi ser me
get gerne, at medlemmer demonstrerer noget af det 
grej, som de enten selv har bygget eller erhvervet. 
Det er a'tid morsomt at se, hvad man pusler med 
rundt omkring, og nu hvor de lange vinteraftener 
så småt er begyndt, er loddekolberne nok ved at 
blive varmet op i Storkøbenhavn.

Mandag den 26.: Denne aften havde vi set hen 
til, og ingen blev skuffede. OZ7T, St. H. Hassel- 
balch, talte ESB på en så grundig og interessant 
måde, at denne gren af vor hobby sikkert har fået 
endnu flere tilhængere fra denne aften at regne. 
At forklare ESB, så alle forstår det, er ikke nemt, 

(Fortsættes næste side).

QSL-centralen
har i november modtaget 9717 QSL’s til ekspedition, 
hvilket er ca. 10 “/o mere end den foregående måned. 
Også ankommende kort til ikke-EDR-medlemmer 
og til ukendte calls har været større, idet disse tal 
ligger på henholdsvis 238 og 325 kort.

I lighed med foregående måned skal her blot no
teres de uanbringelige kort fra DX-stationer. Kort 
til OX og OY cahs er dog ikke medtaget, da disse 
som sædvanligt florerer i ret store antal. Hvis no
gen har logget disse stationer, kan kortene om øn
sket blive vedlagt næste QSL-ekspedition.

EA8DO wkd. 12.9. 1962.
JA1JAT wkd. 13. 5. 1962.
KG4AM wkd. 14. 9. 1962.
UA9FI wkd. 25. 8. 1962,
UA9WS wkd. 5. 10. 1962.
UA0KAD wkd. 15. 9. 1962.
UM8KAB wkd. 9. 8. 1962.
WA2IMH wkd. 17. 6. 1962.
W9IRH wkd. 18. 2. 1962.
YV5BAA wkd. 5. 9. 1962.
5B4TC wkd. 28. 9 1962.

Vy 73 OZ6HS.
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men 7T gik så grundigt til værks, at hvert enkelt 
trin blev gennemgået, såvel teorien som den prak
tiske opbygning. Desuden fortalte 7T os om DOME- 
filtre, og gav os opskriften på at lave det selv sam't 
hvorledes det skulle afprøves. Det blev sent, inden 
7T fik lov at sætte sig til kaffebordet, og det skyld
tes ikke mindst de spørgsmål, som blev stillet bag
efter, og som alle blev særdeles grundigt besvaret. 
Endvidere glædede det afdelingen at se gæster fra 
såvel Holbæk som Næstved.

Programmet:
Mandag den 7. januar 1963: 2-meter aften. Hvis 

du har noget grej, som enten du kunne have lyst 
til at vise frem, eller som du måske har problemer 
med, så tag det med, og lad os se det.

Mandag den 14. januar 1963: Klubaften. Vi håber 
at få vist noget grej. Måske DU har noget?

Mandag den 21. januar: Foredrag. Nærmere vil 
tilgå.

EDR’s københavnske afdeling ønsker alle en rig
tig glædelig jul og et godt nytår.

Vy 73 d Rabe.

AMAGER
Formand: OZ1CC, Hastingsvej 46, tlf. Su 2991.
Kasserer: OZ2XU, Mjøsensgade 7, tlf. Am. 3812 v.
Mødeaften: Torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17.

Siden sidst:
Vi har haft besøg af 2-meter klubben, og over en 

kop kaffe gik snakken livligt om de højere fre
kvenser. En vældig hyggelig aften med mange fidu
ser og bagefter lyst til at gøre noget ved byggeriet. 
Vi var glade for besøget og håber på gentagelser.

