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MODTAGERENS AVC
Af OZ7AQ
Hvad er AVC?
Betegnelsen AVC er afledt af det engelske
automatic
volume
control,
automatisk
volu
menkontrol.
Man
kan
også
kalde
det
AGC
(automatic
gain
control)
eller
AFR
(automa
tisk
forstærkningsregulering),
sidstnævnte
betegnelser er måske nok bedre, men da de
fleste vel er vant til ordet AVC, holder vi os
til det.
Som de allerfleste amatører udmærket godt
ved, er AVC betegnelsen for det kredsløb i en
modtager, der sørger for, at HF- og MF-forstærkningen nedsættes mere og mere, jo kraf
tigere
signal,
der
modtages,
således,
at
der
opnås en (delvis) kompensation for varierende
feltstyrke for samme station eller fra station
til station.
Hvorfor AVC?
AVC
blev
oprindelig
indført
i
BCL-spiller
for at lette betjeningen for almindelige lyt
tere, således at man ikke hele tiden skulle
fare hen til modtageren og stille på volumen
kontrollen, når man lyttede på en station, hvis
styrke svingede på grund af fading, eller at
man risikerede et brøl fra højtaleren, når man
drejer fra en svag station hen på en kraftig.
Der er imidlertid også særdeles vægtige tek
niske grunde til, at AVC normalt vil være
nødvendig i de fleste modtagere. Lad os tænke
os, at vi har en forholdsvis følsom modtager,
hvis
eneste
reguleringsmulighed
for
forstærk
ningen
er
en
LF-volumenkontrol
efter
detek
toren. (Fig. 1). Vi tænker os, at det modtagne
signal
frembringer
en
spænding
på
antenne
bøsningerne på 1 μV, og at forstærkningen er
sådan, at vi fra detektoren får et LF-signal
på 1 V. Vi tænker os yderligere, at LF-forstærkeren er dimensioneret sådan, at vi med
fuldt
opdrejet
volumenkontrol
får
0,5
V
LF
over en 5-ohms højttaler, hvilket svarer til 50
mW, altså almindelig stuelydstyrke.

Fig. 1.
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Indstiller vi
modtageren på et signal, der
giver 30 μV pa antennen, får vi naturligvis
nu 30 V fra detektoren, idet forstærkningen
jo er konstant i HF/MF-delen. Dette ville give
alt for stor lydstyrke i højttaleren, rent bort
set fra, at LF-forstærkeren ville blive over
styret, hvis den da ikke var beregnet til at
afgive en udgangseffekt på 45 watt. Ved at
dreje
ned
for
volumenkontrollen
til
lydstyr
ken er den samme som før, får vi imidlertid
situationen under kontrol. Indstiller vi nu på
en tredie station, der giver 1000 μV (1 mV)
på
antenneindgangen,
kan
vi
ikke
længere
klare den ved at dreje ned for LF-styrkekontrollen,
for
nu
skulle
detektoren
afgive
en
LF-spænding på 1000 V, og det lyder meget
usandsynligt, at den virkelig skulle kunne det.
Et eller flere trin i HF/MF-delen vil garante
ret
blive
overstyret,
således
at
rørene
(eller
transistorerne)
ikke
længere
arbejder
på
den
retlinede
del
af
karakteristikken.
Resultatet
er, udover en mere eller mindre hørlig for
vrængning,
at
det
eller
de
overstyrede
trin
begynder
at
virke
som
blandingstrin,
hvorved
nabostationer til den, man har indstillet på,
moduleres ind på det ønskede signal. Gengi
velsen
bliver
sløret,
modtageren
kan
ikke
mere rigtigt adskille stationerne, det er lige
som om selektiviteten er blevet dårligere.
Sagen kan ret let klares ved at indføre
endnu
en
styrkeregulering
i modtageren,
vir
kende
på
HFog/eller
MF-trinene,
men
vi
har nu to „volumen“kontroller at betjene, og
at betjene disse rigtigt kræver en vis teknisk
indsigt i, hvad der foregår i en modtager. Der
vil
jo
være
mange
kombinationer,
der
giver
samme
lydstyrke
i
højttaleren,
men
drejer
man
for
langt
ned
for
LF-styrken
og
for
meget
op
for
HF/MF-forstærkningen,
ind
træder overstyring som nævnt ovenfor. I en
BCL-spille, der betjenes af ukyndige, er det
derfor
nødvendigt
at
styre
HF/MF-reguleringen
automatisk.
I
en
amatørmodtager
skulle man måske ikke tro, at nødvendighe
den af et AVC-system var så stor, for her
skulle
den
nødvendige
tekniske
indsigt
jo
være til stede. At et godt AVC-system dog er
en
meget
stor
behagelighed,
kan
konstateres
f. eks. ved at prøve at følge en ring-QSO mel
lem tre eller flere ESB-stationer på 80 meter.
Skal man virkelig kunne følge med her, er et
godt AVC-system virkelig en nødvendighed.

