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Moderne ensrettere, I
Af OZ7AQ.

RØR ELLER HALVLEDERE?
Når man for en halv snes år siden skulle 

bygge en ensretter, f. eks. til en ny modtager, 
var der ingen tvivl — ensretterrør var den 
eneste mulighed, der normalt kunne komme 
på tale. Selenventiler fandtes ganske vist, 
men de var ret store og klodsede og kunne 
slet ikke konkurrere med rørene, hvad pri
sen angik.

Så kom selenventilerne frem i forbedret 
udgave, de såkaldte fladensrettere, der er ret 
kompakte. Den mindre størrelse muliggøres 
ved at udnytte chassiset som køleflade til at 
aflede den frembragte varme, men også ved 
en forbedret fremstillingsteknik. Samtidig er 
priserne reduceret, således at selen har 
trængt rørene næsten helt ud.

Når man skal afgøre, hvad der er bedst og 
billigst at bruge, rør eller ventiler, er det 
ikke tilstrækkeligt blot at sammenligne ven
tilens pris med udgiften til et ensretterrør 
plus fatning. Røret kræver glødespænding, 
som oftest endda fra en særlig vikling på 
transformeren, og det betyder dyrere trans
former og mere varme afsat i apparatet. Men 
ikke nok hemed, ved rør er man tvunget til 
at anvende dobbeltensretning, hvilket kræ
ver en dobbelt sekundærvikling på transfor
meren. En selenventil kan uden videre bro
kobles (også kaldet graetz-kobling) uden stør
re forbrug af celler end til en dobbeltensret
ter, men transformeren hertil er simplere og 
billigere, da der kun behøves een vikling, 
altså kun halvt så mange vindinger, med tyk
kere tråd, der er lettere at vikle med. Den 
bedre udnyttelse af sekundærviklingen bety
der, at den fylder mindre, og jernkernens 
størrelse kan derfor reduceres mærkbart (om- 
king 20 %).

I dag har vi så de fremragende og efter
hånden slet ikke så dyre siliciumdioder, der 
ganske givet i løbet af få år totalt vil for
trænge selenventilerne, som disse har for
trængt rørene. Ligesom overgangen til selen 
krævede en vis omstilling i tænkemåde for 
fuldt at kunne udnytte det nye, kræves der 
også en vis ændret tankegang hos konstruk
tørerne for at udnytte siliciumdiodernes 
egenskaber fuldt ud. En siliciumensretter 
skal nemlig bruges på en anden måde end 
såvel en rør- som en selenensretter, hvis alle 
fordelene skal hentes frem. Men lad os kigge 
lidt på de forskellige ensretterkredsløb, der 
står til rådighed.

KREDSLØB
Det simplest tænkelige ensretterkredsløb 

er enkeltensretteren, også kaldet halvbølge- 
ensretteren, se fig. 1. Vi skal ikke forklare 
virkemåden i detailler her, men kun komme 
ind på egenskaberne. Denne ensrettertype 
benyttes i praktisk talt alle radiofoni- (BCL) 
og TV-modtagere, der fremstilles. Den er 
simpel og billig, og den er for øvrigt den ene
ste mulige, når modtageren skal drives di
rekte fra lysnettet uden transformer imellem.
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Halvbølgeensretter med BY 100. 
Rt skal være mindst 5 ohm.

Ulemperne er, at ladekondensatoren C 
(jig. 1) skal være temmelig stor, hvis der skal 
afgives en rimelig spænding, og at der skal 
filtreres godt, da brumfrekvensen er lig lys
nettets frekvens, 50 Hz.

Fig. 1.



Regulering.
En ensretters regulering eller evne til at 

holde den afgivne jævnspænding konstant 
ved varierende belastningsstrømme afhænger 
af to faktorer:

1) Ladekondensatoren skal være stor, helst

ikke mindre end C =(100/RL) μF, hvor RL er be-
lastningsmodstanden i kiloohm. Hvis krav 2 
ikke er opfyldt, nytter det dog ikke at have 
en stor ladeblok.

2) Seriemodstanden Rt skal være så lille, 
som overhovedet muligt. Rt er summen af 
samtlige modstande mellem spændingskilden 
og ladeblokken og omfatter således ensrette
rens dynamiske modstand, den eventuelle 
nettransformers ohmske modstand i sekun
dærviklingen samt den transformerede pri
mærmodstand.

Fig. 2.
Universalkurve til beregning af afgiven 
DC-spænding fra halvbølgeensrettere.

Fig. 2 viser en universelt anvendelig kurve 
for en halvbølgeensretters afgivne spænding 
som funktion af belastningen. Det er imidler
tid hverken strømmen eller belastningsmod
standen, der er afsat hen ad den vandrette 
linie (X-aksen), men forholdet mellem serie
modstand Rt og belastningsmodstand Rl. 
Herved bliver vi nemlig i stand til at tegne 
den tilsvarende kurve for enhver ensretter, 
hvor vi kender Rt. Først vælges forskellige 
værdier af RL, herefter udregnes Rt/RL, 
og man finder af fig. 2 den hertil svarende 
størrelse E0 /Ep . Ep er maksimalværdien af 
vekselspændingen, og den afgivne jævnspæn
ding er E0. For en ensretter, der arbejder 
direkte fra 220 V-nettet, skal %-tallet på den 
lodrette linie således ganges med sqr(2) ' 220 = 
311 V for at få den afgivne jævnspænding. 
Det er nu en let sag at finde belastnings
strømmen i hvert punkt på kurven. Fig. 3 vi

Fig. 3.
Udgangsspænding som funktion af belastnings
strømmen for ensretteren i fig. 1. C = 200μF.

ser en belastningskurve (spænding som funk
tion af belastningsstrøm) for en siliciumdiode 
type BY 100 med C = 200 μF og Rt =5 ohm.

Kurverne i fig. 3 er meget fladere, end vi 
er vant til, når der bruges rør- eller selen- 
ensrettere. Hvor meget bedre regulering, man 
kan få med siliciumdioder, giver fig. 4 et ind
tryk af. Her er kurven for BY 100 fra fig. 3

Fig. 4.
Afgiven DC-spænding som funktion af belastnings

strømmen for halvbølgeensrettere.
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indtegnet sammen med den beregnede for en 
selenventil med 8 skiver (det mindste tillade
lige antal i serie ved denne spænding) og 
med så stor ladeblok C, at dennes værdi ingen 
rolle spiller. Desuden er der regnet med ydre 
seriemodstand Rt = nul. Endelig viser fig. 4 
reguleringskurven for et vacuum-ensretter- 
rør type UY 82 med C = 60 μF og Rt = 
65 ohm, aftegnet efter Philips’ datablad for 
røret. Rt = 65 ohm er den mindste tilladelige 
værdi af hensyn til spidsstrømmen gennem 
røret. Hertil skal ved beregning tillægges 
rørets indre modstand, der giver ekstra 65 
ohm (cirka). Til sammenligning giver silici
umdioden et spændingsfald på under 1 volt 
(se fig. 5), hvilket normalt er helt forsvin
dende.

Den afgivne spænding.
Normalt angiver man en ensretters afgivne 

jævnspænding ved fuld belastning. For en 
rørensretter svarer denne spænding omtrent 
til den benyttede vekselspændings effektiv
værdi, d. v. s. det, man normalt måler med 
et voltmeter. Denne håndregel holder ikke
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Fig. 5.
Ledekarakteristik for siliciumdioden BY 100 (Phi

lips). Spændingsfaldet er næsten uafhængigt af 
strømmen og uden nogen praktisk betydning ved 

ensretning af lidt højere spændinger.

længere stik, når man går over til selen- for 
ikke at tale om siliciumensrettere. Hvad den 
højere spænding betyder for udgangseffekten 
fra en LF-effektforstærker er slet ikke små
ting.

HELBØLGEENSRETTERE
Nu er der vel heldigvis ikke ret mange 

amatører, der bygger de såkaldte „universal“- 
apparater, hvor der er direktet forbindelse 
mellem chassiset og lysnettet. Det er i hvert 
fald en dårlig måde at spare på, for sådan et 
apparat skal indbygges i en isolerende kasse, 
og enhver form for tilkobling af ektraudstyr 
er vanskelig, i mange tilfælde umulig. De 
fleste er heldigvis så fornuftige at skille fra 
direkte forbindelse til nettet med en trans
former — vi ser her bort fra de få stakler, 
der endnu „bor på“ jævnstrøm.

Når først der er en nettransformer med i 
spillet, mister halvbølgeensretteren sin aktu
alitet undtagen i ganske små ensrettere til 
gitterdykmetre etc. Til lidt større ensrettere 
er den uhensigtsmæssig, idet transformeren 
bliver jævnstrømsmagnetiseret og derfor 
ikke kan udnyttes ordentligt. Endvidere skal 
der langt mere filtrering til end i fuld- eller 
helbølgeensrettere for at få samme reduktion 
af brumspændingen.

Til helbølgeensrettere regner vi dobbelt
ensretteren og den brokoblede ensretter. 
Spændingsdobierne er sådan set også fuld- 
bølgeensrettere, men dem skal vi kigge sær
skilt på senere.

Dobbeltensretteren har vi allerede vejet op 
mod den brokoblede og fundet, at den almin
deligvis står sig dårligt i konkurrencen, når 
vi har frigjort os for rørene med disses gløde- 
viklinger. Det skal dog retfærdigvis siges, at 
når den spænding, der skal ensrettes, er så 
lav, at vi kan nøjes med een ensrettercelle 
i hver gren, kan vi spare halvdelen af selen- 
skiverne eller siliciumdioderne ved at bruge 
dobbeltensretteren, men transformeren bliver 
så større og dyrere. Grænsen ligger ved selen 
ved 25—30 volt, ved silicium fra 25—280 volt 
efter typen. Går man over denne grænse, vil 
den brokoblede ensretter have alle fordelene.

I fig. 6 har vi fuldbølgeensretterens spæn
dingsregulering på samme måde, som tegnet 
for halvbølgeensretterens i fig. 2. Sammen
ligner vi de to kurver, ser vi, at den afgivne 
spænding er langt mere stiv for fuldbølge- 
ensretteren med samme seriemodstand Rt, 
og brumspændingen er iøvrigt væsentlig 
mindre, ca. 2,5 gange med samme størrelse 
ladeblok.
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hvor Rprim og Rsek er de ohmske modstande af 
hhv. primær- og sekundærviklingen på transforme
ren (ved dobbeltensretteren: modstanden af den 
halve sekundær). Vprim er netspændingen (nor
malt 220 V), Vsek er sekundærens tomgangsspæn

ding (i ubelastet tilstand).

For at kurven skal gælde for begge typer 
ensrettere, skal hver af viklingerne have 
samme modstand. I praksis har transforme
ren til den brokoblede ensretter en sekundær 
vikling med det dobbelte trådtværsnit af 
dobbeltensretterens, således at der her skal 
regnes med det halve R t, og reguleringen 
bliver da tilsvarende bedre (primærens ohm
ske modstand skal også regnes med, men den 
er som regel lille).

Fig .  7 viser reguleringskurven for en bro
koblet ensretter, hvis kredsløb og specifika
tioner er angivet i f ig .  8 .  Den fuldt optrukne 
kurve er beregnet udfra f ig .  6  for Rt = 50 
ohm. Den punkterede kurve er målt på en 
prøveopstilling, hvortil blev benyttet en net
transformer fra Bech-Hansen, OZ8AZ, med 
de i f ig .  8  angivne data. Der blev anvendt 
ikke særlig nøjagtige amatør-måleinstrumen
ter, hvilket må tilskrives årsagen til, at kur
verne ikke falder helt sammen.

Den anvendte diodetype (Philips BY 100) 
er beregnet til at afgive 400 mA jævnstrøm 
ved enkeltensretning. I en fuldbølgeensretter 
kan derfor aftages det dobbelte heraf, 800 
mA, hvilket e rmere end det dobbelte af, 
hvad transformeren kan klare. BY 100 bli
ver således slet ikke udnyttet fuldt ud, hvor
for der i denne ensretter snarere bør anven
des f. eks. 2E4 (International Rectifier). Der 
skal da være to dioder i hver brogren, og hver 
diode skal shuntes med f. eks. 100 kohm for 
at dele modspændingen ligeligt mellem dem.

Fig. 7.
DC-spænding som funktion af DC-strømmen for 

ensretteren i fig. 8.

Fig. 8.
Transformer: Fabrikat OZ8AZ, 220 V/250 V — 350 
mA DC/6,3 V — 8 A. Målte data: Sekundær tom
gangsspænding 271 V, Rprim = 12 ohm, Rsek = 
34 ohm. Dette giver Rt = 52 ohm. 6,3 V-viklingen 

var ubelastet under målingerne.

SPÆNDINGSFORDOBLERE
Vi har i det foregående fået et indtryk af, 

at siliciumdioder i normale fuldbølgeensret- 
tere udnyttes bedst, når behovet er relativt 
lave spændinger, mens de strømme, der kan 
trækkes, selv for de mindste typer let kom
mer til at overskride, hvad vi har brug for 
i det store flertal af amatøropstillinger. Det 
ville nu være fordelagtigt, hvis vi kunne fin
de et ensretterkredsløb, hvor vi kunne få 
højere spændinger ud mod at sælge noget af 
den høje strømbelastningsevne. Et sådant 
kredsløb har vi i spændings fordobleren .

Kreds løb .
De to kredsløb, der kan komme på tale, er 

vist i f ig .  9 .  De har hver deres fordele og 
mangler, som vi nu skal se lidt nærmere på.

Type I (Greinach eller Delon) fremkom
mer ved at stable to halvbølgeensrettere oven 
på hinanden jævnstrømsmæssigt, mens de fø-
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Fig. 6.
Universalkurve for beregning af afgiven DC-spæn- 

ding fra helbølgeensrettere. Rt findes af



Fig. 9.
De to fordoblerkredsløb, der omtales i teksten.

des fra samme vekselspændingskilde (trans
formervikling). Da de to dioder leder skifte
vis i hver anden halvperiode, bliver trans
formerviklingen udnyttet bedst muligt. Den
ne spændingsfordobler kan sammenlignes 
med den brokoblede ensretter, idet der kan 
trækkes samme DC-effekt ved samme trans
xormerstørrelse, blot ved den dobbelte spæn
ding og den halve strøm — og så sparer vi 
endda halvdelen af dioderne. Brumfrekven
sen bliver, som ved normale fuldbølgeensret- 
tere, den dobbelte af netfrekvensen. Endnu 
en fordel får vi forærende: fra midtpunktet 
af de to serieforbundne ladekondensatorer 
kan aftages den halve spænding, hvilket er 
en stor fordel ved strømforsyninger til sen
deres PA-trin (til forsyning af skærmgitte
ret). Læg dog mærke til, at den halve spæn
dings brumfrekvens er lig netfrekvensen, så
ledes at kravene til filtrering heraf er større.

Type II (Villard) udnytter også begge 
halvperioder af vekselspændingen, men 
jævnspændingens brumkomponent får net
tets frekvens, og filtreringen bliver derfor 
mere krævende, ligesom spændingsregule
ringen er væsentlig dårligere end for type 1. 
Dens fordel ligger i, at transformerviklingens 
ene side kan ligge på stel eller på et vilkår
ligt andet DC-potential. Dette kan udnyttes 
til at frembringe den negative gitterforspæn- 
ding, der er nødvendig i mange apparater, fra 
samme transformervikling, som anvendes til 
anodespændingen. Fig. 10 viser den praktiske 
anvendelse af begge typer spændingsfordob- 
lere i en senders strømforsyning.

Fig. 11 viser universalkurven til bestem
melse af type I-doblerens strøm/spændings- 
karakteristik, sammenlign med fig. 2 og fig. 6. 
I fig. 12 er den udfra fig. 11 udregnede kurve 
for nesretteren fig. 10, hvortil er benyttet 
samme transformer som anvendt i fig. 8. Den 
beregnede er fuldt optrukket, mens den 
punkterede er den målte. Når der korrigeres 
for voltmeterets fejlvisning og for netspæn
dingens afvigelse fra de nominelle 220 V, vil 
kurverne sandsynligvis kunne bringes til at 
dække hinanden.

Fig. 10.
To positive og en negativ spænding fra een trans
formervikling. Transformeren er den under fig. 8 
omtalte, ladeblokkene er 4 stk. Philips AC 5308/50 
+ 50, 2 X 50 p.F/350 V. Dioderne er BY 100. Stør
relsen af kondensatoren C bestemmer sammen med 
belastningsmodstanden R den afgivne DC-spænding 
- E1. C kan være 0,1—2 μ.F papir med en arbejds- 

spænding på mindst 1600 V.

I denne ensretter er de to dioder (BY 100) 
udnyttet fuldt ud, hvad spænding angår, men 
kun halvt, hvad angår strømmene. Vi har 
dog opnået en fordobling af antallet af watt 
pr anvendt diode ved at bruge spændingsfor
dobling i stedet for brokobling. Herved er det 
blevet økonomisk fordelagtigt at anvende sili
ciumdioder.

Til en modtager, der skal have en anode
spænding på 150—250 volt ved 100—200 mA, 
vil vi anvende en transformer med en sekun
dærspænding på 60—100 volt effektiv og be
regnet for den dobbelte strøm af den, der skal 
bruges. Ensretningen kan besørges af to dio
der af billigste type, f. eks. 2E4.

Fig. li.
Universalkurve til beregning af afgiven DC-spæn
ding fra spændingsfordobler type I. Hvis spændin
gen skal være nogenlunde stiv, skal Rt være lille.
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8,74 MHz MF-førstærker med HF-krystalfiltre
Variabel  selektivi tet ,  Notch-fi l ter  og CW-passband-tuning

Af OZ1QM, K. A. Nielsen.*)

Med moderne krystalfiltre er man i stand 
til at opnå noget nær ideelle mellemfrekvens
kurver, selv på høje frekvenser (op til 9 
MHz). Desværre er man almindeligvis hen
vist til at „lade sig nøje" med at forsyne 
modtageren med et eller flere filtre, som kan 
give forskellige forudbestemte båndbredder, 
f. eks. 2,7 kHz til telefoni, 1 kHz og 300 Hz 
til CW. Når filtrene een gang er indbygget 
i modtageren, gives ingen muligheder for at 
vælge mellemliggende båndbredder, skønt 
man ofte kan have brug for at kunne gøre 
dette for at skære generende interferens bort 
så nænsomt som muligt. De samme betragt
ninger gælder mekaniske filtre, som også kun 
fremstilles i bestemte bredder. Disse ulem
per er måske årsagen til, at der stadig frem
stilles modtagere kommercielt med lave mel
lemfrekvenser paa f. eks. 60 kHz, hvor man 
er i stand til at variere båndbredden konti
nuert. Dette er imidlertid ikke så let at efter
ligne for en amatør på grund af mekaniske 
vanskeligheder, ligesom de opnåelige HF-kur- 
ver heller ikke er særlig imponerende.

Derimod kan man med HF-krystalfiltre 
lave variabel selektivitet på en helt anden 
måde — efter et princip, som bevarer disse 
filtres meget stejle flanker, samtidig med at 
båndbredden kan varieres kontinuert.

På fig. 1 er vist en forenklet udgave af en 
MF-forstærker efter det princip, som her 
skal omtales.

I modtagerens 1. blander, som sidder lige 
efter HF-røret, omdannes alle signaler til 
mellemfrekvensen 9 MHz og sendes så gen
nem et HF-krystalfilter, som er 3 kHz bredt. 
I 2. blander konverteres de til 5 MHz ved 
hjælp af en VFO på 4 MHz og sendes derpå 
gennem et andet HF-krystalfilter på 5 MHz, 
også 3 kHz bredt. I 3. blander omdannes sig
nalerne så atter til 9 MHz ved hjælp af sam
me 4 MHz-VFO.

Såfremt 9 MHz-filterets passband dækker 
9000—9003 kHz og 5 MHz-filteret 5000—5003 
kHz, så får man ved VFO’en præcis på 4 MHz 
de to filtres passband-kurver til at passe nøj
agtigt sammen, og forstærkerens båndbredde 
er da 3 kHz.

Ændres imidlertid VFO’ens frekvens til 
f. eks. 4002 kHz, så konverteres 9 MHz-filte- 

*) Brattingsborgvej 35, Kastrup.

Moderne ensrettere, I

Fig. 12.
DC-spænding som funktion af DC-strømmen for 

ensretteren fig. 10. Fuldt optrukken kurve: beregnet; 
punkteret: målt.

