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Antenner - på en anden måde
Af OZ7AQ.

Der er tre ting, der er absolut nødvendige, 
hvis man vil være sendeamatør, en modtager, 
en sender — og en antenne. Alle tre er lige 
nødvendige, men mens kvaliteten af de to 
førstnævnte rekvisitter kun begrænses af 
amatørens færdigheder og/eller pengepung, 
er disse faktorer kun i mindre grad af betyd
ning for antennen. Det er derimod boligfor
holdene. Har man plads nok til opsætning af 
en førsteklasses antenne, bør man ikke spare 
på dette punkt, men må hellere lave en sen
der med lidt mindre udgangseffekt. Amatøren 
men den gode antenne vil alligevel have alle 
fordelene.

Det er jo imidlertid ikke alle amatører, der 
bor i eget hus med have samt medfølgende 
mulighed for at boltre sig både i højden og 
i længden, rent antennemæssigt set. Flertal
let af de amatører, der bor i etageejendomme, 
har ingen mulighed for overhovedet at få en 
normal udendørs antenne. Nogle kan vel få 
anbragt en antenne af en eler anden slags 
under ejendommens tag og føre fødelednin
gen ned gennem en luftkanal, men det er 
langt fra alle.

Når antennen er dårlig, må man sætte sen
dereffekten op for at have en chance for at 
kunne gøre sig gældende. Det lader sig dog 
desværre kun sjældent gøre, for inde på den 
anden side af væggen står naboens TV-kasse.

Naboen til den anden side har sikkert også 
én, og han ovenover og nedenunder samt alle 
dem i de øvrige opgange og nabohuse er også 
fredet i klasse A, hele året— og i de fleste af 
de af døgnets timer, der normalt er til rådig
hed til amatørradio, hvis man da ellers fører 
en nogenlunde normal, borgerlig tilværelse.

Antennens omgivelser.
I en sendeantenne går der en kraftig HF- 

strøm. Jo kraftigere strømmen er, jo kraf
tigere signal vil en fjerntboende amatør mod
tage. Man kan også udtrykke det mere præ
cist ved at sige, at feltstyrken hos modtageren 
er proportional med den HF-strøm, man sen
der gennem sin sendeantenne.

Tænker vi os nu, at antennen var anbragt 
frit i rummet, således at der ingen forstyrren
de omgivelser fandtes, og tænker vi os, at vi i 
et eller andet passende luft- eller rumfartøj 
nærmede os antennen med modtageren ind
stillet til sendefrekvensen, ville vi bemærke, 
at feltstyrken steg til det dobbelte, hver gang 
vi havde halveret afstanden mellem os og 
antennen. Hvis vort S-meter var kalibreret 
i S-grader med 6 dB mellem hver, ville S- 
meterudslaget således stige 1 S-grad, hver 
gang afstanden blev halveret.

Tænker vi os, at vi fortsatte, til afstanden 
var faldet til omkring en bølgelængde for

103

NR. 4 . APRIL 1963 . 35. ÅRGANG



den anvendte frekvens, ville vi opdage, at 
S-meteret begyndte at stige hurtigere, end vi 
regnede med, at det ville. Vi ville se, at styr
ken af det modtagne signal nu steg til det 
firedobbelte (2 S-grader), hver gang afstan
den blev halvt så stor. Vi var kommet ind i 
antennens nærfelt.

Vor sendeantenne er nemlig omgivet af to 
forskellige elektromagnetiske felter, nærfel
tet og fjernfeltet. Fjernfeltet skyldes den fra 
antennen udstrålede energi, der — når den 
een gang har forladt antennen — fortsætter 
upåvirket af, hvad vi derefter foretager os, 
og aldrig vender tilbage.

Nærfeltet benævnes også induktionsfeltet, 
og er den virkning af strømmen, vi er fortro
lig med i elektromagneter, transformere og 
svingningskredse. Det er nærfeltet, vi kan 
påvise med en glimlampe eller en lille gløde
lampe tilsluttet en ring af kobbertråd. Sådan 
en indikator vil vise, at feltet aftager meget 
hurtigt, når vi fjerner den fra antennen, lige
som det er tilfældet, når vi fjerner den fra 
PA-spolen i senderen.

Lige ved antennen er nærfeltet mange gan
ge kraftigere end fjernfeltet; i omkring en 
bølgelængdes afstand er de to felter lige kraf
tige, og går vi længere bort, bliver fjernfeltet 
det dominerende. Forskellen mellem de to 
felter er, at den magnetiske og den elektri
ske komponent er i fase i fjernfeltet men 90° 
faseforskudt i nærfeltet, men det skal vi nu 
ikke komme nærmere ind på her.

Det, der har betydning for os i denne for
bindelse, er, at vi nu alle kan indse betydnin
gen af at få antennen fjernet så langt fra om
givelserne som overhovedet muligt. Hvad om
givelserne angår, menes her alle ledende ob
jekter såsom netledninger, installationsrør, 
tagrender, armeringsjern i beton, smedejerns
gelændere o. s. v. o. s. v. I al almindelighed 
er vi naturligvis ikke interesseret i at indu
cere store HF-strømme i sådanne mere eller 
mindre godt ledende genstande, for de virker 
tilbage på antennen. Dels ændres antennens 
fødeimpedans, så standbølgeforholdet kan 
blive utilladeligt stort (VHF og UHF), dels 
kan der gå adskillige dyrt erhvervede watt’er 
tabt til ingen verdens nytte.

Ser vi TVI-mæssigt på sagen, er ovenstå
ende gener måske de mindste. Alle de nævnte 
metalgenstande vil — når de da ikke er splin
ternye — næsten med statsgaranti have en 
eller anden dårlig forbindelse, og sådanne vil 
altid udgøre en mere eller mindre god halv
lederdiode, der kan frembringe de dejligste 
harmoniske af vor sendefrekvens — og gør 
det! Og så kan vi jo af-TVIsere senderen så

meget, det skal være. Vi har stadig P&T i 
telefonen, hver gang vi bare så meget som 
trykker forsigtigt på nøglen!

Det gælder altså om at få sendeantennen så 
langt væk fra de metalgenstande, der findes 
i nærfeltet, og især langt væk fra TV-anten
ner, hvis sammenføjninger efter selv kort 
tids forløb kan være stærkt korroderede. Selv 
en tilsyneladende beskeden forøgelse af af
standen kan give resultat, fordi nærfeltet 
aftager så hurtigt, og fordi „diodens" virk
ningsgrad ved dannelsen af harmoniske afta
ger stærkt med feltstyrken. Man kan også 
sige, at koblingen til de fremmede genstande 
skal være så lille som mulig, således som det 
f. eks. kan opnås ved at anbringe antennen 
vinkelret på dem.

Vi kan også se, at sendefrekvensen har be
tydning. Nærfeltet forsvinder jo praktisk talt 
i en bølgelængdes afstand, og det vil sige, at 
en 80 m antenne skal længere væk, før det 
kan mærkes, end en 2 m antenne behøver. 
Til gengæld bliver der jo på 80 m tale om 
langt højere harmoniske end på f. eks. 20 m, 
således at vi her får en slags kompensation, 
idet styrken af de harmoniske jo vil aftage 
med deres ordenstal.

Indendørs antenner.
Indendørs antenner vil altid komme til at 

hænge i umiddelbar nærhed af andre metal
genstande. Faren for at lave TVI er derved 
meget stor, både ved frembringelse af har
moniske i dårlige forbindelser og ved over
styring af TV-modtagerens indgangstrin. I 
sidstnævnte tilfælde hjælper et højpasfilter 
og evt. netfilter i TV-modtageren, i først
nævnte har det ingen indflydelse. Det forud
sættes naturligvis her, at selve senderen er 
fri for utilsigtet udstråling.

Den indendørs antenne vil på grund af alle 
de omgivende metalgenstande naturligvis ud
stråle dårligt. Forsøger man at kompensere 
herfor med større effekt, er man næsten sten
sikker på at spolere nabofreden.

Vindueskarm-antenner.
Kan man ikke få antennen op på eller un

der ejendommens tag, er der faktisk kun een 
mulighed tilbage: ud af vinduet. Ikke med 
senderen eller naboens TV, men med anten
nen. De fleste moderne lejligheder er udru
stet med altan, hvis gelænder kan benyttes 
til montering af en stavantenne, men vindues
rammer kan også bruges.

Sådan en antenne skulle helst være en halv 
bølgelængde lang, hvilket dog næppe lader 
sig praktisere på andre bånd end 10 m og til
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rig. 1.

Forslag til konstruktion af altan-antenne. I de fle
ste tilfælde vil det være nødvendigt at isolere an
tennen fra holderen, hvilket kan ske ved hjælp af 
nogle stumper svær etronaxplade. Keramiske iso
latorer skal benyttes med omtanke, da der vil fore
komme store kraftpåvirkninger i forskellige ret
ninger, og det vil en alm. stand-off ikke kunne 

klare. Isolatorerne sprøjtes med silikone 
(på spray-flaske).

nød på 15 m. Herved kommer strømmaksi
mum, der ligger midt på, længst muligt væk 
fra huset. En mulig konstruktion er antydet 
på fig. 1. Den bedste vinkel for antennens 
retning i forhold til lodret må afgøres ved 
forsøg i hvert enkelt tilfælde. Antennen bør 
let kunne adskilles og nedtages, idet det i 
mange tilfælde vil være nødvendigt først at 
opsætte den efter mørkets frembrud(l). Læng
den bør samtidig kunne varieres efter, hvil
ket bånd man vil arbejde på.

En halvbølgeantenne kan fødes på to for
skellige måder, og hvilken af dem man væl
ger, afhænger af om man synes, det er lettest 
at isolere den ved foden eller på midten. Vil 
man have de lavfrekvente bånd med, er man 
nødt til at føde antennen ved foden. De to 
metoder er vist i fig. 2.

På de lavere bånd bliver antennen 1/4 bøl
gelængde eller kortere. Der må derfor indsæt
tes en serieselvinduktion, der forlænger an
tennens elektriske længde til en kvart bølge
længde. Fødningen foregår under alle om
stændigheder med koaksialkabel, og det er 
derfor en fordel at kunne tilpasse dette no
genlunde, hvilket lettest gøres med et L-led. 
Spolen skal da vælges lidt større end svaren
de til resonans på det pågældende bånd, hvor
efter der afstemmes med kondensatoren, se 
fig. 3. Råder man over et standbølgemeter, 
kan L og C varieres, til minimum opnås, men 
da kablet i en sådan installation under alle 
omstændigheder bliver kort, er standbølge
forholdet af ringe betydning, således at man 
blot behøver sørge for, at senderen kan be
lastes rigtigt.

Fig. 2.

Fødning af halvbølgeantenne. Antennelængde for 
10 m: 4,9 m, for 15 m: 6,7 m. Udgaven til højre er 

ikke kritisk med længden og kan afstemmes til 
mange bånd, når blot afstemningsleddet laves 

rigtigt!

Fig. 3.
Afstemningsled for antennelængde en kvart bølge 
eller mindre. En del af spolen bruges til at forlæng? 
antennen til 1/4 λ, resten indgår sammen med kon
densatoren i et L-led, der transformerer antennens 
lave strålingsmodstand til kablets karakteristiske 

impedans.

Når antennen arbejder som halvbølgean
tenne, er jordingsproblemet ikke så stort, da 
fødepunktet har høj impedans, og jordstrøm
mene derfor bliver små. Når antennen er en 
kvart bølge eller mindre, må man sørge for 
en kort, tyk leder (evt. serieafstemt) til nær
meste jord. Det med jordpunkt lyder lettere 
sagt end gjort, men der er jo ikke andet for 
end at tage det bedste, man kan få, og det er 
vel nærmeste radiator. Det er uden videre 
betydning, om varmesystemet er galvanisk 
jordet, det, det kommer an på, er at få et fæl
les jordsystem med naboerne.

Teknisk redaktør hører meget gerne fra 
amatører, der har lignende antenner i brug 
eller som kunne tænke sig at prøve systemet. 
En konstruktionsbeskrivelse med mekaniske 
detaljer skal være velkommen. *
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Modtager for begynderen
Af Gert Christensen, Outrup.

Fig. 1. 
Blokskema.

LF-delen.
LF er meget almindelig, og alle vil selv 

uden tvivl kunne fremskaffe et strømskema. 
Jeg vil meget gerne prøve at vise nybegynde
ren, hvordan man med få midler er i stand 
til at beregne modstandene i DC-kredsløbet 
(DC = jævnstrøm, AC = vekselstrøm). Der 
findes nu flere måder at gøre dette på; den 
viste måde er let og virker udmærket.. Strøm
skemaet ser ud på følgende måde:

Transistoren Q7 arbejder som forforstær
ker og skal arbejde med bedst muligt signal
støjforhold. Qs er drivertransistoren og skal 
kunne drive en transformer, som skal styre 
de to sidste transistorer Q9 og Q10, der arbej
der i modtaktkobling (klasse B) og kan drive 
en højttaler til god lydstyrke i et almindeligt 
rum. Da nybegynderen ofte må skele til den 
rent økonomiske side af sagen, kan man i 
første omgang indskyde en hovedtelefon mel
lem punkt A og B (2000—4000 ohm) og endda 
få noget at høre, senere kan man så tilføje 
push-pull trinet.

Beregningen af de første to trin.
Q7 skal have bedst mulig signal-støjforhold,

Fig. 2. Modtageren forfra.

Den lyse knap er LF- 
styrke, derover beat-af

stemning. Jack’en er LF- 
udgang. Den store knap er 

osc.afst. En mikroskala 
ville være at foretrække, 

men meget dyrere.

Til højre HF-afstemning.
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Gennemgangen følger blokskemaet bagfra, 
altså begyndende med LF-delen o. s. v. Ske
maet viser en modtager med ét trin højfre
kvensforstærkning, en blander, en variabel 
ose., en MF-forstærker på 460 kHz, en detek
tor og LF-udg.

hvilket opnås ved at vælge lave værdier for 
spænding og strøm i kollektoren.

Først fastlægges følgende tre ting:
Batterispænding (forsyningsspænding) VB = 

6 V.
Kollektorstrøm Ic — 1 mA.
Kollektorspænding Vc — 2 V.
Vælger vi nu R3 til 3 kohm, bliver spæn

dingsfaldet derover 3(kohm) ' l(mA) = 3 V. 
Til emitteren bliver der: VE - Vc -spændings
fald. over Es = 6 V - 2 V - 3 V  =  1  V =  V e  .

Vi vælger nu en passende tværstrøm I8 fra
+ 6 V til - 6 V, Ig = 0,1 mA, Spændingen

Denne værdi er langt fra kritisk, 50 % til 
begge sider tror jeg ikke medfører nogen 
ulempe.

Til sidst kan man eventuelt udregne stabi
litetsfaktoren, S:



2-0C72

men til, og man bruger hovedtelefoner, høres 
en svag susen i disse. Bruger man højttaler, 
skal man lige kunne ane en smule støj i 
denne. Jeg kan ikke høre noget i højttaleren, 
før jeg sætter en finger på indgangen, men 
så kan jeg også! Hvis der, når strømmen slut
tes, kommer en mærkelig, skrattende tone, 
kan man prøve at lægge en elektrolytkon
densator over batteriet (størrelse 50 μF og 
derover). Der kan nemlig ske tilbagekobling 
gennem batteriet, hvorved noget af udgangs
effekten når tilbage til indgangen og sætter 
svingningerne i gang.

LF-delens mekaniske opbygning 
er foretaget på et stykke krydsfinér 6,5 X 
7,5 cm, hvor jeg midt på pladen har boret 
en dobbelt række huller med en passende 
afstand svarende til længden af en SBT- 
modstands materiale. De forskellige deles 
trådender har jeg stukket gennem hullerne 
og foretaget sammenlodningen på modsat 
side. Det er vel nærmest en slags trykt kreds
løb. Det giver en stabil opbygning og meget 
korte ledningslængder.

Fig. 4. Borelære, se tekst.

Udgangstransistorernes kølefinner er lod
det direkte på udgangstransformatoren. Tran
sistorerne er loddet direkte i kredsløbet, og 
jeg brugte varmeshunt (pincet) til at holde 
på tilledningerne med for at undgå at beska
dige dem.

Når man først har fået fat i fidusen ved 
montering af denne slags, kan man udføre 
denne således, at man undgår at få én eneste 
ledning (trådende) til at krydse nogen af de 
andre strømførende dele.

Vil man benytte den nævnte metode, som

107

da denne skal ligge under 10, er det meget 
passende. „

Kollektoreffekten Pc = 2 V • 1 mA =
2 mW.

Drivertrinet.
Ve = 6 V, Ic = 5 mA. Denne gang fast

lægger vi ikke straks Vc - R7 bør være lille 
på grund af spændingsfaldet over den, men 
stor på grund af den ønskede temperatursta
bilitet, jeg valgte 470 ohm, som jeg havde 
set anvendt i flere artikler. Vi husker, at 
I e Ic- Spændingsfaldet over R7 = 470 
ohm • 5 mA = 2,34 V, Vb = VB VE = 
6 V - 2,35 V = 3,65 V. Regner vi transfor
matorens jævnstrømsmodstand lig 0, vil vi

(Nærmeste standardværdi vælges, 18 k).
S = 4, hvilket er godt.
Pe = 3,65 V : 5 mA = 18,25 mW, hvilket 

går an.
Kondensatorerne C3 og C4 er elektrolytter, 

som kan ligge mellem 10 μF — 100 μF. Ar
bejdsspænding 25 V.

C1 og C2  har jeg under forsøg fundet til at 
kunne antage alle de værdier, som de almin
deligste blokke i en gammel BCL (almindelig 
modtager) antager. Værdierne for C1 og C2 
i min LF-del er faktisk valgt på grund af kon
densatorernes fysiske størrelse af hensyn til 
den størrelsesmæssige opbygning af LF-delen 
(herom senere).

Ci = 10 μF — 30 V og C2 = 10 μF — 10 V. 
Modstandene Rs og R9  skal give en passende 
basisjævnstrøm til Q9  og Q10. Rs = 2,7 kohm 
og R9  = 100 ohm.

Transformatoren Tr1 er en Jørgen Schou 
0,32 X nr. 6606.

Transformatoren Tr2 er en Jørgen Schou 
1,25 X nr. 6607.

Modstandene er, som overalt i modtageren, 
SBT ½ W.

Når man omhyggeligt har fået LF-delen 
sat sammen ,skal der, når man slutter strøm

OCTI OC71



1. MF 2.MF

OC170 OC17 0

(AFM4. AF11F, AF 116, AF117)

EMITTER (E)
^ BASIS (B)

- SKÆRM ( FORB. TIL JORD) 

- KOLLEKTOR (K)

FORBINDELSER FoR TRANSISTORER AF TYPE 
0C17O, OC171, AF114,AF 115, AF116/AF117

Fig. 5. HF- og MF-delen.

ganske sikkert ikke vil være populær i be
gyndelsen, vil jeg tilråde, at man laver en 
borelære, hvor hullerne omhyggeligt må op- 
mærkes og bores første gang. Når man først 
har denne, kan man hurtigt lave sit eget 
„trykte" kredsløb. Borelæren, som jeg har 
fremstillet, ser ud på følgende måde. (Fig. 4).

Hullerne er boret med 1 mm bor og har en 
indbyrdes afstand på 5 mm, som er rigeligt, 
når der kun monteres modstande. løvrigt skal 
man bare lade fantasien spille, da opbygnin
gen af LF og MF på ingen måde er kritisk. 
Nu har jeg vist bredt mig godt på LF-for- 
stærkerens område, men til gengæld har jeg 
ikke mange kommentarer til næste trin, MF 
og detektor.

MF-delen.
Det første ,man lægger mærke til, er, at der 

ikke findes de sædvanlige MF-trafos, men no
get mærkeligt noget, der i strømskemaet lig
ner krystaller. Det er såkaldte transfilterele
menter. Jeg kan kun sige om disse elementer, 
at det er nogle dippedutter, som lader et fre
kvensbånd omkring 460 kHz slippe igennem. 
Det er altså fast afstemte MF-trafos. Ingen 
trimning, rart ikke sandt! Filter elementerne 
er TO—01A, som sættes på den almindelige 
MF-trafos plads og TF—01A, som skulle give 
en forbedring af MF-kurven. Som det ses af 
strømskemaet, har jeg benyttet to sæt ele
menter.

Måske kan det være nyttigt at vise tilslut
ningen til disse elementer:

Fig. 6. Forbindelsesskema for

transfilter.