rede
rørs
styregitre,
falder.
Herved
falder
og

AVC-spændingen

forstærkningen

stiger

hvorved
også
blive

igen.

I

forstærkningen
MF-spændingen,

mindre,

hvorved

praksis

indstiller

der sig straks en balance i systemet, således
at
indgangssignal,
forstærkning
og
AVCspænding passer sammen. Fig. 3 er en skitse,
der viser, hvad der
ingen
AVC
havde,
Fig. 2.
AVC-kredsløb
i
almindelig
AM-radiofonimodtager.
Forsinkelsesspændingen tages som regel -fra et sted,
hvor det ikke „koster noget“. Dioderne er her tegnet
som halvledere, men der anvendes oftest rørdioder
sammenbygget med et af de øvrige rør.

Simpelt AVC-system.
Fig. 2 viser den almindelige måde at udføre
AVC-systemet
på
i
en
almindelig
radiofoni
modtager
(BCL-spille).
MF-signalet
(som
regel
450
kHz)
ensrettes
i
AVC-detektoren,
filtre
res og tilføres gitrene på blandings- og MFrør. De således regulerede rør har den egen
skab, at en forøgelse af den negative gitterforspænding
medfører
en
formindskelse
af
stejlheden
og
dermed
af
forstærkningen.
Når
intet signal modtages, har de regulerede rør
fuld
forstærkning,
idet
AVC-spændingen
er
nul, og rørerne få en passende forspænding
over
katodemodstandene
på
sædvanlig
måde.
Et ganske svagt signal vil blive forstærket så
meget, det er muligt, idet AVC-dioden nor
malt
vil
være
forspændt
i
spærreretningen,
således at MF-signalet skal overskride en vis
styrke
for
at
overvinde
denne
forsinkelses
spænding.
AVC-systemet
træder
altså
først
i
funktion
over
en
vis
indgangsspænding.
Når
den
MF-vekselspænding,
der
tilføres
AVCdioden,
overskrider
forsinkelsspændingen,
fås
en negativ jævnspænding tilført de regule-

Fig. 3.
AVC-karakteristik.
Op
til
det
sted,
hvor
AVC’en
begynder at
virke, er indgangsspænding og ud
gangsspænding
proportionale.
Overstyringspunktet
helt til højre, hvor kurven stiger stejlt, svarer til
grænsen for rørenes reguleringsevne (cut-off).

normalt opnås. Hvis vi
ville
udgangsspændingen

(her angivet i dB over den spænding, der fås
ved 1 μV ind) følge den punkterede linie, og
man ser, at allerede ved 100 μV indgangs
spænding
ville
modtageren
være
overstyret.
Som
AVC-karakteristikken
er
tegnet
her,
vil
forstærkningen
reguleres
ned
ved
indgangs
spændinger over ca. 30 μV, men det ses, at
udgangsspændingen
ikke
holdes
helt
konstant.
Det er dog nu muligt at modtage signaler på
op til ca. 200 mV, uden at der sker nogen
overstyring. Fig. 3 er et konstrueret eksem
pel og må ikke tages for andet end en illustra
tion af det principielle.