Beskyttelse af dioderne.
Overskrider vekselspændingens effektiv

værdi ca. 280 V, når der benyttes dioder af 
typen BY 100 eller ca. 170 V for 2E4, må der 
anvendes to eller flere serieforbundne dioder 
i hver gren, og hver diode skal shuntes med 
ens modstande af passende værdi for at for
dele modspændingen ligeligt, se artiklen om 
siliciumdioder i OZ, august 1961 side 230. 
Sikring mod transistente spændingsspidser er 
absolut påkrævet, når der anvendes halv
bølge- eller dobbeltensretning. Den brokob
lede ensretter og spændingsfordobleren er i 
princippet selvbeskyttende, men en induk
tionsfri blokkondensator på 5—50 nF tværs 
over transforviklingen anbefales også her — 
hellere ofre kondensatoren med det samme 
end gå omvejen over et sæt afbrændte dio
der! *
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rets passband til 4998—5001 kHz, hvoraf 
imidlertid området 4998—5000 kHz ikke kan 
passere 5 MHz-filteret. Kun området 5000— 
5001 kHz slipper igennem, og forstærkerens 
båndbredde er altså nu kun 1 kHz.

Ved at variere VFO-frekvensen omkring 
4 MHz, kan man således ændre selektiviteten 
kontinuert, hvorved man altså med blot to

Med omskifteren i stilling 3 føres signaler
ne forbi et krystal på 4590 kHz. Dette krystal 
virker som en kortslutning på sin seriereso
nansfrekvens og laver altså et dybt NOTCH 
(ca. 40 dB) i det oprindelige passband. Dette 
notch kan med VFO’en drejes helt udenfor, 
så man kan få det oprindelige 2,6 kHz pass
band uændret igennem.

Figur 2

brede filtre kan opnå alle mulige båndbred
der.

Princippet kan anvendes på alle mulige 
mellemfrekvenser og med alle slags filtre 
med ordentlige kurver.

Den MF-forstærker, der løseligt skal be
skrives her, er lavet efter det lige skitserede 
princip, idet den dog er udvidet med et 
NOTCH-filter og CW-passband-tuning. For
stærkeren er en udvidet udgave af den i OZ 
september 61 beskrevne. Derfor forbigås lav
frekvensdel og AVC, idet disse er uændrede.

På fig. 2 ses et blokdiagram af forstærkeren 
med de anvendte båndbredder og frekvenser.

Den gennemgående mellemfrekvens er 8740 
kHz. Mellem 2. og 3. blander ses 2 omskif
tere og 3 filtre. I stilling 1 køres et 2,4 kHz 
bredt filter på 4590 kHz henover et 2,6 kHz 
bredt filter på 8740 ved hjælp af en VFO på 
omkring 4150 kHz. VFO’en kan varieres ca. 
3 kHz, hvorved man fra begge ender af det 
oprindelige passband på 8740 kHz kan ind
snævre båndbredden til ca. 700 Hz. Variatio
nen af VFO’en kan nemt gøres større, så 
båndbredden kan indsnævres yderligere, men 
jeg har foretrukket denne variation.

I stilling 2 kører man med VFO’en et 300 
Hz bredt filter på 4590 kHz henover 2,6 kHz- 
filteret på 8,74 MHz. Man afsøger på denne 
måde det oprindelige passband for CW-statio- 
ner og opnår en stor behagelighed i udvæl
gelsen af disse, fordi hver enkelt stations 
stødtone med beatoscillatoren ikke ændres — 
man hører kun dens styrke ændre sig vold
somt, efterhånden som filteret køres forbi 
den. Det er meget lettere at finde stationerne 
på denne måde end ved at dreje på modtage
rens hovedskala, hvorved jo netop hver en
kelt stødtone ændrer sig.

Efter 3. blander følger så 2 MF-trin (6BA6) 
på de oprindelige 8,74 MHz, men da denne 
sidste del af forstærkeren er uændret fra OZ 
sept. 61, skal den ikke omtales her.

Normalt vil man til ESB (eller AM) køre 
med omskifteren i stilling 3 og med Notch- 
filteret drejet ud. Hvis man under modtag
ningen blever generet af en interferenstone, 
som ligger langt fra 0-stød med beatoscillato
ren, så kan man enten notche den ud, eller 
man kan indskrænke båndbredden ved at 
flytte omskifteren til stilling 1 og dreje på 
VFO-knappen, til interferensen er forsvun
det. Ligger interferenstonen tæt ved 0-stød 
med beat’en, har man kun mulighed for at 
notche den ud. Ganske vist kan man med 
VFO’en skære den nederste ende af passband 
væk, men det går alvorligt ud over forståelig
heden, når bassen mangler. Modtagerens 
0-stød med ESB-stationen påvirkes ikke af, 
at VFO’ens frekvens ændres.

Ved CW-opkald vil man normalt først lytte 
med stor båndbredde (stilling 1 eller 3), og 
når man har fået svar, kan man så enten bli
ve i stilling 1 og dreje VFO-knappen, til 
båndbredden er blevet passende lille, eller 
også kan man skifte til CW-passband-tuning 
(stilling 2), hvorved man får den mest inter
ferensfri modtagning.

På diagrammet fig. 3 ses den praktiske ud
formning af de væsentlige dele i forstærke
ren. Vo er 1. blandingstrin i hele modtage
ren. Herfra går man direkte over i det 8-kry- 
stalfilter, som blev beskrevet indgående i 
sept. 61.

I kraft af, at dette filter sidder umiddelbart 
efter 1. blander i modtageren, er denne sta
dig i princippet en enkeltsuper. Krydsmodu
lationsmæssigt er den altså lige velegnet 
overfor nærboende amatører.
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I næsten 20 år har dette måleapparat været 
anvendt og har i al den tid sparet mig for me
get forgæves arbejde og mange ærgelser, så 
den tid, det tager at bygge det, er indtjent 
mange gange. Når det så tillige kan bygges af 
„rodekassens" indhold, er let at fremstille og 
nemt at justere, kan det kun anbefales alle 
vordende radioamatører at starte med byg
ning af apparatet.

Kernen i dette alsidige måleapparat er me
get gammel og stammer fra Philips Monats- 
heft for juni 1939. 7BO tog ideen op i en kon
struktion i OZ i 1943, og efter denne videre- 
udviklede jeg apparatet, så det i sin nuvæ
rende udformning kan anvendes til

1) måling af spolers selvinduktion uanset 
egenkapaciteten. (Herunder optegning af kur
ver for spoleformes bevikling).

2) Måling af kapaciteter fra 1 til 1000 pF.
3) Trimning af modtagere.
4) 100 kHz-generator (i nulstød med Droit

wich).
5) Spolers koblingsgrad.
6) Enhver form for resonans i højfrekvens

kredse, f. eks. fremstilling af kredse til PA, 
bredbåndskredse til exciter, båndspredte 
kredse til VFO og spole til modtagere. Med 
en hjælpekreds kan absorptionsbølgemålere 
kalibreres. Antenners resonansfrekvens. Fo
reløbig justering af MF-trafo og sugekredse. 
Resonanspunkter i HF-drosler. Ukendte kry
stallers frekvens og utallige andre former for 
resonansmålinger.

* Langesvej 28, Hillerød.

1) Hvorfor ikke direkte i μH, 

idet man så blot trækker de to 
aflæsninger fra hinanden og får 

selvinduktionen uden at dividere 

med 355,3 først? TR.

λ150 og λ50 er bølgelængden med hhv. 150 og 
50 pF over spolen). Instrumentet skal derfor 
være kalibreret i meter (eller bedre i m2, da 
man derved undgår udregningen af de to af
læsninger).1).

I praksis er skalaen udført således, at hvert 
område har sin skala, som over stregen er ka
libreret i kHz og under stregen i meter (eller 
m2).

Da forskellen mellem parallelkondensato
rerne altid er 100 pF, er spolens egenkapaci
tet bortelimineret, og andre parallelkapacite
ter er uden betydning. Målingen afhænger af 
disse to kondensatorer, hvorfor de bør være 
med 1 % nøjagtighed.

Spolen, som ønskes målt, indsættes over 
klemskruerne x—x (ikke bøsninger, da det er 
besværligt hver gang at anbringe stikben på 
ledningerne). Med omskifteren O2 lægges
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Et HF - uniyersalmeter
Af F. Gadmar, OZ1FG*

Som det fremgår af diagrammet i fig. 1, be
står instrumentet af en ECO-oscillator og et 
magisk øje samt en tonegenerator.

Princippet ved spolemåling er da dette, at 
man med oscillatoren lægger en højfrekvens
spænding over en afstemt kreds, hvori den 
ukendte spole indgår og måler resonansfre
kvensen med øjet som rørvoltmeter. Såfremt 
man udfører to målinger med hhv. 50 og 150 
pF over spolen, kan det matematisk bevises, 
at spolens selvinduktion altid vil være =



100 -300A

Øvrige komponenter:
O1 — omskifter, 1 dæk, 2 X5 stillinger
O2 — omskifter, 1X5 stillinger
3 stk. rørfatninger (se tekst)
1 stk. ensretteventil 80 mA (eller ensretter
rør)
1 stk. nettrafo 1 X 250 V + 6,3 V (eller dobb. 

ensretning)
1 stk. filterspole 100—-300 ohm
2 stk. klemskruer (isoleret)
1 stk. afbryder
1 stk. spoleform 6110 (L1)
4 stk. spoleform Haspelkerner (L2—L5)
2 stk. spoleform (se tekst) (L6L7)
3 stk. skalaknapper.
1 stk. skalaudveksling + knap (eller LK- 
knap)
Chassis, tråd m. v.

først 150 pF over spolen, og en måling i me
ter (eller meter i 2. potens) aflæses og noteres. 
Dette gentages med omskifteren til 50 pF, og 
spolens selvinduktion udregnes efter den an
givne formel.

Med O2 i normalstilling, hvor der intet er 
over klemmerne, kan resonansfrekvensen for 
en ydre afstemt kreds måles. Det er denne 
stilling, som anvendes til de under 6) anførte 
målinger, og med en stump tråd på den „var
me" x-klemme til målingerne under 3) og 4).

Med O2 kan der til venstre indskydes to 
forskellige spoler, hvorved man kan måle ka
paciteter over x-—x. Spolerne er afpasset så
ledes, at der med den første indskudt, og os
cillatoren stående på dens første område (L1) 
kan måles kapaciteter 0—350 pF, og med den 
anden spole kapaciteter 300—1000 pF på os
cillatorens 2. område (L2). Kalibreringen ud
føres efter kendte kapaciteter og angives over 
og under en særlig streg på skalaen.

Spolen Lt kan vikles på en tilfældig form 
og fremstilles således: Oi stilles på område I, 
og en 300 pF kondensator anbringes over 
klemmerne x—x. Spoleformen bevikles nu, så 
der bliver resonans med Ci omtrent inddre
jet. L6 fremstilles på lignende måde med Oi 

2) Et rør som EF80 vil sikkert være udmærket.
TR.

på område II og en 1000 pF over x—x.
Oscillatoren er som nævnt en ECO, her med 

EL2, men enhver udgangspentode kan anven
des. Dog bør sådanne rør som EL2, EL42 eller 
lign anvendes på gr. af den mindre varme fra 
glødeeffekten2). Skærmgitterspændingen er 
nedsat med den viste spændingsdeler, så ano
destrømmen kun andrager 20—25 mA. Høj
frekvenseffekten udtages over anodemodstan
den R6 og overføres gennem C4,  som fremstil
les ved at sno isoleret monteringstråd i en 
længde af 1—2 cm.

Spolecentralen opbygges som vist i fig. 3, 
og spolerne vikles efter tabellen i fig. 4. Et 
fladjern bukkes i vinkel, og omskifteren (1 
dæk med 2X5 stillinger) anbringes på det 
lodrette stykke, medens der i det vandrette 
bores 3 huller for 1/8” messingbolte. Skruer
ne fastspænder en pertinaxplade og danner 
samtidig jordpunkter for spolecentralen, idet 
et trefliget loddeblik anbringes under bolte
nes hoved. Alle tre skruer anvendes også til 
fastspænding af spolecentralen til chassiset.

På pertinaxpladen anbringes de fire Haspel
kerner som vist, medens L1 hænger frit svæ
vende i tilledningerne.

Øjet er normalt koblet og reguleres med 
potmeteret R11. Under måling indstilles det 
således, at øjets oplyste partier netop lukker
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Modstande:
R1 — 40 K ½ W 
R2 — 40 K ½ W 
R3 — 40 K ½ W 
R4 — 200 K ½ W 
R5 — 100 K ½ W 
R6 — 3 K 5 W trådv.
R7 — 15 K 5 W trådv.
R8 — 20 K 5 W trådv.
R9- 1 M ½ W
R11 — 25 K potmeter (lin.)
R10 — 2 M ½ W
R12 — 80 K 1 W
R13 — 50 K ½ W

Kondensatorer:
C1— 500 pF drejekondensator
C2 — 100 pF keramisk
C3 — 5000 pF glimmer
C4 — 5 pF trådtrimmer (se tekst)
C5 — 50 pF 1% nøjagtighed
C6 — 150 pF 1 % nøjagtighed
C 7 — 10 pF keramisk
C 8 — 10 nF papir
C 9 — 0,1 μF papir
C10 —• 10 nF papir (se tekst)
C11 — 20 nF papir 
C12 — 0,1μF papir 
C13 — 24 μF elektrolyt 
C14 — 24 μF elektrolyt



sig. Når der så ved resonans opstår en spæn
ding over den målte kreds, vil øjet åbne sig 
(modsat af forholdet i en modtager). Størrel
sen af dette udslag giver et begreb om kred
sens godhed. Ved nøjagtig måling bør man 
dog efterindstille R11, da målingen er mest 
nøjagtig, når øjet er lige ved at lukke sig. Et 
øje med to forskellige følsomhedsgrader er 
derfor at foretrække. Man kan også danne sig 
et skøn over, hvor bredbåndsafstemt kredsen 
er ved at variere frekvensen hen over reso
nans.

Instrumentet har indbygget tonegenerator, 
som modulerer oscillatoren på skærmgitteret, 
hvorved det også kan bruges som trimmege
nerator.

Modulatoren er en triode koblet som lav
frekvent Hartley. Den eneste fidus er afstem
ningsspolen. Det er en lille udgangstrafo fra 
en gammel elektrodynamisk højttaler af den 
type, hvorpå impedansen kun er angivet som 
„Triode 1—2“ og „Penthode 1—3“. „Triode“- 
delen ligger mellem plade og +, medens re
sten ligger mellem + og gitter. Skulle tonen 
ikke være passende med en forhåndenværen
de trafo, kan den ændres med en anden vær
di af Cio. 5 ohms viklingen bruges til modu
lation af skærmgitteret i oscillatoren og ind
skydes i dette ved x. Trioder som EC90, 6C4, 
EC92 eller lign. er velegnede.

Ensretteren er der ikke meget at sige om. 
Den kan laves med enkelt eller dobbelt ens
retning efter behag.

Instrumentet er indbygget i en metalkasse 
og ses på fotoet, hvoraf det også fremgår, hvor
ledes de forskellige dele er anbragt på for
pladen.

Skalaknappen har et indbygget udveks
lingsled 1:6, men kan også være en LK-knap 
påsat en hjemmelavet viser. Skalaen optegnes 
på tyndt karton og klæbes med celluloselak 
på forpladen. Den er yderst forsynet med en 
inddeling 0—100, som anvendes under kali
breringen.

Kalibreringen er ofte et arbejde, som af- 
skrækker mange fra at bygge et frekvensmå
lende apparat, men får man rigtigt fat på det, 
er det et både nemt og fornøjeligt arbejde. 
Nemmest er det først at foretage en grov ka
librering efter en målesender, idet hele MHz 
på de høje områder og hundreder kHz i de 
lave områder afsættes med blyant direkte på 
skalaen. Herefter går man så på jagt med en 
BCL efter radiofonistationer, idet man benyt
ter en bølgelængdetabel. Stationerne opsøges 
i rækkefølge fra den højfrekvente mod den 
lavfrekvente ende af mellembølgeområdet. 
Men da der ikke findes kendte stationer i in-

Spoletabel:

Nr. Vind. Tråd Udtag Form Rl-4

Li 8 1,0 lak 2 6110 0
Lj 3X5 0,4 - 3 Haspelkerne 40 K
L : ! 3 X 17 0,3 - 6 - 40 K
L, 3 X 44 0,2 - 12 - 40 K
L-, 3 X 150 0,1 - 75 - 200 K

tervallet mellem lang- og mellembølgebåndet, 
kan man støde oscillatorens 2. eller 3. harmo
niske med stationer i mellembølgeområdet og 
oven over langbølgebåndet med 2. harmoni
ske mod dette, til man når ned under 100 kHz. 
Oscillatorens højeste områder kan kalibreres 
på samme måde ved at opsøge kendte kort
bølgestationer (f. eks. stationer med udsen
delser på dansk eller WWV). Ligger en sta
tion f. eks. på 20 m, vil den give en stødtone, 
når oscillatoren kører på 40-60-80 og 100 m, 
ja helt op til 200 m vil den kunne bruges, så 
det er ikke mange kortbølgestationer, man 
har brug for. Aflæsningen sker på den yder
ste skala 0—100, hvorefter kurven for de fem 
områder optegnes på millimeterpapir, og her
fra kan så alle ønskede frekvenser overføres 
til skalaen.

Men selv om en amatør ikke foretager den
ne nøjagtige kalibrering og nøjes med en ka
librering efter målesender, er apparatet dog 
fuldt anvendeligt.

Nogen egentlig chassisplan er ikke angivet 
og er heller ikke ønskelig, fordi apparatet 
som nævnt kan bygges af forhåndenværende 
komponenter, men fotoet giver et indtryk af, 
hvorledes hovedkomponenterne er anbragt 
bag forpladen. Kun skal man sørge for, at Vi 
anbringes således, at ledningerne fra Oi til 
gitter og katode bliver kortest mulig.
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TVI kan undgås -!
Af OZ5MJ, M. Jørgensen.*)

Mange radioamatørers store skræk er i dag 
frygten for at lave TVI. Det er også beskæm
mende at måtte sige „QRT for TVI“, når man 
ved, at andre kan arbejde videre. En dag bli
ver de fleste vel så irriterede, at de enten 
helt stopper eller tager sig .sammen og får 
sagen ordnet.

Før man begynder, må man gøre sig klart, 
at TVI kan komme fem steder fra.

1. Strømforsyning.
2. Sender.
3. Antenner.
4. Modulator.
5. Modtager.
1. I sendere, hvor et eller flere rør kører i 

klasse C, vil der altid være et stort antal har
moniske, som kan samles op af de ledninger, 
som tilfører rørene de nødvendige spændin
ger. Det vil igen betyde, at der er gode chan
cer for, at disse harmoniske løber ud i nettet 
via ensretteren. For at undgå dette, må man 
foretage en omhyggelig afskærmning med 
skærmflex af de spændingsførende ledninger 
inde i senderen, samtidig med at lederen af- 
kobles i begge ender. (Fig. 1). Kondensatorer-

ne skal være af den flade, induktionsfri type, 
og kapaciteten sættes til 1000—2000 pF. Jeg 
skal henlede opmærksomheden på, at visse 
fabrikater lider af den svaghed, at forbindel
sen mellem loddeterminal og kondensator 
ikke er særlig effektiv, hvorfor det kan betale 
sig at prøve kondensatorerne af enkeltvis, før 
de monteres. Skærmen jordes omhyggeligt 
flere steder og mindst i hver ende.

Ved afgangen fra senderen til ensretterne 
må det tilrådes at gå igennem et „slusekam
mer", som kan bestå af en skærm, som er sat 
rundt om en eventuel klemrække eller mul- 
tistik. Fig. 2.

Nu skulle man have forhindret, at der sam
les HF op i de spændingsførende ledninger 
:i senderen; men det er lige så vigtigt, at der 
ikke samles noget op mellem sender og ens
retter, som det f. eks. ses af fig. 3.

Herimod er der vist kun ét middel. Sende
ren skal skærmes totalt af, såvel i bund som 
i top. For at rørene kan komme af med var
men, laves der nogle huller foroven og i bag-

*) Jægerbakken 13, Skt. Klemens.

kanten af skærmkassen, som dækker det 
øverste af senderen. Hullerne skal placeres 
således, at rørene, især de meget varme, bli
ver tilstrækkelig ventileret. Hullerne dækkes

/{lemrc&/r/fe eiie/- /77U£f/'sC/*c N

090163

med fluenet, som skal slutte tæt, hvilket op
nås ved at lave en ramme, som svarer til hul
let, lægge fluenettet mellem skærmkasse og 
ramme og spænde de to ting sammen med 
mange skruer. Fig. 4.