Den 15. holdt OZ6PA et inspirerende foredrag om 
menneskets stræben mod rummet udenfor vor klo
de. Midlerne har undergået en udvikling, kan man 
vist sige. Fra den græske mytologi ved vi, at man 
brugte voks til at klistre vingerne fast med, og det 
gik jo ikke så godt. Vi har hørt om Leonardos fly
veapparat — genialt — og vi kan følge vejen over 
varmluftballonen, gasballonen, Zeppelineren, Lili
enthals svæveplaner indtil alle navnene på himmel
hundene. — Wright, Santos Dumont og alle dem, 
der fløj for at dræbe, men derved skabte viden om 
himmelfart. Richthofen, Nungesser, Guynemer, for 
blot at tage nogle. Vi ender ved rumskibene og un
dres. Betingelserne en lang udvikling på så få år, 
og slutningen ser vi aldrig. Fantastisk! Og vore 
små radiorør er nu medansvarlige, og nogle er på 
vej mod fjerne kloder — hinsides vor forstand. — 
Sjovt at snakke om med kun 2½ meter til loftet og 
vai'me i kakkelovnen. Atter en god aften og en op
levelse rigere.

Desværre er Max en tur på hospitalet. Denne gang 
sikkert kun for kortere tid, men bagefter kommer 
der en rekonvalescens, og muligvis kan den beram
mede julefest blive berørt deraf, så den må aflyses. 
Medlemmerne vil få orientering ved mødet den 13. 
dec. og forespørgsler besvares også på telefonen.

Vi håber, at Max snart vil være blandt os igen. 
Ikke alene at vi savner ham, men vi kan ikke und
være ham!

Program:
22. december: Julefest? Se ovenfor.
27. december: Intet møde.
3. januar: Intet møde.
10. januar: Klubmøde.

73  1CC.

ÅBENRÅ
Vinterens transistorkursus er af bestyrelsen på 

grund af, at mange af de nye medlemmers store 
interesse i øjeblikket er 2-meter modtager og i det 
hele taget 2-meter grej, udsat til næste år. Forinden 
kurset næste år vil vi foranstalte en hvervekam
pagne evt. i forbindelse med A. O. F., så alle delta
gere er med fra begyndelsen, hvilket faktisk er en 
betingelse for at få fuldt udbytte af et sådant kur
sus. Som omtalt tager vi fat på temaet „alt om 
2-meter grej“, hvor enhver er velkommen med ind
læg og spørgsmål. Ved sidste møde havde vi am'a- 
tørbesøg. Tak for besøget, kom snart igen.

Året 1963 nærmer sig hurtigt, og, vi har atter lagt 
et aktivt år bag os i afdelingen, og det skyldes ude
lukkende den store indsats, som hvert enkelt med
lem yder, bl. a. ved at møde h v e r  g a n g ,  der ind
bydes til henholdsvis diskussionsaftener, kurser, 
rævejagter, fest m. m. I håb om at den store inter
esse for afd. og arrangementerne må fortsætte, øn
skes alle medlemmer og XYL’s såvel i lokal-afd. 
som over hele landet de bedste ønsker om en glæ
delig jul og et godt „radiofyldt“ nytår.

Vy 73 OZ5WK.

899

EN KÆMPESUCCES!
Store Østjydske Rævejagt er nu overstået, 

og den blev en stor succes for Århus afde
lings ræveudvalg, der havde arrangeret jag
ten.

Det er første gang, Århus afd. har prøvet at 
arrangere en jagt af sådanne dimensioner, 
men det bliver ikke den sidste, den vil blive 
arrangeret igen næste år.

Til at kæmpe om de fine præmier var der 
37 startende hold, og af disse gennemførte 22 
hold, der fandt alle 4 ræve, 4 hold fandt 3 
ræve, 3 hold fandt 2 ræve, 4 hold fandt 1 ræv 
og 4 hold fandt ingen.

Placeringen for de tre bedste hold blev 
følgende:

Nr. 1. OZ2XT med observatør E. Brastrup,
København, 2 timer 17 min. 30 sek.

Nr. 2. OZ5HF med observatør J. Hansen,
Herning. 2 timer 28 min. 05 sek.