AVC i kommunikationsmodtageren.
Det
ovenfor
beskrevne
AVC-system
er
jo
ikke særlig indviklet, det er uhyre let at få
til at arbejde, det er stabilt og det tilfreds
stiller i det store og hele de elementære krav
om frihed for overstyring af modtageren samt
et
nogenlunde
konstant
udgangsniveau.
Alt
forudsat, at systemet får en konstant bære
bølge at arbejde med. Sådanne systemer er da
også
standard
i
hovedparten
af
amatørmod
tagerne,
hvad
enten
disse
er
hjemmelavede
eller
fabriksfremstillede.
Gældende
praksis
er
da
at
anvende
AVCen
ved
modtagning
af
AM-stationer og at slå den fra og benytte
MVC
(MGC,
MFR),
altså
håndregulering
ved
modtagning af CW og ESB.
Når det simple AVC-system ikke lader sig
anvende ved CW og ESB, er årsagen, at AVCspændingen
ikke
opbygges
hurtigt
nok,
når
man pludselig sætter et signal på indgangen.
Der er tale om tidskonstanter af størrelses
ordenen 0,1 sek. (100 millisekunder). Kommer
der således fra antennen en kortvarig impuls,
vil
denne
overstyre
modtageren
indtil
AVCspændingen når at „følge med“, og måske vil
AVC-spændingen
ikke
engang
nå
at
antage
sin slutværdi, før impulsen er forbi. Når dette
sker,
forsvinder
AVC-spændingen
igen,
og
kommer der nu en ny impuls, har vi spillet
gående
igen.
Sendes
der
en
række
prikker
(CW), vil AVC-spændingen måske nok antage
en stationær værdi, men ikke den, der svarer
til signalets styrke, mens prikken varer. AVC-
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Fig. 4.
AVC-detektor

og

DC-forstcerkerens

DC-forstærker
anode

i

spænding,

Collins-modtager.
der

skal

have

+

på stel, fås ved at flytte stel op på et udtag på en
bleedermodstand
over
anodespændingsensretteren.
Kredsløbet er beregnet for AM og kan ikke bruges
til CW og ESB uden ændring af tidskonstanterne.
Bemærk
Den

modkoblingen

forøger

fra

12AV7’s

tidskonstanterne, men
hensyn til stabiliteten.

anode
er

til

gitter.

nødvendig

af

systemet får skiftevis ordre til at indstille sig
efter fuldt signal og intet signal ,og må derfor
indstille sig et sted midt imellem. Vi får så
ledes ikke reguleret forstærkningen langt nok
ned, og resultatet bliver overstyring og alt for
højt udgangsniveau. Det samme bliver tilfæl
det ved ESB-modtagning, i endnu værre grad,
da
impulserne
her
er
kortere
og
pauserne
længere.
Det er derfor nødvendigt, hvis vi vil anven
de AVC ved alle modulationsarter, at sørge
for en meget kort opladetid og en væsentlig
længere afladetid, end vi har i det simple
system. Dette lader sig gøre forholdsvis let,
som vi skal se senere i denne artikel.

AVC-karakteristikken.
En AVC-karakteristik som
ikke
være
tilfredsstillende
tager.
De
fleste
signaler,
ligge i området 1 — 100
i det store hele til S9) og
ingen AVC-virkning. Vi må

den i fig. 3 vil
i
en
amatørmod
der
modtages,
vil
μV (100 μV svarer
her er der jo slet
altså have AVCen