Ved at skærme senderen af, har man sam
tidig modvirket den direkte udstråling af har

moniske fra senderen. For nu at sætte kronen 
på værket, forsynes ensretterne med netfiltre. 
Eventuelle kviksølvensretterrør forsynes i 
anoderne med ferritperler, så skulle de heller 
ikke lave nogen støj.

Når vi er nået så langt som hertil, skulle 
punkt 1 ikke kunne forårsage mere TVI. En 
simpel prøve foretages på følgende måde. An
tennen tages ud af fjernsynsmodtageren, og 
senderen nøgles. Der må nu ikke kunne ses 
ret meget TVI. Ses der stadig meget, kunne

det tyde på, at der fortsat kommer en del 
TVI ind gennem nettet.

2. Foranstaltningerne, som må træffes i 
senderen, skal bevirke: 1) forhindring af
overdreven frembringelse af harmoniske. 2)
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forhindring af VHF- og LF-parasitter. 3) for
hindring af selvsving. 4) dæmpning af højere 
harmoniske end hvad der er brug for.

2. Et rør vil i en given 
opstilling have en negativ 
forspænding på styregit
teret, som er bestemt af 
katodemodstanden eller 
en fast negativ
forspænding 

fra et batteri 
eller en ens
retter. Fig. 5 
og 6. Modstan
den R i fig. 6 
kan være bleederen i ensretteren. Er den 
negative spænding af en sådan størrelse, at 
røret arbejder i klasse C eller deromkring, 
vil der, når der tilføres røret styring, begynde 
at flyde en gitterstrøm igennem modstanden 
R. Der vil derfor over 
denne komme et spæn
dingsfald, som vil gøre 

gitterforspændingen 
endnu mere negativ.
Hvis man betragter en 
Eg/Ia-karakteristik, vil 
man se, at røret lukker 
mere og mere, jo mere 
negativ forspændingen 
giver. (En af grundene 
til, at det for nogle kni
ber med tilstrækkelig 
styring, kan sikkert sø
ges i overstyring af de 
enkelte rør). Samtidig 
bliver den HF, som 
optræder' i anoden, 
mere og mere for
vrænget, altså mere og
mere fyldt med harmoniske. Man må derfor 
tage vare på, at der ikke overføres mere HF, 
end strengt nødvendigt fra det ene rør til det 
andet. Dette kan gøres på to måder. Den ene 
måde går ud på at have variabel skærmgitter- 
spænding på det foregående rør, så man kan 
lukke op eller i for røret efter behov. Denne 
fremgangsmåde er nødvendig, hvis røret ar
bejder på flere frekvenser og ikke giver lige 
stort output på alle frekvenserne. Er røret 
fast afstemt til én frekvens eller giver lige 
stort output på alle nødvendige frekvenser, 
vil det antagelig være nemmest at erstatte 
den faste overføringskondensator til næste 
rør med en trimmer, som justeres, indtil man 
har den ønskede styring. Overføringskonden
satoren mellem to rør er i mange diagrammer

vist på 100 pF, men i min nuværende sender 
er trimmeren drejet næsten helt ud på ca. 
15—20 pF, og jeg har mere styring nu, end 
før jeg blev opmærksom på forholdet.

2.2 Parasitters .opståen er beskrevet ret 
indgående i håndbogen. Hvordan man fjerner 
dem er en anden sag; men med et gitterdyk
meter eller transistordykmeter er det i hvert 
fald nemt at finde de højfrekvente af dem. 
I langt de fleste tilfælde vil nogle få ferrit- 
perler helt tæt på de „varme" elektroder 
fjerne parasitterne. Disse perler fungerer som 
en kunstig forøgelse af selvinduktionen i le
deren, som fører til elektroden. En selvinduk
tion udviser stor modstand ved høje frekven
ser, hvorfor disse dæmpes kraftigt. De lav
frekvente parasitter kan man som regel høre 
sig til ved at lytte hen over båndene, medens 
senderen kører. Antennen skal tages ud af 
modtageren. Kan man høre senderen med 
faste mellemrum ,er der chancer for, at det 
skyldes LF-parasitter, som modulerer sende
ren. LF-parasitterne kan også modulere sen
deren, så man får en dårlig tone. LF-parasit- 
ter fjernes ved hjælp af kulstofmodstande på 
20—100 ohm, som anbringes så tæt som mu
ligt ved styregitter og/eller anode i røret, 
hvor parasitten er.1)

Ad. 2.3. Der henvises til artiklen om selv
sving i OZ juni-nummer 1962. I almindelig
hed kan det vel ellers siges, at hvert trin i 
senderen bør skærmes af i forhold til de an
dre, så ingen af komponenterne kan se hin
anden, og at der skal anvendes fælles minus
punkt pr. trin.

2.4. I PA-rørets anodekreds vil der, foruden 
den ønskede frekvens også findes højere såvel 
som lavere frekvenser. De højere frekvenser 
kan man i nogen grad forhindre i at nå frem 
til antennen ved at anvende et såkaldt yr-fil- 
ter eller lavpasfilter. Fig. 7. Hvor kritisk

dimensioneringen af filteret er, skal jeg lade 
være usagt; men af håndbogen fremgår det,

x) LF-parasitter (50—500 kHz) fjernes næppe virk
ningsfuldt på den angivne måde. Det er nødvendigt 
at dæmpe eller fjerne evt. drosselspoler. Se OZ jan. 
1962 side 1.

45



hvordan det skal beregnes (side 207). For 
imidlertid at lette arbejdet har jeg sakset føl
gende tabel, som giver vær
dierne for Cl, C2 og LI. Ind
gangsværdien er PA-rørets 
anodeimpedans, som findes 
af følgende ligning:

Anodeimpedans (ohm) —
Anodespænding i volt 
2 X anodestrøm i ampere

2.5. I særligt ondartede tilfælde af harmo
niske omkring TV-frekvenserne kan det være 
gavnligt at indsætte spærrekredse i anoderne 
på de rør, hvor de harmoniske frembringes. 
Fig. 8. Spærrekredsen afstemmes til den fre
kvens, hvor man forstyrrer, det være sig fre
kvensen på en bestemt kanal eller mellemfre
kvensen på TV-modtagerne. Ca.-dimensioner 
på kanal 3: C= Philips rørtrimmer 0—40 pF. 
L: 7 vindinger af isoleret tråd viklet tæt på 
en 10 mm dorn.

Det må vist anbefales at anvende nogen
lunde moderne rør med små indre kapacite
ter, og som er ret stejle. Måske er de lidt 
sværere at få stabile; men de kræver betyde
lig mindre styring end de gamle kendte rør 
fra krigens dage.

Cl (pF)

En nem måde at prøve om ovenstående 
foranstaltninger har bevirket ,at senderen 
ikke forårsager TVI, består i, at belaste sen
deren med en kunstantenne så tæt ved π-le- 
det som muligt. Der skulle nu nødigt være 
nogen TVI at se.

Det anbefales kraftigt at lade afgangen til 
antenne eller eventuelt antenneafstemnings
led ske over et coax-stik.

3. Der henvises til artiklen i december OZ 
1961 af OZ7BO om TVI-lavpasfilter.

4. I en modulator kan der også opstå såvel 
HF- som LF-parasitter. Disse bekæmpes på 
samme måde som i senderen.

5. I modtageren kan der også være harmo
niske fra oscillatoren, eller blandingsfrekven
ser, når senderen kører, som kan forårsage 
TVI. De første af dem fjernes ved netfilter i 
ensretteren til modtageren, effektiv afskærm
ning og også anvendelse af antennelavpasfil- 
teret. De sidste af dem fjernes ved at regulere 
modtageren ned, hvilket vel som regel sker, 
når antennen skiftes fra modtager til sender.

Det bør bemærkes, at en evt. T R-s w i t c h 
vil lave ballade, hvis den ikke anbringes på 
sendersiden af et effektivt lavpasfilter. Hvis 
modtageren kører på separat antenne, vil HF- 
røret sandsynligvis overstyres og vil kunne 
udstråle TVI. TR.

Anodeimpedans, ohm.
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000

3,5 MHz 520 360 280 210 180 155 135 120 110 90
7 MHz 260 180 140 105 90 76 68 60 56 45

14 MHz 130 90 70 52 45 38 34 30 28 23
21 MHz 85 60 47 35 31 25 23 20 19 15
28 MHz 65 45 35 26 23 19 17 15 14 11

LI μH)
3,5 MHz 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14 15,5 18 20 25

7 MHz 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 7 7,8 9 10 12,5
14 MHz 1.1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,5 3,9 4,5 5 6,2
21 MHz 0,73 1,08 1,38 1,7 2,05 2,3 2,6 3 3,3 4,1
28 MHz 0,55 0,8 1,05 1,28 1,55 1,7 1,95 2,25 2,5 3,1

C2 (pF) ved 50 ohm udgang.
3,5 MHz 2400 2100 1800 1550 1400 1250 1100 1000 900 700

7 MHz 1200 1060 900 760 700 630 560 500 460 350
14 MHz 600 530 450 380 350 320 280 250 230 175
21 MHz 400 350 300 250 230 210 185 165 155 120
28 MHz 300 265 225 190 175 160 140 125 115 90

C2 (pF) ved 70 ohm udgang.
3,5 MHz 1800 1500 1300 1100 1000 900 800 720 640 500

7 MHz 900 750 650 560 500 450 400 360 320 250
14 MHz 450 370 320 280 250 220 200 180 160 125
21 MHz 300 250 215 190 175 145 130 120 110 85
28 MHz 225 185 160 140 125 110 100 90 80 65

Bemærkninger: Spoledata gælder for 50 ohm belastning. Ved 70 ohm forhøjes induktansen med 3 %. Alle 
data gælder for Q = 12. Beregningerne er foretaget for 6146. (QE05/40).
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Universelt anvendeligt 
rørvoltmeter

Af OZ2HL, H. L. Pedersen.*)

Når en radioamatør har fremstillet en ny
bygning, måske kun et enkelt trin i et større 
apparat, så kommer det øjeblik, han har ven
tet så længe på, nemlig „at sætte gas på“. I de 
følgende minutter roder han på livet løs, for: 
„den skulle da kunne virke", men nej, der må 
alligevel være et eller andet, der ikke er, som 
det skulle være, måske en forkert gitterfor- 
spænding? Ja, der er muligheder nok, især 
hvis man ikke har gjort det til en regel at 
kontrollere komponenterne, forinden indlod- 
ning foretages. Dette gælder specielt en kon
densator, der skal forbinde et rørs anode med 
det næste rørs gitter, idet en afledning i et så 
højimpedanset kredsløb helt vil forrykke næ
ste rørs gitterforspænding.

En måling af spændinger i så højimpedan- 
sede kredsløb, som et rørs gitter 1 og gitter 2, 
ja for den sags skyld også anoden, kan kun 
foretages med et instrument, der har mindst 
10 gange større indre modstand, end det em
ne man måler over. Måler man over en impe
dans af størrelsesordenen 1 megohm, skal in
strumentets indre modstand altså være 
mindst 10 megohm. Måleunøjagtigheden vil 
herved være ca. 10 procent. Da instrumentet 
shunter måleemnet under målingen, må man 
altså ved meget nøjagtige målinger inter
polere for denne fejl, idet man til det aflæste 
resultat skal lægge de 10 procent for at få 
den spænding, der virkelig er til stede, når 
man fjerner måleinstrumentet.

Jo højere indre modstand ,det instrument, 
man anvender, har, des mindre behøver man 
altså at tænke på den fejl, som instrumentet 
indfører, men da almindelige drejespolein- 
strumenter har en vis grænse, man kommer 
ikke over 50 kohm/volt på selv de fineste 
laboratorieinstrumenter, ja så er der kun rør
voltmeteret tilbage for radioamatøren, navn
lig da en lille ting som prisen jo også spiller 
en rolle.

Ud fra disse betragtninger blev dette lille 
universelt anvendelige rørvoltmeter fremstil
let, således at det faktisk kunne udføre alle

*) Østre Allé 11, Ålborg.

service-målinger med hensyntagen til neden
stående data:

Volt =: 1,5 - 6 - 15 - 60 - 150 - 600.
Volt =: 1,5 - 6 - 15 - 60 - 150 - 600.
Ohm: x1 - x10 - x100 - x10.000 - x1.000.000
M.: Midtpunkts-nuljustering.
+ eller - : Måler både + eller -4- i forhold 

til stel.
Indre modst.: 10.000.000 ohm ved jævn

spændingsmålinger. 1.000.000 ohm ved vek
selspændingsmålinger med indbyggede kry
staldioder, større end 1 megohm ved anvend
else af udvendig måleprobe.

Frekvensomr.: 0 Hz - 200 MHz. Frekvens
respons 6 dB.

0 Hz - 100 MHz. Frekvensrespons 3 dB.
Da instrumnetet ønskedes „handy" i det 

daglige, blev det kun forsynet med 2 måle
klemmer, hvortil alle måleemner kunne til
sluttes. En MEC-omskifter, 0-1, ( 4 X 5  stil
linger), sørgede så for instrumentets omstil
ling til den ønskede måling. Det må dog her 
straks bemærkes, at man derved beskærer 
måleinstrumentets anvendelighed, idet den 
indførte større kapacitet over måleemnet jo 
netop er skadelig og derfor uønsket, da den 
virker som en belastning, men som sagt, der 
ønskedes et handy instrument, hvormed man 
hurtigt kunne „checke" en spænding, og man
ge gange er det nok f. eks. at se ,om en oscil
lator svinger eller ikke, og om størrelsesorde
nen af oscillatorspændingen er OK. Vil man
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så gå mere omhyggeligt til værks, ja så må 
man gå over til at anvende en kapacitetsfat
tig måleprobe, der belaster måleemnet bety
deligt mindre, og således giver et mere nøjag
tigt resultat.

En MEC-omskifter, 0-2 (1 X 11 stillinger) 
indstiller instrumentet til den ønskede måle- 
følsomhed, idet spændingsdeleren er således 
indrettet, at man ved jævnspændingsmålin
ger hele tiden har en indgangsmodstand på 
10 megohm, samt at man får de nødvendige
1.5 volt ind på ECC 40, der rent faktisk udgør 
de to arme i en Wheatstone-bro, de to 2 
kohms modstande R4 og R5 samt O-justerings
potentiometeret PI udgør de to andre arme. 
Diagonalen, hvorover man måler, er anoderne 
på ECC 40. Balance i broen opnås ved at stille 
O-justeringspotentiometeret PI således, at der 
går lige store strømme i de to triode-halvdele 
af ECC 40, herved vil spændingerne på ano
derne være ens, og der vil således ingen 
strøm gå i instrumentet I.

Påtrykker man nu en negativ spænding på
1.5 volt på gitter 1 af VI, vil dette rørs ano
destrøm falde efter formlen:

stejlhed = 2,9 mA/V.
Lad os anskueliggøre dette på fig. 2. Fig. 2 

viser et simplificeret kredsløb, hvoraf det 
fremgår, at VI normalt har en gitterforspæn- 
ding på 6 volt, og at anodestrømmen er belig
gende i pkt. A, fig. 3. Indfører man nu en

spænding på 1,5 volt i serie med de 6 volt, får 
man en gitterforspænding på 7,5 volt, og en 
sænkning i anodestrømmen ned til pkt. B vil 
blive følgen. De 4,4 mA, som strømmen syn
ker, vil give et tilsvarende mindre spændings
fald over R4, hvorefter broen er ude af ba
lance og en strøm på 1 mA vil flyde igennem 
instrumentet I fra anoden af VI til anoden 
af V2.

V2’s gitter 1 er under denne måling lagt til 
stel, men er det en positiv spænding, man 
skal måle, sørger OI for, at denne bliver på
trykt gitter 1 i V2, herved opnås at instru
mentet I hele tiden slår ud til samme side,

uanset om det er negativ eller en positiv 
spænding, der skal måles. På fig. 3 ses hvor
dan den nedsatte gitterforspænding 4,5 volt 
vil foranledige større anodestrøm i V2 (pkt. 
C), med et heraf følgende fald i anodespæn
dingen.

i,s b 4,5

Når rørvoltmeteret skal anvendes til må
ling af vekselspænding, sørger 0-1-a for, at 
vekselspændingen bliver ført ned til en ens
retter, hvorfra man så udtager den jævn
spænding på 1,5 volt, man skal bruge til at 
styre VI med. Der er her anvendt krystaldio
der. Dette sætter en begrænsning for den 
vekselspænding, man kan måle, idet man jo 
ikke må overskride diodernes max. tilladelige 
spænding, dog kan rørvoltmeteret anvendes 
i de 4 laveste volt-områder uden risiko. Vil 
man kunne måle højere vekselspændinger, 
må man indbygge et rør (EAA 91 f. eks.), men 
får da også en ulempe med i købet, idet man 
så skal til at foretage en udligning af rørets 
„tomgangsemission“. Dioderne går også høje
re op i frekvens, end et rør ville kunne gøre, 
da man ved et rør også indfører en skadelig 
kapacitet i form af en rørfatning.

Vekselspændingsensretteren i modellen er 
tilmed udført som en spændingsfordobler for 
at få samme følsomhed på rørvoltmeteret ved 
jævn- og vekselspænding, men såfremt man 
ønsker, at rørvoltmeteret skal kunne anven
des til måling af spændinger over ca. 60 volt, 
må krystaldioderne udskiftes med røret 
EAA 91, der indbygges i stedet for, eller bed
re i en måleprobe med strømforsyningskabel 
til overføring af glødespænding, stel og den 
jævnspænding, som skal måles af ECC 40. 
Følgende opstilling kan anvendes, se fig. 4.

48



Stykliste til rørvoltmeter.
I instrument 1 mA.
Vl-2 ECC 40.
01 omskifter, 4X5 stillinger.
02 omskifter, 1 x 11 stillinger.
Tr nettransformator: 250 V/50 mA + 6,3 V/l A 

m. midtpkt.
E brokoblet ensretter 250 V/50 mA.
Dl-2 krystaldioder OA72 el. andre, bedste kvalitet. 
D3-4 kobberoxydensrettere eller selenventiler.
L glimlampe, 90 volt.
PI 
P2 
P3 
Rl 
R2 
R3 
R4

Potentiometer trådviklet, 2 kohm/3 W.
potentiometer trådviklet, 2kohm/3 W.
potentiometer trådviklet, 10—20 ohm.
modstand, justeres.
modstand, 10 ohm/3 W.
modstand, 3 megohm.
modstand, 2 kohm/1 W.

R5 modstand, 2 kohm/1 W.
R6 modstand, 20 kohm/1 W.
F7 modstand, 20 kohm/1 W.
R8 modstand, 3 megohm.
R9 modstand, 100 kohm.
R10 modstand, 50 kohm.
R11 modstand, 3,9 megohm.
R12 modstand, 25 kohm.
R13 modstand, 100 kohm.
Følgende modstande af klasse 1 procent:
9 ohm, 90 ohm, 900 ohm, 99 kohm, 9,9 megohm, 
25 kohm, 75 kohm, 150 kohm, 750 kohm, 1,5 megohm, 
7,5 megohm.
Cl kondensator, 0,1μF/600 V.
C2 kondensator, 10.000 pF/600 V.
C3 kondensator, 10.000 pF/600 V.
C4 kondensator, 16 μF/450 V.

Dobbeltdioden EAA 91 og div. komponen
ter lader sig let indbygge i en „pille-flaske“ 
af aluminium, forsynes med et 4-leder kabel 
i den ene ende og en sonde sarpt jord-klem
me (kort snøre med et krokodillenæb) i den 
anden ende. Se iøvrigt foto, fig. 1, hvor en 
sådan sonde, dog kun med indbyggede kry
staldioder, ligger foran rørvoltmeteret.

Strømforsyningen er normal, dog skal lige 
bemærkes at lade- og filterkondensatorens 
minus er hævet over stel. Husk desuden at 
stelforbinde midtpunktet af glødespændings- 
viklingen, da ECC 40 med de hævede kato
der kan blive brumfølsom, og der vil desuden 
senere blive vanskeligheder med at få jævn
spændingen på 1,5 volt til ohm-målingerne 
til at fungere. Denne frembringes på ganske 
normal måde, idet man her anvender en dob
beltensretter, der bare vender omvendt af et 
normalt EZ-rør. Der er brugt to kobberoxyd
ensrettere sat til de 2 X 3,15 volt veksel fra 
glødespændingen. Der anvendes intet filter, 
og kalibreringen af de 1,5 volt = foretages

med P3 ω ohm-just.).
Radioamatøren er herved sparet for en af 

de ærgelser, som man kommer ud for, når 
det tørbatteri, man normalt indbygger i et 
kommercielt ohmmeter, er udkørt. Selv om 
der ingen filtrering finder sted af ohm-meter- 
spændingen, kan denne alligevel anvendes til 
at kontrollere afledningen på en kondensator 
af størrelsesordenen 500.000.000 ohm. så ret 
meget mere kan man vist ikke forlange af et 
service-instrument i denne prisklasse.