Nr. 3. OZ9WP med observatør OZ5JT, Århus,
2 timer 46 min. 55 sek.
Da jagten var forbi og sidste hold kommet 

hjem, var der fælles spisning på Pøt Mølle 
for 85 trætte jægere og observatører, der iv
rigt diskuterede dagens begivenheder. Under 
middagen blev der uddelt præmier til de vin
dende hold. Desuden blev der uddelt trøst
præmier til de mindre heldige hold. Præmie
overrækkelsen blev foretaget af Århus afd.s 
formand OZ5JT.

Afdelingen havde et overskud på arange- 
mentet på kr. 6,79.

Jeg vil gerne her på Århus afd.s vegne tak
ke de afdelinger, der var os behjælpelige med 
ræve og rævesendere, for uden denne hjælp 
havde det ikke været muligt at gennemføre 
jagten.

Tak for jagten. Vy 73 3VE.

ÅRHUS
Formand: 5JT, J. Thomsen. 
Næstformand: 2LX, Aa. Kok. 
Kasserer: 6CW, Cramer Jensen. 
Mat.forv.: 5AP, A. Pedersen. 
Sekretær: 3VE, V. Hansen.



ESBJERG
Formand: B. Elm-Larsen, OZ6LW, Skrænten 59, 

IV, tlf. 2 44 86/2 45 00 lok. 25.
Midlertidig kasserer: Frands Rasmussen, OZ4FR, 

Sejstrup, tlf. Bramminge 7 35 39.
Sekretær: Lars Sottrup-Jensen, Frodesgade 110 A, 

tlf. 2 32 11.
Frede Ilstrøm, Skolegade 70 A.
Poul Reimar Nielsen, Kirkegade 12.
Mødested: Esbjerg Centralbibliotek. Kun adgang 

via elevatoren fra 2. sal.
Programmet:

Onsdag den 19. december kl. 19,30 i lokalet på 
centralbiblioteket: Julesammenkomst med auktion, 
kaffebord m. m.

Derefter jule- og vinterferie indtil
Onsdag den 23. januar kl. 19,30: Transistor-møde. 

Formentlig kommer civilingeniør Ole Flensborg, 
Horsens, for at fortælle om transistor-teknik. Ellers 
besøg på automatcentralen i Esbjerg.
Siden sidst:

Vi har været på et særdeles interessant besøg på 
Vestkraft, hvis elektroniske styringsanlæg vi fik 
forevist. Afdelingsleder Bent Christensen, Jaspers 
radio, beredte os en fortræffelig aften ved at for
tælle om fejlfinding 1 modtagere. Vi fik en del fidu
ser, bl. a. med hensyn til målemetoder, når man 
kun har en spændingsmåler og en glimlampe til 
rådighed. En aften, vi måske bør gentage — for at 
få alle med, der kan trænge til en sådan gennem
gang.

På grund af en snarligt tilstundende regnskabets 
time for 3LT har denne trukket sig ud af forenings
arbejdet for at hellige sig eksamenslæsningen. I be
styrelsen indtræder derefter 3TL.

KOLDING
Hjertelig tak for de mange venlige hilsner i an

ledning af vort 25 års jubilæum, og når denne bliver 
holdt efter nytår, håber vi at se mange udenbys 
amatører, men husk at se nærmere om dagen i OZ.

Vi har afholdt generalforsamling den 30. novbr. 
på Borgerkroen, der var mødt 12 medlemmer, og 
vi havde en hyggelig aften. Til formand valgets en
stemmigt 2JA. Kasserer 8EV, 3MI samt sekretær 
3RQ. Til suppleant valgtes 4SE samt til revisor 
1AQ. Der blev drøftet forskellige emner. Bl. andet 
blev lokalkontingentet fastsat til 10 kr. årlig m'ed 
opkrævning 5 kr. hvert halvår ved udsendelse af 
girokort. Under eventuelt var foreningen vært ved 
en kop kaffe, og det blev vedtaget, at fremtidige 
møder vil fremgå af OZ samt udsendelse af skrift
lig meddelelse til samtlige medlemmer af afd.

Dirigenten 2JA takkede for god ro og orden.
Vy 73 de 3RQ.