HF-OSCILLATOR 

0C170
(AF114,.AF115

BFO 
OC170 

(AF114 AF115, AF116, AF117

TO-CMA

Når man omhyggeligt har fået MF-delen 
bikset sammen og sætter spænding på, kan 
man ved at tilslutte antennen straks høre, om 
den virker. Kommer der ordentlig drøn i 
højttaleren med volumenkontrollen helt dre
jet ud, skulle sagen være i orden. Det er me
get simpelt, men kan bruges. Det eneste, man 
får at vide, er ganske vist, at der er signal
gennemgang.

Virker MF’en ikke straks, prøv da at ind
skyde et mA-meter i kollektorledningerne og 
mål Ic.den skal være mellem 0,5 og 1 mA alt 
efter spændingen.

En link om osc.spolens kolde ende på 2—4 
vindinger fører ose.signalet til blanderens 
emitter. På samme måde føres HF-signalet 
ind på blanderens basis.
Oscillatoren.

Forbilledet er hentet fra O.Z nr. 4 1960. Som 
7BQ skriver, virker den udmærket og er bom
stabil. Andre former kan uden tvivl anven
des.

80 m-båndet dækker 3,5—3,8 MHz. Da jeg 
gik igang med beregningen, valgte jeg en 
margin på 100 kHz til begge sider, altså 3,4— 
3,9 MHz. MF 460 kHz. Oscillatoren ligger 
lavest i frekvens, hvilket ikke synes at have 
medført nogen ulemper; ose.frekvensområde 
3,4—0,46 = 2,94 MHz til 3,9—0,46 = 3,44 
MHz.

Når vi går ud fra en fast drejekondensator, 
må vi finde en passende parallelkapacitet og 
spole for at dække området 3,44 MHz — 2,94 
MHz. Dette gribes an på følgende måde.

Drejekondensator Cv = 30 pF variabel. Af
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Fig. 7. Modtageren bagfra.

Til venstre HF. Den løse ende helt til venstre er 
antenneindgang. Antennen tilsluttes med et kroko
dillenæb. Den „svæver“ på grund af hensyn til 
senere udvidelse. Skinkedåsen indeholder ose. Ude 
til højre for denne dåses opspændingspunkt ses en 
slags strømfordeler, hvor alle spændinger tilsluttes.

og af OZ nr. 10 1961 side 321 ses det, at 21,4 
μH. opnås med ca. 50 vindinger på kammer
form 5013 (Radio Magasinet har den nu under 
betegnelsen 6149). Der skal lægges to vindg. 
pr. rille.

L3 = 50 vindg. på 5013 (6149), Cv = 30 pF 
variabel, C = 100 pF. HF-droslen må ikke 
udelades, da der så løber signaler denne vej. 
Afprøvning af ose.: Man indskyder et mA
meter mellem - 6 V og HF-droslen og sætter 
blot tommelfingeren på den anden side HF- 
droslen. Hvis ose. svinger, dykker metret ca. 
0,1—0,2 mA. Ose. trækker ca. 1 mA. Opbyg
ningen af ose. fremgår af foto. Krydsfinér
pladen har samme bredde som den variable 
kondensator og er fastgjort i de to huller, som 
findes på den sidste calitplade.

I spoleformens nederste ende er der med 
loddekolben varmet en møtrik ind, således at 
fastgørelsen til metalvinklen er let. Hele osc.- 
delen er anbragt i en skinkedåse (hi-hi).

I skærmdåsen til venstre sidder blanderen. HF- og 
osc.-signal tilsluttes umiddelbart foran denne dåse. 
Lige ved siden af sidder beatoscillatoren i en til
svarende dåse. Mellemste plade viser LF-delen. 
Nederste do. er MF-del. Det ses, at der er god plads. 
Det er knappen til ose., der bestemmer afstanden.

HF-delen.
Udregningen af HF-delens spoler er fore

taget på samme måde som i ose. Den dækker
3,4—3,9 MHz.

L1 = L2 = 30 vdg. på 5013 (6149). Anten
nen føres ind ca. 3—4 vindg. fra spolens kolde 
ende, linken er på 3—4 vindg. Opbygningen 
er vist det interessanteste her. Jeg har jo hørt, 
at man skulle have korte forbindelser her, 
derfor lavede jeg en aluminiumsvinkel af 1,5 
mm materiale, denne fastskruedes i de to hul
ler, som findes bag på sidste calitplade, som 
på ose. På denne vinkel anbragtes spolerne. 
Indgangskredsen s k a l  afskærmes, dette blev 
effektivt gjort ved at bore to huller i låget 
på en kaneldåse og anbringe denne mellem 
spole og vinkel, bagefter kan man sætte selve 
kaneldåsen på, fikst?

Mellemkredsen behøver ikke at være skær
met, men det skader absolut ikke.

På 2 X 60 Prahn-kondensatoren findes to 
stænger, som holder den bageste halvdel af 
kondensatoren, disse to har jeg brugt som 
støttebukke, den ene som + og den anden 
som -, og fastgjort kondensatorer og mod
stande herpå, således at de sidder lige midt 
imellem de to sektioner, se fig. 9.

Forbindelsesantydningerne skal ikke tages 
alvorlige, de er kun omtrentlige. Det ses, at 
al. vinklen er - og også rotor. Denne er jo 
fælles for begge sektioner.

De fem enheder, som jeg har delt modta
geren op i, er fastgjort til en aluminiums
plade på 1½ mm; men en krydsfinérplade 
virkede under forsøgene lige så godt.
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Hvis man har en trimmer over Cv, skal 
dennes kap. trækkes fra C0 , ligeledes Cspred. 
Da jeg havde valgt en god margin, syntes jeg, 
at omkring 100 pF ikke var helt dårligt som 
parallelkapacitet. Spolen fås nu af formlen



Fig. 8. Nærbillede af ose. 
Til venstre skimtes uty
deligt mellemkredsspolen.

Og til højre udgangs

transformatoren. Kompo

nenterne er nede fra af

standsrøret: 18 k, 10 nF, 
2,2 k, 1 k, 5 nF, 4 kohm, 
50 pF, derefter 10 nF, 470 

ohm, der ligger aller 
øverst.

Trimning.
Ose. og HF er lagt på plads med et transi- 

stordykmeter lavet efter OZ nr. 2 1961 ved 
drejning på kernerne, trimmere var unødven
dige. Der trimmes blot til maksimum støj i 
bl.kollektor. Uden antenne høres intet men 
straks denne sluttes til, vrimler det med sta
tioner under blot nogenlunde forhold.

Med ose. opsøges stationerne, og med HF 
indstilles til max. styrke. Den behøver kun at 
røres 2—3 gange for hele båndet.

Efter en begyndermodtager at være, synes 
jeg, at den er udmærket. Som stationsmod
tager vil den vist ikke være helt tilstrække
lig. Men på med vanten, den skuffer ikke. * Fig. 9. Opbygning af HF-forstærkeren.

Nyt fra laboratoriet

Halvlederkatode for vacuumrør

I General Electric’s Hist Research Centre 
er man ved at undersøge mulighederne for at 
erstatte rørenes glødekatoder med en halvle
der PN-overgang, der vil kunne nedsætte ef
fektforbruget på dette sted overordentlig 
meget.

I en PN-overgang, der er forspændt i spær
reretningen, forekommer et meget kraftigt 
elektrisk felt, og hvis man nu gør N-laget me
get tyndt, kan man få det til at udsende elek

troner i et vacuum. Der er fremstillet sådanne 
enheder af silicium, hvor elektronemissionen 
foregår fra hele fladen. Indtil videre har man 
kun opnået strømme på op til 30 mikroam
pere, men der er ingen grund til at tro, at 
dette er grænsen, og til nogle anvendelser er 
selv denne svage strøm fuldt tilstrækkelig.

Skal vi da vente at se en ny opblomstring 
af rørteknikken på halvlederbasis? Ingen ved, 
hvad fremtiden vil bringe, udover at den gan
ske givet ikke bliver kedelig!

7AQ.
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»DRAKE« modtageren model 2-B

Ved H. Rossen, OZ3Y.

Der findes næppe en modtager, der tales 
mere om end Drake 2-B. Den er meget popu
lær, ikke alene i USA, hvor den målt i dollars 
ligger i den billige prisklasse, men også i 
mange andre lande. Årsagen til populariteten 
er imidlertid ikke, at den er prisbillig, men 
derimod at dens frekvenstabilitet er ganske 
ukendt for alle os, der ikke har modtagerens
1. oscillator x-talstyret.

Der er endnu en ting, der gør, at modtage
ren er bemærkelsesværdig, nemlig hele dens 
princip, der afviger en hel del fra de tradi
tionelle forestillinger om, hvordan en fre
kvensstabil modtager opbygges. Vi har bedt 
fabrikken om tekniske oplysninger, og disse 
har man beredvilligt stillet til rådighed.

Diagrammet ville det være fristende at 
bringe, men dels fylder det for meget, og dels 
er ting som f. eks. passband-tuner ikke noget, 
man sådan uden videre kan gå hen og „gøre 
efter".

Som det vil ses af nedenstående blokdia
gram, er der tale om en såkaldt „triple“-super 
med 10 rør. Der er 2 afstemningsknapper, den 
til venstre mrkt. „preselektor11 betjener en 
2-gangs kondensator, der afstemmer antenne- 
og signalkreds. Hovedafstemningen foregår 
også med en 2-gangs drejekondensator, hvis 
ene sektion afstemmer den variable 1. MF, 
den anden sektion afstemmer en VFO mel
lem 3955 og 4555 kHz, output fra denne til
føres 2. blander, idet første blander får oscil
latorsignal fra en x-taloscillator. Efter tredie 
blander vil man bemærke en omskifter, der 
er mærket „passband tuning". Dette passband 
filter (der findes intet dansk navn) har 3 stil
linger, hvor der kan skiftes mellem forskel
lige selektiviteter, 0,5—2,1 samt 3,6 kHz. Sid
ste del af modtageren er for såvidt ordinær.

Der er produktdetektor for ESB og CW samt 
alm. detektor for AM, på AM tillige en serie- 
diode-støjbegrænser. Der er tillige omskif
ter for hurtig eller langsomt virkende AVC. 
Der anvendes en triode som AVC-forstærker, 
og opstillingen har den egenskab, at der kan 
benyttes fuldt åben volumenkontrol, intet bli
ver overstyret, og som „rosinen": S-meteret 
viser korrekt, uanset om der lyttes på ESB/ 
CW eller AM.

Frekvensstabiliteten er ganske enestående, 
nemlig mindre end 400 Hz under opvarmning, 
derefter andrager drift mindre end 100 Hz! 
Selv med en netspændingsvariation på ± 
10 °/o sker der ikke ændringer over 100 Hz.

Det siger sig selv, at en sådan stabilitet 
ikke alene gøres med et x-tal til styring af
1. oscillator, VFO’en til anden blander må 
også være tip-top. Dette lader sig imidlertid 
også praktisere forholdsvis let, idet denne, 
uanset område, der modtages på, stadig be- 
stryger intervallet 3955—4555 kHz, altså en 
variabel 2. oscillator, der dækker nøjagtig 
690 kHz. Disse 600 kHz er afsat på en stor 
skala, der fylder 3/4 af modtagerens længde, 
der iøvrigt kun er 30 cm! Modtageren er for
synet med x-taller, der dækker amatør
båndene således: 3,5—4,1 MHz, 6,9—7,5 MHz, 
13,9—14,5 MHz, 20,9—21,5 MHz samt 28,5— 
29,1 MHz. Med ekstra 2 x-taller kan 10 rå
båndet dækkes. Der er tillige plads til ialt 10 
x-taller, valgbar med omskifter. Dermed kan 
modtageren dække ialt 12 intervaller a 600 
kHz, valgfrit i området mellem 3,5 og 30 MHz.

Til slut nogle supplerende oplysninger: 
Skalaaflæsning for hver 10 kHz, dertil kom
mer, at man på knappen kan aflæse ca. 1 kHz. 
Modtagerens dimensioner er meget beskedne, 
nemlig 30 X 17,5 X 22,5 cm og vægten 14,7 
pounds. På bagsiden findes, foruden tilslut
ning for 70 ohm-antenneindgang, en fatning 
for tilslutning af en Drake Q-multiplier kom
bineret med højttaler. Indvendig findes en 
fatning, hvori en Drake 100 kHz markerings
indikator passer, til denne er anbragt en af-
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Mere om transistor-elbuggen

Det har glædet mig, at der har været så 
stor interesse for konstruktionen, at en serie 
print har kunnet sættes i gang. Alle ordrer 
skulle være ekspederet, når dette læses.

Et par praktiske tip samt nogle rettelser:
Relæbetegnelsen er ved et uheld faldet ud 

af artiklen. Jeg har anvendt et Siemens Mini
relæ type Tris 65426/93. Det har to skifte
kontakter og en spolemodstand på 2,5 kohm.

Man har spurgt, om et relæ med mindre 
modstand kunne anvendes. Den maximale 
kollektorstrøm, som OC 71 kan tåle, er 10 mA. 
Udskiftes Q7 med en OC 72, kan der tillades 
en væsentlig større strøm (max. 50 mA) og 
tilsvarende mindre spolemodstand.

Forudsat relæet er følsomt nok, kan man 
reducere forsyningsspændingen, idet nøglen 
iøvrigt arbejder udmærket ved f .eks. 12 volt. 
Husk dog, at relæet ikke må suites, da prik
kerne ellers bliver klippede ved større hastig
heder.

Der har desværre indsneget sig et par små- 
fejl i artiklen. I fig. 2 er bl. a. vist strømfor
løbet i Q7, når der frembringes en streg. Det 
er forkert tegnet, idet det naturligvis skal 
være tre — ikke to — prikker langt.

I afsnittet om komponenter på side 75 refe
reres til dioderne 19 og 20. Det skal være 19 
og 31.

Endelig gør OZ5MS mig opmærksom på, at 
han, inspireret af samme kilde som jeg, har 
beskrevet praktisk talt samme nøgle i juni 
OZ 1960. Jeg må tilstå, at det er undgået min 
opmærksomhed.

Et par skønhedsfejl, som denne konstruk
tion var behæftet med, bl. a. at dens hastig
hedsområde var begrænset, har jeg rettet ved 
indførelse af modstanden 42. Flip-flop gene
ratoren i den oprindelige artikel arbejdede 
heller ikke pålideligt — i hvert fald ikke med 
OC 71. Ifl. forfatteren var det derfor nødven

bryder på forpladen. Sidstnævnte „raffine
menter" er jo ikke upåkrævet nødvendige (!), 
der må også være plads for julegaveideer til 
XYL’s „happy OM“.

Og så er vi nået til det pinlige punkt — 
prisen. I USA er det, der kaldes amateur net., 
279,95 dollars. (Kommaet er sat rigtigt!). 
Drake Company henviser evt. købere til sin 
europæiske importør. Nærmere kan evt gives 
af anmelderen

digt at udsøge transistorerne og specielt kon
trollere deres strømforstærkning. Denne van
skelighed er helt elimineret i den nu forelig
gende konstruktion ved ændring af trigger- 
kredsløbet.

Benyttes keramiske „hicap“ overførings
kondensatorer, der har meget store toleran
cer, til 11 og 12, kan man risikere, at nøglen 
i stedet for at danne en streg frembringer et 
„A“. Er kapaciteten i disse kondensatorer for 
lille, bliver trigningen usikker, og flip-flop 
generatoren går først i gang ved anden im
puls. Gør derfor hellere 11 og 12 lidt for store 
end for små. 2 nF er udmærket.

Printet er uboret, men opmærket. Brug et 
skarpt 1 mm spiralbor og læg printet på et 
træunderlag, så det ikke flosser.

OZ7BO.

*

En strømforsyning til OZ7BO’s 
transistor-bug

Det skulle vel ikke være så svært at lave 
en strømforsyning til transistor-elbuggen i 
sidste nummer, men for dem, der gerne vil 
have en opskrift, bringes her den efter min 
mening letteste. De 6,3 volt kan tages fra en 
af stationens glødetransformere (de fleste har 
vel stadig et og andet apparat, hvori der be
nyttes rør!). Da nøglens kredsløb er galvanisk 
adskilt fra det nøglede kredsløb, er det lige
gyldigt hvor og hvordan glødeviklingen er 
stellet — forudsat naturligvis at der isoleres 
behørigt.

17, s

2E4-

Hvis man ønsker nøglen helt uafhængig af 
den øvrige station, fås små nettransformere 
med kun een sekundær på 6,3 V. For eks. 
kan anvendes Jørgen Schous type 3,15—4382, 
der bl. a. føres som lagervare hos Radio Parts. 
Den kan give 0,4 A, hvilket er rigeligt, og er 
iøvrigt forsynet med statisk skærm, der bør 
jordes.

TR.
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En mobil 2 m-modtager, AM og FM
Af OZ8OS, O. Sommer.

I de sidste par år har jeg i vognen haft en 
modtager til 2 m med selvsvingende første 
ose. og blander og ECC 84 i cascode. Det var 
for mig næsten umuligt at få oscillatoren sta
bil for frekvensdrift, når man gasser motoren 
op, og akkumulatorspændingen stiger en 
smule, hvorved anodespændingen, der komj 
fra en vibratoromformer i min kortbølge- 
autoradio, stiger.

Så gik jeg igang med at bygge en ny mod
tager til vognen, hvor jeg krævede: god føl
somhed, helst ingen tændingsstøj fra andre 
biler, god selektivitet og en stabil variabel 
oscillator.

Lad os begynde med at kigge på diagram
met fig. 1 fra en ende af. Indgangen er lavet 
til 75 ohm, som vist efterhånden er mest al
mindeligt og mest praktisk i mobilt grej. Det 
første rør, ECC 88, er forbundet i cascode og 
stabiliseret på ganske normal måde med en 
kreds mellem anode og gitter (L2), der lettest 
trimmes på følgende måde: Afbryd katode
modstanden, 200 ohm, og indsæt en 10 kohm 
modstand 1 W fra katodeenden af L3 til stel. 
Med et kraftigt indgangssignal trimmes L2 
til minimum styrke. Jeg har gjort den erfa
ring, at man helst skal dykke L3 i resonans 
med sit gitterdykmeter, inden L2 påloddes 
anoden. Blandingstrinet er en EF 95 (triode- 
forbundet). Udtaget på Lio indstilles, så der 
går 15—18 μA i gitteraflederen på 220 kohm.

Første oscillator (ECC 85) er xtalstyret med 
et 32 MHz Scantronic overtonekrystal, hvor

L6 er afstemt til 42 MHz og tripler i L7 til 
126 MHz, signalet overføres til blanderen 
gennem L8-L9. I blanderens anode sidder en 
100 ohm modstand som parasitstopper, hvor
fra jeg har ført signalet gennem et koaxial- 
kabel til første MF-transformators ene vik
ling (L11). MF-transformatoren har jeg selv 
fremstillet af en gammel MF-trafo med 8 mm 
rund, glat spoleform og 6 mm jernkerner. 
Koblingen mellem L11 og L12 skal være 6 
mm. Helt undgå et spejl på ca. 500 kHz i 
modtageren kan man ikke, men det bliver 
dæmpet en hel del, hvis MF-kredsene på 18— 
20 MHz (L11-12) bliver trimmet rigtigt. Spej
let har jo også den fordel i en mobil modta
ger, hvor man jo ret tit kører ganske få meter 
fra den sender, man lytter på, at man kan 
bruge det til at lytte på, hvis signalet er for 
kraftigt med rigtig afstemning.