Instrumentet I er et drejespoleinstrument, 
følsomhed 1 mA. Dette er så absolut grænsen; 
hvis et følsommere instrument anvendes, er 
det kun af det gode, idet man herved har mu
lighed for at gå ned til 1 volt som følsomste 
område. Det drejer sig jo om at kunne nøjes 
med så lille en styrespænding på gittter 1 af 
V1 som muligt for ikke at komme ud på den 
krumme del af karakteristikken, hvorved rør
voltmeterets skala ville blive ulineær. Der er 
på instrumentet tegnet en skala for jævn- og 
en for vekselspænding, da disse to ikke fal
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der helt sammen i den første ende af skalaen. 
Under disse findes en speciel skala for ohm.

Kalibreringen af disse skalaer foretages 
bedst, hvis man kan lån eet pålideligt instru
ment, men man kan jo også klare sig indtil 
videre med kendte spændinger, indtil en nøj
agtig kalibrering kan foretages.

Rørvoltmeteret er indbygget i en kasse 
12 X 20 X 10 cm, så også i størrelsen er det 
ret „handy". Der er ikke mange faldgruber i 
opbygningen, da de fleste ledninger fører 
jævnspænding, dog skal man undgå lange 
ledninger i indgangen af instrumentet fra 
målebøsningerne via O-l-a til dioderne, idet 
der jo til tider findes højfrekvent veksel
spænding her. Da rørvoltmeteret i ohm-stil
lingen kan måle op til 500.000.000 ohm, må 
man selvfølgelig også skænke målebøsninger
nes isolation en tanke. Store krav stilles til 
modstandene på 0-2, thi med deres nøjagtig
hed og den foretagne kalibrering står og fal
der hele instrumentets målenøjagtighed. Vær 
omhyggelig! Vælg dem ud efter foretagen må
ling, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, køb 
dem da i bedste klasse, nøjagtighed 1 procent. 
Potentiometerne PI og P2 skal af hensyn til 
effekten være trådviklede, det samme gælder 
for så vidt P3, men dette kan vist vanskeligt 
fås i kul-udgave.

På fotografiet, fig. 1, ses følgende betje
ningsorganer:

Under instrumentet I er fra venstre 0-ju- 
steringspotentiometeret PI, forstærknings
gradspotentiometeret P2 (med kærv) og ende
lig ^ ohm-justeringspotentiometeret P3; be
mærk at knapperne til PI og P3 er fremstillet 
af hætter fra tandpastatuber, gennemborede 
med 6 mm bor og klemt på akslerne. Herun
der omskifterne 0-1 og 0-2 og endelig er ne- 
derst til venstre den „varme" indgangsbøs
ning monteret, herved fås meget korte led
ninger ind over 0-l-a, krystaldioderne til 
0-1-b. Endelig ses glimlampen i midten og 
yderst til højre den „kolde" indgangsbøsning.

Efter at den sidste „blok" er indloddet, kon
trolleres lige endnu engang alle forbindelser, 
husk der sidder et forholdsvis dyrt dreje
spoleinstrument i det. Stil herefter P1 og P2 
i midterstilling, 0-1 på „minus" og 0-2 på 
„1,5 volt". Er alt i orden, sættes strøm på. 
Instrumentet I kan under opvarmningen slå 
hen over skalaen, måske bagud, men det skyl
des en forskel i opvarmningstiden af de to 
trioder. Efter ca. 5 min. kan man så forsig
tigt prøve, om instrumentet nu også fungerer.

Kortslut først indgangsbøsningerne og drej 
derefter instrumentets viser på „0 volt" ved

hjælp af P1. Kan dette ikke lade sig gøre, er 
der en fejl. Enten er R4 og R6 meget forskel
lige fra R5 og R7, eller også skyldes det en for 
stor forskel i de to trioder.

Hvis dette iøvrigt er i orden, foretager man 
en foreløbig kalibrering. Man tilslutter et
1,5 volt element (selvfølgelig et nyt), og in
strumentet skal så ved hjælp af forstærk
ningsgradspotentiometeret P2 bringes til at 
slå helt ud til „stopklodsen" i højre side. Prøv 
herefter om instrumentet i stilling „6 volt" 
slår passende ud, ca. skalalængde. Er dette 
i orden, kan man via 6 volt batterier gå over 
til at prøve instrumentet på større spændin
ger. Hvis 0-volt-stillingen på viser-instru
mentet I ændrer sig ved områdeskift med 0-2, 
skal udtaget imellem R9 og R10 ændres en 
ubetydelighed. Dette gøres lettest ved at sæt
te en tilpas stor modstand over enten R9 eller 
R10.

Stil O-l på veksel (~) og 0-2 på et område, 
der passer med en i forvejen kendt spænding, 
f. eks. 6 volt. Tilslut disse 6 volt og indstil RI, 
indtil instrumentet slår helt ud. Nu skulle 
instrumentet også være brugbart til måling 
af vekselspænding, men dog kun indtil ca. 60 
volt og med fuld nøjagtighed i LF- og HF-om- 
rådet. Ved måling af VHF skal der anvendes 
en måleprobe, der indeholder ensrettere, såle
des at man kan taste spændingen uden lange 
kapacitetsrige tilledninger. Instrumentet stil
les da i stilling „minus". Det skal dog tilføjes, 
at rørvoltmeteret har været anvendt til kon
trol af en oscillator på omkring 200 MHz uden 
probe. Måleledningerne skal i så fald være 
yderst korte, og måleresultatet er unøjagtigt, 
men mange gange er de målinger, som en ra
dioamatør udfører, relative. Det gælder om at 
få maximum eller minimum, og så er man 
iøvrigt ligeglad med nøjagtigheden.

Når du så kommer i nærheden af et nøj
agtigt kalibreret rørvoltmeter eller for så 
vidt et hvilket som helst andet måleinstru
ment, kan du få foretaget den helt nøjagtige 
indstilling af P2 og R1,

Vi mangler nu at få instrumentet justeret i 
stilling M (midte). Det gøres ved at justere 
spændingen, der udtages imellem R11 og 
R12. Her må man ligeledes ved hjælp af en 
passende stor modstand sat over enten R11 
eller R12 eksperimentere, indtil instrumen
tets viser står nøjagtigt i skalamidte. Instru
mentet vil nu slå enten over eller under 
denne indstilling, afhængig af om man på
trykker en positiv eller en negativ spænding, 
og hvad det bruges til, ved vel enhver radio
amatør, der har rodet med FM og TV. Det be
mærkes lige, at skalaen jo kun er „halv",
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Spørgsmål: Da jeg netop har fået C licens, og 
derfor ikke er særlig dreven, vil jeg gerne bede 
Dem besvare følgende spørgsmål angående krystal- 
filtre i modtagere. I OZ okt. 60 skriver De, at når 
man ætser krystallerne, skal man have dem til at 
svinge på serieresonansen i de oscillatorer, man 
bruger til at finde krystallernes indbyrdes frekvens
afstand. Hvordan kontrollerer man, at krystallerne 
arbejder på serieresonansen?

Hvor meget kan et krystal tåle at blive ætset? 
Kan man stadig købe surplus krystaller type FT-243 
i Tyskland, og i bekræftende fald hvor? Hvad er

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

Hertil sendes alle spørgsmål til Teknisk Brevkasse.

prisen ca. på sådanne krystaller? Hvilke frekvenser 
kan man få krystallerne på, og kan De anbefale 
nogen særlig frekvens? Jeg regner med at anvende 
filteret i en enkeltsuper med ret høj mellemfrekvens 
(8 krystaller). Hvor lille en båndbredde må anvendes, 
hvis man regner med at bruge produktdetektor til 
AM signaler?

Svar: Kun i ganske få oscillatorkoblinger svinger 
krystallerne nøjagtig på serieresonansen, et eksem
pel herpå er „Butler“-oscillatoren. Men det er ikke 
absolut nødvendigt ved udmålinger til krystalfiltre. 
Krystaller af samme type vil svinge på samme

hvorfor indgangsspændingen på rørvoltmete
ret i denne stilling svarer til den halve værdi 
af tallene på 02’s indstilling.

Til slut skal lige fortælles om et lille raffi
nement, man kan udføre på alle sine oscillato
rer, så man til enhver tid nemt kan kontrol
lere ,om oscillatorspændingen er i orden. En 
oscillator er jo meget vanskelig at ud
føre målinger på, da den i så fald straks vil 
ændre sine driftsbetingelser, uanset hvor 
svagt man end belaster den.

Hvis man derimod i alle sine oscillatorer 
indbygger en fast modstand af samme stør
relse som den indre modstand i rørvoltmete
ret, se fig. 5, så vil man kun belaste oscillato
ren med en afledning i serie med rørvolt
meterets ligeledes svage afledning og evt. ka
pacitet. Den målte værdi af oscillatorspæn
dingen vil med denne opstilling være lige 
halvdelen af den virkelige spænding, da man 
jo netop med den benyttede modstandsværdi 
får den halve spænding over to lige store

modstandene i potentiometeret på 0-2, altså 
10 megohm, men for vekselspænding stiller 
sagen sig ganske anderledes, idet der her op
træder ukontrollable spredningskapaciteter. 
Man må altså måle den, og med hvad?

Lad rørvoltmeteret selv foretage denne 
måling:

„impedanser".
Hvordan finder jeg så ud af rørvoltmete

rets indre modstand, vil nogen måske spørge. 
Ja, det er i sig selv en ret simpel måling, som 
alle radioamatører, der har bygget instru
mentet, selv kan foretage. For jævnspænding 
er forholdet let, da det netop er summen af

Tag en generator med ret lav udgangsim
pedans, helst 0 ohm, eller benyt en generator 
med en kendt udgangsimpedans, der nedsæt
tes f. eks, ved hjælp af en udgangstransfor
mator, se fig. 6, men vær opmærksom på, at 
denne transformator „falder af“ ved stigende 
frekvens. Send 6 volt ind i rørvoltmeteret 
med R indstillet på 0 ohm. Indstil herefter R 
til rørvoltmeteret viser 3 volt, så er R = in
dre modstand i rørvoltmeteret, da generato
rens 6 volt falder 3 volt over hver impedans, 
må disse være lige store. Prøv så at udføre 
denne måling ved forskellige frekvenser, og 
du vil se, hvordan rørvoltmeterets indgangs
impedans er faldende med stigende frekvens, 
idet de før omtalte skadelige spredningskapa
citeter nu for alvor gør sig gældende i form 
af en stigende afledning.

Kort og godt! På med vanten, et rørvoltme
ter skal man have, det er rent ud fantastisk, 
hvad man kan udføre med et sådant instru
ment, og jeg håber, at denne artikel har gjort 
sit til, at det efterhånden bliver standard
udstyr på enhver OZ-station. *
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frekvens også i en normal krystaloscillator, hvis 
de har samme serieresonansfrekvens, selv om de 
svinger på en frekvens lidt ved siden af denne. Så 
man skal blot bruge en oscillator uden (andre) 
afstemningskredse, så vil man få sammenlignet 
krystallerne korrekt. — Jeg ved ikke, hvor meget 
et krystal kan tåle at blive ætset, men i QST er 
rapporteret forsøg med 300 kHz flytning af et 8 MHz- 
krystal. Jeg har selv ikke flyttet en frekvens mere 
end 20 kHz. — Man kan stadig købe FT-243 krystal
ler hos Radio-Coleman, Münchenerstrasse 55, Frank
furt am Main, Tyskland, i frekvensområdet 2,0—9,0 
MHz. 3,50 DM stk. Jeg har valgt at lægge min MF 
på 5.2 MHz, fordi dette er det bedste kompromis i 
FT-243-området m. h. t. HF-kredsenes dæmpning af 
MF-signaler, når de er afstemt til hhv. 3,8 og 7,0 
MHz. — Jeg vil lave mit 8-x-tal filter med en kry
stalfrekvensafstand på 1200 Hz, svarende til en 
håndbredde på ca. 2,2 kHz, netop i forbindelse med 
produktdetektering af AM-signaler.

Spørgsmål: Jeg har netop skaffet mig en tysk 
Torn Eb-modtager og vil gerne bede dig oplyse 
mig om, hvilken strømforsyning, den kræver, og 
hvad den forbruger. Har denne modtager i øvrigt 
været gennemgået i OZ?

Svar: Den bruger 125 V/25 mA, og 1,8—2,0 V/2A, 
altsammen jævnstrøm. Glødespændingen skal være 
stiv og filtreres godt. Bedste resultat nås vist med 
en blyakkumulator, evt. med en ladeensretter. Torn 
Eb har ikke været bekrevet i OZ de sidste 7—8 år. 
Diagram kan vist købes hos 8AZ, Sv. Bech-Hansen.

Spørgsmål: Jeg påtænker at bygge en kortbølge
modtager med transistorer, samt med tiden even
tuelle sendere og andet på grund af det lave strøm
forbrug. Derfor det medsendte diagram (over en 
„stationær transistormodtager“ fra Populær Radio, 
nv. 62, af 7AQ). Er det muligt at bygge den uden 
den dyre spolecentral, da man jo „næsten“ kan få 
til resten af motageren ved at benytte Prahns to 
afstemningsspoler 12—35 og 30—90 meter. Er det 
muligt uden større ændringer i diagrammet? — 
Findes der andre og måske bedre diagrammer?

Svar: Man kan udmærket nøjes med kun to om
råder og derved spare centralen. Diagrammet skal 
ikke ændres. —- Der findes andre diagrammer. Om 
et diagram er „godt“, kommer jo an på bl. a. spør
gerens krav til og hensigt med modtageren. 7 AQ’s 
hensigt med den omtalte modtager var at vise, at 
man får praktisk talt lige så gode resultater som med 
rørkomponenter i en transistormodtager som med 
de specielle transistorkomponenter, og det gjorde 
han så ved at bygge en modtager, der i ydeevne 
må sammenlignes med en god kommunikations
modtager, selv om der er anvendt alm. standard
komponenter til BCL-modtagere. — En all-round 
kortbølgelytter kan næppe få en meget bedre mod
tager, hvorimod man til amatørtrafik vil ønske noget 
mere båndspredning og selektivitet.

Spørgsmål: Min modtager BC-348 R vil jeg for
syne med en mere moderne rørbestykning og sam
tidig ændre den til dobbeltsuper ved at blande 1ste 
MF 915 kHz med 800 kHz fra en krystaloscillator 
til 115 kHz. Skal jeg beholde det oprindelige 915 
kHz-krystalfilter, eller kan jeg med et krystalfilter 
på 115 kHz opnå en bedre selektivitet (jeg tænker 
ikke på filtre med flere krystaller?) — HF-delen 
er oprindelig med 2 trins forstærkning med rørene 
6K7 og blander med en 6J7; hvilke rør i noval- 
serien kan jeg benytte her? — Kan jeg eventuelt 
bruge eet stk. EF85 og bruge de derved 2 ledige 
HF-kredse til en elektronisk TR-switch med ECC81

el. lign., jeg vil nemlig gerne samtidig ændre ind
gangsimpedansen til ca. 70 ohm? — Min 2 meter 
mobile station er i modtageren bestykket på fig. 
måde: HF: ECC84, osc./blander: ECC81, 11 MHz MF- 
forstærker: EF89, krystalosc./blander: ECH81, 447 
kHz MF-forstærker: EBF80, begrænser: EF80, LF: 
ECL80. Ved AM tages LF fra gitterafleder i begræn
ser og AVC fra diode i EBF80. Ved FM fremkom
mer en meget kraftig susen, når modtageren intet 
signal tilføres. MF-transformerne er type B447/2. 
Ved modtagning af FM-signaler falder output en 
del — er dette normalt? — Jeg har tidligere brugt 
en halo-antenne til dette sæt, men nu vil jeg gerne 
montere en kvartbølgestav på vognen, da denne 
antenne har en lavere fødeimpedans. Kan jeg da 
ændre længden af staven og derefter afkorte elek
trisk med kondensator, som vist i OZ nr. 7, 1962? 
Hvis dette er muligt, hvilken længde og hvilken 
kapacitet til 70 ohm coax?

Svar: Nytten af BC-348-krystalfiltret har været 
meget omdiskuteret, for dels er det ikke særlig 
skarpt, og dels nedsættes forstærkningen ret meget, 
når det slås ind. På den anden side er et krystal
filter på 115 kHz en vanskelig sag at få til at køre, 
så man bruger det ikke i praksis. Jeg tror, at du 
ville få mere glæde af at lave en Q-multiplier på 
115 kHz lige efter 2. blander; det er ret nemt at 
styre, og noget billigere end et filterkrystal til 
115 kHz! Så kan du droppe begge krystalfiltrene. — 
Som HF- og blanderør vil jeg foreslå hhv. EBF80 
og ECH81. Du kan godt sløjfe det ene HF-rør og 
bruge en TR-switch i stedet, men TR-røret skal 
helst sidde før kredsene for at beskytte disse. De 
kan så i stedet for gennem røret kobles sammen 
med en lille topkapacitet. Men det er ikke derfor 
nødvendigt at bruge så skrapt et rør som EF85 som 
2’HF, for der skal faktisk ikke mere forstærkning 
i hele HF’en end 3—5 gange, af signal/støj-forholds
mæssige grunde. Mere er endda af det onde, for så 
havner du i den anden grøft med kryds- og inter- 
modulation. Da du alligevel skal lave ny MF, kan 
du jo der komponere for den mindre forstærkning, 
så modtagerens samlede forstærkning kommer op 
på de ønskede 150 dB ialt. Men i betragtning af, at 
MF-trin normalt giver 40—50 dB pr. stk., volder 
det aldrig nogen vanskeligheder i en dobbeltsuper, 
snarere tværtimod!! Jeg ville beholde 6K7 i 2’HF, 
for du opnår ingen forbedring ved at skifte til et 
andet rør her. — Din 2 m-modtager skal suse kraf
tigt på FM, når der intet signal kommer ind. Dette 
er et kendetegn på en god FM-modtager. Det 
lyder sandsynligt, at outputtet er svagere ved FM 

1 forhold til AM!-; ved din modtager gætter jeg på, 
at FM giver 10—20 dB mindre output end AM. 
Dette er, som modtageren er bygget til, og altså 
normalt for den.

Det kan ikke beregnes på forhånd, hvor stor kapa
citeten i antennen skal være, for det afhænger 
stærkt af, hvor på vognen antennen anbringes. I 
praksis skærer man staven til 0,25 gange forkort
ningsfaktoren gange bølgelængden, og så sætter man 
spoler eller kondensatorer i serie med coax-kabler, 
indtil standbølgeforholdet bliver mindst muligt. 
Hvis du ikke kan låne en standbølgemåler et sted, 
så overvej at lave dig en, f. eks. Mickey-match’en. 
Den er billig, og du vil bagefter nødigt af med 
den! Har du forresten tænkt over, at din antenne 
bliver lodret polariseret, og at den derfor ikke er 
det bedste til det normale 2 m-arbejde, da man jo 
næsten udelukkende bruger vandret polariserede 
antenner på 2 m? Vy 73 de OZ6NF.
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Industriel elektronik

L I D T  I M P U L S T E K N I K

I forbindelse med geigertællerør var vi i forrige 
artikel inde på impulsteknik, og da vi får brug 
for yderligere lidt forståelse af problemerne om
kring denne side af elektroniken, vil vi denne gang 
gå ind på, hvordan impulserne fremstilles. Når jeg 
siger, at vi får brug for forståelse af impulsteknik, 
tænker jeg på nogle kommende artikler, hvor im
pulserne spiller ind.

Radioamatørerne er fra deres kendskab til amatør
radio vant til at arbejde med sinusformede svingnin
ger og har derved et fortræffeligt grundlag for for
ståelse af impulsernes virkemåde, og det gælder ved 
impulserne som ved de sinusformede svingninger, 
at de dannes ved hjælp af rør eller transistorer, og 
de har i begge tilfælde et utal af oversvingninger.