LOLLAND-FALSTER
Til novembermødet, som afholdtes i Maribo, hav

de 2JF medbragt sit mobile 80 meter anlæg med 
påbygget Volvo.

Der var mødt følgende medlemmer: 2JF, 3LF, 
60J og undertegnede. Vi havde en god og hyggelig 
aften med rigtig god amatørsnak, og Ove er alle
rede begyndt at bygge mobilt. 2JF fortalte om de 
mange sjove episoder, man kan komme ud for med 
en antenne på 3,60 m bag på bilen, og de mange 
gode forbindelser han havde haft, mens han kørte 
rundt på landevejene. Det eneste, der manglede, var 
de mange amatører, som vi havde ventet at se, og 
dem som havde glædet sig til at høre 2JF, men vi 
håber at se nogle flere næste gang.

Der bliver ingen månedsmøde i december, så vi 
vil ønske alle medlemmer en god jul og et godt 
nytår.

Vy 73 8NL.

HADERSLEV
Den 14. november afholdt Haderslev-afdelingen 

generalforsamling på „Harmonien", hvortil der var 
fremmødt 15 medlemmer. Da alle var vel ankom
met, bød formanden OZ5PG velkommen og aflagde 
beretning for det forløbne år, hvoraf kan nævnes 
morsekursus uden nævneværdigt frafald af delta
gere, og at der blev udstedt 7 nye licenser, samt at 
der nu hersker livlig aktivitet på 2 m båndet, som 
før var næsten ubefolket her i byen. Næste punkt 
på dagsordenen var valg af ny bestyrelse, som kon
stituerede sig på følgende måde:

Formand OZ2JT, kasserer OZ5HW, sekretær 
OZ9KY og suppleant OZ5PG. Efter den officielle 
del holdtes der kaffepause med livlig diskussion af 
forskellige emner. Efter kaffepausen begyndte man 
på en lille „juleleg", der gik ud på, at hver mand 
fortalte lidt om sig og sin station. Da sidste mand 
var færdig, var det efterhånden blevet sent, så man 
tog afsked med en hyggelig aften i erindringen.
Program for december:

Hver onsdag kl. 20,00 præcis: Morsekursus på Tek
nisk skole, Lembckesvej.

Hermed ønsker Haderslev-afdelingen alle EDR’s 
medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Vy 73 de OZ9KY.

HOLBÆK
I december måned har vi aflyst morsekursus, da 

det ikke er sikkert, at alle kan komme i denne 
travle måned.

Onsdag den 19. holder vi ordinært møde. Der er 
intet specielt på programmet, så hvis du har noget 
særligt at vise os, så tag det med. Vel mødt til en 
hyggelig aften.

EDR’s Holbæk afdeling ønsker hermed alle EDR’s 
medlemmer en glædelig jul og et godt og lykkebrin
gende nytår.

Vy 73 70U.

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.
Det faste program:
Mandag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.
Onsdag kl. 20,15: Morsekursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniores.
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.
Fra den 13. december holder vi juleferie indtil 

mandag den. 7. januar, 1963 dog med undtagelse af 
vore rævefolk, der fortsætter hver søndag.

Måndens arrangement for januar:
Torsdag den 17. jan.: Foredrag om stereo radio

foni, med lidt demonstration af stereo i almindelig
hed. Stereo udsendelser over FM er som bekendt 
endnu kun en realitet i Amerika, men vil sikkert 
snart blive indført herhjemme.
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Horsens afdelingen ønsker alle kammerater en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår, og vi håber 
også i det nye år at måtte have fornøjelsen af at se 
de mange amatørvenner, der besøger vort klubhus 
omi torsdagen. Vy 73 OZ 9ER.

ODENSE
Formand: Kaj V. Andersen, OZ7KV, Enebærvej 

76, Hjallese. Tlf. 11 18 55.
I den forløbne måned har der været afholdt flere 

arrangementer i afdelingen. Torsdag den 15. nov. 
var der filmaften, hvor mange medlemmer var 
mødt op, men de havde desværre ikke modtaget op
fordringen og taget YL og XYL’s med.