2. blander er et ECH 81, der blander fra 
18—20 MHz til 447 kHz. Den drejekondensa
tor, jeg har brugt, er 1 stk. Prahn lufttrim
mer FLTD 2X15 og 1 stk. FLTD 1X15, som 
jeg har sammenloddet i forlængelse af hinan
den og fastskruet til chassiset med et par 
små bøjler. Afstemningen foretages gennem 
forpladen via et „Polar" mikrodrev, omsæt
ning 6 : 1. Anodespændingen til oscillatoren 
er stabiliseret med en 85A2 til ca. 85 V. Efter 
blanderen sidder der en MF dåse, Prahn type 
D-447-1, efterfulgt af et EF 80 som MF-for - 
stærkerrør og nok en MF dåse D-447-1, Det 
sidste MF-rør er et EBF 89, hvor den ene dio-

*) Ved Kagså 10, Herlev.
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de bruges til AVC-spænding og den anden 
en Prahn MF-trafo (type D-447-2) med diode
udtag. Den ene ende af MF-spolen — den, der 
er stemplet 6 — fører HF-signalet på 447 kHz 
over til første begrænserrør gennem 100 pF 
ind på styregitteret af EF 80. I anoden sidder 
en MF dåse (D-447-1) efterfulgt af nok et 
begrænserrør, der er et EF 80. Den sidste MF 
dåse, der skal være en D-447-2, er ombygget 
til en Foster Seeley-detektor. Primærsiden i 
anoden er der ikke rørt ved, men sekundær
siden er der lavet om på. Først fjerner man 
den i dåsen indvendigt påloddede kapacitet 
på 300 pF og erstatter den med 100 pF. Der
efter afklipper man ledningen fra diodeudta
get på loddepunktet 5. 2 stk. blokke på hver 
520 pF påloddes dereftter imellem pkt. 5-4 og 
5-6, således at den samlede kapacitet over 
kredsen bliver ca. 360 pF. Dioderne D1 og D2  
er i min opstilling 2 stk. OA 161, men andre 
dioder kan også bruges. Husk at måle dio
derne med et ohmmeter inden de bliver sat 
i, om der er gennemgang i dem; jeg sad selv 
en halv dag og nørklede uden at kunne få det 
til at virke. Trimningen foregår på den måde, 
at alle kredse med undtagelse af diskrimina- 
torens sekundær indtrimmes ti Istørst signal. 
Diskriminatortransformatorens sekundærvik
ling trimmes dereftter efter følgende opskrift. 
Et mikroamperemeter forbindes mellem stel 
og modstanden på 0,1 Mohm, der kommer fra 
dioden 2, hvorpå man indstiller på en station, 
nøjagtigt i midten af bærebølgen efter mod
tagerens magiske øje (EM 84). Man vil lægge

mærke til, at mikroamperemeterets visning 
under afstemning varierer fra positiv til ne
gativ. Derefter indstilles trimmeren på se
kundæren således, at mikroamperemeteret 
viser nul, når det modtagne signal netop 
frembringer størst udslag på det magiske øje. 
Endelig kontrol af diskriminatoren kan fore
tages ved at forstemme modtageren lidt til 
hver side af signalet og forvisse sig om, at 
mikroamperemeteret giver samme udslag i 
såvel positiv som negativ retning (hvis instru
ment med nulpunkt i midten af skalaen ikke 
haves, må ledningerne vendes). Hvis aflæs
ningerne ikke er ens, kan det være nødven
digt at efterindstille den primære kreds en 
smule. Den lavfrekvenseffekt, der kommer 
fra diskriminatoren, er lidt mindre end fra 
AM-detektoren, men der er god lavfrekvens 
tilbage i volumenkontrollen.

S P O L E T A B E L
L1 4 v. d: 10 mm 1 ø. Udtag 1 v. fra stel.
L2 10 v. tæt. d: 7 mm 0,6 ø. lak. jernkerne.
L3 8 v. tæt. d: 10 mm. 1 ø.
L4 7 v. 1: 20 mm. d: 10 mm. 1 ø. Udtag midten.
L5 4 v. 1: 12 mm. d. 10 mm. 1 ø.
L6 14 v. tæt. d: 12 mm. 0,7 ø lak.
L7 7 v. 1: 18 mm. d: 10 mm. 1 ø.
L8—L9 1 v. 0,5 ø PVC.
L10 12 v. 1: 20 mm. d: 10 mm. Udtag 1 v. fra stel. 
LU 10 v. tæt. d: 10 mm. På 8 mm MF-form m. 

kerne.
L12 14 v. tæt. do. 0,7 ø lak.
L13 7,5 v. 0,3 ølak. på Prahn form type 5013.
L14 10 v. 0,3 ø lak. I bunden af L13.

114



Omskiftningen fra AM til FM foretages 
ganske enkelt med en lille vippeomskifter, 
hvis midtpunkt føres i et skærmet kabel over 
til lavfrekvensrørets volumenkontrol. Ud
gangsrøret, der er et ECL 80, giver rigeligt

lavfrekvens ud til højttaleren til at overdøve 
vognstøjen, når man kører. Til allersidst har 
jeg som luksus indskudt et magisk øje 
(EM 84) til indikering af det indkomne signal.

Denne modtager har jeg i FM-stilling målt

Bundmontagen.

HF-delen set nedefra. 
Dette foto er et udsnit 
af det herover.
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Mysteriet i Templeton
Refereret af Bo Brøndum-Nielsen, OZ7BO.

X januar nummeret af QST kunne man læse en 
autentisk beretning om nogle forstyrrelser af fjern
synsudsendelserne fra en station i Templeton i 
USA. Historien, der udspillede sig i 1958, er så 
eventyrlig, at man, efter at have læst artiklen, 
uvilkårligt spørger sig selv, om det er april-num
meret, man læser. Som bekendt er der tradition 
for, at der i april bringes en artikel af den be
kendte forfatter Larson E. Rapp, hvis rygte efter
hånden er noget laset.

Her er der imidlertid ikke tale om nogen april
spøg, men om en virkelig begivenhed, så fantastisk 
og spændende som en science-fiction story.

Her er historien kort fortalt:
I 1958 overtog Godfrey Smith, under krigen chef 

for en afdeling i forsvarsministeriet, der under
søgte specielle elektroniske projekter, senere aktiv 
politiker, fjernsynsstationen WKOO. På overtagel
sesdagen om morgenen den 1. maj modtog man 
alarmerende rapporter om kraftige forstyrrelser af 
billedet. Telefonen kimede uafbrudt, og vrede seere 
beklagede sig over, at der var sorte streger over 
hele billedet. Klagerne indkom fra praktisk talt 
hele stationens dækningsområde, kun de allernær
mest boende var i stand til at modtage et tåleligt 
billede. Situationen var altså alvorlig, man mente, 
det drejede sig om forstyrrelser fra en kortbølge
amatør, men da forstyrrelserne fortsatte uafbrudt, 
blev FCC alarmeret. Da teknikerne havde under
søgt sagen, måtte de indrømme, at de stod magtes
løse. Forstyrrelsen lod sig ikke pejle. Så udnyttede 
Smith sine politiske forbindelser, telegraferede til 
Washington og forlangte at FBI blev sat på sagen. 
Det skete, men forstyrrelserne fortsatte.

I sin kvide tilkaldte Smith nu et rådgivende 
ingeniørfirma, der satte hele sin ingeniørstab på 
opgaven.

Sammen med fjernsynsstationens cheftekniker, 
mr. Barnés, foretoges nu en omhyggelig under
søgelse. Resultatet var nedslående. Forstyrrelsen 
kunne overhovedet ikke pejles. Feltstyrken var 
praktisk talt konstant over et område med 40 miles 
radius. Først herefter faldt feltstyrken på normal 
logaritmisk måde. Et oscillogram af det demodu- 
lerede signal viste, at kraftforsyningen ikke var 
synkron med det lokale elektricitetsværks 60 Hz 
strøm.

Man afbrød elektricitetsforsyningen til hele om
rådet kortvarigt, men forstyrrelsen fortsatte ufor
trødent.

Frekvensmåling viste, at forstyrrelsen lå på 55 
MHz, kanal 2. Det blev med sikkerhed fastslået, at 
der ikke kunne være tale om et intermodulations
produkt.

Man konkluderede: Forstyrrelsen frembringes og 
udbredes på en måde, der er ukendt på teknikens 
nuværende stade. Efter forgæves at have arbejdet 
med problemerne i tre måneder og bl. a. udsat en 
belønning på 10.000 dollars for opklaringen, måtte 
man give op. Fjernsynsstationen standsede sine ud
sendelser den 1. august.

14 dage senere meddeltes det imidlertid officielt, 
at stationen atter ville genoptage driften den føl
gende dag, idet forstyrrelserne nu var blevet be
kæmpet. Herefter var alt i orden, og stationen har 
sendt uforstyrret siden da. Løsningen på problemet 
blev ikke meddelt offentligheden. I fortrolighed fik 
journalisterne at vide, at det var af sikkerheds
mæssige grunde.

En senere undersøgelse har afsløret følgende 
kendsgerninger: Den 2. august, altså dagen efter 
at fjernsynsstationen havde stoppet sine udsen
delser, modtog mr. Smith en opringning på sin 
private telefon, og en stemme sagde: Forstyrrelsen 
vil stoppe i fem minutter kl. 9 i aften. Jeg kan 
fjerne forstyrrelserne for stedse, men belønningen 
må forhøjes til 25.000 dollars. Send dem til Box 34 
hos den Internationale Bank i Bern. Når pengene 
er modtaget, vil forstyrrelsen forsvinde. Denne 
samtale blev opsnappet af FBI, der havde konstant 
lyttevagt på mr. Smiths telefon.

En feltstyrkemåling kl. 8,57 viste, at forstyrrel
serne var 6700 mikrovolt, klokken 9 forsvandt de 
totalt for atter kl. 9,05 at komme igen med fuld 
styrke.

Det er også fastslået, at mr. Barnes, den tidligere 
chefingeniør ved fjernsynsstationen, den 10. august 
flyttede ind på et hotel på Bahama, hvor han boede 
i to måneder. Derefter forsvandt han sporløst.

Da hotelpigen ordnede hans værelse, fandt hun 
en kartoteksmappe med følgende påskrift: TOP- 
SECRET. A Study of Gaussian Abstractions Lead- 
ing to a Non-Detectable VHF Radiation System. 
By J. L. Barnes, MIT Radiation, June 1942. ENE
STE EXEMPLAR — MÅ IKKE FJERNES FRA 
ARKIVET.

Under titlen var en kort håndskrevet bemærk
ning skrevet med falmet blåt blæk: Upraktisk — 
Godfrey Smith.

til en båndbredde på ± 9 kHz, og det synes 
jeg passer udmærket til de fleste amatøres 
frekvenssving. Jeg har bemærket, at en sta
tion, der sendte PM-modulation ud, var ulæ
selig i modtagerens AM-stilling, men i FM- 
stillingen gik stationen fint og klart igennem 
uden nogen som helst støj. Tændingsstøj fra 
min egen og andre biler forsvinder fuldkom
men i FM-stilling. Antennen til modtageren, 
det er en Haloantenne, sidder oppe på taget 
af min Folkevogn, fastskruet lige i midten 
med en coaxialfatning type SO-239; antennen 
er forøvrigt beskrevet i OZ under 2 meter

klubbens beretning i juni-nummeret side 189.
Der er lige et par ting, man også bør tage 

hensyn til i modtageren, det er de kompo
nenter, man bruger til at montere med: om de 
kan tåle hård frost. Jeg har haft modtageren 
siddende i vognen i 15° frost, uden at der 
har været noget som helst at bemærke.

Hermed håber jeg, at jeg har fået det hele 
med, og at diagrammet og fotografierne kan 
give et indtryk af opbygningen og monterin
gen. Chassismålene har jeg undladt på grund 
af den specielle udformning, man vil få fra 
den ene vogntype til den anden. *
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Liden årsag, stor virkning: Jeg får mange hygge
lige breve fra amatører, som spørger om råd. Det 
er jeg vældig glad for, men jeg føler mig tvunget 
til at påpege, at jobbet som brevkasseredaktør i 
første række går ud på at lave en god brevkasse. 
Det tager 4—5 fulde aftener om måneden, hvortil 
kommer de breve, som kun kan besvares direkte. 
Dersom jeg skulle svare direkte til alle, som ønsker 
det, d. v. s. 9 ud af 10 spørgere i gennemsnit, måtte 
jeg gøre arbejdet to gange, hvilket må forekomme 
fjollet, når der i realiteten intet vindes derved. Jeg 
må derfor anmode spørgerne om at undlade at 
kræve direkte svar, medmindre der står meget på 
spil (contest, ildebrand, husfreden m.. m.), som kræ
ver en hurtig afgørelse. — Når muligheden for det 
direkte svar blev nævnt i begyndelsen, var det kun 
for ikke at afskære den korrespondance, jeg da 
havde med nogle amatørvenner. — Altså: Når du 
spørger brevkassen, så spørg inden den 20. og vent 
svaret i næste OZ.

Og så til det egentlige:

Spørgsmål: Jeg har i London set elektrikere an
vende installationsnettet som ledningsforbindelse 
mellem to mikrotelefoner. Der var spænding på 
nettet! Hvorledes gøres dette?

Svar: Jeg ved det faktisk ikke. Men mon ikke 
man har skilletransformere plus en del filtrering 
indskudt? Spørg en elektriker.

Spørgsmål: Hvorledes fremstilles et virkeligt ef
fektivt filter for en transistorforstærker for fre
kvenserne 50 og 150 Hz?

Svar: H v o r  effektivt? Hvad skal føde filtrene? 
Skal de nævnte frekvenser fremhæves eller under
trykkes? Hvorledes er transistorforstærkerens 
kredsløb, hvor filtrene skal tilsluttes? Disse ting 
må man vide noget om, før noget konkret kan 
siges. Men jeg ville tro, at nogle båndpasfiltre i lig
hed med MF-transformere kan klare opgaven, blot 
bliver det jo store selvinduktionsværdier for spo
lerne, sikkert 1—50 Hy. Forresten, havde du tænkt, 
at der skulle filtreres for de to frekvenser samti
digt? Det bliver flere gange mere besværligt.

Spørgsmål: Hvordan overføres en relæfunktion 
billigst trådløst over korte afstande (mindre end 
50 m?)

Svar: Jeg er overbevist om, at en velassorteret 
hobbyforretning med fjernstyringsdele og -appara
ter kan klare dette problem billigere (og nok også 
bedre) end jeg. Desuden kan du sikkert få demon
streret, at apparatet virker, inden du køber det, 
hvilket er mere, end de forslag, jeg måtte have!

Spørgsmål: Jeg har været QRT i 9 år, men er 
begyndt lidt igen. Siden jeg sidst var aktiv, har 
jeg skiftet QTH, og bor nu et godt sted for mit 
erhverv, men et meget dårligt sted som radioama
tør, idet jeg bor i en stor bugt med høje bakker, 
der strækker sig fra ret øst til lidt norden for vest. 
Jeg har 2 ret høje master sat op, men det hjælper 
intet, da bakkerne går meget stejlt op til en højde 
af ca. 35 m fra, hvor mit hus ligger. Som en ekstra 
ulempe kan nævnes, at jernbanen er placeret mel
lem min bopæl og bakkerne; jeg har søgt om at få
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lov til at føre en antennetråd over banen, men det 
kan ikke tillades. Jeg har nu spekuleret på at købe 
en Mosley 3-bånds trap-dipol til 10—15—20 meter. 
Den skal fødes med et 75 ohm coaxkabel, så ville 
jeg hænge den op mellem to træer oppe på bak
ken. Men for at få coax’en derop, må jeg grave det 
ned i jorden, lade det gå gennem to brønde med 
vand og en vandfyldt ledning under banen, og 
grave det ned i jorden, til jeg når bakketoppen. 
Det bliver en længde på ca. 140 m. Så er det, jeg 
vil forespørge: Hvor stor dæmpning bliver der? 
(Jeg kører næsten kun CW, er gammel gnist fra 
1926). Min TX giver ca. 60 watt ved CW, tror du, 
der bliver noget til dipolen og hvor meget ca. efter 
turen gennem coaxkablet, og vil indkomne signaler 
på antennen nå ned til modtageren (Philips CR101?) 
Jeg håber, det kan lade sig gøre, men er meget glad 
skulle du have et tip, der er bedre.

Svar: Dit problem kan se alvorligt ud, men jeg 
tror ikke, at det er det. Derimod er din idé ikke så 
god. Hvis du vælger et virkelig godt kabel som 
RG—11/U eller E. T. 10M, får du 4,3 dB tab i kablet, 
hvilket svarer til en reduktion af de 60 W til 22 W. 
Den anden vej vil de modtagne signaler blive redu
ceret med de samme 4,3 dB, men det gør antennens 
egenstøj jo også, så det tror jeg ikke vil genere 
væsentligt. Men jeg kan regne ud, at de 140 m 
kabel koster ca. 225 kr.! Tager du et billigere kabel, 
som f. eks. RG—59/U, (det tynde, men gode kabel), 
bliver tabene det dobbelte. Jeg tør slet ikke tænke 
på tabenes størrelse med alm. TV-coax, 2—3 S-gra- 
der formodentlig, begge veje. —• Men jeg tror ikke, 
at de bakker er så alvorlige endda. Mon toppene 
ligger en større vinkel over horisonten set fra din 
skorsten end 10—15 grader? Ikke når banen går 
mellem bakkerne og dig, og der er 140 m til toppen. 
Så vil jeg i stedet foreslå dig at sætte en ground- 
plane på din skorsten, eventuelt en til flere bånd, 
spørg bare Mosley. Med den vil du få en udstrå
lingsvinkel på ca. 10—15 grader op, altså netop 
henover bakkerne, og du undgår tabene i det lange 
kabel. Til sammenligning gælder, at en dipol til 
20 m skal helt op i 30 m højde for at have en ud
strålingsvinkel så lav som 15 grader fra vandret, 
så du bliver nok ikke snydt her heller. Forresten 
sker der en vis afbøjning af bølgerne hen over 
bakketoppene, som hjælper med til ground-plane’n. 
Og husk på, at LA og HB amatører høres også!

Spørgsmål: Hvad er målene på en 2 X 10 m Zepp 
og en 2X20 m Zepp, og målene på 600 ohm feeders? 
Jeg har set så mange mål og selv prøvet så meget. 
Hvad med tilpasningen til TX hvor der er Pi-led? 
Har rodet mange årgange af OZ igennem men ikke 
fundet noget. Kan man i praksis undgå at have 
både strøm og spændingsf ødet ant.?

Svar: Da min erfaring udi den omhandlede ma
terie ej er så stor, som din må være, vil jeg støtte 
mig til den amerikanske ARRL Antenna Handbook. 
Den siger: Antennens totale længde skal være 20,5 
hhv. 41 meter. Hvad feederlængden skal være, af
hænger bl. a. af, hvordan du vil koble feederen til 
TX. Hvis den skal være rent ohmsk, skal den være 
12,8 eller 23,6 m til en 41 m Zepp, og 13 eller 20 m 
til en 20,5 m Zepp. En 41 m Zepp med 23,6 m feeder
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kan du forresten spændingsføde på alle bånd fra 
80 til 10. Men det er slet ikke nødvendigt, at feede- 
ren har lige den angivne længde, snarere tvært
imod. Når den har de længder, induceres der let 
strømme fra antennen over på feederen p. gr. a. 
uundgåelige skævheder såsom forskellige afstande 
mellem feederen og de to antennehalvdele, og de 
danner en slags stående bølger på feederen, som 
ikke må forveksles med de ved mistilpasning dan
nede, men som i lige så høj grad generer ved strå
ling, såsom HF i radiorummet, BCI og TVI. Det er 
derfor en udmærket ting at følge de angivne fee- 
derlængder i OZ aug. 1955: Strømme i antenne 
feedere. En sådan feeder kan kun kobles til en sen
der med Pi-led via en antennetuner, ellers :ndfører 
man en voldsom ubalance her. Der står en udmær
ket oversættelse af en QST-artikel i OZ april 1959: 
Et multi-band antennesystem for begyndeie. Her 
omtales de fleste af dine problemer, bl. a. med 
koblingen til Pi-leddet. — Når man således vælger 
en ikke-resonant feederlængde, kan man genoprette 
resonansen enten ved at ændre antennelængden

sat senderen, kan jeg få en 25 watts pære til at 
lyse kraftigt op, når jeg blæser i mikrofonen, men 
trods disse prøver er der stadig noget, der ikke er, 
som det skal være.

Svar: Lad os starte fra mikrofonindgangen. Det 
er angivet på det diagram, at du bruger en kry
stalmikrofon. Så er det unødvendigt at bruge mi
krofontransformer, så den kan sløjfes. Dernæst 
mangler der en afkoblet katodemodstand i begge 
katoder af ECC40. De 250 volt til ECC40 skal af- 
kobles, ellers får man næsten sikkert selvsving. Det 
gøres lettest med en modstand og en lyt. De 22,5 
volt til 807’erne skal være meget stiv. Hvis batte
riet ikke er helt frisk, kan en stor del af det mang
lende output hentes her. Prøv at sætte et voltmeter 
over, medens du fløjter i miken. Hvis voltmeter- 
nålen rører sig, skal batteriet skiftes. Således kom
mer vi frem til det tegnede diagram. Modstands
værdierne behøver ikke at være så nøjagtige, har 
du dem ikke, så tag, hvad du har, selv om de skulle 
ligge lidt ved siden af. — Men personligt tror jeg, 
at det vil knibe en lille smule med forstærkningen.