I de fleste tilfælde fremstiller man impulserne 
direkte ud fra sinusformede svingninger, man star
ter med en sinusgenerator, og de fra denne udgå
ende svingninger fører man til en impulsformer, der 
ændrer formen således, at firkantformer opstår. I 
et efterfølgende forstærkertrin forstærkes impul
serne yderligere op. I fig. 1 ser man dette princip. 
Her ser man en sinusgenerator, hvis sinusspænding 
påføres styregitteret på røret EF80. Da røret arbej
der med meget lav anode og skærmgittetrspænding, 
fås på grund af rørkarakteristiken en udpræget af
skæring af sinusformens top, og resultatet bliver 
udgangskurven til højre, hvor vi har fået den før
ste antydning af en firkantimpuls.

En særlig form for impulsdannere er de, der ikke 
behøver særlige generatorer, men som fremstiller 
impulsen selv, det drejer sig om de kipaggregater, 
som amatørerne kender fra oscillografer og fra 
fjernsynet. Fig. 2 viser f. eks. den meget kendte

Fig. 2.

glimlampeopstilling. Kondensatoren C oplades af 
batteriet B over R3 og den lille modstand R2. Når 
spændingen på C når glimlampens tændspænding, 
så aflader C sig gennem lampens lille indre mod
stand. Denne afladningsproces fremkalder ved R1 
en positiv og ved R2 en negativ impuls, så at man 
kan udtage efter sit behov negative eller positive

impulser. Ér C afladet over G til slukkespænding, 
slukker glimlampen*, og C begynder igen at op
lades af batteriet over R3. .Når vi har nået lampens 
tændspænding, begynder forestillingen forfra.

Fig. 3.

Imidlertid er ovennævnte glimlampeimpulsdanner 
af mindre praktisk betydning, det er de såkaldte 
multivibratorer, der foretrækkes, og fig. 3 viser en 
astabil multivibrator, som arbejder på følgende 
måde: Vi antager, at styregitteret på Vi er stærkt 
negativt med den dertil svarende ladning på C2. 
Heraf følger, at der ikke går strøm gennem Vi. 
Anodespændingen er altså meget stor; lad endvidere 
Ci være afladet, da har gitteret på V2 ingen for
spænding, så at dets anodestrøm er stor, medens 
anodespændingen er relativ lav. Nu udlades C´2 
gennem R3, hvorved V1 får positiv gitterforspæn- 
ding. Herved fremkaldes en stigende anodestrøm 
i Vi og en tilsvarende sænkning af anodespændin
gen, hvorved gitterforspændingen på V2 bliver 

negativ, hvilket som for V1 betyder en 
blokering af V2, hvorved anodespæn
ding stiger på Vs. Denne stigning over
føres over C2 til V1s gitter, hvorved 
dette bliver mere positivt end før, hvad 
der bevirker endnu en formindskelse 
af Vis anodespænding, som igen gør 
V2S gitter mere negativt o. s. v., indtil 
en endelig slutværdi, som er bestemt af 
rørets karakteristik, er nået. Vi er nu 

kommet tilbage til udgangsstillingen med den for
skel, at Vi og V2 har byttet roller. Vi ser, at opstil
lingen ganske af sig selv kipper fra den ene tilstand 
til den anden og tilbage igen.

Fig. 4.

Denne om-kipning sker overordentlig hurtigt på 
grund af den i rørene bestående kraftige tilbage
kobling og medfører, at rørene indenfor exakt be
grænsede tidsrum trækker anodestrøm eller er 
strømløse. Som følge heraf opnår man over mod
standene R1 og R; næsten firkantformede impul
ser.

På fig. 4 ses impulskurverne på de to anoder. 
Man ser, de er spejlbilleder af hinanden, og bred- 
en af impulskurvens top og bund afhænger af Rs- 
C2 og R1 . C1. Er disse produkter lige store, får 
man en symmetrisk impulskurve, det vil sige, at 
top- og bundperiode er lige lange.

Den her omtalte opstilling er den såkaldte asta
bile multivibrator, som svinger af sig selv, og dens
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frekvens og kurveformer er bestemt af de foran 
omtalte produkter R2 . C2 og R4 . C1i.

En anden men ikke selvsvingende opstilling er 
den monostabile multivibrator, bedre kendt under 
det engelske navn flip-flop.

Denne multivibrator adskiller sig fra den ovenfor 
omtalte ved, at den automatiske gitterforspænding 
på det ene rør er erstattet af en fast negativ gitter
forspænding. På fig. 5 er V1 dette rør, og den 
faste gitterforspænding fremkommer ved, at en 
gitterafleder R1 er forbundet til et potentiometer 
P, hvis ene ende er ført til en negativ spændings
kilde, medens den anden ende er jordet. V1 gitte
ret er altså negativt, og røret derfor blokeret. Røret

V er derimod åbent og trækker anodestrøm. Gen
nem kondensatoren C tilføres nu udefra en nega
tiv impuls, røret spærres, anodestrømmen synker, 
og anodespændingen stiger. Spændingsstigningen 
forårsager over kondensatoren C1 en tilsvarende 
spændingsstigning på V1's gitter, og hermed be
gynder Vi at trække strøm, hvorved anodespæn
dingen falder. Faldet overføres via C2 til Vs gitter, 
hvorved dette rør i kort tid bliver spærret. Når 
den udefra kommende impuls er afsluttet, udlader 
C2 langsomt gennem R2, hvorved V atter trækker 
strøm, hvilket igen medfører en sænkning af ano
despændingen, som igen via C1 bevirker en sænk
ning af gitterforspændingen på V1, og vi er nu til
bage til udgangsstillingen, hvor V1 er spærret, og
V fuldt åbent.

I modsætning til den astabile multivibrator sker 
der ikke nogen vekselvirkning mellem de to rør, 
men opstillingen ligger død hen og afventer næste 
udefra kommende styreimpuls.

6PA.

I næste nummer bringer vi den sidste „Må

nedens Konstruktion" i den løbende konkur

rence — det bliver nr. 9. Herefter træder 

bedømmelseskomiteen sammen, og resultatet 

vil så komme i april-nummeret. Hvordan vi 

fortsætter derefter, skal vi komme tilbage til, 

men det er ikke for tidligt at begynde arbejdet, 

hvis man vil være med! Red.

Slaglodning med Kosan

gas, brugen af Castolin og 

lodning af aluminium.

Flere gange har der været rettet opfordring 
til mig om at beskrive en metode til lodning af 
aluminium. Jeg skal gerne indrømme, at jeg er gået 
uden om dette emne som katten om den varme 
grød; det skyldes dog ikke ulyst eller manglende 
indsigt i metoderne, men ret og slet, at de patent- 
loddemidler, der ofte fremhæves, ikke er meget 
værd, og at den rigtige metode kræver en betyde
lig højere temperatur, end den, der kan fremskaffes 
fra en almindelig loddepistol.

Lodning af aluminium kan kun foregå som slag- 
lodning, et emne, jeg tidligere har været inde på. 
Her var jeg inde på brugen af bygas, hvad der jo 
ikke hjælper alle de amatører, der bor i landdistrik
terne; men da det udmærkede erstatningsmiddel for 
bygas, nemlig Kosangas, nu snart findes i hvert et 
hjem landet over, skal jeg i det følgende vise, hvilke 
muligheder amatørerne har for at løse deres lodde- 
problemer med denne gasart.

Mulighederne udvides yderligere, idet man ved 
hjælp af gas bliver i stand til at benytte sig af 
Castolin-stofferne, nogle svejse- og loddelegeringer, 
der flyder og lodder ved lave temperaturer. Her
igennem bliver der så igen mulighed for at slag
lodde aluminium med ganske udmærkede resultater.

Kosangas er under normal tryk og temperatur en 
luftart, eller rettere to luftarter, Propan og Butan, 
som fås som biprodukter ved krakning af råolie. 
Denne krakning, som tilsigter at slå de tunge olie
destillater i stykker, så lettere oliearter fremkom
mer (benzin), giver et stort overskud af Propan og 
Butan, og derfor har vi i de senere år set disse 
gasarter fremkomme og vinde indpas overalt.

Ved et tryk på 6,5 atmosfære og 15 graders cel
cius komprimeres gassen over i vædskeform og 
vædsken forsendes da i trykfaste stålbeholdere, 
således som vi kender dem alle steder fra. Gassen 
har en brændværdi på ca. 11000 kcal/kg og den 
giver flammen en meget høj temperatur, hvilket

Fig. 1.

Kosangasflammen giver høj 

flammetemperatur, hvad man 

kan konstatere ved at betragte 

ovenstående figur. Den varmeste 

temperatur — fra en blæselampe 

— befinder sig lige foran spidsen 

af flammekernen

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.
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man kan konstatere ved at betragte figur 1. Den 
varmeste zone i Kosangas-flammen — fra en blæse- 
flamme — befinder sig lige foran spidsen af flam- 
mekernen, idet temperaturen her er ca. 1500 grader. 
Ved lavtryksbrændere, f. eks. bunsenbrændere, gas
apparater og lignende, er kosangasflammens tempe
ratur i kærnepunktet ca. 1300 gr. celsius. Med 
presluft opnås en temperatur på ca. 1900 grader 
og temperaturen kan forhøjes til 2900 gr. ved til
førsel af ilt i stedet for luft.

Flaskegassen fås i forskellige flaskestørrelser, lige 
fra 33 kg flasker ned til 1 kg flaskerne, som vi 
kender fra campingpladserne. Kiloprisen for ind
holdet varierer efter flaskestørrelsen, i 33 kg embal
lagen er kiloprisen for gassen kr. 0,85, medens den 
for 1 kg flasken er oppe på 3 kr. pr. kg. Den almin
delige størrelse er 11 kg flasken, som koster 11 kr. 
for en påfyldning, det er kr. 1,00 pr. kg.

Prisen for højtryksslanger er pr. meter kr. 4,50, 
og hertil kommer 3/8“ omløbere kr. 2,50 pr. stk 
samt diverse spændebånd 0,50 kr. pr. stk.

Nu jeg nævner priser, må jeg erindre om, at 
selve flaskerne naturligvis ikke er gratis. En 11 kg 
flaske koster ca. 80 kr. I øvrigt har leverandørerne 
visse betalingsmåder, så man kan klare udgifterne 
over længere tid; men herom må man naturligvis 
tale med den lokale leverandør.

Med Kosangassen som udgangspunkt er vi nu i 
stand til at foretage diverse lodninger, når vi vel 
at mærke benytter os af specielle brændere. Kosan- 
gas har udarbejdet et standardiseret brænderpro
gram, som omfatter solidt og let håndterligt værk
tøj, f. eks. loddepistol, blæselampe og loddekolbe.

Loddepistolen, fig. 2, er let håndterlig, den har 
bakelithåndtag, reguleringsventil og luftregulering. 
Den er velegnet til tin- og sølvslaglodning af mindre 
emner, idet dens regulerbare spidse flamme sikrer 
en lokal opvarmning. Denne loddepistol kan på
monteres brænderør af forskellige størrelser, for 
eks. 900074 a, som giver flammestørrelse 3x60 mm 
med et gasforbrug på 40 gram pr. time. Endvidere 
samme nummer type b, flammestørrelse 5 x 100 mm 
med 180 gram gasforbrug pr. time. Endvidere type c, 
flammestørrelse 7x140 mm med- gasforbrug 225 gr 
pr. time. Videre findes et loddehovede 900778 a med 
et gasforbrug på 40 gram pr. time.

Blæserlampen består af håndtag, bøjning og bræn
derrør. Håndtaget har en anden facon end lodde- 
pistolens, hvad man ser på fig. 3, som viser blæ
serlampen påsat brænderrøret 900074p med et gas
forbrug pr. time af 700 gram. Det siger sig selv, at

Fig. 2.
Loddepistol med brænderrørene 900074 a, b og c 

samt loddehovede.

Man skal huske, at man ved almindeligt brug af 
gassen i husholdningerne har indskudt en reduk
tionsventil. Denne anvendes ikke, når vi skal bruge 
gassen ved lodning. Slaglodningen foregår ved høj
tryk, altså direkte ved svejsegassens kompressions
tryk, dog gælder det for flasker af mindre stør
relser, at der her indskydes en højtryksregulator; 
den hedder nr. 2021 og passer for 1, 2, 5 og 11 kg 
flasker. Ved 17 og 33 kg flasker kan tilslutning ske 
direkte til flaskeventilen. Man må altså huske — 
de steder, hvor man i forvejen har flaskegas og 
bruger denne i husholdningen, — at man midler
tidigt ved lodning skal afskrue det siddende lavt- 
tryksarmatur.

Endelig skal man huske, at man skal bruge høj
tryksslanger. Disse er dog ikke stort dyrere end 
lavtryksslanger.

Fig. 3.
Blæselampe med brænderrør 901176 ut k, m, o og p.

et gasforbrug, der er så stort, kun benyttes ved 
meget store varmekrævende opgaver, amatørerne 
kan nøjes med meget mindre brænderrør, helt ned 
til 900074k med gasforbrug 50 gram. Endelig findes
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en loddekolbe med reguleringsventil brænderrør, 
men også denne er til større arbejder. I øvrigt 
anbefaler jeg at skrive til firmaet Kosangas A/S, 
Vesterbrogade 140, København V. Der vil man sik
kert med glæde imødekomme ønsker om priser og 
katalogblade. I øvrigt kan jeg fortælle, at lodde
pistolen i fig. 2 koster ca. 54,00 kr., brænderrørene 
fra 8 til 14 kr. Brænderhåndtaget med regulerings
ventil koster kr. 38,50; og samme, men uden snap
ventil, koster kr. 27,00. Ønsker man anden form for 
flamme paa værkstedsbordet, så leveres der en 
blæserlampe på fod (á la Bunsenbrænder), den er 
til højtryk, og prisen er 37,00.

Lodning med Castolin.
Castolinlodning er kommet meget frem i de senere 

år, men hvad er Castolin? Navnet dækker over et 
system af legeringer, der tilsigter at udføre lodninger 
ved lav temperatur. Det er jo kendt, at legeringers 
smeltepunkt altid ligger lavere end de rene metallers, 
og ved nu at udvælge særlige legeringer til brug for 
de særlige metaller, man agter at slaglodde, ja, så har 
man fået en loddemetode, der forener fordelene ved 
hårdlodningens ringe varmebehov med den ensartede 
forbindelse, der fremkommer ved smeltesvejsning.

Et eksempel viser følgende: En castolinlegering nr. 
8 kræver en bindetemperatur på 800 grader ved 
sammenlodning af messing, bruger vi derimod en 
legering, der hedder 1812, ligger bindetemperaturen 
på ca. 550 grader. Det siger sig selv, at der spares 
megen varme ved denne sidste legering, ligesom 
naturligvis emnerne lider mindre ved den lavere 
loddetemperatur.

Bindingen fremkommer ved dannelse af en over
fladelegering paa berøringsfladen mellem grund
metallet og tilsatslegeringen. Por den praktiske an
vendelse er det vigtigt, at enhver unødig overhedning 
bliver undgået, og derfor er udtrykket bindetempe
ratur blevet indført som den laveste temperatur, man 
skal tilføre grundmetallet for at det flydende tilsats
metal kan binde derpå.

Castolinlegeringerne findes i tråde, hvoraf 2 mm 
trådene bedst egner sig for amatørerne, men man 
kan få tråde helt op til 10 mm’s tykkelse.

Til enhver Castolintråd findes et tilsvarende flus
middel, dog er der enkelte legeringer, der kan ar
bejde uden. Flusmidlet forhindrer dannelse af oxyd
lag under ophedningen, formindsker overfladespæn
dingen i det smeltede tilsatsmetal og forbedrer dettes 
flydeegenskaber. Et antal legeringer er flusmiddel
beklædte, men ellers gælder det, at flusmidlerne fås 
i en lille dåse, og at indholdet udrøres med ganske 
lidt vand inden brugen.

Castolinflusmidlerne er lavet sådan, at de er re
gulære temperaturgivere, idet deres smeltepunkt 
svarer til de respektive tilsatsmetallers bindetempe
raturer.

Ved anvendelse af brænder tilføres legeringen så
snart flusmidlet ved berøring med det opvarmede 
grundmetal smelter og flyder ud.

Der findes et stort antal Castolintyper; her skal i 
det efterfølgende kun nævnes nogle få stykker, men 
nærmere oplysninger kan fås ved blot at skrive til 
Dansk Ilt- og Brintfabrik, Scandiagade 29, Køben
havn SV. Firmaet er kun interesseret i, at kend
skabet til dets varer spredes så meget som' muligt, så 
kataloger vil sikkert blive tilsendt ved forespørgsel.

Forarbejder ved slaglodning: Alle flader, på hvilke 
et Castolin tilsatsmetal skal flyde og binde, må først 
gøres metallisk rene ved filing, smergling, mejsling
o.s.v. Kun når fuger, afskærpningsflader og lign. er 
fuldstændig renset for oxydlag, farve og fedt, opnår

man en fejlfri forbindelse udført med mindst mulig 
varmetilførsel.

Slaglodning af messing, bronze og kobber.
Hertil bruges f. eks. Castolin nr. 180. En sølvholdig, 

tyndflyderide legering til forbindelser af bronze, 
messing, kobber, nysølv, sølv o.s.v. Anvendes med 
acetylenbrænder, oxygen- eller luftgasbrænder og 
HF'-induktion. Bruges til tynde eller komplicerede 
stykker. Bindetemperatur ca. 650 grader. Brudstyrke 
25 kg mm2. Forarbejde: kanter afrundes, loddestedet 
gøres metallisk rent og bestryges med det pulver
formede flusmiddel 180 PF. Den opvarmede tråd
spids dyppes i loddemidlet. Bred forvarmning.

Castolin nr. 181. Meget sølvholdig legering. Binde
temperatur 700 grader, meget tyndflydende; til finere 
arbejde, næsten intet efterarbejde. Brudstyrke 35 kg 
mm2. Flusmiddel 181 udrørt i lidt vand eller det 
pastaformede flusmiddel 181PF. Til alle jern- og 
kobberforbindelser og aluminiumbronze.

Castolin 804. Bindetemperatur 650 grader. Smukke, 
glatte hulkehler, egner sig særligt til reparation af 
fine dele. Flusmiddel 804PF. Tilsvarende for Ca
stolin 1803.

Slaglodning af letmetaller: Aluminium og
AL-legeringer.
Hertil anvendes Castolin nr. 190. Bruges med luft

gasbrænder eller loddelampe. Yderst tyndflydende, 
løber gennem de fineste fuger. Intet efterarbejde, 
farven som aluminium. Bindetemperatur 500 grader. 
Brudstyrke 18 kg/mm2. Forarbejde. Indtil 5—6 mm 
ingen afskærpning, fugeflader gøres metallisk rene. 
Ved langsømme bestryges fugefladerne med det 
pulverformede flusmiddel 190 udrørt i lidt vand. 
Forvarmning bred og ensartet.

Noget flusmiddel anbringes ved siden af lodde- 
fugen, og varme tilføres; så snart flusmidlet ved 
berøring med det varme metal flyder ud ligesom 
vand, dyppes den opvarmede trådspids i flusmidlet, 
føres til loddestedet, afsmeltes og trækkes under 
flammen, stadig bevægelse langs fugen.

Jeg håber, det for læseren vil være muligt at ca- 
stolinlodde efter de her givne anvisninger. Natur
ligvis er det hele ikke så let, som det ser ud til efter 
beskrivelsen, men lidt øvelse gør hurtigt mester.

Hvad angår aluminium vil jeg anbefale at begynde 
forsigtigt. Klip nogle små stykker plade til og forsøg 
med disse først. I fig. 4 ses en god måde at tillære 
sig øvelse på. Poul Andersen.

Fig. 4. 
En god måde at 

få loddeøvelse på 
er at bukke 

nogle små alu
miniumsstykker 

i vinkel og sette dem på 
højkant 

på en 
fodplade. 