Lørdag den 24. nov. havde vi fået 6NF herover 
og holde foredrag om HF-transistorer, og det blev 
en m'eget vellykket aften. 6NF foredrog dette emne 
på en meget munter og interessant måde, der gav 
stoffet liv, så enhver kunne følge med selv i de 
svære passager.

Torsdag den 29. nov. var afdelingens ræveinteres
serede samlet, og det var desværre en mager for
samling. Præmierne for Fynsmesterskabet og ons
dagsjagterne blev uddelt. Forskellige typer ræve
modtagere blev gennemgået, og der var tale om 
bygning af rævemodtagere på de ugentlige bygge- 
aftener.

Så er årets arrangementer udtømt, og vi ønsker 
alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.

På gensyn i det nye år.
Vy 73 de 2RH. 

NÆSTVED
Lørdag den 24. nov. var vi samlet på Hjemme

værnsgården, hvor 2AF holdt foredrag om 2 m VFO 
og 70 cm grej. Der var mødt 44, og vi tror, de fleste 
fik et par „guldkorn" med hjem. Under foredraget 
var der farvebilleder fra Gaza for XYL.

Senere var der kaffebord og amerikansk lotteri, 
hvor en 832, skænket af 3EP, gik for 77 øre.

Vi takker 2AF og vore venner fra naboafd., fordi 
de kom denne aften og viste interesse for de høje 
frekvenser.

Glædelig jul!
Vy 73 7HZ. 

ROSKILDE
Mødested: Roskilde bibliotek, onsdag den 19. de

cember 1962 kl. 19,30. Almindelig klubaften og dis
kussion om køb af måleinstrumenter.

Vy 73 Rønsager. 

VIBORG
Formand: OZ5LD, Leo Dam, St. Set. Mikkelsgade 

18 B.
Sekretær: OZ3JE, John Olsen, Hald Ege.
Kasserer: OZ9NF, Finn Nielsen, Skelhøje.
Der afholdes en enkelt rævejagt inden jul, nemlig 

søndag den 16. dec. kl. 14,00.
For at få gåsefedtet fordelt lidt efter jul, afholdes 

en gå-jagt søndag den 30. dec. kl. 13,00 i et område 
m'ed centrum i Birgittelyst Kro og radius = 3 km. 
Påbudt mødested ved kroen, hvor køretøjerne bli
ver parkeret. Som startkort benyttes de to ekstra, 
der er udleveret til sidste serie. Alle jagterne ind
går i serien og afsluttes altså søndag den 30. dec. 
Præmierne bliver uddelt på kroen efter jagten.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nyt
år med tak for det gamle.

Vy 73 OZ5LD.

NYE MEDLEMMER
8628 Flemming Ipsen, Gadeby skole, Øster-Marie.
8629 J. Dam'gård Bork, Håndværkerhaven 16 st., 

København NV.
8630 Ib Andreasen, Grønningen 10, Åkirkeby.
8631 Ljnt. Kirkegaard, Fasanstien 25, 1. s., Korsør.
8632 Flemming Michaelsen, Strandhavevej 120, 1. s., 

Hvidovre.
8633 Henning Hveger, Bækkeskovvej 45, Brønshøj.
8634 Peter Olsen, Sognegårdsallé 13, Hvidovre.
8635 Henry Henriksen, Ellebæk, Fuglebjerg.
8636 Knud H. Sørensen, H. J. Poulsens allé 110, 

Fruens Bøge.
8637 Hans Erik Solberg, Barthsgade 1, Århus N.
8638 Jørgen Nielsen, Smakkegårdsvej 131, Gentofte.
8639 Alfred Heinrich, Kristiansdals allé 82, Fruens 

Bøge.
8640 Bent E. Nielsen, Kristiansdals allé 140, Fruens 

Bøge.
8641 Thorkild Andersen, Lynge Eskildstrup, Sorø.
8642 J. Jacobsen, Bredgade 27, 1. s., Grenå.
8643 Finn Bødtger, GI. Postvej 5, Neksø.
8644 Anton Thomsen, Gårde.
8645 Jan Isbrandtsen, Højby Sjæll.
8646 Sven Bjerregaard, Sønderengen 94, Søborg.
8647 OZ1ND, K. C. Nyvang Nielsen, Sdr. Ringvej 