Modulator til SM19.

eller ved at dreje antennetunerens kondensator 
mere eller mindre ind, til der tilsyneladende bliver 
resonans i denne kreds. Det er altså ikke særlig 
kritisk, om de nøjagtige trådlængder bliver over
holdt, blot man til sidst har resonans i det hele.

Spørgsmål: (Koncentreret). Jeg har en SM-19, 
Mark III, som på flere punkter er ændret lidt. Jeg 
har lagt ledninger for skærmgitter og anode og 
ført dem ud til stik på forpladen af SM-18. Nu 
kommer det væsentlige. Jeg har dertil bygget en 
modulator med 2 stk. 80" i push-pull. Diagram på 
næste side (udeladt). Når jeg modulerer, får jeg 
altid gode styrkerapporter, men altid svag modula
tion. Det har ærgret mig mange gange, men trods 
ombygning af modulatoren a la 9R’s i OZ vistnok 
1952 med ECC35 — 6L6 — 2X307, men alle iorsøg 
har været frugtesløse. Jeg er kommet så vidt, at 
jeg har opgivet, men nu tyer jeg til dig 6NF, om 
du måske kan grade, hvor jeg fejler med modula
toren (2KP svarede aldrig). Modulatortransformeren 
er fremstillet hos 8HA i Bække og er lavet på føl
gende måde: Den er forsynet med anode og skærm- 
gitterviklinger til PA og forsynet med vikling for 
2X807. Drivertransformeren er en Bendix. Jeg har 
ligeledes besvær med at få den god i forkredsen, 
altså hvor mikrofontransformeren går, trods afkob
linger m. v. er den ustabil. Der er det ved det, at 
jeg jo er ked af at købe nye rør, når man helst skal 
bruge de forhåndenværende søms princip. Potme
tret er ikke indtegnet, men du ved jo selv hvor
dan. Hvor er fejlen, og hvad er grunden til svag 
modulation. Når jeg prøver modulatoren uden til-

Hvis du ikke taler helt tæt til miken, kan det måske 
blive nødvendigt at sætte et ekstra rør foran ECC40. 
Det kan være næsten hvilken som helst triodekob- 
let pentode, men da det nu er indgangsrøret, vil 
EF86 eller EF83 nok være bedst p. gr. a. deres lave 
mikrofoni. Naturligvis kan trioderne ECC40 - 81 - 
82 - 83 - 85 - 88 også bruges med lige så godt resul
tat som pentoderne. — Har du en lille pære indskudt 
i antennen? Når du har det, kan du se, om modula
toren virker. Når du fløjter sagte i mikrofonen, 
skal pæren blusse lidt op. Når den gør det, får du 
ikke rapporter på svag modulation mere.

Spørgsmål: Jeg har tænkt mig at bygge den måle
sender, der er beskrevet i OZ nov. 1962, dog vil jeg 
bygge den med udskiftelige spoler. Men da er det, 
jeg mener, det skulle kunne lade sig gøre at bygge 
et kombineret gitterdykmeter og målesender ved 
simpelthen at forsyne spolerne med en link og 
via et coaxkabel til en søgerlink. Hvor vil det 
være mest formålstjenligt at anbringe instrumentet 
(20—800 μA)? Såfremt du mener, min idé kan bru
ges, hvordan skal de to linke så dimensioneres? Da 
søgerlinken via kablet skal gå til et coaxstik på 
forpladen, kan jeg jo have flere kabler med hver 
sin søgerlink. — Jeg ville også gerne have den 
lavet, så den kan bruges som absorptionsmeter.

Svar: Du behøver ikke mere end een vinding i 
hver linkspole. Og da du vil skifte spolerne, kan du 
jo sætte den linkspole fast inde i målesenderen ved 
spolefatningen, således at du automatisk stikker 
spolen ind i linken, når spolen stikkes i fatningen. 
Instrumentet kan du sætte i serie med gitterafle
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deren på oscillatorrøret, altså mellem stel og de 
100 kohm. Den vil virke som absorptionsmåler, når 
du afbryder anode- og skærmgitterspændingen til 
oscillatorrøret. — Men een ting må du være klar 
over. Ved at lave disse ting, sælger du noget af 
målesenderens frekvensnøjagtighed, og skalaen vil 
ikke passe, når du sætter linkkablet på udvendigt. 
Afvigelsen bliver ikke stor, men den er der.

Spørgsmål: Jeg har bygget den Vackar VFO, der 
er beskrevet af OX3BL i OZ okt. 61, men vil gerne 
have den ændret til 160 m. Kunne du ikke hjælpe 
mig med at regne kapacitet og selvinduktion ud, 
jeg har prøvet med L—C forholdet, men er ikke 
kommet til noget godt resultat. Kan EC81 ikke er
stattes af et halvt ECC81 eller 84?

Svar: Hvis du fordobler alle værdierne i sving
kredsen, d. v. s. LI, Cl, C2, C3, C4 og C5, skulle 
frekvensen blive lige nøjagtigt den halve, svarende 
til 160 m. Jo, ECC81 og 84 kan godt bruges i stedet 
for EC81 1 denne opstilling, men særlig med ECC84 
må du passe på, at røret ikke får for høj anode
spænding, det er kun beregnet til 90 volt. — Nu er 
30 ,uH jo en stor spole, og en upraktisk een at have 
med at gøre. Man kan godt ændre på L—C forhol
det, men Ikke uden også at ændre på C4 og C5’s 
størrelse i forhold til de øvrige kondensatorer. 
I OZ dec. 58 og jan. 59 kan du se, hvordan man 
beregner disse ting.

Spørgsmål: Jeg har 4 stk. filterkrystaller på 2000 
kHz. Hvilke ulemper og fordele vil der være ved 
at ændre min dobbeltsupers 1. MF til 2000 kHz 
og anbringe krystallerne der?

Svar: Den væsentligste ulempe vil nok blive, at 
du skal have ændret kalibreringen af modtageren, 
og måske også oscillatorkredsene, hvis de ikke kan 
trækkes tilstrækkeligt med trimmeren og kernen. 
Det kan de nu nok. — Jeg går ud fra, at krystal
lerne ligger sådan i frekvens, at der kan laves et 
båndpasfilter med dem på 2 kHz eller mere. Hvis 
de alle ligger på samme frekvens, vil jeg fraråde 
dig at bruge dem til dette formål, fordi filterkurven 
vil blive alt for spids. — Med et krystal-båndpas- 
filter i 1. MF vil modtageren blive mindre tilbøje
lig til at danne kryds- og intermodulation, hvilket 
direkte muliggør aflytning af svagere signaler, end 
det ellers var muligt. Signalerne kommer nemlig til 
at stå klarere, fordi de ikke så let bliver „trykket" 
af kraftige nabokanalsignaler. — Afhængigt af hvor 
selektiv 2. MF er, kan et sådant 4-krystalfilter for
øge selektiviteten. Det vil næsten altid forøge flan
kestejlheden.

Spørgsmål: Jeg har for nogen lid siden lavet en 
2-rørs HF-forstærker med rørene EF91. Efter 
7EU’s artikel i OZ dec. 57). Spoledataene, der er op
givet tit skulle dække 80—10 m, dækker hos mig 
kun 80—40 m. Jeg vil gerne have opgivet data, så 
den kan dække alle bånd, både amatørbåndene 
80 - 40 - 20 - 15 - 10 m og radiofonibåndene MB- 
120 - 60 - 49 - 41 - 31 - 25 - 19 - 16 m. Spolediamete
ren skal gerne være 30 mm. Jeg vil nemlig gerne 
have forstærkning til radiofonibåndene, men det 
vigtigste er dog amatørbåndene. Det er en ordent
lig mundfuld, men jeg håber, at det kan lade sig 
gøre. Om spolerne bliver udskiftelige gør ikke no
get, bare jeg kan bruge kondensatoren på 2X500 pF.

Svar: Hele fidusen med den beskrevne indgangs
kreds (en såkaldt multiband-tank) er, at man kan 
dække alle amatørbåndene 80—10 m uden at skulle 
skifte spoler eller udtag. Hvis du ikke har lavet en

fejl et sted, vil din også dække op til 10 m. Men det 
er muligt, at du ikke kan høre det på din modtager, 
fordi det er sjældent, at der er noget at høre på 
10 m i disse år, ja også på 15 m. Og du kan have 
været så uheldig, at 80 m og 20 m har resonans 
samme sted på skalaen (samme stilling af konden
satoren). Prøv at flytte de to spolesektioner lidt 
længere fra hinanden eller at tage nogle vindinger 
af den øverste. Så får du flyttet de to bånd i for
hold til hinanden. — Den spole dækker ca. 3—8 og 
13—30 MHz. Du får altså ikke MB - 120 - 31 og 25 
m båndene med. Til MB og 120 m må du vikle en 
spole på 85 μH. På MB bruger du så begge konden- 
satorsektioner, og på 120 m kun den ene. Til 31 og 
25 m skal du bruge en spole på ca. 1 μH, og den ene 
sektion af kondensatoren

Spørgsmål: Jeg skal til at lave et S-meter, der er 
beskrevet i OZ jan. 60, men jeg ved ikke, hvor 
metret skal indsættes. Kan du hjælpe mig?

Svar: Mellem katoderne. Shunt metret med en 
passende modstand, der vælges således, at metret 
netop har fuldt udslag, når den „venstre" anode 
afbrydes fra +. Ellers kan du være uheldig og få 
metret brændt af. Vy 73 de OZ6NF.

RETTELSE
I OZ3Y’s artikel i marts OZ side 83 har der des

værre indsneget sig en temmelig alvorlig fejl. Den 
balancerede modulator på diagrammet fungerer 
kun, såfremt de to dioder OA 79 vender modsat. 
Den ene (ligegyldigt hvilken) skal derfor vendes — 
tag hellere OZ for marts frem med det samme og 
indfør rettelsen!

Tegneren har været ret konsekvent hvad denne 
fejl angår, for den går igen på side 84 i diagram
met over OZ7BQ’s strømforsyning. Her er det den 
nederste 2E4, der skal vendes, og her er det ikke 
ligegyldigt, om begge dioder drejes 180 grader!

OZ2ME gør opmærkson på følgende fejl i måne
dens konstruktion i martsnummeret, „VFO-styret 
2 m sender":

Side 78: I diagrammet slettes den ubenævnte kon
densator fra gitter til stel ved pentodedelen af 2den 
EOF 82.

Side 79: Skærmgittermodstanden i PA (R17) kan 
varieres fra 110 ohm ved 180 V anodespænding til 
de anførte 2 kchm ved 220 V. I spalte 1 forneden er 
de 56 cm trådlængden for Dr 2  og DR3 .

Side 81: I spalte 1 foroven ombyttes L9 og C2 4 . 
I spalte 2 foroven rettes QSO til QSY.

Nu mens vi er ved det, så er der en fejl i min 
egen artikel i december OZ 1962, „Universalmeteret 
som L- og C-måler“. Side 384 anden spalte står

Dette gælder for målefrekvensen 800 Hz, men da 
der i artiklen regnes med 50 Hz, skal udtrykket 
være

På samme side, spalte 1, øverste halvdel. Den 
øverste formel er rigtig, men i den nederste har 
sætternissen byttet om på tæller og nævner i brø
ken. Tag venligst nummeret frem og indfør rettel
sen, tak!

TR.
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Industriel elektronik

Metaldetektoren

Formålet med rubrikken „Industriel elektronik1' 
er at vise læserne,. hvorledes de som amatører er 
særlig egnet til at kunne forstå og vurdere alle de 
elektroniske nyskabelser, som nu tager plads i indu
strien.

Det er Ikke underligt, at amatørerne, som tilfæl
det er, er gode medarbejdere i den moderne indu
stri. Det elektroniske er som oftest volapyk for de 
fleste, men her er amatørerne på hjemmebane, og 
de har let ved både at kunne forstå og passe et 
elektronisk apparatur.

Når jeg nu denne gang beskriver metaldetektoren, 
så vil amatørerne også her let forstå princippet, 
men samtidig har jeg denne gang på opfordring af 
min gode ven OZ2OM i Randers fundet en kon
struktion frem, der egner sig til morsomme ama
tøreksperimenter, — at gavne og fornøje, jeg haver 
haft for øje. —

Den her beskrevne opstilling kaldes almindeligvis 
en metaldetektor. Metaldetektoren har mange ste
der vundet indpas i industrien og bruges til spo
ring af metaldele, hvor tilstedeværelse af disse kan 
forårsage brud på kostbare maskiner. Dette vil 
være tilfældet i papirfabrikker, møllerier og lig
nende virksomheder. Ellers kender vi metaldetek
toren som minesøger, som sporingselement, når det 
gælder konstatering af ukendte glemte rørfore
komster i bygninger eller gadeanlæg. Arkæologien 
bruger instrumentet, og naturligvis er det en vig
tig ting i en kyndig mineralogs hånd.

Den her beskrevne konstruktion, der skyldes ame
rikaneren David Todd, er kun et mindre apparat 
med meget begrænset følsomhed, men den kan give 
læserne en god forståelse af arbejdsmåden, og er 
man særlig interesseret, har man et godt grundlag 
for videre eksperimenter.

Princippet er letforståeligt for en radioamatør. 
Et oscillatorkredsløb, der afgiver en bestemt fre
kvens, ændrer denne, når oscillatorens svingspole 
kommer i nærheden af en metalgenstand. Der op
står her en elektromagnetisk kobling, og den af
stemte kreds forstemmes. Føres signalet fra oscil-

Fig. 2.

latoren nu videre gennem en selektiv forstærker 
til et følsomt meter, vil dette give et kraftigt ud
slag, når en metalgenstand kommer inden for ræk
kevidde.

Det komplette diagram fremgår af fig. 2.
Hvis signalet fra en variabel oscillator sendes ind 

1 en selektiv forstærker, vil forstærkeroutputtet in
den for visse grænser være en funktion af oscillato
rens frekvens’ variation. Dette illustreres bedst ved 
følgende lille eksempel. På fig. 1 er tegnet en re
sponskurve for en selektiv forstærker. Tænker vi 
os nu, at vi indstiller oscillatoren til en frekvens

F, som ligger lige i kanten af responskurvens fre
kvensområde, så vil der gennem forstærkeren kun 
gå en meget lille del af oscillatorens signal, lad os 
sige, at meteret viser et output S. Nu ændres oscil
latorfrekvensen til F1 (uden ændring af oscillator
signalstyrken), en frekvens, der ligger meget nær
mere midten af responskurven, hvorved en langt 
større del af oscillatorsignalet kan nå igennem for
stærkeren, svarende til outputtet Si. Vi ser således, 
at frekvensændringen F1 - F svarer til en ændring 
i signalstyrke på S1 - S, altså en proportionalitet 
mellem frekvens og signalstyrke. Det er netop dette 
princip, man har udnyttet i metaldetektoren. Metal
dele i nærheden af oscillatoren ændrer dennes fre
kvens således, at den falder indenfor forstærkerens 
responskurve, og meteret slår ud. Da imidlertid 
nogle metaller giver en stigning i frekvens og andre 
et fald, må oscillatoren kunne varieres således, at

dens frekvens kan 
indstilles såvel i 
den højfrekvente 
som i den lavfre
kvente side af re
sponskurven.

Vender vi os til 
diagrammet i fig. 2, 

ser vi, at oscilla
toren er af Col

pittstypen. Den er 
uden aftrapninger, 
hvilket simplifice
rer søgespolen, der 
er tilsluttet detek

torchassiset gen
nem et skærmet 
coaxkabel for at 

borteliminere uøn
skede kapacitive
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effekter. Oscillatorens output tages fra emitteren 
og føres til den selektive forstærker gennem en iso
leret modstand R1. Denne modstand tjener til at 
holde resonanskredsen over inputtrafoen R1 fra at 
forstyrre oscillatorkredsen og formindsker T1 be
lastningen, hvorved Qet forbedres.

Kombinationen af T1 og T2  i kaskade tjener til 
at hæve forstærkerens selektivitet.

Værdien af voltspændingen er ikke kritisk, men 
én gang indstillet bør spændingen ligge fast.

KONSTRUKTIONEN
Metaldetektoren er indbygget i et lille alumini

umschassis. Som transformator er anvendt små MF 
transformere af den type, der anvendes i transi
stormodtagere, frekvensen er dog indstillet til en 
noget lavere værdi, nemlig 435 kHz, for at undgå 
interferens i radiomodtagere.

Forstærkeren tunes op ved hjælp af en signal
generator, idet man anvender mikroamperemetret 
som outputmeter. Har man ikke en signalgenerator, 
kan følgende metode anvendes. Søgerspolen an
bringes i nærheden af en alm. AM-modtager med 
447—455 kHz mellemfrekvens. Man indstiller mod
tageren til een eller anden station. Man ændrer nu 
på metaldetektorens oscillatorfrekvens ved at dreje 
på Ci, indtil man hører et nulstød med stationen. 
Nu er oscillatoren indstillet på AM-modtagerens 
mellemfrekvens. Metaldetektorens transformator 
tunes nu op til max. udslag på metret. I princippet 
kunne man nu stoppe her, men man gør dog klo
gest i af hensyn til nabolagets AM-modtagere at 
sænke centerfrekvensen lidt som ovenfor omtalt. 
Dette gøres ved at sænke oscillatorfrekvensen lidt, 
d. v. s. forøge Ci, hvorefter man atter tuner trans
formatorerne op til max. udslag på metret. Evt. 
må man ændre lidt på C2  således, at man får max. 
udslag på metret, når C1 er halvt drejet ud. Hvis 
outputmetret giver mere eller mindre end fuldt 
udslag, kan man endvidere ændre Ris værdi.

(Fortsættes i næste nummer).

OZ7HB bliver 50 år
Den 25. april bliver 

en af EDRs allerbedste 
venner 50 år. Det er 
OZ7HB — Herluf — 
som denne dag træder 
ind i de voksnes ræk
ker.

Få indenfor forenin
gen er så afholdt som 
Herluf, og han har væ
ret vort blad, vore 
håndbøger og vor for

ening en god og hjælpsom støtte gennem 
de mange år, ligefra han som medlem nr. 387 
trådte ind i vore række. I 1931 begyndte han 
— forøvrigt sammen med 7EU, der boede lige 
i nærheden ovre på den jyske halvø — at 
trænge sig på i æteren, og siden da har vi 
nydt godt af hans initiativ og gode kommerat- 
lige virke.

Det er selvfølgelig gået ham som så mange 
andre, travlheden bandt ham, så vi har ikke

hørt ham i luften de sidste år. Derimod har 
han trofast plejet sin eksperimentelle trang, 
og vi husker ham fra hans fjernsynseksperi
menter i 1948, hvor han lavede sin egen fjern
synsmodtager, så han kunne se glimrende bil
leder fra den britiske udstilling. Det var den
gang en teknisk bedrift, hvor alt var i støbe
skeen og nyt og uprøvet.

Medlemmer vil vel nok bedst kunne vur
dere hans tekniske dygtighed ved hans ind
sats for amatørfjernsynet. Sammen med 1PL 
har han i Kortbølgeamatørens håndbog be
skrevet sender, modtager og kamera. Det er 
synd, vi amatører ikke fulgte hans arbejde 
op, EDR-folkene har stadig lov at fjernsyns- 
boltre" sig på 2 meter og 70 cm, så vi skylder 
vort fødselsdagsbarn at få den fjernsynsfrak
tion sat i gang indenfor foreningen.

Herluf har mange gode ideer på stabelen, 
så det skulle ikke undre os, om der snart hø
res nyt fra hans værksted.

Vi er mange, der sender vor sympatiske og 
beskedne EDR-kammerat de hjerteligste lyk
ønskninger på fødselsdagen, og vi siger ham 
tak for hans arbejde for os i tiden, der gik, og 
ønsker ham mange gode arbejdsår fremover.

OZ7EU, OZ1PL, OZ7G, OZ6PA 
og alle de mange andre.