Nu prø
ver man 
at fast- 

lodde de 
to styk

ker sammen 
nede ved fodpla

den. På denne måde vil 
bedst kunne betragte, når 

flusmidlet og legeringen bedst 
flyder.
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OZ, februar 1953. To skrivelser fra P & T inde
holder bestemte retningslinier for, hvorledes 
amatøren skal forholde sig ved forstyrrelser hos 
radiolyttere, hvis antenne- og jordforbindelse er 
i mangelfuld stand, og som nægter at lade fore
tage de fornødne foranstaltninger til udeluk
kelse af forstyrrelserne. Det understreges, at der 
må følges de samme retningslinier som for 
dæmpning af støj, hidrørende fra andre elek
triske maskiner og apparater. Det vil sige, at 
forstyrrelser fra en amatørsender må afhjælpes 
uden hensyn til kvaliteten af . radiolytterens 
modtager under forudsætning af, at modtageren 
er forsynet med en efter forholdene rimelig 
antenne- og jordforbindelse, dog kun, når det 
er godtgjort, at sådanne foranstaltninger kan 
afhjælpe forstyrrelserne. Klageren må afholde 
eventuelle udgifter i forbindelse hermed. Des
uden må klageren være villig til at lade fore
tage ydre foranstaltninger ved sit modtager
anlæg, f. eks. indsættelse af bølgefælde ved an
tennetilslutningen, som er nødvendige for af
hjælpning af forstyrrelserne. Udgiften afholdes 
af den forstyrrende amatør.

Den anden skrivelse fra P & T indeholder 
direktiver for såkaldte pejleforsøg, rævejagter. 
Bl. a. forlanges, at frekvensen må overholdes med 
nøjagtighed + 0,02 %, og at der med højst 5 
Watt kun må sendes uden for bymæssig bebyg
gelse. Kaldesignalet skal være OZ7RÆV. Sta
tionen skal betjenes af licenserede amatører.

OZ7EH har i februar 1953 været aktiv ama
tør i 25 år! — Vi gentager vor lykønskning til 
35 års dagen. 5AC.

GENERALDIREKTORATET FOR POST- OG 
TELEGRAFVÆSENET 

meddeler:

Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:
B 8152, OZ1KX, Knud Kjeldgård, Holger Danskes

vej 37, Helsingør.
B 108, OZ2CL, Konrad Curt Lamm, Enighedsvej 4, 

Charlottenlund.
B OZ3WQ, Peter Lynggaard, Østerbrogade 158, 

København Ø.
C 5511, OZ4FE, Flemming E. Rønsager, Sdr. Ring

vej 46, Roskilde.
C 7666, OZ5VW, Anker Hugo Petersen, Tingsted.

C OZ6PQ, Per Andersen, Randersvej 19, 3. sal, 
Århus N.

C 7691, OZ8DM, Henning Kjeld Madsen, Tjæreby
vej 140, Dronningborg, Randers.

B OZ8LG, Børge Birkmose Jensen, Høskovvej 25, 
Viby J.

B 8444, OZ8OM, Ole Maymann Hansen, Set. Knuds- 
vej 6, Helsingør.

B 8098, OZ9EO, Erik Lægård Christensen, Bred
gade 37, Bred.

C OY1B, Joannes Alfred Matras, Anirnar, 
Klaksvig.

CQ OH0
Åland, OHØ, er som bekendt et seperat land 

inden for amatørverdenen.
Åland består af næsten 6500 øer, hvoraf største

delen dog kun er små holme og skær. De største 
øer er forbundne med hinanden ved broer eller 
bilfærger, og der er ialt ca. 700 km bilveje. Det 
højeste punkt er 116 meter over havet.

Ålands indbyggerantal er næsten 30.000, og heraf 
taler de 97 % svensk. De største næringsveje er 
søfart, jorbrug, fiskeri og skovbrug. Åland har også 
eget selvstyre.

Ålands eneste by, Marieham, ligger på den største 
af øerne og har 7000 indbyggere. Fra Marieholm 
er der flere forbindelser med båd og fly til Sverige 
og Finland. Marieham har også Finlands isfrieste 
havn, og er derfor om vinteren hjemsted for en 
stor fiskerflåde.

Der er for tiden 10 amatører i OHØ, nemlig 
OH0AZ, NB, NC, ND (yl), NE, NF, NG, NH, NI 
og RJ, alle medlemmer af den lokale radioklub, 
Ålands Radioamatører, som holder „meeting“ hver 
fredag aften i Radiofoniens hus og diskuterer alt 
mellem antenne og jord. OHØ kan høres på alle 
amatørbånd under 432 Mc på cw eller fone, dog 
naturligvis afhængig af aktivitet og forholdene. 
OH0RJ arbejder stærkt med at blive QRV på 432 
Mc. På 144 Mc er aktiviteten helt god. Det kan 
nævnes, at i Nordisk VHF-testen 1962 var den bed
ste OH-station OHØAZ, og med samtlige QSO gen
nemført udelukkende på telefoni, fint gjort af Harry. 
På de lavere frekvenser er OH0NI, NH, NG og NF 
aktive for tiden.

OHØ besøges om sommeren af mange amatører 
fra SM og OH, det ville være morsomt, om vi også 
fik besøg af OZ hams. Vi agter at afholde en „field 
day“ her i slutningen af maj i år, og vi byder alle 
velkommen.

Dette var lidt om OHØ og vore amatører, hvis 
nogen vil vide mere, send da blot et par linier, ellers 
VI MØDES PÅ BÅNDENE! 73 OH0NF / Ed.

  S I L E N T  K E Y
Det er blevet min tunge lod at meddele, at 

OZ2JC ikke er mere. Han døde julenat efter 
en mangeårig pinagtig sygdom, 47 år gammel. 
Hermed er én mere af de gamle veteraner 
gået bort. Han har haft licens i 25 år og 
havde eksperimenteret en hel del med almin
delig radio før kortbølgerne, og han forblev 
eksperimentator til det sidste, og det, han 
kunne få ud af et par gamle lamper eller 
transistorer, var mildest talt forbløffende, og 
på trods af sit dårlige helbred var han altid 
med på’en, når der skulle laves sjov. Vi er 
mange, der vil savne ham.

Æret være hans minde. OZ4UL.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

S.A.C. testens resultater
vil det på indeværende tidspunkt være for tidligt 

at udtale sig om i detaljer, men måske kan de være 
færdigbearbejdede til næste „OZ“, hvilket vist endda 
må betegnes som overraskende.

De skandinaviske logs i testen er gennemgåede, 
og vi tror, at det vil interessere flere af vore læsere 
allerede i dette nummer at kunne se de ti bedst 
placerede stationer i henholdsvis cw og fone — selv 
om der i ingen af klasserne er „OZ“-stationer, der 
er placerede.

Top Ten CW Top Ten Fone
1. SM5BFE 113.033 1. OH5SM 21.006
2. OH1TN 107.000 2. LA8WF 15.548
3. OH2BZ 94.500 3. OH2A 7.878
4. OH2EW 80.934 4. OH2BT 5.487
5. OH5TK 76.194 5. OH2AA 4.768
6. OH3NS 73.216 6. OH2KL 4.712
7. OH1NK 68.121 7. SM50V 4.676
8. SM3TW 67.200 8. OH1SH 4.592
9. SM3CAE 63.418 9. SM3EP 4.440

10. OH8QD 62.520 10. SM5FJ 4.234

H.A.Y.U.R.
Fra SRJ har vi fået meddelelse om, at der er ud

stedt et nyt lytter-diplom „Heard all Yugoslav 
Republics“, der for danske lytteres vedkommende 
udstedes for bekræftede aflytninger af 2 amatør
stationer i hver af de 6 republikker, altså 12 kort 
ialt.

Kaldesignalerne for de 6 republikker er følgende: 
YU1 — Srbija (Serbia)
YU2 — Hrvatska (Croatia)
YU3 — Slovenija (Slovenia)
YU4 — Bosna i Hercegovina (Bosnia and 

Hercegovina)
YU5 — Makedonija (Macedonia)
YU6 — Crna Gora (Montenegro)

Ansøgninger gennem Tr. Dept. ledsaget af qsl’s 
og 5 IRC’s.

Fra Federation of Radio Sports
i USSR har vi fået indbydelse til deltagelse i den 

russiske test, der finder sted den 4. og 5. maj d. å.
Eftersom de 5 maskinskrevne sider regler er af

fattede på russisk, må vi desværre afstå fra at 
bringe dem her.

Den hollandske PACC-Contest
afholdes med cw den 27. og 28. april og med fone 

den 4. og 5. maj 1963.
Vi skal i et senere nr. af „OZ“ bringe testens 

regler.

WAE.
På anden hånd har vi fået oplysning om, at reg

lerne for WAE efter 1. jan. 1963 har gennemgået 
visse ændringer. Gratis DL-QTC abonnement til 
WAE — kl. I. ansøgere vil ikke mere blive givet.

Samtidig er afgiften ændret til 10 IRC’s for hver 
af de tre klasser.

Endvidere er der blevet føjet et nyt land til ræk
ken af WAE-lande, idet 4U1ITU vil tælle separat 
for WAE-points.

Bouvet Island.
Alle qso’s efter 15. nov. 1945 med Bouvet Island 

vil blive godkendt til DXCC. LH4C’s qsl vil kunne 
anvendes til DXCC-kredit efter 1. maj 1963.

Der er fire operatører 
på VS9MB: Dave, Jim, Bryan og Collin. Så hvis 

du skal sende qsl, glem da ikke at nævne navnet på 
operatøren på dit kort.

VS9MB er på Maldives Isl.

KSGB, der hører til de
ældste amatørforeninger, kan i år fejre sin 50-års 

beståen, i hvilken anledning der finder et jubilæ
ums-arrangement sted i begyndelsen af juli. 

Nærmere herom senere.

En ekstraordinær administrativ
radiokonference for Space Communication vil be

gynde i Geneve den 7. oktober 1963. Det er endnu 
ikke kendt, om frekvenser, der anvendes af ama
tører, vil komme i kikkerten ved denne lejlighed. 
Men sagen vil blive holdt under almindelig opmærk
somhed af Executiv Komiteen for IARU Region I 
Division.

Western Transvaal Section
af den S.A.R.L. introducerer et nyt diplom, der 

kaldes „Worked Western Transvaal". „W.W.T.).
Betingelserne for opnåelsen af diplomet er for

bindelse med 6 amatører i West Transvaal på to for
skellige bånd. Det er ikke nødvendigt at afvente 
qsl, men ens eget qsl skal være sendt inden ansøg
ningen. Denne skal indeholde en liste over forbin
delserne, være vedlagt 5 IRC’s og sendes til Tr. Dept. 
Forbindelserne skal være efter 1. jan. 1962.

Folgende stationer er
aktive fra Antarctica:

VP8AJ Falkland Isl. 'QSL via W2CTN.
VP8BW Antarctica.
VP8EL S. Georgia.
VP8FV Antarctica (Halley Bay).
VP8GB S. Shetlands QSL via W5QK.
VP8GQ S. Orkneys QSL via G2PAG.
VP8GR S. Shetlands.
VP8GU Antarctica (Adelaide Isl.).
VP8GV Antarctica (Grahamland).
VP8HD Falkland Isl. QSL via G3PEK.
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De allerede meget dårlige forhold på de højere 
frekvenser er med et par ugers mellemrum blevet 
yderligere forværrede, fordi russerne er begyndt 
at afholde såkaldte WSEM tester. Under en sådan 
test kommer alt, hvad der kan kravle og gå af rus
siske stationer igang, fortrinsvis på tyve meter, og 
man kører med alt fra bredbånds FM over sidelæns 
modulerede AM sendere til SSB, ligeledes anven
des alle frekvenser fra 14,0 og op til 14,35. Der fin
des ikke bare én kilohertz, hvor der ikke er QRM. 
Disse testers afholdelse må vel ses i forbindelse 
med, at alle russiske amatørstationer er tilknyttede 
en militær hjælpeorganisation, og derfor fra tid til



anden skal afholde øvelser. Når man har lyttet til 
dem i nogen tid, har man god grund til at tvivle 
på, at det nogensinde skal lykkes at få bare én 
meddelelse igennem, onde tunger siger, at de kun 
træner i at lave 'QRM, og det syntes de at have 
gode anlæg for; m'ed en øvelse hver tredie søndag 
har de gode chancer for at blive helt skrappe til 
det. Desværre er der vist ingen muligheder for at 
få dem til at holde bare 50 kc fri til os andre, der 
ikke har slet så vigtig trafik at ekspedere.

VK9LA, der er meget aktiv på SSB omkring 
14290 Kc ved 13—14 z tiden, venter i begyndelsen af 
februar en beamantenne til sin station fra Austra
lien. Han har ingen 'QSL-manager. Hans adresse er: 
PO BOX 5, Cocos Island, Australia.

Fra midten af januar har Danny Weil været i luf
ten fra FW8-land, det har ikke endnu været muligt 
at få hans kaldesignal at vide.

På Heard Island er for tiden følgende i luften: 
VK0ML, 0JM, 0VK, de kører fortrinsvis CW på 
3503 Kc og på de harmoniske af denne. De har også 
mulighed for at komme med AM på 14120 Kc.

JA6AK er hver aften fra 22z til 0045z igang mel
lem 3505 og 3508 Kc, hvor han lytter efter europæ
ere, han er hørt her i landet flere gange med tem- 
lig gode signaler, så der skulle være en chance for 
at få fat i ham.

Til påske vil HK1QQ tage til Ambrosius Island, 
det forventes, at der vil blive tale om endnu et nyt 
land, men endnu er der ikke kommet nogen med
delelse om call, eller hvilke frekvenser han agter at 
benytte, men der er jo også god tid endnu.

Knap så god tid er der til, at PY4AS & Co. vil 
forsøge at komme en tur til Trinidad Isl. Der vil 
være flere operatører, og de vil komme i luften 
med CW og SSB fortrinsvis på tyve og lavere bånd. 
Da der er længe mellem skibslejlighederne, kan de 
ikke sige, hvornår de kommer af sted, men ophol
det bliver kun af kort varighed, da de skal hjem 
med det samme skib.

VE3FFW/SU er for tiden meget aktiv med SSB 
i den høje ende af firsmeterbåndet, næsten hver 
aften kommer han igennem med et S9 signal, men 
han kører også med en lille kilowatt og en rhombic 
antenne, og det lader sig jo som bekendt høre.

VQ8IA er igang sent på eftermiddagen på 14 Mc 
med CW, han skulle være let kendelig på grund af 
sin dårlige tone — det er altså ikke alle T5 statio
ner, der ligger bag jerntæppet!

Alle licenser i Algier er indtil videre blevet ind
draget. Man kan derfor gå ud fra, at AL2VX og 
andre lignende stationer er pirater.

WØMLY vil i den anden uge af februar tage til 
KC4-land, altså Navassa Island og ikke Sydpolen.

Det ser ud til, at der nu igen bliver udstedt ama
tørlicenser i Libanon, idet OD5AX med flere i den 
sidste tid er blevet hørt flere gange på tyve meter 
CW.

KH6PD/KG6 vil i de næste 9 måneder være i gang 
fra Marcus Island, normalt lige omkring 14295 Kc 
med SSB. Desværre er forholdene ud til Stillehavet 
ikke de allerbedste lige for tiden, men skulle man 
være heldig at få en QSO, så kan man sende 'QSL 
via W2VCZ sammen med den sædvanlige IRC.

5A3TA, der er i gang fra Libyen på 14 Mc CW, er 
ifølge 3LF en nordmand.

Båndrapporter:
20 meter CW:

OZ1DX: GC2FMV - ZL1HW - ZL1AV plus natur
ligvis W/K.
OZ3LF: PY7YS - KG4AM - OD5AX - ZL1AV -
VK3ARX - 5A3TA - 4X4 - IT1 - SV0WG - UI8AS

- UM8KAA - UA9-0-UH8 plus VE/W/K’s.

20 meter SSB:
OZ1DX: KV4CF - ZL1AV - 5A2TZ - 9M2GV - 
VQ4ET - VE8ML (Ellesmere Island) - YV5ATX - 
5BBN - VS9ACH - W/K’s.

20 meter AM:
DR 1236: OA1NX - EA3 - W/K - F - G - LA - SM. 
Det var alt, hvad vi kunne finde frem denne 

gang.
Best DX es 73 de OZ7BQlJoe.

Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Jule- og nytårstesten den 30. december var præ
get af god deltagelse. Der indkom 56 logs og 5 
checklogs. 15 OZ-stationer og 8 SM7-stationer und
lod at indsende logs. Lægges hertil de udenlandske 
stationer, der blev wkd af de „egentlige'1 deltagere, 
når vi op på et samlet antal af 95 stationer.

Kun 4 af de indsendte logs indeholdt' resultater 
på 70 cm.

Vore nye testregler har givetvis betydet en stor 
lettelse for pointsudregningen og -sammentællin
gen, og navnlig har de været til ligefrem velsig
nelse for testkomiteen, hvis arbejde derved er ble
vet betydeligt forenklet.

Det ser ud til, at deltagerne har været tilfredse 
med systemet, idet kun 3 (tre) af de indsendte logs 
har indeholdt kritiske bemærkninger.

OZ5AB ønsker 1 point pr. km. Han finder dette 
system mere enkelt og mener, at det nuværende 
ikke giver lyst til konkurrence, idet det for en 
københavners vedkommende er ret ligegyldigt, om 
det drejer sig om en lokal station eller en SM.

OZ7R skriver: „Meget dårlig testberegning. Enten 
1 point pr. QSO eller efter kilometertal. Det er 
mere retfærdigt".

OZ9OR foretrækker 1 point pr. kilometer; dette 
er altid retfærdigt. Han fordømmer det i juletesten 
anvendte pointsberegningssystem i stærke ord, men 
undlader dog at sige, hvorfor han ikke kan lide 
det. 9OR mener i øvrigt, at mange deler hans op
fattelse.

Her skal det bemærkes, at bestyrelserne for UK7 
og 2-meter klubben har valgt det netop indførte 
beregningssystem for at imødegå de fremsatte øn
sker i videst muligt omfang. Vi vil til enhver tid 
tage hensyn til flertallets ønsker. Når vi nu om 
kort tid skal indsende logs for marts-testen, husk 
så at tilføje jeres kommentarer til pointsberegnings
systemet og skriv samtidig, hvad I ønsker i stedet 
for. Så er UK7 orienteret. Og gør det samme, når 
I indsender logs for testen i juli. Så ved 2-meter 
klubben besked. Og så bliver sagen bragt i orden 
ved det næste fælles bestyrelsesmøde.

Her er resultatlisten:

Nr. Points Call 70 cm
1 76 OZ9OR
2 61 OZ5AB
3 58 OZ5MK
4 58 SM7BE X
5 45 OZ8EDR
6 43 OZ8SOR
7 42 OZ9BS X
8 39 OZ8OS
9 39 OZ3M

10 38 SM5BSZ
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11 38 OZ7HJ
12 36 OZ7LX
13 35 OZ6OL
14 34 SM7DSC
15 34 SM7DLC
16 33 SM7CJZ
17 33 SM7BOR
18 33 OZ9BT
19 33 OZ2ME
20 31 OZ8ME
21 30 OZ7OU
22 29 OZ7R
23 29 OZ3JN
24 29 OZ5NA
25 28 OZ8HV
26 27 OZ9FR
27 26 OZ9AC
28 25 OZ6WJ
29 24 OZ8BO
30 23 OZ9KY
31 22 SM5WW/5
32 21 SM7XV
33 20 OZ4FO
34 20 OZ7JN
35 19 OZ9AD
36 16 OZ3VO
37 15 OZ8UX
38 14 OZ3FYN
39 13 OZ7HZ
40 13 OZ6AF
41 13 OZ9EO
42 12 OZ1KV
43 12 OZ2MI
44 12 OZ7DX
45 12 OZ9TS
46 12 SM4CDO
47 11 OZ9HU
48 9 OZ1KZ
49 9 SM7CCZ
50 5 OZ1PX
51 5 OZ9JL
52 4 OZ4SJ
53 4 OZ9HV
54 3 OZ5HW
55 3 OZ8IN
56 1 OZ2JT

Nr. Km X QSO Nr. 1 point pr. km Km ialt
1 OZ9OR 1 OZ9OR 2520
2 OZ5AB 2 OZ5MK 2215
3 SM7BE 3 OZ5AB 2170
4 OZ5MK 4 SM7BE 2115
5 OZ8SOR 5 OZ8EDR 1725
6 OZ8EDR 6 OZ8SOR 1600

Marts-testen 1963.
Lørdag den 2. marts og søndag den 3. marts ind

byder UK7 til nordisk VHF-test efter nedenstående 
regler:

Perioder:
2. marts kl. 20,00—24,00 GMT.
3. marts kl. 06,00—10,00 GMT.

Deltagere:
Alle licenserede amatører i Danmark, Norge, Fin

land og Sverige kan deltage i testen. QSO med 
stationer uden for nævnte lande tæller med, men 
sådanne stationer kan ikke selv deltage i konkur
rencen.