til at træde i kraft allerede ved ca. 1 μV, og
helst betydelig før. Det ideelle vil være, hvis
baggrundsstøjen
alene
lige
netop
får
AVCen
til at regulere. Herved bliver der jo iøvrigt
også mulighed for at få S-metret til at vise
noget ved virkelig svage signaler, da S-metret
jo praktisk talt altid trækkes af AVC-spæn
dingen. Et S 1-signal (næppe hørbart) vil jo
pr. definition netop ligge nede i støjen, og det
er
praktisk,
at
man
virkelig
får
registreret
det.
På den anden side er vi også interesseret i,
at reguleringen virker for meget kraftige sig
naler. Ved CW med break-in, hvor der anven
des
en
såkaldt
TR-switch
(elektronisk
sende
modtager omskifter) - og alt andet er ubruge
ligt på en velindrettet station —- må man
regne med op til flere volt på modtagerens
indgang hidhørende fra egen sender. Det er
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nu
overordentlig
vanskeligt
at
udstrække
reguleringen
så
langt,
men
naboamatørernes
signaler skulle vi i hvert fald gerne kunne
modtage
uden
særlige
forholdsregler,
og
her
kan der sagtens blive tale om antennespæn
dinger på over 100 mV. Siger vi nu, at vi vil
have et reguleringsområde fra 1 μV til 100
mV, bliver der tale om et dynamikområde på
140dB. Det siger måske ikke læseren så for
færdelig meget, men at det er temmelig store
krav, der stilles, vil fremgå af det følgende.
Endelig er vi interesseret i, at AVC-karak
teristikken kommer til at løbe så fladt som
muligt
mellem
disse
yderpunkter,
således
at
alle signaler kommer til at lyde praktisk talt
lige
kraftigt.
Fordelene
herved
turde
være
indlysende — der bliver ikke mere noget med
at
dreje
op
og
ned
på
styrkekontrollerne,
hverken
HF/MFeller
LF-,
hvilket
medfører
en ellers ukendt frihed til at passe alt det
andet, der skal foretages på en amatørstation
under QSO. Konsekvensen er til gengæld, at
S-metret fra at være en ret overflødig luksus
på
den
middelmådige
modtager,
nu
pludselig
bliver
en
uomgængelig
nødvendighed
—
det
eneste middel til at afgøre, om den modtagne
station er f. eks. S6 eller S9 + 40dB.
Reguleringsområde.
Når
vi
skal
indrette
forstærkningsregule
ringen til at kunne klare et område på op til
140 dB, må vi undersøge, hvor mange trin, det
så bliver nødvendigt at regulere på, og om det
overhovedet kan lade sig gøre.
Et
rørs
maksimale
forstærkning
afhænger
af den maksimale stejlhed S (måles i mA/V),
eller mere korrekt: stejlheden ved den nor
malt foreskrevne laveste gitterforspænding.

Den laveste forstærkning fås, nå røret er
cut-off,
altså
når
anodestrømmen
er
nedbragt
til nul ved at påtrykke en tilstrækkelig stor
negativ
gitterforspænding.
Forstærkningen
er
her mindre end een, der er altså tale om en
dæmpning. Der vil aldrig kunne lukkes helt
af for signalgennemgang, for selv i et per
fekt
opbygget
trin
vil
anode-gitterkapaciteten
stadig være til stede. Selvom trinet neutrodynstabiliseres,
vil
balancen
alligevel
være
forstyrret
ved
cut-off
på
grund
af
ændring
i de indvendige kapaciteter, og iøvrigt er neutrodynstabilisering
jo
ikke
gængs
praksis
i
MF-forstærkere
med
moderne
rør.
Impedan
sen ved den pågældende frekvens af anodegitterkapaciteten
kan
også
opfattes
som
en
slags
stejlhed
(korrekt:
det
reciprokke
deraf),
således at rørets stejlhed i cut-off bliver:
S0 = 2 π • F • Cag.
Reguleringsområdet
bestemmes
af
forholdet
mellem største og mindste værdi af stejlhe
den, idet dette tal jo direkte angiver forhol
det mellem største og mindste forstærkning:

Tabel 1 viser reguleringsforholdet for tre for
skellige rør under forudsætning af, at rørene
drives helt cut-off, og at der så ingen anden
kobling
findes
mellem
de
tilsluttede
kredse
end via anode-gitterkapaciteten inde i rørene.

C ag

S

s/s 0

S/S„

(mpF) (mA/V) (1 MHz) (30 MHz)

6BA6

3,5

EF 89
EBF 80

2,0
2,5

4,4
4,4
2,2

86 dB
91 dB
85 dB

56 dB
61 dB
55 dB

Tabel 1
Ved andre frekvenser end de nævnte skal
man dividere S/So ved 1 MHz med frekven
sen i MHz. Ved 450 kHz bliver tallene således
ca. 6 dB større. Det ses, at der ikke er videre
forskel på de angivne rør, og i praksis vil
uønskede koblinger let helt tilsløre den lille
forskel. Læg mærke til, at en MF-forstærker
på 450 kHz kan reguleres over et større om
råde end et HF-trin, der skal arbejde på 10
meter.
Regulering
helt
til
cut-off
kræver
store
styrespændinger,
og
man
skal
derfor
nok
regne med i hvert fald 10 dB mindre regule
ring pr. rør end angivet. Vi kommer derfor
til, at vore 140 dBs dynamikområde i praksis
kræver regulering på mindst to rør. Da der
under
alle
omstændigheder
skal
reguleres
på
HF-røret (hvis det findes), vil regulering på