Konkurrencen om 
»Månedens Konstruktion«

Endelig oprandt da dagen, da bedømmel
seskomiteen trådte sammen for at votere. 
Opgaven viste sig at være mindst lige så van
skelig, som det har været at bygge konstruk
tionerne. De ni konstruktioner er så vidt for
skellige indbyrdes, at en direkte sammenlig
ning er nærmest umulig, og hver for sig er 
de alle sådan, at præmiering burde kunne 
finde sted (det sker jo også, idet alle deltagere 
får tilsendt en fin instrumentkasse) — des
værre må vi bede jer have tålmodighed lidt, 
kasserne skal nok komme!

Efter lang tids diskussion enedes komiteen 
om følgende:

1. præmie, kr. 200,-, tildeles OZ4FO og 
OZ2EM for „VFO-styret 2 m sender" i marts 
OZ 1963.

2. præmie, kr. 100,-, til OZ1BP for dobbelt- 
superen fra sept. 1962, og

3. præmie, kr. 50,-, til OZ4TH for ESB-sen- 
deren i okt. 1962.

Vi ønsker til lykke og takker alle for del
tagelsen.

OZ7G, OZ9AC, OZ7EU,
Gerhard Hansen. Kai Nielsen. Poul Størner.

OZ6PA, OZ7AQ,
Poul Andersen Bent Johansen.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

En anden måde 

at fremstille chassiser på

Det er stadig et problem at fremstille billige og 
alsidige chassiser. Man kan købe dem til en tem
melig høj pris i forretningerne, men udvalget er ret 
begrænset, og har man først benyttet sit chassis en 
gang, er det jo ikke morsomt at lave en ny opstil
ling oven 1 alle de gamle huller og udskæringer.

Det var derfor med glæde, jeg hos vor gamle 
redaktør OZ5AC lagde mærke til hans metode til 
chassisfremstilling. Jeg skynder mig at bringe den 
her og tager mig den frihed at fremkomme med 
eksempler til yderligere udnyttelse af metoden.

Nu kommer næste punkt, at tildanne disse op- 
bukkede strimler til en chassisramme. I fig. 2 ser 
man metoden. Man udskærer 90 graders udsnit alle 
de steder, hvor rammen skal bukkes. Man har na
turligvis beregnet, hvor stor man ønsker sit chas
sis, så udskæringer kan lægges på de rigtige steder.

Selve bukningen foregår som vist i fig. 3. Man 
bukker i sin skruestik, og en hård træklods, der 
har nøjagtig U-størrelsen, lægges ind i U-et lige ud 
til bukkestedet. En træklods lægges mellem den 
anden kæbe og blikket, og den skal også helst gå 

fig.1 lige med bukkestedet. Ja, så bukker man, som teg
ningen viser, over trækanten, og sørger for at alt 
er nøjagtigt og fast opspændt. Det skulle Ikke være 
svært at trække bukningen ind på plads, men en 
lille træhammer eller hammer af gummi eller 
kunststof hjælper med forsigtighed til det helt 
rigtige resultat. Man må endelig sørge for, at buk
ningerne ikke bliver skæve, altså at alle bukninger 
foretages i samme plan, ellers vil chassiset jo ikke 
kunne stå på sine egne ben, når vi kommer så 
vidt.

Udgangspunktet blikstrimler eller strimler af 
aluminium. Man skal altså af blik- eller alu
miniumplade afklippe nogle strimler i pladens 
bredde. Den slags plader ligger i regelen i 1 meters 
bredde. Almindeligvis udklippes strimlerne i 80 
mm bredde; på denne måde bliver der en opbukket 
kant i begge sider på 15 mm og 50 mm til rest. 
Figur 1 viser os bukningen udført, den har form 
som et U. Nu vil det naturligvis slet ikke være 
nemt for en almindelig amatør hverken at anskaffe 
sig afklippede strimler, eller få dem bukket op i 
denne U-form. Der er derfor ikke andet at gøre 
end at bede sin blikkenslager om på sin bukke
maskine at bukke disse 1 meter lange strimler.

Fig. 2.

Det vil han sikkert gøre ganske billigt. Amatører 
vil foretrække disse strimler udført i aluminium, 
og på dette punkt kan man sætte sin blikkenslager 
i forlegenhed. Hvis han derfor må arbejde i galva
niseret plade, er han i sit es, og leverer af sit lager 
de strimler man har brug for. Blikket er ganske 
udmærket til formålet, og det er nemt at sammen
lodde i hjørnerne.

Fig. 4.

Fig. 4 viser det færdige resultat, og så ser man 
vel bedst, at der er mange muligheder udfra denne 
ramme. Jeg må lige indskyde, at hjørnerne loddes 
sammen, dette er særdeles let, når man går ud fra 
galvaniseret plade. I det sidste hjørne — samlings
hjørnet — bliver man nødt til at indlægge et stykke 
vinkelplade, som så nittes eller fastloddes til sit 
underlag. Som yderligere forstærkning kan der i 
bundsiden fastloddes et par trekantede stykker, og 
borer man hul her, kan man indpresse gummifød
der. Dimensionerne ses i Radio Magasinets katalog.

Drejer det sig om større chassiser, kan det blive 
nødvendigt at samle disse udfra 2 U-skinner, som 
man forstærker ved ilægning af pladestrimler i 
samlingsstederne.

Som det fremgår af illustrationen, kan man nu
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fastbore en eller flere plader oven på rammen, og 
man opnår så, at man kan tage enkelte sektioner 
under arbejde og sætte dem på plads, men man 
kan jo også straks dække hele rammen til, så man 
har et almindeligt chassis. Det må indskydes, at til 
disse plader skal man så absolut bruge aluminium, 
det er jo her, man skal bore og skære ud.

Hvad er nu fordelen ved den slags chassiser? Ja, 
der er jo den vigtige faktor, at har m'an lavet en 
fejl i en sektionsplade, kan man blot lave en ny 
og sætte på, og kasserer man hele opstillingen, skal 
man kun kassere aluminiumspladen, og en ny kan 
indsættes over de gamle huller, så har man atter 
et helt nyt chassis.

Fig. 5.

Ovenstående beskrivelse drejer sig om chassiser, 
men der er muligheder for fremstilling af kasser 
efter samme metode. Man kan jo lave sine lister 
i helt andre dimensioner. Fremstiller man sine 
U-lister med for eks. 20 cm bredde, vil man få 
kasser ud af metoden, dersom man skruer plader 
på begge sider. Fig. 5 viser et eksempel. Også i 
dette tilfælde kan man afslutte med isætning af 
gummifødder.

Jeg er glad for alle de mange tilkendegivelser 
over, at man læser mine små artikler med inter
esse. Der er tilfælde, hvor jeg ikke får det hele 
med, og jeg er naturligvis glad for at kunne videre
bringe læsernes kommentarer. For eks. skriver 
OZ5GH i Give følgende: Dine artikler om værk
stedsteknik er jeg m'eget glad for, men jeg beder 
dig oplyse, at der er andre mærker i flaskegas end 
Kosan, og at alle de andre mærker har ½” rør
gevind l i n k s  på alle flasker, således at eventuelle 
bunsenbrændere kan tilsluttes direkte, hvilket er 
en fordel for os, der anvender flaskegas i hushold
ningen. løvrigt kan man købe brugte flasker og 
regulatorer under halv pris, og da gasfirmaerne 
bytter flaskerne, har man kun sin egen flaske én 
gang. I Jyllandsposten er der hver søndag flere, 
der averterer med brugte flasker. Af leverandører 
er der Dalsøgas, Shellgas, Nordisk Gulf og BP gas.

I anledning af min artikel om lodning af alumi
nium skriver OZ3CP i Glostrup følgende: — Jeg 
vil gerne gøre dig opmærksom på Castolin nr. 1909, 
det er loddetin, med hvilket man kan lodde alumi
nium med en almindelig loddekolbe — helst ikke 
under 100 watt. Man kan også bruge Kosan, men 
så må man ikke lade flammen brænde på flusmid

let direkte, altså kun indirekte opvarmning, men 
så går det meget let.

Jeg skynder mig at bringe tipset videre. Jeg tror 
nok, du peger på sagens kerne, hvad angår lodning 
med kolbe. De 100 watt er endda i underkanten, og 
det er vist herfra, mange mislykkede forsøg stam
mer, man skal have rigelig med varme, og på dette 
punkt ved man ikke, hvor man er henne af.

I. A. mener, mine antennetårne er alt for lave, 
det er hans opfattelse, at det i nov. 62 viste tårn 
uden vanskelighed kan forhøjes med flere sektio
ner, så højden bliver 30 meter. Forsåvidt tårnet 
forstærkes med barduner, kan det godt, men kon
struktionen angår et fritstående tårn, og så tør jeg 
ikke garantere. Endelig tør jeg ikke anbefale, at 
nogen vover sig op i de højder, det svarer til Run
detårns, så lad det fare. Tak iøvrigt for Deres 
interesse, ser Dem gerne som medlem af foreningen, 
vi har sådan en hyggelig kasserer, der glæder sig 
til Deres indmeldelse. 6PA, Poul Andersen.

EDRs svejsetransformator
I et tidligere nr. af OZ kunne vi meddele, at fir

maet Emil Hjorth havde foræret EDR et mindre 
svejseanlæg, som afdelingerne kunne høste glæde 
af til mindre monterings- og værkstedsarbejde.

Svejseomformeren har nu sit blivende sted i 
københavnsafdelingens lokaler, men kan efter nær
mere regler udlånes til afdelinger, der har et eller 
andet større arbejde i gang, hvor transformatoren 
kan være til hjælp.

Ovenfor bringer vi et billede af svejseværket. 
Det er en let og handy lille maskine, som kan til
sluttes almindelig 220 volt vekselstrøm. Transfor
matoren yder 95 ampere svejsestrøm og er altså 
rigelig til alle normale 2,5 mm anoder. Den vejer 
kun 30 kg, så den er let at flytte rundt med, men 
er dog trods sin ringe vægt rigelig dimensioneret 
i kobber og jern.

Jeg kan kun anbefale denne transformator. Til 
mindre værksteder, herunder hobbyværksteder 
samt til gårde og virksomheder, er den fortrinlig. 
Den sparer meget arbejde og tjener hurtigt sig selv 
ind. Måske vil mange uden for faget mene, at de 
ikke har forstand på at bruge dette stykke værk
tøj, men det er i høj grad forkert. Med lidt instruk
tion kan man hurtigt lære sig selv at svejse, og 
man kan få megen glæde af denne fortrinlige lille 
svejsetransformator. Skriv til firmaet Emil Hjorth, 
Flintholms Allé 8, København F, firmaet vil sikkert 
give alle oplysninger. 6PA.
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Generaldirektoratet for 
Post- og Telegrafvæsenet meddeler: 

Vedrørende amatør-radiosendetilladelser:
Nye tilladelser:

C 8232, OZ1JI, John Ansbjerg Eriksen, Klostervej 
11, Lendemark, Stege.

C 7582, OZ3OT, Cai Skovbjerg Pedersen, Fabrik
vej 30, Horsens.

B OZ3TO, Knud Thomsen, Genvej 5, Bagsværd. 
(Genudstedelse). (Tidligere adresse. Vibevæn
get 91, Søborg).

B OZ5LB, Steen Ebbesen Grue, Humm'eltoftevej 
159, Lyngby. (Genudstedelse). (Tidligere adres
se: Estersvej 14 B, Hellerup).

B OZ7ZO, Egon Albert Søndergaard, Brønlunds- 
allé 6, Hellerup. (Genudstedelse). (Tidligere 
adresse: Boyesgade 10, 4. th., København V.)

C OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30, Århus C.
C 6415, OZ9EA, Egon Andersen, Ryesgade 110 B,
3. th., København 0. (Genudstedelse). (Tidli
gere adresse: Oehlenschlægersgade 58, 2. th., 
København V.)

Inddragelser.
B OZ1CO, Christian Otte, Visborg.
B O.Z9JO, Johannes Hansen, Langelandsgades Ka

serne, Århus C.

Rettelse.
B OZ5VG, Vagn Garner Nielsen, Kyhnsvej 21, Sil

keborg, rettes til Kyhnsvej 21, Ry.

Navneændring.
B  OY1X, Elias Hansen, før: Selheyg, Klaksvik. 

Nu: Liggjas a Vali, Selheyg, Klaksvig.

Ændring fra kategori B til kategori A.
A OZ2ME, Hans-Henrik Marcous Clod-Svensson, 

Tingskrivervej 19, København NV.

Ændring fra kategori C til kategori B.
B OZ1TH, Tage Hvingelby, Skyttehusgade 34, 

Vejle.
B OZ5DE, Dan Christian Lampe, Farversmøllevej 

31, Åbenrå.
B OZ9FK, Flemming Knudsen, Toftøjevej 15 B, 

Vanløse.
B OZ9SF, Andreas Skærlund Frandsen, Thing- 

vallagade 8, Århus N.

ULOVLIG RADIOSENDING
Til underretning skal man herved meddele, at 

en ulicenseret radioamatør ved retten i Herning i 
februar måned d. å. har vedtaget en bøde på 80 kr. 
for ulovlig benyttelse af en radiosender. Forvand
lingsstraffen fastsattes til hæfte i 2 dage.

RETTELSE
til listen over indregistrerede modtagerstationer.

8523 1245, Bo Fegum, Worsaaevej 24, København, 
skal være Bo F e r g u  m .

Radioamatører i Grønland.
Ministeriet for Grønland skal herved meddele 

følgende ændring til listen over radioamatører i 
Grønland.

Tilgang: OX3JV, J. Villumsen, Nord, ex OZ7JV. 
Afgang: OX3KC, K. H. Christensen, Thule. 
Afgang: OX3WQ, P. Vestergaard, Julianehåb.

TRAFFIC-DE PARTM ENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

12. „OZ-CCA“-Contest 1963.
Hermed indbydes påny til „OZ-CCA“-Contest — 

den tolvte i rækken, som forhåbentlig må få ligeså 
god udenlandsk deltagelse som sidste år.

Der er naturligvis sendt indbydelser til de forskel
lige landsforeninger til offentliggørelse i deres 
amatørblade, men såfremt der er interesserede med
lemmer, der vil hjælpe med til, at indbydelsen når 
videst muligt omkring og til flest mulige, så send 
indbydelsen til udenlandske amatørkamnverater. 
Til dette formål kan der — så længe oplag haves — 
rekvireres indbydelser hos Tr. Dept.

Idet vi- iøvrigt henviser til „OZ“ for febr. 1962, 
hvor reglerne står optrykt, skal vi her give føl
gende mest betydende uddrag af reglerne:

Under contest-perioden gælder det om at kontakte 
så mange amatørstationer i alle verdensdele som 
muligt.

CW- og fone-afdelingerne er separate tester, og 
man kan deltage i den ene eller den anden eller i 
begge afdelinger.

De sædvanlige amatørbånd fra 3,5 til 28 Mc/s må 
benyttes.

Testen strækker sig over to week-ends, hver 36 
timer lang: een for CW og een for fone.

CW-testen begynder: 
lørdag d. 11. maj 1963 kl. 12,00 GMT og slutter 
søndag d. 12. maj 1963 kl. 24,00 GMT.

Fone-testen begynder: 
lørdag d. 18. maj 1963 kl. 12,00 GMT og slutter 
søndag d. 19. maj 1963 kl. 24,00 GMT.

Contest-opkald. „CQ AW“ (CQ ALL WORLD).
Deltagerne i CW-testen benytter en sekscifret 

kode, der består af RST plus nr. på 'QSO’en begyn
dende med 001 for første QSO.

Fone-deltagerne udveksler en femcifret kode be
stående af RS-rapport plus QSO nr. som for CW.

Logs, der skal være ført som eksemplet i oven
nævnte „OZ“, skal indsendes senest den 15. juni 
1963. Poststemplets dato vil være afgørende.

Loggene sendes til EDR’s Tr. Department. Box 
335. Ålborg.

Husk, at vi har flere indbydelser liggende, som vi 
gerne vil have fordelt, men husk også, at det gæl
der om, at så mange OZ- og OY-sta tioner som 
muligt kommer i luften ved denne lejlighed.

Der er diplomer til de bedst placerede.
OZ2NU.

W/VE-testen 1963.
Blot et par linier om dette års W/VE-test med 

sine to afdelinger i henholdsvis februar og marts.
W/VE-testen er altid en oplevelse, og måske er 

år som) disse med dårlige forhold ikke de mindst 
spændende, man ved jo aldrig, hvad der bydes på. 
Jeg har vel efterhånden deltaget i 25 af disse tester 
men mindes ikke, at der nogensinde tidligere har 
været så dårlige forhold på de høje frekvenser.

28 Mc absolut dødt, 21 Mc kun åbent få timer en 
enkelt eftermiddag, 14 Mc brugeligt hver eftermid
dag og 2 aftener, i perioder meget fint, men også
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med lange perioder, hvor W’erne skulle „trækkes" 
ind.

7 Mc havde flere fine åbninger, testens to sidste 
timer over forventning, den mest interessante for
middag med en hel stribe W6’ere.

3,5 Mc var i særdeleshed fint i februar, den før
ste morgen fik jeg her ca. 70 QSO’er på 2 timer, 
med WØ som bedste. Trods aftaler er det endnu 
ikke lykkedes mig at lave W6 på 3,5 Mc.

For mit vedkommende blev resultatet godt 700 
forbindelser. Distrikterne fordeler sig med 8 på 
21 Mc, 18 på 14 Mc, 12 på 7 Mc og 10 distrikter på
3,5 Mc.

Det var det — jeg hørte ikke du blev kaldt, 2NU, 
var du der? Derimod var 7G, 3FL, 2LX og flere 
meget aktive. På gensyn og genhør, 73, OZ1W.

— nej, i sidste periode var jeg til HB-møde i 
Odense, det var årsagen til, at du ikke hørte mig 
blive kaldt fra stateside.

Saipan.
Opmærksomheden henledes på, at KG6SZ’s expe- 

dition til Saipan skulle være i gang fra slutningen 
af marts måned. QSL sendes via VE7ZM.

Sensation i luften
Vi bringer andet steds i bladet en fødselsdags

hilsen til OZ7HB. Vi spåede, at 7HB, der ikke havde 
været aktiv længe, nok snart igen ville lade høre 
fra sig. Det skete allerede to dage efter, at jeg 
havde afleveret fødselsdagsartiklen til trykkeriet. 
7HB, der ikke vidste, vi havde en fødselsdagshilsen 
parat til ham, meldte sig med en stor og god idé.

I samarbejde med 1PL starter man en helt ny 
form for 2 meter arbejde, vi vil indtil videre kalde 
projektet „den lille Oscar". Det går ud på, at der i 
samarbejde med amatørerne opsendes balloner med 
2 meter sendestationer. OZ7HB fortæller herom:

Meteorologiske vejrballoner går som bekendt op 
i højder til 50 kilometer. HB og 1PL har eksperi
menteret med den slags balloner. Når ballonerne 
tager højde, udvider de sig, men et net udenom 
ballonen hindrer denne udvidelse, og bestemmer 
hvor højt ballonen kan gå op inden den sprænges.

Når ballonen har nået sin maksimumshøjde, kan 
den tilbagelægge store afstande med hastighed op 
til 100 km i tim'en, men den kan også køre i ring 
og holde sig over Danmark i flere dage, alt efter 
vindretning og meteorologiske betingelser.

Senderen i ballonen består af et printet transi
storkredsløb, der moduleres med en kortvarig im
puls.

Meningen er nu, at interesserede skal melde sig 
fra hele landet og være med til at modtage rappor
ter, der skal bearbejdes. Det bliver interessant at 
pejle disse balloner, for der bliver efterhånden 
flere. Her er mulighed for en spændende og for
nøjelig 2-meter sport, som vil nå sit højdepunkt 
i den dejlige sommer, som vi alle går og venter på 
og glæder os til.

Det kan meddeles, at 7HB allerede mundtlig har 
erholdt P & Ts tilladelse, og at den skriftlige frem
kommer inden længe.

I næste nummer af OZ vil der fremkomme nær
mere om planens realisation — stabelafløbningen 
skal åbenbart snarest finde sted. Interesserede be
des sætte sig i forbindelse med OZ7HB eller OZ1PL 
og melde sig til arbejdet. Det bliver en spændende 
jagt, som vil blive imødeset med interesse her
hjemme og i udlandet. OZ6PA.

Deutschlandstreffen
arrangeret af D. A. R. C. afholdes i år i Folkevogns
byen Wolfsburg i dagene fra 31. maj til 3. juni.

Stævnets program, der er stærkt varieret, kan 
sammen med øvrige oplysninger fås gennem stæv
nekontoret, hvis adresse er:

Deutschlandstreffen,
318 Wolfsburg,
Ronthenstrasse 44,
Deutschland.