Bånd:
144 og 432 Mc/s. Hver station kan under testen 

kontaktes 1 gang på 144 Mc/s og 1 gang på 432 Mc/s, 
og begge kontakter medregnes. Krydsbånds-QSO er 
ikke tilladt.
Bølgetyper:

Samtlige bølgetyper der er tilladt i de pågældende 
lande, kan anvendes.
Koder:

Under hver QSO skal der udveksles koder af ty
pen 599015 GP26c. Koden betyder, at modstationen 
høres RST 599, at det er afsenderens QSO nr. 15, og 
at positionen er GP26c ifølge QRA-Locator-syste- 
met.

Positionsangivelsen er absolut nødvendig. 

Pointsberegning:
Km 144 Mc/s 432 Mc/s

0— 50 1 point 3 points
50—100 2 points 6 —

100—150 3 — 9 —
150—250 4 — 12 —
250—400 5 — 15 —
400—600 6 — 18 —
600— 7 — 21 —

Checklogs fra OZ2AF, OZ5HF, OZ6KM, OZ7ZN, 
OZ8KN.

Manglende logs:
OZ: 1GG, 2RD, 2HS, 4N, 5HV, 5DE, 5MT, 5KG, 

6HV, 6PB, 6RL, 6SI, 8JV, 8TW, 9SW.
SM7: BCX, BOZ, BSN, BRA, BZX, CNZ CWO, 

ZN.

NB. Hvor flere deltagere har samme pointstal, 
bestemmes rækkefølgen efter kilometerantallet 
(„1 point pr. kilometer").

OZ7BR har regnet ud, hvordan rækkefølgen bli
ver ved anvendelse af to andre systemer, nemlig 
km X 'QSO og 1 point pr. km.

Det er ikke tilladt at skifte (QTH under testen. 
Loggen skal indeholde tydelig angivelse af egen 
test-QTH og dens beliggenhed i forhold til nærme
ste almindeligt kendte sted eller steder.

Testloggen
skal indeholde følgende rubrikker fra venstre til 
højre: Dato, tid, bånd, modstation, afsendt kode, 
modtagen kode, distance i km, samt en tom rubrik 
til testkomiteens bemærkninger.

QSO, som ikke er opført med samtlige nævnte 
oplysninger, vil ikke blive godkendt. Loggen skal 
skrives på standard logblade for tester eller ma- 
skinskrives i formatet A4.

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

SM7BE, Åke Lindvall,
Trastvågen 9,
LUND,
Sverige.

Den skal være poststemplet senest 15. marts 1963. 
Testen er fastsat til de af region I anbefalede 

datoer, og der skulle derfor være gode udsigter 
til DX.

OH3VHF på 144.909 Mc/s
er nu i gang daglig fra 06,00 til 24,00 GMT. Udsen
delsen består af: lang streg — kaldesignalet — lang
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streg, gentaget 3 gange i hver af efterfølgende ret
ninger: NV — V — SV — SE — E — NE. En hel 
omgang varer ca. 4 minutter (ca. 40 sek. i hver ret
ning). Input er 90 watt på en QQE 06/40. Antennen 
består af 6 særskilte 4 over 4 Yagi beams, der efter 
tur tilsluttes senderen af en koaksialvælger. Sam
let antennehøjde over havet er ca. 215 meter. QTH: 
Ylöjärvi nær Tammerfors, SRAL vil være meget 
glad for at modtage rapporter — 100 °/o QSL! Rap
porter sendes til SRAL, P. O. Box 306, Helsinki, 
Finland.

Jugoslavisk VHF test 6.—7. april 1963.
1. Deltagelse. Enhver licenseret amatør kan del

tage på betingelse af, at han overholder nedennæv- 
te regler.

2. Tidspunkt. Testen begynder 6. april kl. 18,00 
GMT og slutter den 7. april 1963 kl. 18,00 GMT.

Der er 2 perioder på hver 12 timer, som følger:
Første periode: 6. april 18,00 GMT til 7 april 

06,00 GMT.
Anden periode: 7. april 06,00 GMT til 18,00 GMT.

3. Bånd: 144 Mc/s og 435 Mc/s.

4. QTH: Der må ikke skiftes QTH under testen.

5. Kode: Under hver QSO udveksles der en kode 
bestående af 3 løbenumre begyndende med 001.

6. Tilladte kontakter. Under hver testperiode er 
det kun tilladt at kontakte en given modstation een 
gang. Det vil sige, at man under hele testen har 
lov til at kontakte samme station 2 gange på enten 
2 meter eller 70 cm, medens man kan opnå 4 kon
takter, hvis disse er fordelt på de to bånd.

7. Bølgetyper: A1, A2, A3.

8. Pointsberegning: Der gives points for hver 
fuldført kontakt med såvel indenlandske som uden
landske stationer. Kontakter på 144 Mc/s båndet be
regnes med 1 point pr. km. Kontakter på 435 Mc/s 
båndet beregnes med 5 points pr. km. Lokale kon
takter på 144 Mc/s beregnes med 2 points og på 435 
Mc/s med 10 points.

Det samlede antal points beregnes som summen 
af de på begge bånd opnåede pointstal multipliceret 
med antallet af bånd wkd under testen.

9. Logs. Logs skal indsendes senest 10 dage efter 
testens afslutning og skal indeholde følgende rubrik
ker i rækkefølge som nævnt: Number, date, time 
(GMT), station contacted, RST sent, RST received, 
QRG, QTH by 'QRA Locator, QRB, points claimed.

Til sidst skrives loggen under med tilføjelse af 
nøjagtig adresse tillige med erklæringen: “I have 
operated my station in accordance with my license 
and the spirit af this contest“.

10. Certifikater. De første 5 placerede stationer i 
hvert land vil modtage særlige certifikater, og alle 
andre deltagere, der har indsendt log, vil få med
delelse om konkurrencens resultater. Logs skal ind
sendes direkte til arrangøren i eet eksemplar til 
følgende adresse:

U. O. S. S. T. V. for SRKB Contest 
Belgrade, Dimitrija Tucovica 28a, 
Yugoslavia.

2-meter klubbens møde onsdag den 23. januar.
Ingeniør Peters fra Semier & Matthiassen fortalte 

interessant og levende om den specielle glæde ved 
at „bygge med byggesæt", der sammenfattende kan 
beskrives således: Man sparer tid og ærgelser; man

er sikker på at nå dét ønskede resultat; og det fær
dige produkt ser virkelig „færdigt" ud og vil blive 
tolereret hvorsomhelst i stuen af husets frue. De 
færdigbyggede sæt, der demonstreredes, var for
skellige måleinstrumenter: Rørvoltmeter, målesen
der, gitterdykmeter — desuden den mindste stør
relse i amatørmodtager til båndene 10—80 meter, 
samt endelig en lille fiks transceiver til 2 meter 
båndet, bestående af en krystalstyret sender og en 
superregenerativ modtager med et effektivt HF- 
trin.

Demonstrationen efterfulgtes af en lige så livlig 
som langvarig diskussion, og det blev sent, inden 
vi gik hver til sit.

2 meter klubbens februar-møde
afholdes onsdag den 27. februar kl. 20,00 i lokalet 
på Sonofon Radiofabrik. Vi skal drøfte et så betyd
ningsfuldt emne som 2 meter klubbens fremtidige 
lokaleforhold.

OZ4KO sender en hilsen
fra sin nye QTH i Toftlund i Sønderjylland, hvorfra 
han håber at komme i gang i løbet af foråret, så 
snart flytningen, som foregår i flere tempi, er tilen
debragt.

Vi har savnet dig på båndet og glæder os til at 
høre din stemme igen!

Mogens Kunst, OZ5MK,
Møllekrogen 11. Kgs. Lyngby, tlf. (01) 87 35 82.

Uanbringelige QSL’s.
KV4CF — wkd 22.11. 1962 — 14 mc. Fone 
LXDX — wkd 227. 1961 — 7 mc. CW.
UA9KSA — wkd 7.12, 1962 — 14 mc. CW.
UF6AU — wkd 5.10. 1962 — 14 mc. CW.
W3YP — wkd 18.2. 1962 — 14 mc. CW.
W6JTA — wkd 21.7. 1962 — 14 mc. CW.
5B4CY — wkd 1.1. 1963 — 21. mc. ? (RST mangler). 
Hvem savner kort for disse forbindelser?

Vy 73 OZ6HS.

Hjælp kassereren!
Nu skulle alle helårsbetalende medlemmer have 

modtaget et girokort til indbetaling af kontingent 
for 1963—64. Tag venligt imod det gule kort — og 
ekspedér det snarest, så det ikke bliver glemt. 
Mange bruger at girere kontingentbeløbet til EDR’s 
postkonto (221 16), hvilket også er udmærket, men 
altfor mange glemmer at skrive medlemsnummer 
på kuponen, og dette giver kassereren et større 
efterforskningsarbejde og især, når den på giro
kortets kupon trykte afsenderadresse ikke svarer til 
den adresse, som EDR har i sit kartotek.

Hvert år er der medlemmer, som af en eller anden 
grund ønsker at udtræde af foreningen, men glem
mer at „melde fra“ i rette tid eller bare ræsonne
rer: „betaler jeg ikke mit kontingent, bliver jeg 
vel slettet". Ønsker man ikke at fortsætte som 
medlem, vil jeg mene, at det hører til „god tone" 
at meddele dette til kassereren i god tid, hvilket vil 
sige inden den 15. marts 1963. Herved spares EDR 
for et ikke ringe beløb i spildt porto og kassereren 
for flere timers ekstra skrivearbejde.

Hjælp kassereren — tak!
Med venlig hilsen

Emil Frederiksen, OZ3FM.
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FRA AFDELINGERNE

sundsvej 123, under- 
1 lokalerne Frederiks- 
hver mandag kl. 20,00 

Afd. holder møde 
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 d. 7. januar.

Denne aften havde vi demonstration af 2 m grej. 
En virkelig vellykket aften, OZ2ME, 8OS, 4FO, 2AF 
og OZ9AC havde deres grej med, afdelingen havde 
sat en ringdipol op på cafeteriataget. Det frøs 12 
grader, men det lykkedes at få den anbragt. Denne 
aften kom OZ5EDR i luften for første gang fra de 
nye lokaler, ganske vist ved hjælp af 2HE og 80S’ 
sendere, men det lykkedes fuldt ud, da vi havde 
forbindelse med OZ9OR i Fensmark samt OZ5NA 
og 5AB lokalt, som kuriosum kan nævnes, at 8OS 
sender kun havde stavantenne, der på grund af 
lokalernes beliggenhed var ca. 3 m1 under jord
overfladen, men alt gik godt. Mange var mødt op 
for at se 2 m grejet demonstreret, og de fire 2 m 
folk fortalte om deres problemer, og måden de 
havde bygget modtagere og sendere på, 9AC for
talte om mulighederne på 70 cm. 75 var mødt op 
denne aften. OZ2ME og 4FO er nu gået i gang med 
at bygge afdelingens sender, 4AO og Mogens laver 
kasserne m. v.

Mandag d. 14. januar.
Det var en klubaften, men OZ5PB havde taget 

sin Geloso VFO med for at fortælle om de foran
dringer, han havde lavet på den og om sin Con- 
trolled Carrier modulation. 5PB viste på tavlen, 
hvad man her især skulle passe på. Vi opfordrer 
alle, som har noget grej at vise frem, at komme 
med det på disse klubaftener, hvor der altid møder 
mange op, selv om vi ikke i forvejen ved, hvad der 
kommer.

Mandag d. 21. januar.
Denne aften havde OZ’s tekniske redaktør OZ7AQ 

tilrettelagt en aften med besvarelse af problemer 
vedrørende transistorer. Der var indkommet nogle 
spørgsmål fra medlemmerne, de blev gennemgået 
af 7AQ, som her kunne give alle tilhørerne, ialt 68, 
nogle gode råd og vink.

Husk medlemskortet, det skal på forlangende 
vises.

Programmet.
Mandag d. 18. februar.

Denne aften håber vi at kunne formå een af vore 
gode gamle amatører til at komme og fortælle om 
den gang, da man måtte lave alt selv, endog mod
stande og deslige. Men herom se opslagstavlen i 
lokalerne. Det er i øjeblikket meget svært at få 
foredragsholdere. Vi beder de amatører, der kunne 
tænke sig at fortælle os om et teknisk problem

eller om grej, der er blevet lavet fornylig, sætte sig 
i forbindelse med en af bestyrelsen eller ringe til 
formanden OZ5RO, tlf OR 7425.

Mandag d. 4. marts.
Klubaften. Hvis det er muligt, vil vi denne aften 

få en af mændene bag rumlytteposten i Rude skov 
til at fortælle os om stationen deroppe. Nærmere 
vil blive bekendtgjort på tavlen i mødelokalet sna
rest muligt.

Mandag d. 18. marts.
Denne aften vil alle, som kunne tænke sig at del

tage i afdelingens rævejagter, kunne få indsigt i 
rævejægernes „paradis'”. OZ9HS, Thygesen og alle 
de andre kendte fra jagterne vil komme og for
tælle om årets påtænkte rævejagter. Der vil blive 
vist en film', som vi har fået overladt af OZ7T, om 
rævejagt i 1936, den er morsom at se i året 1963.

Mandag d. 1. april.
Denne aften vil vi igen afholde auktion, men det 

bliver større grej og efter en ny auktionsmetode, 
afdelingens salær bliver sat op til 15 %, og der 
skal betales 50 øre for at deltage i auktionen, såvel 
for køber som sælger, disse penge samt de penge 
vi får ind, når et medlem har glemt medlemskortet, 
vil blive brugt til indkøb af en dublikator, som 
afdelingen for god brug for, når afdelingens b l a d  
skal laves.
Mandag d. 8. april.

Klubaften. Men husk, som nævnt andet sted, at 
komme med dit grej og vis, hvad du har lavet.

Jørgen Råbe, sekretær.

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

Su 2991.
Mødeaften: Torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17. 

Siden sidst:
Desværre intet nyt! Det har jo været jul, og kul

den bruger vi også som en slags undskyldning.
Generalforsamlingen nærmer sig, og på et besty

relsesmøde blev det vedtaget at henstille til de få 
trofaste: Tøm rodekasserne og lad det gå på en 
auktion til fordel for Amagerafdelingen! Vi skal 
have rettet økonomien op.

Vi sender også et S O S til medlemmerne:
— Hvor er i henne —- alle I, der var med til at 

sætte barnet Amagerafdelingen til verden? Kan I 
nøjes med som alimentanter at lade barnet skøtte 
sig selv og måske endda synes, at en postanvisning 
er rigelig plaster på samvittigheden?

Hvad vi trænger til er først og fremmest, at vi 
ser mange i afdelingen. Kom til møderne, hvis I 
stadig er amatører. Ikke blot den enkelte gang, 
som giver os en falsk optimisme men et tomt loka
le, når vi drister os til at arrangere et eller andet. 
Det er ikke nogen undskyldning — at I ikke kom
mer, fordi der intet sker. Det er jo den onde cir
kel, der begyndte med jeres udebliven.

Kom til generalforsamlingen med forslag og vælg 
en handlekraftig bestyrelse. Den gamle er ved at 
være træt — også træt af kun at kunne snakke om 
dengang, der var amatører til. — Dengang Ama
gerafdelingen var en så levende eksponent for EDR.

Hvis I ikke kan eller vil, lov os da, at I vil kom
me til Amagerafdelingens begravelse. Det varer 
måske ikke så længe.

Det vil blive en passende lejlighed til at erkende, 
at alderen har slidt hårdt på den friske charme, der 
kendetegner jeres ungdom. Men samtidig vil I må
ske råbe et stilfærdigt hurra for EDR.
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Program:
21. februar. Auktion til fordel for Amager afd.
28. februar: Generalforsamling.
7. marts: Klubaften.
14. marts: Stiftelsesfest. Tilmelding 8 dage før til 

Su 2991 og Am 3812 v.
21. marts: Klubaften.

Vy 73 1CC.

BORNHOLM
Formand: OZ4HF, Frans Hermansen, Birgersvej 3,
Åkirkeby.
Kasserer: OZ4EM, Niels Dahlbæk Nielsen, Bakke

huset, Tingsted pr. Rønne.
Sekretær: OZ40P, O. E. Pedersen, Nylars pr. Kjøl

lergård.
OZ4FF, Karsten Tranberg, Margrethevej, Rønne.
8643, Finn Bødtger, GI. Postvej, Nexø.
Ved afdelingens generalforsamlinger på „Industri

en" i Rønne 21. november og 13. december 1962 valg
tes ovennævnte bestyrelse. Som bestyrelsessupple
anter valgtes OZ4HO og OZ4IM, og som revisor gen
valgtes DR 357, H. K. Andersen, Rønne, med OZ4PM, 
Østermarie, som suppleant.

Man blev enige om at starte en studiekreds, og 
4IM fik et begejstret bifald, da han oplyste, at afde
lingen kunne disponere over et velegnet lokale på 
Bornholms amtsbibliotek i Rønne hver tirsdag aften. 
Takket være de mange nye medlemmer har tilslut
ningen til de nu afholdte mødeaftener været særde
les god. Af afdelingens 28 medlemmer har mere end 
halvdelen meldt sig til det tekniske kursus, som 
ledes af OZ4IM. Som grundbog benyttes „Vejen til 
sendetilladelsen", da flere af de unge ønsker at gå 
op til teknisk prøve i foråret. Også et morsekursus 
er kommet godt i gang, ledet af OZ4FF.

Den 29. januar indledtes en serie foredrag af 
O.Z4LP, denne gang behandledes modtagerkonstruk
tioner. Tak, LP, det lover godt for fremtidige møde
aftener.

Ved sidste generalforsamling vedtoges et par æn
dringer til vedtægterne. Bl. a. fastsattes medlems
kontingentet til kr. 12 helårligt. Så snart ændrin
gerne er godkendt af hovedbestyrelsen, vil et eksem
plar af vedtægterne blive tilsendt samtlige medlem
mer sammen med vort lille blad „Kontakt". Sv. Aage 
Koefoed, som allerede har leveret tekniske artikler 
til de to første numre af bladet, har også lovet os 
et VHF-foredrag i vinter.

Husk: Mødeaften hver tirsdag kl. 19,45 på amts
biblioteket. Alle er velkomne.

Vel mødt næste tirsdag.
Vy 73 de 4HF.

KOLDING
Formand: O.Z2JA, Løvert, Kastaniealle 31, tlf. 2710.
Kasserer: OZ8EV, Wæver, Nellikevej 44, tlf. 4453.
Sekretær: OZ3RQ, Rasmussen, Ristoft 4, tlf. 1083.
Vi afholdt møde den 21. januar på Borgerkroen, 

der var mødt 22 medlemmer, bl. a. fra Bække, Vejen, 
Vamdrup, Ødis og Dons. Det annoncerede foredrag 
om transistorer måtte desværre udsættets på grund 
af foredragsholderens forfald, og i stedet fortalte 
6PX om ESB, Det var en hyggelig og interessant 
aften, og vi håber, at endnu flere af vore medlem
mer vil slutte op om vore fremtidige møder.

Vi mødes igen den 22. februar på Borgerkroen 
kl. 20, hvor vi har formået 9R til at holde foredrag 
om transistorer og transistoromformere. Med hen
syn til den meget omtalte jubilæumsfest har vi på 
grund af de vrede vejrguder besluttet at udsætte den 
til lørdag den 30. marts. Festen vil blive holdt i

Bramdrup Skovkro, hvor vi starter kl. 19 med en 
lille fælles spisning bestående af den berømte kolde 
anretning med små lune retter til kr. 8,50 excl. div. 
drikkevarer (P2000 + P35). Efter spisningen vil der 
blive lejlighed til en svingom med XYL, som selv
følgelig skal med.

Reservér dagen allerede nu og m'ød op.
Tilmeldelse modtages gerne af hensyn til værten 

ved henvendelse til bestyrelsen.
På gensyn 22. februar og 30. marts.

Vy 73 de 3RQ.

HADERSLEV
Den 31. januar havde vi besøg af OZ5WK og 

OZ8JV fra Åbenrå, som holdt foredrag om ræve
jagt og demonstrerede grej dertil. Det var en vel
lykket aften, og foredraget vil uden tvivl have an
sporet en del til at gå i gang med at bygge ræve
modtager, så de kan deltage i sommerens jagter.

Efter foredraget oplyste OZ2JT, at der var mu
lighed for at få et klublokale på Ribe Landevej. 
Der er dog endnu enkelte ting, som skal ordnes, så 
nærmere enkeltheder om lokalet vil blive oplyst 
medlemmerne ved en klubaften.