tre trin være det sikreste, hvis det lader sig
realisere i den pågældende modtager.
For
transistorer
af
moderne
type
gælder
noget
tilsvarende,
der
kan
her
påregnes
et
reguleringsområde på 60-70 dB, men da styre
spændingen
her
er
næsten
forsvindende,
kan
hele området let udnyttes (udstyring til cutoff).
Reguleringsspændingen.
Vi holder os foreløbig til rørmodtageren, og
står
nu
overfor
problemet
at
fremskaffe
en
reguleringsspænding,
der
skal
variere
mellem
0 og omkring 50-60 volt. Da vi normalt vil
foretrække
at
detektere
på
et
væsentlig
lavere niveau, vil der blive brug for en AVCforstærker. Vi kan hertil bruge et ekstra MFforstærkertrin, men da der i forvejen er tem
melig
stor
forstærkning
på
mellemfrekvensen,
forøges
herved
faren
for
ustabilitet.
Endvi
dere skal vi — for at få en flad AVC-karakteristik
—
have
en
stor
forsinkelse,
hvilket
betyder, at forstærkeren skal afgive væsentlig
højere spænding end svarende til 60 V ens
rettet
spænding.
Der
synes
derfor
at
være
visse fordele ved at anvende en jævnspæn
dingsforstærker
efter
AVC-detektoren,
selv
om dette betyder, at vi må have en negativ
forsyningsspænding
til
rådighed
i
modtage
ren. Da de fleste netensrettere alligevel afgi
ver alt for stor spænding til drift af moderne
rør, kan man ofte klare sig som vist i fig. 4.
Har man således 300 V til rådighed, kan man
passende bruge de 100 V til AVC-forstærkeren og de 200 V til anodespænding til de
øvrige rør.
Forsinket AVC.
Hvor
stor
betydning,
forsinkelsen
har
for
forløbet
af
AVC-karakteristikken,
belyses
af
fig. 5, der viser denne karakteristik ved regu
lering på hhv, ét, to og tre rør af typen EF 89.
Ved de tre øverste kurver er forsinkelsen nul,
eller
rettere lig med ledespændingen for en
sædvanlig
germaniumdiode,
ca.
0,2
volt.
Alle
kurver udgår fra det med en lille cirkel mar
kerede punkt, det sted, hvor AVCen begyn
der at virke. De stiplede kurver gælder for et
system
uden
DC-forstærkning
efter
AVC-de
tektoren.
Det
ses
tydeligt,
at
forsinkelsen
bevirker et væsentlig fladere forløb, især på
det første stykke. De tre fuldt optrukne kur
ver, der forløber næsten helt vandret, gælder
for
6
volts
forsinkelse
ved
AVC-detektoren,
men
med
20
ganges
DC-forstærkning
efter.
Hvis vi ville frembringe den samme karakte
ristik uden DC-forstærker, f. eks. ved hjælp
af en MF-AVC-forstærker, skulle vi have en
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Fig. 5.
AVC-karakteristikker ved anvendelse af forskellige forsinkelsesspændinger. Lodret inddeling er
dB LF-spænding fra detektoren. Kurverne er beregnede, og de viser ikke, hvordan de knækker
opad, når rørenes reguleringsevne overskrides, jvf. tabel 1.