Fone-afdelingen
af den franske — REF — contest finder sted fra 
den 20. april 1963 kl. 14,00 til den 21. april 1963 
kl. 21,00.

Logs sendes til: R. E. F. — B. P. 42-01, Paris RF. 
France.

PACC-Contest 1963.
VERON meddeler os, at PACC-Contesten i år 

fordeler sig med CW-afdelingen fra den 27. april 
1963 kl. 12,00 GMT til den 28. april 1963 kl. 18,00 
GMT.

Fone-afdelingen afholdes i den følgende week
end, d. v. s. fra den 4. maj 1963 kl. 12,00 GMT til 
den 5. maj 1963 kl. 18,00 GMT.

Fuldstændige regler kan findes i tidligere årgange 
af „OZ“, her skal kun anføres, at loggene skal være 
afsendt senest den 15. juni 1963 og skal adresseres 
til

Mr. P. v. d. Berg, PA0VB,
Contest Manager VERON,
Keizerstraat 54, GOUDA,
The Netherlands.

International fest i Casablanca.
I forbindelse med ovennævnte fest arrangerer 

Association Des Amateurs Emetteurs Du Maroc en 
international contest blandt amatører fra hele ver
den om en pokal, der bærer navnet: „Coupe de la 
Foire Internationale de Casablanca" under følgende 
betingelser:

1. AAEM’s officielle station vil under kaldesig- 
nalet CN8MC sende under hele fest-perioden fra 
d. 25. april kl. 14 GMT til d. 11. maj kl. 22 GMT. 
Stationen vil sende således:

på 40 meter fra kl. 14,00 til 16,00 GMT, 
på 20 meter fra kl. 16,00 til 22,00 GMT.

2. Pokalen vil tilfalde den station, der har kon
taktet CN8MC flest gange. En kontakt pr. dag pr. 
bånd vil blive tilladt.

I tilfælde af, at to eller flere stationer kommer 
til at stå lige, vinder den af stationerne, der først 
har haft QSO med CN8MC.

3. CN8MC vil normalt lytte 10 Kcs over eller un
der kaldefrekvensen.

4. Tildelingen af pokalen vil finde sted straks 
efter contestens afslutning. Den vil blive afleveret 
i Casablanca til konsulen for den pågældende vin
ders land.

NB. Opkaldet vil blive givet på følgende måde: 
„This is CN8MC, AAEM station, calling for the 

Casablanca International Fair Contest".
Den 11. maj vil CN8MC slutte med på alle bånd 

at informere deltagerne om resultatet.
—• Det fremgår ikke direkte af indbydelsen, men 

det må formodes, at testen er en fone-test.
OZ2NU.

S. A. C. resultaterne.
Grundet overvældende aktuelt stof har vi måttet 

undlade fortsættelsen af resultatlisten fra SAC- 
Contesten, men vi lover at følge det op i næste OZ.
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Resultat från NRAU-testen 1963
1. OZ5EL 341 54. OH7QN 131 105. SM5BLA 70 157. SM5CAK 19
2. SM5BIC 326 55. LA4KC 129 106. SM5CUP 70 158. OH1VM 18
3. SM3CUN 319 56. OZ7GI 129 107. OH8QA 68 159. OH5OD 18
4. OZ9DR 281 57. LA1MF 128 108. SM6BDM 66 160. OH2QV 18
5. SM3TW 273 58. LA6ZH 126 109. LA5FH 62 161. OH3WY/6 17
6. SM3PZ 265 59. LA6UM 124 110. OH2IJ 62 162. OZ4DX 17
7. OZ4FF 248 60. SM2COP 124 111. OH4QC 62 163. OH1VR 15
8. OH2BS 247 61. OH1WK 123 112. OZ4EM 59 164. OH5OF 15
9. OZ1W 247 62. OH3NR 119 113. LA8WG 58 165. SM6AXA 14

10. OH1TN 240 63. SM6BMB 119 114. OH0RJ 57 166. SM3DXC 14
11. OZ4FT 240 64. OH2MK 117 115. LA7HH 55 167. OH6UW 13
12. OH2UQ 237 65. LA2Q 116 116. LA9M 54 168. LA5BE - 12
13. OZ7FP 237 66. SM5OV 116 117. OH9QV 52 169. OH2GJ 12
14. OH2FS 236 67. OH9NV 112 118. OH1WD 51 170. OH4OW 12
15. SM5BAU 232 68. SM5UU 112 119. OH5UQ 51 171. OH4PY 12
16. OH1NK 223 69. LA7GC 111 120. LA5EF 49 172. OZ4PM 12
17. SM6CJK 223 70. SM5BRF 111 121. SM5BDS 47 173. SM5AQI 12
18. OZ7YH 221 71. SM3CCI 110 122. LA5IH 46 174. SM5BHW 12
19. SM2ABX 220 72. LA2HC 106 (LA nr. 25) 175. SM6DPF 12
20. OH2YV 216 73. OH2BAM 106 123. OH3SH 46 176. OH1PN 10
21. SM5API 214 74. SM5BDY 106 124. OH1WF 45 177. OH7OP 10
22. OZ2LX 212 (SM nr. 25) 125. OH2AF 43 178. OH9RF 10
23. SL4BP 212 75. OH7NL 102 126. SM3CMG 43 179. OH5UY 10
24. OH5TS 211 76. LA6U 101 127. SM7DRB 43 180. SM5UQ 10
25. LA2YE 209 77. SM3DZB 101 128. SM5DSE 43 181. SM4CLR 10
26. OH2MJ 191 78. LA1P 99 129. SM6JY 41 182. LA4K 8
27. OZ2NU 188 79. SM6BWM 99 130. OH2ND 38 183. OH1WP 8
28. SM5KY 184 80. SM4ATA 98 131. OH3RO 36 184. OH2BT 8
29. LA8J 181 81. SM6CRA 97 132. OZ7T 36 185. OH3WL 8
30. SM5TK 179 82. OH2DP 92 133. SM3DGE 36 186. OH8ON 8
31. SM5CON 177 (OH nr. 25) 134. SM6BBV 34 187. OH8PW 8
32. OH2BG 176 83. OH5RZ 92 135. LA9HC 33 188. OH90A 8
33. OH5PT 175 84. OH8ND 91 136. OH3XZ 32 189. OZ7HX 8
34. OH8QD 175 85. SM6APH 91 137. OH6UG 32 (OZ nr. 21)
35. SM5MX 175 86. OH7PQ 88 138. OH6RE 31 190. SM6AMN 8
36. OH2A 173 87. OH1TK 87 139. LA8CE 30 191. SM6BZE 7
37. LA5UF 171 88. SM5TA 87 140. OH1QT 30 192. OH1WU 6
38. OZ9N 171 89. LA4NE 85 141. OH3OV 30 193. OH2BO 6
39. LA8GF 167 90. OZ4H 84 142. OH6OW 30 194. OH2BAC 6
4C. LA8D 166 91. LA5WH 83 143. SM4DRD 29 195. OH2VB 6
41. OH6TM/2 161 92. OH2BBN 82 144. OH2YL 28 196. OH7QJ 6
42. OZ1LO 155 93. OH70D 81 145. SM5ARQ 28 197. SM7TV 6
43. LA6GG 151 94. LA7H 79 146. OH1SS 26 198. OH4PZ 5
44. SM5II 150 95. OZ5RM 78 147. SL6BH 26 199. SM1OY 4
45. SM3VE 147 96. OH2LP 75 148. OH2BAZ/6 25 200. OH2VZ 4
46. SM6BXV 147 97. SM2RI 75 149. OH6UX 25 201. OH2FB 4
47. OH4OZ 146 98. LA4ND 73 150. SM1CJV 25 202. OH7OI 4
48. SM3BCZ 141 99. OH5TM 73 151. OH5UX 24 203. OH7QE 4
49. SM7ID 139 100. OH2PM/1 72 152. OH1YG 23 204. LA5GF 2
50. OH2BJ 138 101. SM6AVW 72 153. OH7PB 23 205. SM6AEN 2
51. OH2BAI 138 102. SM5CIK 72 154. OZ3LI 22 206. OH2XK 2
52. OZ3XW 138 103. OH1SH 71 155. OH6QP 21 207. OH5VA 2
53. OH1AG 131 104. SM5NS 71 156. OH5VD 19 208. OH0NH 2

NR ATJ-testen 1963.
Landskampen.

1. OH 2. SM 3. OZ 4. LA Summa
Antal insanda loggar 95 62 21 30 208
Grundsumma (de 25 basta) 4116 4521 3124 2729 14490
Landets hela poångsumma 6233 6115 3124 2814 18286
Differens 2117 1594 0 85 3796
Deltagare utover de 25 basta 70 37 0 5 112
Bonus-poang 2373 1254 0 169 3796
Final-poång 6489 5775 3124 2898 18286

Ej insanda loggar:
OH1VI, OH2ER, OH2BR, OH3SH, OH8QW. SM6CST, SM6CWP, SM6CVX, SM6CVU, SM3CUS,
SM6XK, SL4CM, SM7AIL, SM5AOG, SM5AEV, OZ4AH, OZ7OF.

SM4AZQ, SM6BWQ, SM5BOU, SM5CZK, SM5CEU, LA1SH, LA3EG.
SM6DED.
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Foranlediget af, at der i sidste måned kom en hel 
del rapporter for sent til at komme med i OZ, skal 
jeg meddele, at rapporterne skal være mig i hænde 
senest den næstsidste dag i måneden. Kommer de 
for sent, vil de blive gemt til senere benyttelse.

De nye DXCC ændringer går ud på følgende: 
Efter overstået folkeafstemning i Eritrea, der viste 
et ønske om, at landet blev sluttet helt sammen med 
Etiopien, er ET2 strøget af listen og tæller nu som 
ET3 .

Den anden ændring gælder Kanal-øerne GC, de 
er opdelt i to grupper: Guernsey Isis. og Jersey 
Isis. Således at GC for fremtiden vil betegne to 
lande til DXCC. Grunden til denne opdeling er, at 
Jersey Øen ikke administreres sammen med de 
øvrige øer. Det skulle ikke være vanskeligt at 
hente et nyt land her, da flere englændere allerede 
har planlagt DXpeditioner til øerne i sommerens 
løb.

W4BPD skulle nu befinde sig på Tromelin Isl., og 
det forventes, at han vil blive der i et længere 
stykke tid.

Der har et par gange i løbet af marts været kort
varig aktivitet fra Yemen. Der har i alle tilfælde 
været tale om VS9’ere, der har kørt derfra i week- 
end’s. I ingen af tilfældene har turene været an
nonceret i forvejen, og hvis der bliver mere akti
vitet i fremtiden, er det ikke sikkert, at der vil 
blive givet nogen advarsel i forvejen. Lyt derfor 
efter VS9/P — de fleste kørte /P for ikke at skabe 
for store pile-ups.

UA2AW er flere gange blevet hørt på 80 og 20 
meter med SSB, han er en af de eneste aktive SSB 
stationer i Kaliningrad.

OHØNI fra Ålandsøerne er hørt på 80 meter et 
par gange med et godt signal.

FB8ZZ skulle, efter hvad VE7ZM siger, være kom
met i gang med SSB, han sender omkring 14,110 Mc 
sidst på eftermiddagen.

Samme VE7ZM forventer forøvrigt engang i april 
at komme i gang fra Tokelau Isis. under call’et 
5W1ZM — prefixet er ændret fra ZM7 til 5W1.

KG6SX og 6SS er i gang fra Saipan med en 2 KW 
SSB station. De lytter efter europæiske stationer 
om morgenen og sender på 3,801 Mc. løvrigt benyt
ter de 14,340 og 21,440 Mc til at afvikle deres traffic. 
Deres QSL manager er VE7ZM.
ZD8DW på Ascension Isl. er flere gange hørt på 
SSB i den lave ende af 20 meter fone båndet med 
et ganske pænt signal.

Operatøren på EL3A er for tiden en svensker, 
SM5, og han er jævnligt i gang i den lave ende af 
20 meter.

AC5S'Q er fra tid til anden aktiv på 14,075 Mc 
omkring 12—13z.

FM7WQ kommer stadig af og til i luften omkring 
22z. Han er krystalstyret på 14,125 - 142 - 304 - 
314 Mc.

VR2EO er hørt på 20 meter CW af flere stationer, 
bl. a. 3LF og 5DX.

Og så over til rapporterne, der denne gang er 
særligt fyldige.
3,5 Mc CW:

O Z 4 D X :  OK - DM - OZ.
3,7 Mc SSB:

O Z 5 B W :  KZ50X—5GI - VE2WN - YV5BNW - 
UA2AW - OH2ER/OH9 - OY7ML - EA9AZ m. m.

7 Mc CW:
O Z 4 D X :  UA’s - UF6 - UC2 - 4X4 plus øvrige Eu. 

14 Mc CW:
O Z 1 H X :  LA2NG/P - VS1LQ - VS8WJ - ZS1XR- 

5JM - 5N2JW - ZD60L - YV5ACP-5AXA - 5BM— 
5BMY—5BOA - ZB1CR - UI8LB—8CR - U05BM 
plus en kolossal mængde UA9 og UA0’ere og de 
allesteds nærværende W/VF, boys.

O Z 3 L F :  OX3UD - VK2EO—3TV—7SM—3NC -
YV5BOA - UM8 - UI8 - UA9—0.

O Z 4 D X :  UA9 - UL7KCR - UH8KBT - W 1-2-3-4- 
8-9 - VE2.

OZ7BA: JAØWW/MM (Oman Sea) - K2UYG - 
KP4AZ - UA9KOA - UB5s - VK6WT - YV5AXA.

14 Mc SSB:
O Z 5 B W :  VK2JZ—2ARE—2AAK—2ASA—3 OZ—

3AOF—3AHO—4RH - 9M2DW - HL9KH - CR9AH— 
9AK - VS6AE - ZL4PD - ZSIOK—4AE—6VX mm. - 
ZS3D - 5N2HJA - 9Q5RK - 5X5FS - VS9AAA - 
ZE4.JE - HZ1AB - VQZFF - VQ4DS - LA9RG/P - 
EP2BR - 2AB - UA0SK - UL7KAQ—7FA—7NW - 
UD6BR—6KAR - U18AG - W3VIY/KL7 - KL7FBJ - 
VE8ML plus ZB1 - 3A2 - TF2 - IT1 - UA9’s.

O Z 7 B Q :  LA8SE/P - OX3KW - KZ5LC - TG9SC 
m. m.

21 Mc CW:
O Z 7 B A :  4X4HC - VK2HO—5GV - OH - UA4 - 

UT5.

21 Mc AM:
O Z 7 B A :  9M2AH.
Så byder vi den gamle DX-jæger, 5S. velkommen 

tilbage på båndene og ønsker til lykke med den nye 
HX 10 SSB sender. Håber at du vil få meget glæde 
af den i fremtiden.

Lad os holde for denne gang. 73 es best DX til 
alle og på genhør i næste måned.

OZ7BQ/Joe,
lians Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Preleminär inbjudan till 
Nordiska Mästerskapen i räv jakt 1963.

Nordiska Mästerskapen i rävjakt äger rum sön
dagen den 21. juli 1963 i samband med Dala-Stor- 
sundslägret. Tävlingsdeltagare är givetvis väl
komna att vistas på lägret under hela lägerveckan 
(14.—21. juli).

Dala-Storsund ligger i hjärtat av Dalarna, mellan 
Talun och Borlänge vid sjön Runn.

NM kommer att kombineras med Svenska Mäster
skapen i rävjakt.

Närmare upplysningar om anmälan mm. kommer 
senare. SM5BZR, Rävjaktsledare SSA.

Træningsudsendelse af morsetelegrafi
Tid: Alle hverdage 19,00—19,30 (lørdag und

taget).
Frekvens: 3853 kHz.
Bølgetype. Al.
C all: XPU9.
Speed: 19,00—19,15: 60 tegn pr. min. 19,15— 

19,30: 80 tegn pr. min.
Tekst: Tages fra „OZ“, nr. og side opgives 

ved afslutning af udsendelsen.
QSL: Modtages gerne af OZ5GB.

OZ5GB.
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Hvad IHHC vil.
1. Vi vil lære at kende hinanden, andre landes 

folk, deres livsvaner og traditioner. Du, som rejser, 
du ikke alene træffer andre mennesker, men du 
bor hos dem i deres hjem og lever sammen med 
dem i deres hverdagsliv. Eftersom du besøger flere 
familier, får du et udbredt kendskab til, hvordan 
man har det dér, og hvordan vor fælles hobby op
fattes i dette land.

2. Du får kontakt med andre, der har samme 
interesse som du. Din vært deler din interesse for 
amatørradio, men han deler også din interesse i 
gerne at se andre amatører hjemme hos sig, og han 
giver dig sikkert også fine oplysninger om sit land, 
sin by og hjemegn, som gør din rejse mere udbytte
rig. Han gør det sikkert muligt for dig at træffe 
andre radioamatører eller tager dig med på en 
sight-seeing-tur nær sin QTH.

3. Vi vil også hjælpe hinanden med at holde om
kostningerne ved rejsen nede — hvor der findes 
IHHC-medlemmer, har du strengt taget kun selve 
rejseomkostningerne at betale.

Spørg blot OZ3LI.

Vær aktiv 5/6 maj og 11/12 maj!
Den første week-end i maj er blandt de af Region 

I anbefalede tidspunkter for afholdelse af VHF- 
tester, og at det vil derfor kunne betale sig at være 
i gang på dette tidspunkt.

Dog er den svenske SSA VHF-test fastsat til 
11/12 maj (iflg. meddelelses i SSA-QTC for marts 
1963). Nærmere om denne test kan desværre ikke 
opgives i „skrivende stund“ (31. marts 1963), efter
som aprilnummeret af det svenske QTC ikke er 
modtaget. Det plejer at ankomme en af de første 
dage i måneden, hvilket desværre er for sent til, 
at vi kan få noget af stoffet med i det nærmest 
følgende nummer af „OZ“. — Vi må derfor klare 
os med at indhente oplysninger på 2-meter båndet 
fra vore SM-kammerater.

Stof til VHF-Amatøren.
— Ganske vist er det i de senere år i flere til

fælde lykkedes at få en og anden vigtig nyhed eller 
meddelelse med, selv om der var gået flere dage 
ind i den nye måned. Det kan godt lade sig gøre. 
Men hvad der ikke kan lade sig gøre, er at få så
danne ting korrekturlæst — der er simpelthen ikke 
tid til det. Også andre tungtvejende hensyn gør sig 
gældende, men alene risikoen for fejl er nok til, at 
vi med beklagelse må udskyde stof, der er modtaget 
efter den sidste dag i måneden, til et senere num
mer af „OZ“.

Resultaterne for martstesten foreligger endnu 
ikke — men det ville nu også have været for meget 
forlangt, kun 2 uger efter indsendelsesfristens ud
løb.

Fra udlandets tidsskrifter.
Den, der skriver disse linier, så meget gerne, at 

„VHF-Amatøren“ fik en fast rubrik med denne 
overskrift. Me ndet er svært at afse den fornødne 
plads (og navnlig tid!) til det. I denne måned kan 
det for en gangs skyld lade sig gøre, da der hver
ken foreligger testbekendtgørelser eller -resultater, 
ligesom der heller ikke er modtaget aktivitetsrap
porter.

Nuvistorer.
Nuvistor-indgangstrin har nu erobret sig en solid 

position i 2 meter modtagere, hvilket er m'eget na
turligt i betragtning af, at nuvistorer forener for
trinlige VHF-egenskaber med rimelig pris, beske
dent strømforbrug og transistoragtigt små dimen
sioner.

Der er også fremkommet konstruktioner, hvor 
der anvendes nuvistorer på samtlige pladser i en 
2-meter converter — f. eks. i et nyligt num'mer af 
det østrigske „UKW-Berichte“. Berettigelsen heraf 
er dog noget tvivlsom, medmindre pladshensyn er 
afgørende (eller man alligevel skal købe nye rør).

Tilsvarende har det af RCA udgivne „Ham Tips“ 
(Spring 1962 issue) bragt en konstruktionsbeskri
velse af en 7½. watts 2-meter sender udelukkende 
bestykket med nuvistorer (2 stk. 7586 og 2 stk. 
7587). Der anvendes såvidt vides et 48 Mc/s krystal. 
En sender bygget efter denne beskrivelse er for 
tiden i anvendelse i nærheden af København. Her 
er meget små mekaniske dimensioner i forbind
else med lavt strømforbrug det væsentlige, og dre
jer det sig om bygning af en transportabel sta
tion, turde det også være fuldt tilstrækkelig moti
vering for en sådan konstruktion.