Program:
Hver mandag kl. 20: Morsekursus.
Onsdag den 27. februar kl. 20: Teknisk kursus.
Torsdag den 21. februar kl. 20: Klubaften. OZ2JT 

fortæller om radar.
Klublokale på Teknisk Skole, Lembckesvej 1.

Vy 73 de OZ8KY.

HOLBÆK
Vort februarmøde bliver af hensyn til lokalerne, 

som vi ikke kan få før, flyttet til den 9. marts (lør
dag) kl. 20,00 på Klosterskolen lige ved Set. Nico- 
laikirken.

Vi får besøg af OZ2AF, der vil demonstrere sit 
70 cm og 2 m grej. Vi må se at få lidt gang i VHF 
arbejdet hernede. 2AF er jo en kendt mand på 
VHF båndene, så der bliver noget at se og høre. 
Desuden kommer der udenbys gæster den aften, 
bl. a. en del amatører fra Roskilde og omegn. Vi 
vil gerne invitere alle, der er interesseret, men 
vær rar at skrive eller ringe først, helst i god tid, 
af hensyn til kaffen.

Og så regner vi med, at alle medlemmerne mø
der op.

Vel mødt til en af de store aftener.
Vy 73 de 705 .

Tlf. Holbæk 1483 efter kl. 18,00.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sundvej 79, 

tlf. 2 18 54.
Næstformand: O.Z9SH, Søren Hansen, Kragsvej 49, 

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

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

naden 38.
OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromenaden 46. 

Siden sidst:
Vi har^haft den fornøjelse, at morseaftenen ved 

5GM har båret frugt, 5 elever har bestået prøven, 
og flere er godt på vej. Torsdag den 17. januar var 
ca. 30 mødt til foredraget om radiofoni stereo.

Det faste program.
Mandag kl. 20,15: Teknisk kursus.
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Tirsdag kl. 20,15: Byggealten for begyndere.
Onsdag kl. 20,15: Morsekursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggealten for seniorer.
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.

Månedens arrangement:
Fastelavnsfest lørdag den 23. februar kl. 19,00, vi 

byder på levende musik, smørrebrød og sildemad
der, pris pr. person kl. 6,00. Alle er velkomne. Til
meldelse må ske til Maleren eller 9NK, tlf. 2 47 01, 
senest torsdag den 14. februar.

Månedens arrangement, marts:
AUKTION torsdag den 21. marts kl. 20,15.

Vy 73 9ER.

LOLLAND-FALSTER
Vi mødes hos 3VH, Vestergade 25, Maribo, onsdag 

den 27. februar kl. 19,30.
Vy 73 B. K. Løkke.

NYBORG
Formgnd: QZ4WR, John Hansen, Møllervænget 3. 
Kasserer: OZ6OP, Erik Hansen, Svanedamsgade 

16, tlf. 1660.
Sekretær: OZ2RT, Rob. Thomsen, Møllervej 25. 
Lokale: Møllervænget 3.

Program for februar—marts:
Torsdag d. 21. februar: Som sædvanlig.
Torsdag d. 28. februar: Foredrag om SSB med 

m'ere ved OZ3Y. Amatørkammerater fra nabobyerne 
er velkomne. Vi møder kl. 19,30.

Torsdag d. 7. marts: Som sædvanlig.
Torsdag d. 14. marts: Hyggeaften. En lille pakke 

a kr. 2,00 medbringes, hvem har et morsomt ind
slag? Det bedste belønnes med en præmie.

Vy 73 de OZ2RT.

ODENSE
Som indledning til årets foredragsrække var 

Odense afdelingen af Naturvidenskabeligt Selskab 
for Fyns Stift indbudt til at overvære professor 
Asger Nielsens foredrag om nyere principper for 
elektronisk forstærkning. Foredraget blev afholdt 
på Odense katedralskole og havde samlet inter
esserede fra næsten hele landet. Selve foredraget 
omhandlede parametriske forstærkere, maser-for- 
stærkere samt klystroner, og ørene skulle holdes 
stive for at følge med i det ret videnskabelige 
foredrag.

Torsdag den 31. januar trodsede OZ9AC kulde og 
sne og kom hertil og gav os en aften, der sent vil 
blive glemt. 9AC’s foredrag om 70 cm teknik havde 
samlet de fleste VHF interesserede medlemmer 
(ca. 20), og de gik alle hjem med posen fuld af gode 
fiduser, der sikkert snart giver sig udslag i livlig 
70 cm aktivitet fra Odense. 9AC havde medbragt en 
masse grej, deriblandt må særlig fremhæves en 
fuldtransistoriseret converter til 70 cm!! Diagram
mer til 70 cm på en 8 meter lang rulle papir hører 
vist til sjældenhederne, men en sådan hørte med 
til foredraget, og den blev foræret Odense afd. 
Lad os håbe, den vil blive studeret flittigt. Det var 
en meget interessant aften.

Det skal lige påmindes, at OZ8LD demonstrerer 
sin fase-ESB sender torsdag den 28. februar kl. 20,00 
samt giver en teoretisk gennemgang af ESB teknik
ken.

Bygge- og diskussionsaften afholdes hver man
dag kl. 19,00.

Vy 73 de 2RH.

SILKEBORG
Klublokale: I kælderen under „Lunden".
Formand. OZ7OF, J. Hansen, Vestergade 161, 

tlf. 481.
Kasserer: OZ7OG, O. Godsk, Laven st.
Sekretær: OZ7YH, F. Hoffmann, Borgergade 75, 

tlf. 1108.

Fast program:
Onsdag kl. 19,30: Morsekursus.
Fredag kl. 19,30: Byggeaften og teknisk stof.

Siden sidst
er der sket en hel del i afdelingen. Vi har fået morse
kursus lagt i faste rammer samt startet byggeaften, 
hvor vi foreløbig har 13 rævemodtagere under byg
ning. Vi er også næsten færdige med vor nye ræve
sender, så vi håber snart at kunne invitere til ræve
jagt i Silkeborg.

Vy 73 de 7YH.

ÅBENRÅ
Efter afslutning af mødeaftenerne „Alt om 2 m 

grej“ har vi, på grund af stor interesse, fra og med 
torsdag den 7. februar startet et teoretisk kursus 
for opnåelse af sendetilladelse. Som lærebog bliver 
brugt EDR’s „Vejen til sendetilladelsen". Kurserne 
vil blive ledet af OZ8JV og OZ5WK og afholdes 
hver torsdag kl. 19,30, bemærk venligst pre.

Torsdag d. 7. marts afholdes ordinær generalfor
samling med dagsorden ifølge lovene.

Lørdag d. 9. marts afholdes den årligt tilbage
vendende stiftelsesfest. Nærmere angående festen 
vil blive bekendtgjort ved møderne.

NB. Har I begyndt at tænke på rævejagtsudsty
ret boys, det er ikke spor for tidligt!

På gensyn den 21. og 28. februar, 14. marts til 
kursus og 7. marts til generalforsamling, det hele 
foregår som sædvanlig på Ungdomshjemmet.

Vy 73 5WK.

TØNDER
Formand. OZ7MG, Frilandsvej 13.
Ja, så er afdelingen begyndt igen efter juleferien, 

eller rettere sagt juletravlheden.
Ved et møde den 16. januar 1963 på vort sam

lingssted efter rævejagterne, der i denne kolde vin
tertid er lagt lidt på hylden, blev det vedtaget at 
fortsætte arbejdet.

Da der er erhvervet en del nye medlemmer, er 
der under ledelse af OZ8CV startet et morsekursus 
hver tirsdag aften kl. 19,30 hos en af de nye delta
gere, Bent S. Petersen, Bargumsvej 6.

Endvidere er der startet et teknisk kursus hver 
torsdag aften kl. 19,30 i vort klublokale, kælderen 
på Ribelandsvej 30, under ledelse af et af de nye 
medlemmer, sergent Leif Christiansen, f. t. kaser
nen, Tønder. Deltagerantallet er henholdsvis 6 og 7.

Rævejagternes start vil blive bekendtgjort i OZ.
Vy 73 de OZ2CF.

RANDERS
Nu er vi omsider blevet færdige med den opfrisk

ning, som lokalet så længe har trængt til, og vi har 
holdt åben siden 1. februar, men det er jo ikke 
fordi vi kan prale af, at der er stor tilslutning til 
møderne. Det ville egentlig være dejligt, om der 
kom nogle flere af de gamle hams, så de nye med
lemmer havde en chance for at lære dem at kende 
og få lidt hjælp til at klare de problemer, de har.

Vi glæder os til at se jer i de pæne omgivelser, 
vi nu har fået.

Vel mødt på onsdag. Vy 73 bestyrelsen.
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Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. febr. 1963.
Medl. DR- 

nr. nr.
8391 1234 Ole Thorsen, Ny Østergade 18, Rønne.
8388 1235 Einar Lagerstorff, Kirsebærhaven 51, 

Valby.
8370 1236 Flemming Nielsen, Liden Kirstensvej 11, 

Roskilde.
8437 1237 V. Skydsgaard, Hammersvej 9, Fredens

borg.
8419 1239 Willy Helge Andersen, Dalby st., Fyn.
7714 1238 J. N. Nielsen, Ørstedsvej 9, Bækkelund, 

Horsens.
8490 1240 Jørgen Fischer Nilsson, Ved Andebakken 

8, København.
8507 1241 Leif Borgen Hansen, Vinkelallé 20, Tilsted. 
7479 1242 Claus Nielsen, Porsevej 2, Holstebro.
8566 1243 Ole Fredsgaard, Hold 331, R-40, FLKS, 

Ballerup.
8577 1244 Erwin Kluge, Amagergade 1 C, Kbhvn. 
8523 1245 Bo Fegum, Worsaaesvej 24, København. 
8637 1246 Hans Erik Solberg, Barthsgade 1, Aarhus N. 
8167 1247 Hans Bøje Jensen, Sorø Akademi, Sorø. 
8625 1248 Poul-Erik Karlshøj, Sorø Akademi, Sorø. 
8421 1249 E. Holm, C. F. Riehsvej 25, Frederiksberg. 
8519 1252 Jørgen Gertsen Rasmussen, Tranebærvej 

14, Brabrand.
8535 1253 Per Mosegaard Andersen, pr. Aunslev, Fyn. 
8624 1254 C. Stubbe Østergaard, Sorø Akademi, Sorø.
8663 1250 Steen T. Christensen, Uvelse pr. Slagerup.
8664 1251 Einar Christophersen, Vestmanna,

Færøerne.
8661 1255 Ole Bendt Hansen, Edithsvej 10, Glostrup. 
8697 1256 Aksel Lange, Engvej 9, Odense.
8701 1257 Poul-Erik Skov, Haraidsgade 37, Herning. 
8708 1258 Leif Dragsbæk Madsen, Haraidsgade 34, 

Herning.
8557 1259 Preben B. Thomsen, Hjejlevej 18, Nyborg.

NYE MEDLEMMER

8702 Torben Løvenhøj, Nørretorv 12, Silkeborg.
8703 K. Nielsen, Østerbrogade 782, København Ø.
8704 Niels L. Christensen, P. Sabroesallé 6, Brande.
8705 Knud Christensen, Ny Kærvej 5, Nørresundby.
8706 E. B. Jensen, S. N. T. S., Frederiksdal, Grøn

land.
8707 H. Vestergård Nielsen, Mejrup Kirkeby, Hol

stebro.
8708 Leif Dragsbæk Madsen, Haraidsgade 341, Her

ning.
8709 Viggo Nielsen, Hammelvej, Låsby.
8710 Kjeld Aagaard, Felsted.
8711 Bjarne Rasmussen, Tordenskjoldsgade 141, 

Aarhus N.
8712 Jørgen Larsen, Snevre Bjergby, Hjørring.
8713 Tom L. Eriksen, Katedralvej 39, Stege.
8714 N. Christian Sandberg, Ennasvej 14, Skalborg.
8715 Jørgen Frøhlich, Rosengårdsvej 12, Virum.
8716 Leif Anthonsen, Møllevej 5, Give.
8717 Ole Malmbak, „Klosterlund", Engesvang.
8718 Jørn G. Jensen, KFUM, Nygade 25, Silkeborg.
8719 Palle Nielsen, Humlebækgade 133, Køben

havn N.

8720 Jens Nielsen, Thorsgade 13, Silkeborg.
8721 H. J. Jeppesen, Karlby skole, Hornslet.
8722 Erik Skovgaard, Hvidovrevej 350, Hvidovre.
8723 MG 536500 E. Jensen, TGKMP/BR, Alme- 

gårds Kaserne, Rønne.
8724 OY1F Erik Danielsen, Vågsheyg, Klaksvik.
8725 Kurt Rask Hansen, S. U. B., Bråskov.
8726 John Petersen, Hellbergsvej 21, Hvidovre.
8727 Svend Aage Dam, Tolne.
8728 Svend Nørrelykke, Trenge, Kegnæs.
8730 E. Holdt, Årøsundvej 75, Haderslev.
8731 Jens Frandsen, Ørum Sønderlyng.
8732 Svend Hansen, Amsterdamvej 11 st., Køben

havn S.
8733 Jan Haugsted, Sirgræsvej 102, Kastrup.
8734 John Larsen, Fælledvej 2, 1., Roskilde.
8735 Frants iLiisberg, GI. Køgelandevej 259 A, 

Hvidovre.
8736 Freddy Pedersen, Klintevej 4, Viborg.
8737 Flemming Hessel Jensen, Dyrehavevej 124, 

Kolding.
8738 N. O. Busk Laursen, Hautmannsvej 81, 

Charlottenlund.
8739 Flemming Aabin, Kochsvej 23 tv., København 

V.
8740 Finn Hansen, Stadilvej 111, Vanløse.
8741 Johannes Andersen, Vestre Skovvej 13, 

Risskov.
8742 OZ1SL Sv. Åge Larsen, Kornvænget 45 st. th., 

Ballerup.
8743 SG Jørgen S. Jensen, Jonstruplejren B 20, 

Ballerup.
8744 Finn Johannesen, Poppelallé 45, Hareskoven, 

Værløse.
8745 Ole Winther, Heisesgade 12, København 0.
8746 Charly Andersen, Dybbøl.
8747 Jørgen R. Christensen, Korsgade 16, 4., 

København N.
8748 Tommy Hansen, Farversmøllevej 321, 

Åbenrå.
8749 J. Gundahl Sørensen, Viborgvej 103 A, 

Århus V.
8750 Christian Ørnskov, Gjerndrup brugsf., Brørup.
8751 Chr. J. Petersen, Stjernevej 14, Gråsten.
8752 J. Hartmann Petersen, Kallerup, Lyngs.
8753 Bent Christensen, Tved Vestermark, Svend

borg.
8754 G. Melchiorsen, Visbergsgade 22, Frederiks

havn.
8755 Børge Andersen, Kongelundsvej 100, 12., 

København S.
8756 Keld Reenberg Hansen, Gødvad Bakke, 

Silkeborg.
8757 Fru Else Lind Hansen, Øster Stillinge, 

Slagelse.

Atter medlem.
2520 OZ6C Arild Hulstrøm, Pileallé 41, Køben

havn F.
4518 OZ5RJ R. Jensen, Rosmosevej 48, Hvidovre.

5525 OZ4JF Jørn E. Funck, Griffenfeldtsgade 20, 
København N.

6191 Tønnes Rasch, Blekingevej 3, Rønne.
7194 OZ6SA Sv. Aa. Petersen, Slotherrensvej 39, 

Vanløse.
8029 Roger L. Pennerup, Sønderlandsgade 73, 

Holstebro.
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tyTH-RUBRIKKEN

1463 Aksel Agergaard, H. P. Oisensvænget 63, 
Tåstrup, ex København N.

2660 OZ7RR, R. Reuter, Kuben 1, Holte, ex Køben
havn N.

2803 OZ5SQ, K. Dwinger, Brodogradiliste, „Ivan 
Cetinic“, Korcula, Jugoslavien, ex Rungsted 
Kyst.

3513 OZ3PQ, I. E. Olsen, Hasselvej 4, Oppe-Sundby, 
Frederikssund, ex Hornbæk.

3600 OZ8BR, B. M. Ravn, Kronborg Ladegårdsvej 
63, Helsingør, ex Nærum.

3617 OZ4FA, H. Chr. Andersen, Gyvelhøj 2, 
Haderslev, lokal.

3804 OZ5MI, Bent Gudmundsen, Bonnesensgade 9, 
Ålborg, ex Nørresundby.

5011 OZ4KO, Oskar Knudsen, c/o Nørby, Sønder
gade, Toftlund, ex Ikast.

5607 OZ8ZB, Erik Nielsen, Skolegade 2, 4. s., Vejle, 
ex Århus N.

5666 OZ3GL, E. Gøtsche Larsen, Skjoldvej 15, Sorø, 
ex Rønne.

6525 OZ1FK, Flemming Jensen, Smedegade 59, vær. 
5, Horsens, lokal.

6534 OZ6AI, H. Asbjørn Jørgensen, Jernbanegade 
17 B, Viborg, ex Grønland.

6574 OZ4FF, K. Tranberg, Margrethevej 22, Rønne, 
lokal.

6615 OZ8PK, P. Kreiberg Jensen, Lundegade 22 b, 
Helsingør, lokal.

6906 OZ6KU, Kurt Ladefoged, Agerlandsvej 10, 
Hjallese, ex Odense.

6956 OZ8RH, K. Ryan Holm, Langelinie 18, Holste
bro, ex soldat.

7015 Helge Jørgensen, Højtoftevej 8, Glostrup, ex 
Valby.

7024 OZ3WB, Børge Winum, Voldgade 18, Horsens, 
lokal.

7158 OZ1ON, Bjarne P. Olesen, Hune, Blokhus, ex 
Pandrup.

7301 L. B. P. Nielsen, GI. Køgevej 806, Vallensbæk, 
Brøndby Strand, ex Risskov.

7413 OZ4IW, J. Jørgen Ipsen, Swedish Mission, 
Asella, Ethiopien, ex Sverige.

7584 Leif R. Christiansen, Sofiendalsvej 12, Haslev, 
lokal.

7841 P. Møller Andersen, Hovedgaden 5, 1. s., Bil
lund, ex Århus C.

7908 E. Thomsen, Teglovnsvej 23, Ringsted, ex 
soldat.

7937 OZ1SR, SG H. S. Rasmussen, BATG/KMP, 
Langelandsgades kaserne, Århus C, ex Køben
havn Ø.

7963 A. Krogh Jørgensen, Himmelevvej 6, Roskilde, 
ex København V.

7976 S. Vinter Kristensen, Riishøjvej 29, 2. s. th., 
Ålborg, lokal.

8043 Carl Chr. Andersen, Riffelhavevej 10, Holbæk, 
lokal.

8108 Bent Holmsted, Dyssebakken 19, 1. s., Helle
rup, ex København NV.

8266 Eivind J. Jørgensen, Stengade 3 st. tv., Hel
singør, lokal.

8278 OZ5PV, Preben Villemoes, Yrsavej 4, Åbyhøj, 
lokal.

8342 Bent Yt, Vogtervej 3, København S, ex Korsør. 
8369 Georg Pedersen, Saltgade 10, 2. s., Ribe, lokal. 
8435 Povl Thim, Holbækvej 15, Sorø, ex Næstved. 
8440 Henning Petersen, Ringstedvej 5, Hvalsø, ex 

Als Østj.
8452 P. Møller Nielsen, Strandvejen 167, 1. s. tv., 

Hellerup, ex Kolding.
8515 Erhard Rosenow, GI. Kongevej 55, Åbenrå, 

lokal.
8593 M. J. E. Threms, Landlystvej 63 D th., 

Hvidovre, lokal.
8684 Jørn Mikkelsen, Storegade 79, Nordborg, lokal.
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Redaktører:

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, tlf. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof). 
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 
15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, 
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.
OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovregade 6.
OZ7EU, Poul Størner, Hulbergsallé 8, Søborg, tlf. 
98 05 41.
OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde 
102.
OZ4NO, N. Nørregaard Olsen, Kirkevej 14, Sorø, tlf. 
Sorø 1676.
OZ6RL, U. J. Krarup, Carl Baggers Allé 35, Fruens 
Bøge. Tlf. (09) 13 33 53.
OZ2NU, Børge Petersen, Dybbjerggaard, GI. Hasseris, 
tlf. Alborg 3 53 50.
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67. 
OZ2KH, Kr. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4. 
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111, (aften) 7652. (Landsafdelingsleder). 

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

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

Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes

vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde

angivelse.

Trykt 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 

Afleveret til postvæsenet den 15. februar 1963.
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