38, 2. s., Roskilde.
8648 Bent Seibæk, H/F Kalvebod 89, Kbhvn, SV.
8649 Esben Haldgaard Petersen, Skolevej, Oker, 

Åkirkeby.
8650 Ole Løvlund Kert, Torvet 4, Åkirkeby.
8651 Leif Christensen, Skalbjerg teglværk, Vissen

bjerg.
8652 Henning Madsen, Stampen, Brande.
8653 Søren Tranberg, Postboks 88, Rønne.
8654 Ove Lundvald, Kirkevej, Tommerup.
8655 H. Lohmann Rasmussen, Åsum, Odense.
8656 Alfred V. Olsen, Sdr. Mern, Mern.
8657 Peer Kløve, Sdr. Ringgade 42, Århus C.
8658 498298 Andersen, BATGKMP, 6. TGBTN, Lan- 

gelandsg. kaserne, Århus C.
8659 Ole Skov, Linddal, Knarreborg.
8660 Hans Krog, Hollænderdybet 12, 4. s., Kbhvn. S.
8661 Ole Bendt Hansen, Edithsvej 10, Glostrup.
8662 Villy Frede Jensen, Hjembæk, Jyderup.
8663 Steen Torben Christensen, Uvelse, Slangerup.
8664 Einar Christophersen, Vestmanna, Færøerne.
8665 Leif Henriksen, Muslingevej 29, Hvidovre.
8666 Knud Greve, Brylle, Knarreborg.
8667 Kurt Bøje Pedersen, Spicas allé 4, Kastrup.
8668 Jens Balling Hansen, Hostrupsvej 11, Køben

havn V.
Atter medlem.

5018 Erik Gaarn, Fredericiagade 92 A, 1. s. th., 
København K,

5802 OZ6KO, O. Kofoed, Firkløvervej 22, Køben
havn NV.

5810 Jørn Nielsen, VH I, FSN Karup, Kølvrå.
5929 Chr. Rasmussen, Vissenbjergvej 17, Tomme

rup.
5985 OZ7BZ, Steffen Maagøe, Ræveskovsvej 5, 

Gentofte.
6921 P. H. Nielsen, Hyrdevej 14 E, Fredericia.