Når det gælder convertere til 70 cm, kan det for 
alvor betale sig at bruge nuvistorer hele vejen 
igennem, selv om der også her er nogle trin, hvor 
man lige så godt kan bruge 6J6 o. 1., nemlig som 
oscillator og i de nærmest følgende dobler- og/eller 
triplertrin. QST for januar 1963 indeholder en meget 
tiltalende beskrivelse af en 70 cm converter med 
nuvistorer i samtlige trin. Der anvendes 2 trins 
gitterjordet HF-forstærkning med 8058 samt diode
blander efterfulgt af. en gitterjordet 6CW4 som 
MF-forstærker. Den variable MF har 16 Mc/s som 
nedre båndgrænse. Oscillatoren er en 6CW4 kry
stalstyret på 23 Mc/s. Den efterfølges af 2 rør af 
samme type, der begge arbejder som tripler. Ud
gangssignalet på 208 Mc/s tilføres en diodedobler, 
og vi har dermed injektionsfrekvensen 416 Mc/s. — 
He’e historien er bygget på en plade med dimen
sionerne 216 X 121 mm. 8058 er en ny nuvistortype 
med anoden udført i toppen. Den er specielt bereg
net til at arbejde som gitterjordet forstærker på 
frekvenser helt op til 1200 Mc/s. — Forfatteren op
giver ikke noget støjtal — han nøjes med at berette, 
at han med converteren har haft QSO med 9 stater 
og 4 call Areas.

Transistorer
har sine ubestridelige fordele frem for rør, selv om 
de måske ikke helt kan måle sig med disse med 
hensyn til VHF-egenskaber. Men nu skriver 
SM7BAE i martsnummeret af SM-QTC, at han har 
bygget et HF-trin til 70 cm med en AF 139 og har 
gjort den erfaring, at denne transistor er væsent
ligt bedre end de gængse rørtyper såsom1 EC88, 
417A samt nuvistorerne. SM7B.ZX har prøvet AF 139 
på 2 meter og fundet, at den forbedrer støjtallet 
for hans 417A-converter med 0,5 dB. Desuden har 
han bygget en heltransistoriseret 2-meter conver
ter efter følgende opskrift: 1. HF. AF 139; 2. HF: 
AF 114; blander: AF 114 samt 2 stk. AF 114 til 
oscillator-multiplikator. Også denne converter er 
såvel målemæsigt som i praksis 417 A-converteren 
overlegen. — Diagram over HF-trinet med AF 139 
på 70 cm er angivet i det pågældende nummer af 
SM-QTC.

Vi kan også være med herhjemme, hvi'ket O.Z9BS 
vil fortælle os om i 2-meter klubben torsdag den 
25. april, idet 9BS nemlig har bygget en transi
storiseret 70 cm converter, som han har lovet at
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vise os og fortælle om. De, der har set den af 9BS 
byggede heltransistoriserede 2-meter modtager, vil 
vist ikke gå glip af denne aften!

70 cm.
I vinterens løb er der omsider kommet gang i 

70-em arbejdet, omend vi foreløbig kun kan sige 
at have gjort en god begyndelse. Men vi må se at 
komme videre. Der skubbes i flere henseender på 
os fra udlandet, ikke alene fra Europa, hvor man 
så at sige hen over hovedet på os har opnået fine 
resultater, men nu også fra USA, hvor den hidtil 
beskedne effektgrænse for dette bånd fornylig er 
blevet hævet, hvorefter amerikanerne har lov til 
at køre med 1 KW input på 70 cm. Det første for
søg m'ed tilbagekastning af et 70-cm signal fra 
månens overflade er allerede lykkedes. Det udfør
tes den 6. og 7. januar i år af K5KDN og W5SDA. 
Input var 800 watt, og det modtagne signal lå 3 dB 
over støjen.

Selv om vi herhjemme næppe får lov til at ar
bejde med så høje effekter på 70 cm, kan der ikke 
være tvivl om, at de nye udvidede licensbestem- 
melser i USA også får betydning for os — på den 
måde, at der derved sættes fornyet fart i den tek
niske udvikling på dette bånd — en udvikling, der 
også kommer os til gode — hvis vi da har !yst al 
at være med.

Dobbelt transponering med kun een oscillaior.
QST for februar 1963 indeholder en kortfattet 

artikel af W1EYM om dette emne. Forfatteren me
ner, at den almindelige praksis gående ud på, at 
man sætter en krystalstyret VHF-converter (altså 
med kun een gang transponering) direkte foran en 
kommunikationsmodtager ikke altid er heldig. An
vender man en høj mellemfrekvens, får man ganske 
vist god spejlselektivitet, men får til gengæld ringe 
frekvensstabilitet. Anvender man en lav mellem
frekvens ,får man nok tilfredsstillende frekvens
stabilitet, men spejlselektiviteten bliver dårlig. For
fatteren har derfor prøvet at anvende en fælles 
injektionsfrekvens på 69 Mc/s på 2 på hinanden føl
gende blandingstrin, hvorved han får en første 
mellemfrekvens på 75—79 Mc/s (i USA er 2-meter 
båndet 4 Mc/s bredt) og en anden mellemfrekvens 
på 6—10 Mc/s. Han har opnået udmærkede resul
tater med en sådan converter, og han har konsta
teret, at omhyggelig afskærmning er en nødvendig 
men samtidig også tilstrækkelig betingelse for at 
undgå fløjt.

Den, der skriver disse linier, har syslet med et 
lignende projekt, der gik ud på anvendelse af en 
fælles injektionsfrekvens på 75 Mc/s (fordi jeg 
havde et 25 Mc/s krystal liggende, naturligvis!). Der 
fremkommer derved en første mellemfrekvens på 
69—71 Mc/s og en anden mellemfrekvens på 4—6 
Mc/s. Men projektet er endnu ikke ført ud i praksis.

En kommercielt fremstillet 
diskriminatortransformator
til smalbånds-FM eller PM behøver vi ikke at 
savne, idet sådanne har været på markedet i mang
foldige år — nemlig Prahn’s type A/2 1600 kc/s — 
altså typen med diodeudtag. Dette er nemlig for 
denne transformators vedkommende placeret som 
midtpunktsudtag — muligvis ikke helt nøjagtigt 
men dog sikkert nøjagtigt nok til vore formål. — 
Midtpunktsudtag findes også på type A/2 110 kc/s, 
men båndbredden er her formentlig for lille til for
målet — men man kan jo ret let prøve, hvis man 
netop har en sådan MF-transformator i sin mod
tager.

Injektionsfrekvens på den højre side 
af 2-meter båndet
har man i den senere tid af og til bemærket i uden
landske konstruktionsartikler. Meningen hermed er 
at undgå de spejl- og blandingssignaler, der let 
opstår på indgangen af 2-meter modtagere i umid
delbar nærhed af kraftige TV- og FM-sendere på 
de kanaler, der ligger under 2-meter båndet. Vel 
kan man undgå disse ved hensigtsmæssigt valg af 
mellemfrekvens, men det kan ofte koste besvær og 
tid at eksperimentere sig frem til en forstyrrelses
fri kanal. Og her kan den „høje“ injektionsfrekvens 
vise sig at være en god udvej, forudsat at man ikke 
bor i umiddelbar nærhed af en hovedstation for en 
mobil tjeneste i området 152—174 Mc/s — i så fald 
kan man , hvis man er særlig uheldig, komme ud 
for vanskeligheder af samme art, omend de sand
synligvis vil blive lettere at klare end i det først 
beskrevne tilfælde.

Frekvenslisten:
OZ1LR 144,36 København — Søborg.

2-meter klubbens sidste møde
— eller rettere sagt første møde i det nye lokale — 
havde ualmindelig stor tilslutning. OZ4UB blev 
valgt som sekretær, medens det ikke lykkedes at 
finde nogen amatør, der kunne påtage sig at over
tage formandsposten. OZ5MK påtog sig derfor ind
til videre at fungere som formand, indtil en egnet 
efterfølger for OZ7BR kan findes.

Det vil sikkert derfor være på sin plads at skit
sere den opgave, det er at være formand for 2-me
ter klubben. Kort og godt: Det drejer sig kun om 
at skaffe et godt program til hver mødeaften: Fore
drag, demonstration eller lignende. En gang imel
lem en lille rask auktion. Det er det hele. Og vi 
skulle helst finde sådan en formand i løbet af de 
allernærmeste måneder.

På mødet forevistes det QRA-Locator kort, der i 
stærkt formindsket gengivelse er vist i OZ for de
cember 1962. På det færdige kort er det komplette 
gradnet indtegnet, og størrelsen er 86 X 65 cm. Kor
tet udleveres gratis til ethvert medlem af 2-meter 
klubben, der har betalt kontingent for 1963. Alle 
andre kan bestille kortet gennem OZ5AB, så længe 
oplag haves, idet der dog gøres opmærksom på, at 
et nyt oplag kan fremstilles, dersom efterspørgslen 
berettiger til det. Prisen er 5 kr. portofrit tilsendt.

2-meter klubbens næste mede
er fastsat til torsdag den 25. april kl. 20,00 i Køben
havnsafdelingens lokale, Frederiksundsvej 123, un
deretagen, nedgang til venstre for ABC-cafeteriet. 
OZ9BS vil fortælle om sin transistoriserede 70-cm 
converter.

VHF/UHF stævne i London.
Lørdag den 18. maj afholdes det 9. internationale 

VHF/UHF stævne på Kingsley Hotel, Bloomsbury 
Way, London W. C. 1. Datoen markerer samtidig 
R. S. G. B.’s 50 års jubilæum. Programmet, der be
gynder kl. 11,00 og varer til ca. 22,30, omfatter korte 
foredrag og diskussioner. En udstilling af kommer
cielt og amatørbygget grej samt spisning. Til stede 
er blandt andre W1HDQ, E. P. Tilton, ’QST’s mange
årige VHF-redaktør. Fuldstændigt program og an
meldelsesblanket fås ved henvendelse til F. E. A. 
Green, G3MY, 48 Borough Way, Potters Bar, Midd- 
lesex, England.

Mogens Kunst, OZ5MK.
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FRA AFDELINGERNE

Afd. holder møde 
hver mandag kl. 20,00 
i lokalerne Frederiks- 
sundsvej 123, under

etagen, nedgang til venstre for „ABC-cafeteriet“. 
QSL-centralen er åben fra kl. 19,30. OZ7LM udle
verer kortene. Efter kl. 20,00 udleveres ikke QSL- 
kort.

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

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

Siden sidst:
Mandag den 4. marts fortalte 7JV os om ESB. Et 

godt og lærerigt foredrag med påfølgende „spørge- 
time“, hvor mange problemer kom frem og blev 
belyst.

Mandag den 18. marts havde vi ræveaften. Denne 
aften var helt viet rævejagtens friske og morsom
me sport. Mange nikkede genkendende til de mange 
situationer i 4AO’s film, som oven i købet indehol
der scener fra festen den 2. december.

Tirsdag den 26. marts afholdtes der morseprøve, 
hvor 12 elever af 3RU bestod prøven samt een elev, 
som selv havde lært sig det, med et fint resultat.

Programmet:
Mandag den 29. april:

OZ4KY vil denne aften tale om forstærkere og 
modulation.

Mandag den 6. maj:
Klubaften. Konstruktioner med eller uden pro

blemer er stadig velkomne på klubaftenerne.

Mandag den 13. maj.
„Verden over 1000 Mc/s“. — Dette for amatørerne 

lukkede og u-udforskede område vil OZ6WL for
klare os om, og vi venter en interessant åbenba
ring.

Hvis du ikke har betalt dit kontingent endnu, så 
husk, at vi i afdelingen har nydelige gæstekort, som 
du må købe for 0,50 kr. pr. stk.

Vy 73 de J. Rabe.

AMAGER
Formand: OIZICC, Tversted, Hastingsvej 46, telf. 

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

Hurtigbus fra Holmens Bro til Lergravsvej stoppe
sted.

Siden sidst:
Lørdag den 23. marts afholdt afdelingen sin årlige 

fødselsdagsfest, og som sædvanlig havde vi en hyg
gelig aften, godt humør og god musik af vore unge 
medlemmer.

28. marts holdt hr. Kj ærager foredrag om ekkolyd, 
og der blev rettet mange spørgsmål om samme. 
Denne aften forløb også meget hyggeligt ved en 
kop kaffe. Der er en god kontakt m'ed foredrags
holderen ved et sådant fælles kaffebord, det skor
ter ikke på spørgsmål, og hr. Kjærager giver os 
letfattelige svar, og vi glæder os til næste foredrag 
den 16. maj. Klubbens senderanlæg er nu såvidt

køreklar, så når dette OZ fremkommer, har vi for
håbentlig haft en del QSO. Lytteforholdene i klub
huset er jo ikke så gode, her er meget -QRM fra 
vor nabofabrik.

25. april: Klubmøde.
2. maj: Fælles kaffebord (evt. pølser).
9. maj: Klubmøde.

16. maj: Hr. Kjærager. Mere om hi-fi.
Vy 73 de OZ2XU.

ÅRHUS
Formand: OZ5JT, J. Thomsen, Brinken 4, Viby J., 

tlf. 4 23 53.
Kasserer: OZ6CW, Cramer, Østergade 8, Århus C.
Sekretær: OZ3VE, V. Hansen, Birkedalsvej 15, 

Viby J.
Siden sidst.

Afdelingen har den 25. marts afholdt ordinær 
generalforsamling i Ungdomsgården med 42 del
tagere.

2WO blev valgt til dirigent, hvorefter formanden 
aflagde beretning, der bl. a. indeholdt ris til ham 
selv og ros til ræveudvalget (Jacobsen, 4VI og Lau
ritsen). Kassereren gav en økonomisk oversigt, et 
nøjagtigt regnskab kunne ikke forelægges GF, da 
teknisk kursus endnu ikke er afviklet. Både for
mandens beretning og kassererens oversigt blev 
eenstemmigt vedtaget.

Herefter gik man over til punkt 4 på dagsorde
nen, indkomne forslag, 6CW lagde ud med et for
slag angående vort blad X-QTC, der resulterede i: 
a) afstemning om X-QTC’s fortsættelse, b) afstem
ning om honorar, c) valg af redaktør. Punkt a) gav 
anledning til en del diskussion om bladets frem
tidige form, men man enedes i store træk om 50 ”/o 
lokalt stof, derefter enedes man ligeledes om at 
bibeholde blad-t. Med hensyn til honorar blev man 
enige om ca. kr. 300,00 om året, iøvrigt efter aftale 
mellem redaktør og bestyrelse. Som kandidat til 
redaktørposten meldte 9ST sig, han blev eenstem
migt valgt.

Næste forslag kom fra 2LX og 5JT, det gik ud på 
er. s'rukturændring af foreningen, 3 forslag som 
man enedes om desangående skulle behandles i et 
5-mands udvalg. Der blev skriftligt valg, udvalget 
kom til at bestå af: Jacobsen, 4EV, 5JT, 6EJ og 
6CW. Det blev vedtaget, at udvalget skulle aflevere 
en betænkning i løbet af 3 uger ved en ekstraordi
nær generalforsamling.

Et forslag, indsendt af 6CW, om ændring af for
eningens love, blev af indsenderen trukket tilbage 
indtil videre.

På grund af det fremskredne tidspunkt blev GF 
suspenderet, efter at det vedtoges, at den siddende 
bestyrelse virker til fortsættelsen af den ordinære 
generalforsamling, der afholdes umiddelbart inden 
den ekstraordinære den 16. april 1963.
Program:

Tirsdag den 16. april kl. 20,00: Fortsættelse af den 
ordinære generalforsamling samt ekstraordinær ge
neralforsamling i Ungdomsgården, Skovvangsvej.

OZ3VE, Viggo.

Århus afdelingen forfølger successen.
Allerede nu kan Århus afdelingen meddele, at 

den store østjydske rævejagt vil blive afholdt søn
dag den 29. 9. Endvidere vil afdelingen afholde et 
rævecampingstævne i week-end’en den 22.—23. juni, 
nærmere program for dette stævne vil fremkomme 
i OZ maj nr.

Reserver allerede nu disse to week-ends, hverken 
du eller XYL fortryder, at I deltager.

Vy 73 Århus afd.
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H A L L O !  H A L L O !
Rævejægere over hele landet!
Åbenrå afd. kalder til årets første store 

RÆVEJAGT 
Det er det årligt tilbagevendende

„SØNDERJYDSKE MESTERSKAB" 
Mesterskabet foregår som tidligere på Kri

sti Himmelfartsdag d. 23. maj, men reglerne 
er ændret lidt, bl. a. udlægges der tre ræve, 
efter ønske af sidste års deltagere. Nærmere 
angående jagten i maj OZ.

Lad jagten fortsat blive en succes, tag mod
tageren under armen og mød frem, der lig
ger også et startkort og venter på DIG!

OZ5WK, Kalle.

ÅBENRÅ
Åbenrå afd. afholdt ordinær generalforsamling 

den 7. marts på Ungdomshjemmet. Fremmødet var 
over al forventning, tak fordi I kom1 så talrigt. Det 
viser dog, at der stadig er interesse for afd. Efter 
formandens velkomsttale fremlagde kassereren 
regnskabet, der blev godkendt af revisorerne. Der
efter var der valg af bestyrelse. Det blev til een- 
stemmigt genvalg såvel for formanden OZ8JV J. 
Rossen som for kasserer- og sekretærposten, der 
varetages af OZ5WK K. Wagner. Revisorerne blev 
også genvalgt.

Efter valget var der eventuelt, hvor forskellige 
problemer blev drøftet. Aftenen sluttede med kaffe
bord og „radiosnak11.

Lørdag den 9. marts foregik den mere festlige 
del af generalforsamlingen, nemlig stiftelsesfesten. 
Festen blev afholdt på „Royal“ og var overordent
lig vellykket. Aftenen begyndte med smørrebrød, 
øl, snaps m. m. og fortsatte med m. m. i skøn for
ening til OZ4PC’s harmoniske toner, indtil kræf
terne var brugt op, hvorefter hver gik til sit med 
mindet om en vellykket aften i godt kammeratligt 
selskab.

Årets sidste mødeaften på Ungdomshjemmet bli
ver den 2. maj, så lukker Ungdomshjemmet for i 
sommer. Hvordan møderne herefter skal fortsætte 
vides endnu ikke, men vil blive bekendtgjort senere. 

Sig nærmer tiden, da jægeren må ud, 
han hører rævens sagte tuden, 
den skal kun een gang sende hud, 
han løfter hovedet fra sofapuden.

Dette sker første gang mandag den 29. april 
kl. 19,30.

Nærmere oplysninger angående sæsonens ræve
jagter med hensyn til kort, regler, startkort m. m. 
fås hos OZ5WK, K. Wagner, tlf. 2 13 11, dette gæl
der også udenbys jægere.

Med hensyn til Kristi Himmelfartsdags-jagten d. 
23. maj, se andet steds i bladet.

På gensyn ved kursusmøderne på Ungdomshjem
met d. 18. og 25. april og 2. maj samt ved ræven 
hver mandag aften fra og med d. 29. april.

Husk lokalafd. kontingent!
Vy 73 5WK.

ÅLBORG
Formand: OZ3PS.
Kasserer. OZ8NJ.
Sekretær: B. Christiansen.

Siden sidst:
Vi er nu ved at lægge sidste hånd på afdelingens 

sender, så OZ8JYL vil inden længe komme i luften 
igen.

Rævejagterne 1963 er så småt begyndt, men vi 
lægger for alvor ud den 1. maj.

Program for maj måned:
1. maj kl. 20,00: Kort M 1213, Sdr. Tranders.
5. maj kl. 9,00: Kort M 1013, Hammer Bakker.
12. maj kl. 9,00: Kort M 1212, Svenstrup.
18. maj kl. 21,00: Kort M 1213, Sdr. Tranders.
26. maj kl. 9,00: Kort M 1113, Ålborg.
Fuldstændigt program i næste OZ.
Ordinær generalforsamling afholdes den 2. maj 

kl. 20,00 præcis på vandrerhjemmet. Dagsorden iflg. 
vedtægter. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen 
i hænde senest den 25. april.

Der er som sædvanlig almindelig mødeaften om 
Torsdagen og byggeaften hver tirsdag.