forsinkelse på 6 . 20 = 120 V. For at over
vinde
denne
forspænding
og
samtidig
levere
30-40
V
reguleringsspænding,
skulle
MF-forstærkeren
aflevere
en
spidsspænding
på
150160
V,
hvilket
nok
er
muligt,
men
ikke
bekvemt.
Kurverne i fig. 5 er beregnet udfra de af
Philips
angivne
reguleringskurver
for
EF
89.
Disse
viser
iøvrigt,
at
forstærkningsændrin
gen målt i dB er næsten proportional med
den påtrykte reguleringsspænding målt i volt.
Ved
dimensionering
af
modtagerens
AVC-sy
stem kan man derfor benytte følgende udtryk,
der skyldes OZ6NF:
Forstærkningsændringen (i dB) =
Antal trin, der reguleres x
forst.ændring pr. trin i dB/volt x
forstærkning i AVC-forstærkeren x
LF-spændingens variation (i volt).
Ønsker vi således et dynamikområde på 120
dB med tre regulerede trin, hvor hvert rør kan
reguleres 1 dB pr. volt ændring af gitter
spændingen, ser man, at uden AVC-forstærk
ning
(AVC-forstærkning
=
1)
skal
LF-spæn
dingen
(eller
MF-spændingen,
hvilket
kom
mer ud på det samme) ændre sig 40 volt. Hvis
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man skal finde ud af, hvad dette svarer til i
dB — og det er jo det, der har betydning —
må man have en reference. Ændring fra f. eks.
1 V til 41 V svarer til ca. 32 dB, men fra 40
til 80 V svarer kun til 6 dB. Dette eksempel
viser netop, hvorfor det er nødvendigt at have
en
stor
forsinkelsesspænding
at
sammenligne
den
AVC-detektoren
tilførte
vekselspænding
med.
CW og ESB.
Som kort omtalt tidligere er det nødvendigt
ved modtagning af CW og ESB at indrette
AVC-systemet
således,
at
reguleringspændingen vokser op meget hurtigt, jo hurtigere des
bedre. En opladetidskonstant på under 1 mil
lisekund
er
faktisk
en
nødvendighed,
hvis
man ikke skal få klik og andre ubehagelige
lyde, når signalet pludselig kommer på. Afladetidskonstanten
skal
til
gengæld
være
lang,
af størrelsesordenen nogle sekunder.
Et
kredsløb,
der
vil
kunne
tilfredsstille
nogle af kravene, og hvor de to tidskonstan
ter let kan varieres, er vist på fig. 6. AVCdetektoren er en OA 81, der afgiver en positiv
spænding, som over et filter med kort tids
konstant
tilføres
gitteret
på
trioden.
Katoden
er hævet ca. 10 V med en zenerdiode, således

at der ingen anodestrøm går, før gitteret får
omkring
7
V,
der
altså
udgør
forsinkelses
spændingen.
Ved
højere
positive
gitterspæn
dinger (i forhold til - 100 V) trækker røret
strøm,
hvorved
AVC-ledningen
bliver
nega
tiv i forhold til stel. Selvom signalet forsvin
der straks efter, vil kondensatoren på 0,1
holde ladningen, der kun langsomt forsvinder
gennem de 24 megohm.

I dette simple kredsløb er vi nødt til at ind
gå
et
kompromis,
hvad
afladetidskonstanten
angår. Den skal være så lang som mulig for
at
holde
modtagerens
forstærkning
konstant,
mens der sendes, men den må ikke være så
lang, at det varer flere sekunder, før man kan
høre en svag station, som svarer en kraftig,
der lige er holdt op med at sende. Da et kom
promis på dette sted enten ødelægger den ene
eller den anden af de ønskede egenskaber, er
det nødvendigt at indføre endnu et rør, som
vist på fig. 7.
Hang-AVC.
I fig. 7 er kredsløbet omkring V1 det samme
som
i
fig.
6.
V2
får
tilført
noget
højere
positiv
gitterforspænding
end
V1,
og
vil
så
ledes begynde at
lede ved svagere
signaler.
Siliciumdioden
D1
sørger
med
sin
meget
høje spærremodstand for, at de 0,33 μF kun
aflades gennem 1 Mohm i serie med en varia
bel modstand, hvis største værdi er omkring
50 Mohm, svarende til en meget stor tids
konstant. Når der modtages et signal, leder
V2
kraftigt,
hvorved
dioden
D2
spærres,
idet
V1’s
anode
normalt
vil
være
mindre
negativ
i
forhold
til
stel
end
V2’s.
De
0,1 μF i AVC-ledningen aflades kun gennem
de
24
Mohm;
AVC-spændingen
„hænger"
på
den spænding, den fik, da signalet kom på.
Hvis signalet nu udebliver, falder spændingen
over de 0,33 μF, og når V2 spærres, aflades
AVC-ledningen
hurtigt
via
D2
og
de
220
kohm. Fig. 8 viser spændingsforløbet, når der
modtages en enkelt prik (CW). Det ses, hvor
dan
AVC-spændingen
bliver
hængende
på
den af signalstyrken bestemte værdi og der
efter, efter et valgbart tidsrum, hurtigt for
svinder igen.