7330 OZ5AO, Arnold Johansen, Villa „Engbo“, 
Østervrå.

7262 Sune Christensen, Ndr. Donnerup skole, Give.
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QTH-KUBRIKKEN

1322 OZ1HB, Hjalmar Bergstrøm, Biens allé 18, 
København S, lokal.

2307 OZ2GR, K. E. Rasmussen, Langagervej 5, 
Himmelev, Roskilde, lokal.

3515 OZ3PQ, I. E. Olsen, Stengården, Havreholm, 
Hornbæk, ex Kølvrå.

3526 OZ7I, F. Nielsen Kusk, Capellavej 38, Århus 
C, lokal.

3750 OZ5AP, A. K. Pedersen, Frydenlund, Hæst. 
Trige, Århus C, lokal.

4443 OZ8HK, H. Kruse Rasmussen, Tyrolsgade 4,
4. s., København S, ex Kastrup.

4465 OZ2KD, K. D. Henriksen, Nejsigbakke 6, 
Sæby, lokal.

5009 OZ4MB, M. Benthin, Evavej 34, Værløse, ex 
Ballerup.

5338 OZ4SN, Sv. E. Nielsen, Norsgade 20, Århus C, 
ex Ølgod.

6001 OZ8EN, E. Nielsen, Villavej 14, Langå, ex 
Frederiksværk.

6256 OZ5FR, Frank Jørgensen, Ingevej 26 A, Skov
lunde, ex Søborg.

6474 Ib Jensen, Villumsvej 11, Frederiksværk, lokal.
6650 OZ9SF, Andreas Frandsen, Thingvallagade 8, 

Århus N, ex Herning.
6734 OZ5LK, MG 521264 Iburg-Krogh, BATG/KMP,

6. TGBTN, Langelandsg, kaserne, Århus C, 
lokal.

6885 OZB8Q, Sv. L. Jørgensen, Egedesminde radio, 
Grønland, ex Godthåb.
6979 J. Lyby Damgaard, Kjeldbjerg, Skive, lokal.

7037 W. J. Kienitz, Rydsletten 1, 3. s., Vanløse, ex 
København F.

7069 OZ1IH, MG 558310, Sørensen, STESK/1. JDR, 
Holstebro, lokal.

7132 OZ9WF, Gert Frederiksen, Loranstation 
Kutdlek, Østgrønland, ex Middelfart.

7249 OZ2WD, Jørgen Simonsen, Sten Blichersvej 2 
st. th., København F, ex Valby.

7283 OZ3CN, J. Chr. Nørtoft Thomsen, Kulsviervej 
52, Lyngby, lokal.

7387 Erling Hansen, Dalgas Avenue 5, 5. s., Århus 
C, ex Bevtoft.

7416 Viggo Jonasen, C. A. lejren, Kompedal, 
Engesvang, ex Århus C.

7417 OZ9OR, H. O. Rasmussen, Bogøvej 20, Fens
mark, Holme Olstrup, ex Næstved.

7482 OZ5MP, Per Morgenstjerne, Mejlvej 12, Ris
skov, ex Korsør.

7577 Axel Mortensen, c/o Uffe Steffensen, Snevre, 
Hjørring, ex Hjordkær.

7630 OZ5MD, J. M. Djurtoft, Hvidovrevej 422 st., 
Hvidovre, ex København S.

7769 Erik Rasmussen, GI. Kongevej 86 A, Køben
havn V, ex Hårlev.

7777 Sv. Aa. Vestergaard, Vestergade 163, 1., Silke
borg, lokal.

7841 Andersen, Langelandsgade 104, Århus C, lokal.
7945 OZ9FA, Flemming Andersen, c/o Bruselius,
I. C. Lambrechtsallé 28, Hvidovre, ex soldat.

7985 OZ1HK, Holger Knop, Grønnedal, Struer, 
lokal.

8094 Knud Minke, Vestvejen 5, Åbenrå, lokal.
8096 OZ9OP, Ole Plett, Hestetorvet 6, 1, s., Roskil

de, lokal.

8152 Knud Kjeldgaard, Holger Danskesvej 37, Hel
singør, lokal.

8175 OS Knud Nielsen, Flyvestation Værløse, 
Værløse, ex Nørresundby.

8312 Erik Trøjborg, Set. Pauls Plads 15, 1. s., Århus 
C, ex Verst.

8365 Aa. Toksvig Jensen, Karstoft, Kibæk, ex 
Rønde.

8387 OY7S, Julius Poulsen, c/o S. H. Jacobsen, 
Briggjubakka 10, Torshavn, ex Klaksvig.

8421 E. Holm, C. F. Richsvej 35, København F, ex 
København K.

8554 Erik Fischmann, Godthåbsvej 13, Ringkøbing, 
ex Vanløse.

8598 P. Anker Hansen, Hovedgade 45, Birkerød, ex 
Holte.
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OZ6RL, U. J. Krarup, Carl Baggers Allé 35, Fruens 
Bøge. Tlf. (09) 13 33 53.
OZ2NU, Børge Petersen, Dybbjerggaard, GI. Hasseris, 
tlf. Ålborg 3 53 50.
OZ2KH, Kr. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4. 
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111, (aften) 7652. (Landsafdelingsleder). 

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

QSL-centralen:
EDRs QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup, tlf. 6 (Drej 081) 5 75 11 - Saltum. 
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet 
ved enhver indbetaling.

Annoncer:
Amatør annoncer: 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 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 

Afleveret til postvæsenet den 17. december 1962.
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