Vy 73 bestyrelsen.

Husk, at skyldig afdelingskontingent skal være 
betalt inden generalforsamlingen.

BORNHOLM
Den påbegyndte serie af tekniske foredrag er 

blevet fortsat vinteren igennem. Det har været 
lærerige og hyggelige aftener sammen med vore 
læremestre 4IM, 4LP og DR-347 Sv. Aa. Koefoed, 
som skiftevis, hver på sin særprægede facon, har 
forstået at holde os i ånde til langt over lukketid. 
På studiekredsdeltagernes vegne vil jeg gerne her 
udtrykke den varmeste tak for det store arbejde, 
som I tre har lagt i tilrettelæggelsen af disse afte
ner. Nu fejrer vi det gryende forår ved at flytte 
uden for byen — ud i vort klubhus på Galløkken. 
Vi arrangerer her endnu nogle mødeaftener, som 
specielt er beregnet for de unge, som vil gå op til 
den tekniske prøve i maj måned.

Programmet ser således ud:
Onsdag den 24. april kl. 19,30: Byggeaften. Strøm

forsyning for begynderen.
Leder: AEM.
Onsdag den 8. maj kl. 19,30: Medlemsaften med 

overraskelser. Også medlemmer, som ikke har del
taget i studiekredsen, vær venlige at reservere den
ne aften for E. D. R.

Onsdag den 15. maj kl. 19,30: Afsluttende spørge
aften før den tekniske prøve.

Vel mødt til disse møder i klubhuset!
Vy 73 4HF.

ØSTBORNHOLM
Vi kan nu meddele sammensætningen af afdelin

gens første bestyrelse. På en vellykket generalfor
samling den 29. 3. 1963 med 13 fremmødte gik snak
ken livligt over en kop kaffe og en do. øl, og valget 
blev således:

Formand: 4ME, Torvegade 3, Østermarie.
Næstformand: 4LK, Vestermarie pr. Rønne.
Kasserer: 4AT, Torvet 3, Østermarie.
Sekretær: Benny Jacobsen, Torvegade 10, Øster

marie.
Bestyrelsesmedlem: 4TB, Nørregade, Østermarie.
Der blev tilmeldt flere nye medlemmer allerede, 

og vi er nu 20 medlemmer. Der var en vældig 
arbejdsvilje, og vi må nok i gang i løbet af en må
nedstid med bygningen af vort nye klubhus. Som 
skrevet sidste gang kan tilmelding ske ved hen
vendelse til et bestyrelsesmedlem. Næste gang hå
ber vi at kunne give et tidspunkt for faste møde
aftener (og arbejdsordrer).

Vy 73 bestyrelsen.
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ESBJERG
Formand: OZ6LW, B. Elm'-Larsen, Skrænten 59, 

tlf. (051) 2 44 85 eller 2 45 00, lokal 25.
Kasserer: OZ4FR, Frands Rasmussen, Sejstrup pr. 

Gredstedbro, tlf. (051) 7 35 39.
Sekretær. OZ2CK, Claus Dissing Hansen, Bal

dursgade 43, tlf. (p51) 2 32 83.
OZ7BE, N. C. Biohm, Søren Mortensensvej 1, tlf. 

(051) 2 81 05.
Poul Reiner Nielsen, Kirkegade 12.
Lokale: Centralbiblioteket, personaleetagen. Ele

vatoren skal benyttes.

Siden sidst:
har vi holdt generalforsamling med 7BE som ord
styrer. 6LW beklagede i beretningen, at deltagel
sen i de faste møder havde været for beskeden til, 
at man turde trække „berømtheder" til som med
virkende. I vinterens løb har der været flere in
struktionsaftener, et par demonstrationer, et par 
virksomhedsbesøg (Vestkrraft og Automatcentralen) 
samt to møder med forberedelser til rævejagt-ar
bejdet havde været fuldt tilfredsstillende for del
tagerne. Et par auktioner havde lokket også ældre 
hams til det nye og dejlige mødelokale. Der havde 
vist sig vanskeligheder ved at planlægge møderne 
så lang tid i forvejen, at den kunne meddeles i OZ; 
men da man holder fast ved mødeaften 1. og 3. ons
dag i hver måned, kender medlemmerne altid de 
rette mødedage. Der tænkes konsultation den ene 
og Instruktive foredrag og demonstrationer den 
anden.

4FR forelagde, bistået af formanden, regnskabet, 
der viste faldende formue; men driften af afdelin
gen er til gengæld meget billig nu, da husleje ikke 
belaster regnskabet.

6LW, der i fjor afløste 6SB, der ønskede sig fri
taget for formandshvervet midt i en valgperiode, 
genvalgtes, 4FR valgtes til kasserer i stedet for 
den bortrejste 1HO, 2CK nyvalgtes i stedet for 3LT, 
der er gået i radiomæssig tørdok, officielt i hvert 
fald. 9BO og 5LP blev suppleanter, 2HG genkåre- 
des til revisor.

Man drøftede det fremtidige arbejde. Ræve-ar
bejdet skal fortsættes med fremskaffelse af transi
stor-diagrammer og prisoverslag. 7BE gav løfte om 
at stille et universal-måleinstrument til afdelingens 
rådighed. Det vedtoges at erstatte den gamle 2 
bånds sender mgd en 6 bånds VFO og siden se at 
overtale en af de erfarne til af foreliggende mate
rialer at opbygge et PA-trin med modulator.
Programmet:

1. onsdag i hver måned: Konsultation. Oldtimers 
hjælper med råd og dåd. Måleinstrumenter af for
skellig slags til rådighed. Kaffe.

3. onsdag i hver måned: Foredrag, demonstratio
ner, films m. m.

Alle ordinære møder begynder kl. 19,30.
Hver torsdag kl. 19—20,15: Morsetræning med 

hånd, transmitter og fra luften.
Adgang til afdelingens trafo-viklemaskine og må

leinstrumenter fås ved henvendelse til formanden.
73 de 6LW.

KOLDING
Formand: OZ2JA, Løwert, Kastanieallé 31, telf. 

2710.
Kasserer: OZ8EV, Væver, Nellikevej 44, telf. 4453.
Sekretær: OZ3RQ, Rasmussen, Ristoft 4, telf. 1083.
Lørdag den 3. marts løb afdelingens 25. års jubi

læumsfest af stabelen. Der var ca. 40 medlemmer 
med damer, der havde sluttet op om den festlige 
aften. Vi havde den glæde at se gæster fra Århus,

Odder, Horsens, Vejle, Fredericia og Middelfart, ja, 
selv fra Sverige var der gæster, idet SM5BJM, der 
p. t. arbejder i Kolding, glædede os med sin til
stedeværelse tillige med sin XYL. — Tak, fordi I 
kom allesammen! Som repræsentant fra hovedbe
styrelsen var mødt OZ3FM + Rikke.

Efter at vi havde taget plads ved de af mad bug
nende borde, bød OZ2JA velkommen og fortalte i 
korte træk om afdelingens tilblivelse. Så gik vi til 
fadene, og medens pianistens toner klingede, klin
kede deltagerne om kap med glassene. OZ3FM 
bragte så i en „statistisk" tale hovedbestyrelsens 
lykønskning og overbragte afdelingen en gave i 
form af en meget smuk dirigentklokke med inskrip
tion. Herefter havde OZ2BF, formanden for Hor
sens afdeling, ordet og overrakte afdelingen en gæ
stebog i jubilæumsgave — det var en overraskelse, 
Horsens — den skal I have tak for. Århus Radio 
Lager, OZ2LM, havde i dagens anledning sendt os 
en meget kærkommen gave i form af et dejligt 
universalinstrument TP-10, og vi siger dig tak 
2LM for den smukke gestus. OZ9R bragte en hyldest 
til damerne, og mange flere med SM5BJM udtalte 
deres lykønskninger. Efter spisningen blev der spil
let op til dans, og den gik lystigt til de små timer.

På afdelingens vegne vil jeg gerne sige tak til 
alle, der kom og glædede os rped deres nærværelse 
og var med til at gøre aftenen festlig for os. Tak 
for alle hilsener og gaver vi fik, vi vil sent glemme 
denne gode aften.

Som næste arrangement holder vi torsdag den 25. 
april møde på Borgerkroen — der er endnu ikke 
arrangeret noget bestemt, men om ikke andet laver 
vi en hyggelig sludreaften — vel mødt.

Vy 73 OZ2JA.

LOLLAND-FALSTER
Til marts-mødet i Nykøbing havde vi fået 2JE 

ned og holde foredrag om ESB, så det blev en både 
interessant og lærerig aften. Vi fik gennemgået de 
mange måder for, hvordan man kan lave ESB, og 
de store fordele der er ved det. Efter foredraget 
var der en del spørgsmål fra interesserede amatø
rer, som 2JE gav gode og fyldestgørende svar på. 
Det blev en rigtig hyggelig amatøraften, selv om 
pladsen var lidt kneben for de fremmødte.

Der bliver som sædvanlig ingen månedsmøde i 
april, og generalforsamlingen bliver ikke før i sid
ste halvdel af maj måned. Nærmere om tidspunktet 
i næste nr. af OZ.

Vy 73 8NL.

HADERSLEV
Den 16. marts holdt afdelingen fest på restaura

tion „Damende". Det var en vellykket aften, og de 
ca. 25 deltagere morede sig fortræffeligt, så det er 
kun at håbe, at et lignende arrangement snart kan 
gentages.

Modtageren til vores klubstation er ankommet, 
og senderen venter vi i nær fremtid, så det varer 
sikkert ikke længe, inden stationen er klar til brug.

Alle problemer angående klublokalet er ikke kla
ret endnu, men vi håber at få det i orden inden 
længe.

Program:
23. april kl. 20,00: OZ3M holder foredrag om udbre
delsesforhold og antenne på 2 meter.

Klublokale. Teknisk skole, Lembckesvej 1.
Vy 73 de OZ9KY.

HOLBÆK
Lørdag den 9. marts besøgte OZ2AF Holbæk afd. 

Det var i alle henseender en vellykket aften, som
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vi er 2AF tak skyldig for. Der var demonstration 
af både 70 cm og 2 m grej. Vi havde sat en 6 el. 
Yagi op, og vi havde QSO med 9H, 2UD mobil og 
80S. Mødeantallet var 24, hvad vi anser for at være 
fint. Desuden var 2HE og 4FO taget herned, og de 
havde deres „Minie Mouse", som er i sidste måneds 
OZ, med. Alt grejet blev grundigt studeret efter 
kaffen. Tak til alle der var mødt op, især til vore 
gæster.

I april måned holder vi møde mandag den 22. 
kl. 20,00 på Klosterskolen, hvor vi vil forsøge at 
lave en aften, der er lidt anderledes end normalt. 
Er du nysgerrig, så mød op!

Generalforsamling afholdes mandag den 6. maj, 
og den skulle hermed være indvarslet. Dagsorden 
ifølge paragraf 8 i vedtægterne.

Vel mødt.
73 de 70U.

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

tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ9SH, Søren Hansen, Kragsvej 49, 

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

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

naden 38.
OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromenaden 46. 

Siden sidst:
Torsdag den 21. marts havde vi een af de helt 

store auktionsaftener, klubhuset var stuvende fyldt, 
og mange medlemmer fra Viborg og Silkeborg var 
med til at sætte kulør på aftenen.

Vinterens kursus og byggeaftener er efterhånden 
ved at være afsluttet, og det faste program ser i 
sommerperioden således ud:

Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.
Mandag kl. 19,30: Rævejagt.

Månedens arrangement april:
Torsdag den 25. april kl. 20,15. Vi mødes på Byg

holm til kegledyst.
Alle er velkomne.

Månedens arrangement maj:
Torsdag den 16. maj kl. 20,15: Vi demonstrerer 

nogle forsøg med stroboskop og polaroidkamera.
Vy 73 9ER.

ODENSE
Formand: Kaj Andersen, OZ7KV, Enebærvej 76, 

Hj allese, tlf. 11)18)55.
I den forløbne måned har der været afholdt to 

foredrag om aktuelle emner. OZ4PS fortalte den 14. 
marts om katodestråleoscilloscopet og gav gode råd 
ved bygning af en „graf“. 4PS’ foredrag vil blive 
fulgt op af endnu en aften om dette emne, nemlig 
torsdag den 18. april kl. 20,00, og denne gang er det 
den praktiske side, det drejer sig om. 4PS med
bringer sit hjemmebyggede oscilloscop og viser 
nogle målemetoder.

Torsdag den 28. marts holdt OZ5MJ foredrag om 
bekæmpelse af TVI, et emne mange bør stifte be
kendtskab med før eller senere. 5MJ behandlede 
indgående problemerne og gav mange råd og vink 
ved fjernelse af TVI.

Det påtænkte besøg på Set. Knuds Gymnasium 
hos lektor Møller-Jørgensen må desværre udsættes 
til efteråret, da Møller-Jørgensen er stærkt optaget 
for tiden.

I maj måned er det tanken at afholde en auktion 
over løsdele. Der er sikkert mange, der har et og 
andet, de gerne vil frem med ved en sådan lejlig
hed til fordel for noget nyt. En auktion har før vist 
sig som' en stor succes, og et sted hvor mange gode 
stumper kan hentes hjem. Så find bare stumperne 
frem, alt kan bruges, og hold det klar til maj må
ned, hvor der kommer nærmere oplysninger.

Vy 73 de 2RH.
SILKEBORG

Klublokale: I kælderen under „Lunden".
Formand: OZ70F, J. Hansen Vestergade 161, 

tlf. 481.
Kasserer: OZ7OG, O. Godsk, Laven st.
Sekretær: O.Z7YH, F. Hoffmann, Borgergade 75, 

tlf. 1108.
Fast program:

Onsdag kl. 19,30: Teknisk kursus.
Fredag kl. 19,30: Byggeaften.

Rævejagter:
Fredag den 3. maj. Prøvejagt kl. 20,00.
Søndag den 5. maj: Rævejagt kl. 9,00.
Søndag den 12. maj: Rævejagt kl. 9,00.
Søndag den 19. maj: Rævejagt kl. 9,00.
Fredag den 31. maj: Rævejagt kl. 20,00.

Siden sidst
har vi fortsat vort morsekursus hver onsdag, og vi 
regner med at afslutte det mandag den 1. april. 
Fra onsdag den 3. april vil der blive afholdt tek
nisk kursus af OZ50X, som har lovet at give aspi
ranterne til teknisk prøve i maj måned en sidste 
afpudsning.

Nyt morsekursus vil blive startet, efter at teknisk 
prøve er overstået.

Om fredagen har vi som sædvanlig byggeaften, 
hvor vi arbejder med vore rævemodtagere, som er 
så vidt fremskredne, at vi kan afholde demonstra
tionsjagt, når dette OZ udkommer.

Desuden har vi tirsdag den 26. marts været på 
en vellykket og fugtig tur til Siikeborg Bryghus, 
hvor vi så, hvordan øl fremstilles, samt hvordan det 
virker, når det konsumeres i stort kvantum. Derud
over så vi et par film (de af os der kunne se). Fil
mene + rundtur m. m. kan iøvrigt anbefales af 
alle!

I klublokalet har vi fået lavet en stor tavle (3 m 
X 1,5 m), som vi allerede har haft megen glæde af. 
Desuden har vi kompletteret lokalet med nye lam
per og stikdåser til brug ved byggeaftener samt 
anskaffet et gasanlæg, da vores dyppekoger ikke 
kunne klare at varme vand til 65—70 kopper kaffe, 
som er det normale på en byggeaften.

Iøvrigt vil vi være glade for at se nogle af de 
ældre medlemmer i klubben, da der findes adskil
lige udover de 20 faste klubkammerater, som vi 
gerne vil se noget oftere!

Samtidig vil vi på afdelingens vegne bringe HB 
en tak for deres bevilling af et friabonnement på 
OZ, som jo altid bør forefindes i et klublokale.

Vy 73 7YH.

VIBORG
Morsekursus og teoretisk kursus på Vestre skole 

er nu afsluttet, og størstedelen af deltagerne bestod 
morseprøven.

Når dette læses, er generalforsamlingen overstået, 
så nærmere derom i næste OZ.

Vinterens serie af rævejagter blev afsluttet skær
torsdag. Programmet for sommerens jagter vil blive 
bekendtgjort senere.

Vy 73 OZ5LD.
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NYE MEDLEMMER

8801 Knud Laursen, Låsby.
8802 Claus Vegener, Triumfvej 60 C, Lyngby.
8803 H. Knudsen, Egeskovvej 143, Fredericia.
8804 Carsten Erik Rønn, Knudsensvej 45, Frede

rikshavn.
8805 Niels Koefoed, Boskovgård, Køge.
8806 Peter Borris, Søholtallé 46, Silkeborg.
8807 Per Boe Andersen, Tuborgvej 11 F, Hellerup.
8808 Per Valentin Jensen, Frederiksvej 23, 1., Kø

benhavn F. (Afd.)
8809 Poul Vang Eghoff, Enighedsvej 3, Lyngby.
8810 Kurt Støve, Ingstrup.
8811 John Halskov Hansen, Skolegade 30, Sæby.
8812 FK 557178 Jørgensen, FLKS 62/131, Jonstrup

lejren, Ballerup.
8813 Ib Møller, Lime, Mørke.
8814 Bent M. Bertelsen, Skovfennen 6, Åbenrå.
8815 K. F. E. Hansen, 1 RKKMP, RKSK/KFR, 

Btilows Kaserne, Fredericia.
8816 KPe MS 187/549964 H. Grønne, ML „Lange

land", Købmagergd. postkt., København K.
8817 Flemming Krogh, Gyritegade 11, st. th., Kø

benhavn 0. (Afd.)
8818 Poul Chr. Bendtsen, Sorgenfri, Pedersker.
8819 Agnethe Hansen, Kraghsvej 49, Horsens.
8820 Otto Hansen, Kraghsvej 49, Horsens.
8821 FK O. Juul Pedersen, FLD 503, Segen, Års

balle, Rønne.
8822 Jens Koch, Lime, Mørke.
8823 Hans E. Andreasen, Vesterbrogade 89, 2., Kø

benhavn V. (Afd.)
8824 Flemming Lyngdorf, Uffesvej 18, Århus C.
8825 Hans Christensen jun., Asserballeskov, Fyns- 

hav.
8826 Georg C. Petersen, Mågevej 24, Langesø, 

Nordborg.
8827 Knud Pedersen, Lønborgvej 12, Tarm.
8828 Finn Brotoft, Spurvegården 5, Hvidovre.
8829 Søren M. Sørensen, Sandbjergvej 10, Skov

lunde.
8830 Henrik Møller Nielsen, Frydenstrandsvej 16, 

Frederikshavn.
8831 Henning Rasmussen, Ivar Huitfeldtsgade 49, 

Århus N.
8832 Svend 0. Grunnet, Tåstrup, Harlev J.
8833 Helmuth Nyborg Sørensen, Dr. Olgasvej 26, 

København F. (Afd.)
8834 Jørgen Nielsen, Maglebo 6, st. tv., Kastrup.
8835 Carl B. Mogensen, Vallebæk, Karup J.
8836 Henry Lorenzen, Tjørnevej 2, Hald Ege, 

Viborg.
8837 Sven Christensen, Virum Overdrev 1, Virum. 

(Afd.)
8838 SG Per Henriksen, Hotel „Dana", Rønne.
8839 Fru Kirsten Henriksen, Hotel „Dana", Rønne.
8840 Jan Morthensen, Hans Tausensgade 13, 

Slagelse.
8841 Leon Jensen, Egevang 8, Brønshøj.
8842 Børge H. Sørensen, Tøndervej 70, Åbenrå.
8843 Knud Bager, Lindø, Otterup.
8844 John Danty, Vodroffs Tværgade 8, 3. tv., Kø

benhavn V.
8845 John Nielsen, Hyldeager 11, Hvidovre.
8846 John Madsen, Nansensgade 72, København N.
8847 FKe 557449 Skytte, 62/331—R21, Hold B, SK. 

ESK FLKS, Jonstruplejren, Ballerup.

Atter medlem.

7537 Erling Mathlasen, Lerchenfeldt, Kalundborg. 
8710 Kjeld Herrmann, Griffenfeldsgade 3, 3., Kø

benhavn N. (Afd.)
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98 05 41.
OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde 
102.
OZ4NO, N. Nørregaard Olsen, Kirkevej 14, Sorø, tlf. 
Sorø 1676.
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Trykt 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 
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