Fig. 8.

Kredsløbet, der er udviklet her til brug i
en modtager, som formentlig snart vil kunne
beskrives i OZ, virker forbløffende godt, selv
om
den
endelige
finafpudsning
mangler.
Hangtiden vælges ved modtagning af ESB i
overensstemmelse
med
den
modtagne
stations
talerytme
og
så
kort
som
mulig,
hvorved
man bliver i stand til at følge hastigt veks
lende replikker mellem to stationer af meget
forskellig
styrke.
Fordelen
ved
dette
kreds
løb i forhold til det i QST januar 1957, og
senere også her i OZ (OZ maj 1957 side 83)
beskrevne
er,
at
det
kombinerer
hang-AVC
med
variabel
tidskonstant
med
effektiv
AVCforstærkning.
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En el-bug, som kan det hele!
Af O. Bundgård.*)
Og som kan laves af enhver. Den kan sim
pelthen ikke mislykkes, og så har den alle de
fordele, som en elektronisk nøgle skal have:
let at betjene, har medhør, holder selv det
rigtige
forhold
mellem
prikkerne
og
ophol
dene (1 : 1), selvom vi forandrer hastigheden,
kan styre enhver sender og, hvad der er me
get vigtigt ,den holder selv det rigtige ophold
mellem prik og streg. Altså hvis vi efter at
have ladet el-bug’en slå én eller flere prik
ker,
går
over
i
stregstillingen,
men
kom
mer lidt for tidligt, laver el-bug’en selv det
rigtige ophold. Dette gør sig naturligvis også
gældende fra streg til prik. Hvad er så pri
sen for alt det? Da nøglen er lavet rent elek
tronisk, altså uden relæer, og spoler af en
hver art er undgået, kan dette ikke blive
noget problem. Her har vi en ting for såvel
nybegynderen som den erfarne amatør.
Diagrammet.
V1, A og B kører som multivibrator, og den
vil altid gå tilbage i samme stilling, når nøg
len står i neutralstillingen. Dette er medvir
kende til, at vi altid får samme afstand mel
lem prik og streg, selvom vi skulle komme
for hurtigt over fra prik- til stregsiden. Ha
stigheden
varieres
med
tandempotmeteret
Ri
og R2, og det, at vi varierer begge gitteraf
ledere
samtidig,
bevirker,
at
den
positive
halvperiode bliver lige så lang som den nega
tive, lige meget hvor potmeteret står, så prik
og
ophold
forbliver
lige
store.
R3
gør
den
ene halvperiode længere, fordi den lægges i
serie
med
R2 og gør tidskonstanten C2-R2
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længere. R3 justeres til det rigtige prik-streg
forhold. V1 er hjertet i elbug’en og mere be
høves faktisk ikke.
Ønsker du at nøgle en sender, indføres et
nøglerør V3, som blot virker som relæ. I in
stillingen har nøglerøret en høj indre mod
stand, medens det har en indre modstand på
ca. 500 ohm i nøgletiden, målt med en anode
spænding på 4,5 V. Det viste rør er beregnet
til en stor sender. Et mindre og billigere rør
kan i mange tilfælde nemt bruges. Det kom
mer meget an på, hvor og hvordan senderen
ønskes
nøglet,
den
indre
modstand
i
røret
skal blot stå i et passende forhold dertil.
Ønsker du at have medhør på nøglen, kan
du, hvis du ikke i forvejen har en eller anden
form
for
summer
eller
oscillator,
bygge
V2
på. Dette rør kører ligesom Vi som multivi
brator, blot på en højere frekvens. Jeg valgte
multivibratoren,
fordi
den
er
billig
at
lave
og let at få til at svinge. Frekvensen er af
hængig af R7, Rs, C3 og C4, så hvis du ønsker
en anden tonefrekvens, så skift blot én af
disse ud. Hele V2 sættes ind som anodemod
stand i V1A, og R5 fjernes.
Ensretteren er der ikke meget at sige om,
andet end at vi kører med + til stellet og
- til katoderne. Så lytterne og ensretterven
tilen
skal
vende
modsat
normalt.
Montagen
af en el-bug er så ukritisk, som noget kan
være.
Nøglen.
Den mekaniske side af sagen skulle
amatør nok selv kunne klare. For mit ved-

enhver

Squelch - kredsløb

Ændring af modtageren HB6012
Af OZ8EV, E. K. Væver.

Af medlem nr. 8485, Gorm Helt-Hansen*
Jeg har bygget en god, billig og effektiv
squelch-kobling
fra
et
„Populær
Radio"
fra
30’eme. Jeg har afprøvet den med et godt
resultat. Diagrammet er, som følger:
Trioden
er
en
normal
LF-forstærker.
Men
tværs over røret ligger en pentode. Med Pi
kan
man
vælge
en
passende
skærmgitterspænding fra 0 til en maksimumværdi, som
er bestemt af Ri. Når så der modtages en sta
tion,
blokerer
AVC’en
pentoden,
og
trioden
forstærker
normalt.
Men
hvis
stationen
hol
der op med at sende, eller man drejer bort
fra stationen, falder AVC’en fra, og pentoden
trækker strøm, afhængig af Pi’s stilling. Der
ved bliver spændingsfaldet over R2 så stort,
at trioden ingen forstærkning giver. Vil man
udskyde
squelch-koblingen,
kan
man
blot
give skærmgitteret spændingen 0, d. v. s. Pi
drejet helt ned. Derved blokeres pentoden af
skærmgitteret.

Metoden
kan
også
bruges
som
fjernstyring
af
volumenkontrollen.
Man
forbinder
gi
til
stel
og
regulerer
volumen
med
P1.
Derved
undgår man de skærmede ledninger.
Som
rør
kan
man
bruge
næsten
enhver
type.

* Kildebrønde pr. Tåstrup.
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Denne modtager, der er beskrevet i hånd
bogen
1960,
er
tilsyneladende
blevet
populær
og anvendes af mange amatører i dag. Jeg
har derfor ment, at denne artikel sikkert kan
interessere en og anden, som måske ikke er
helt tilfreds med modtageren.
Jeg har selv kørt med denne modtager de
sidste par år, uden dog at have været helt
tilfreds med den.
Først fornylig har jeg haft lejlighed til at
arbejde mere grundigt med problemet, og en
trimning af 110 kHz MF med oscillograf og
wobler viste, at der sker en dæmpning af
signalet, når krystalfilteret udskydes, og dette
foretages
som
beskrevet
i
konstruktionsartik
len
ved
kortslutning
af
fasekondensatorens
plader.
På oscillografen viser det sig som et stort
dyk i kurven, dette skyldes, så vidt jeg kan
se, at man ved at kortslutte fasekondensato
ren
shunter
krystallet
tværs
over
sekundær
kredsen,
hvorved
krystallet
virker
som
en
kortslutning af 110 kHz-signalet.
Den korrekte måde at udskyde krystalfilte
ret på må være at kortslutte selve krystallet,
det er da også den metode, der angives i de
forskellige
håndbøger.
En
afbryder
blev
der
efter monteret i kassen, som indeholder kom
ponenterne
til
krystalfilteret,
og
forbundet
tværs
over
krystalfatningen,
fasekondensato
rens ombukning rettes ud.
Der
er
anvendt
en
2-polet
drejeafbryder,
der med en forlængeraksel er ført frem til
forpladen
ved
siden
af
selektivitetsomskifte
ren.
Efter at denne ændring er indført, er kur
ven symmetrisk og uden dyk. Det har bety
det en ganske væsentlig forbedring af mod
tageren, og hvor den før kun var anvendelig
på 80 og 40 m, er den nu ganske udmærket
på 20 m og i sidste tid også på 15 m. *

viklet, men det er det slet
487 i håndbogen vil være velegnet.

ikke.

Nøglen

side

Betjening.
Sæt spænding på. Sæt en hovedtelefon eller
højttaler
(via
højttalertrafo)
over
jack’en
mærket tone. Læg nøglen over til priksiden,
og du hører en række prikker. Drej på tandempotmeteret
Ri
og
R2,
til
den
ønskede
speed. Læg nøglen over til stregsiden og re
guler streg- og prikforholdet med R3, og elbug’en er klar til brug. God fornøjelse.
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En RC målebro
Af OZ2PV, K. Øllgård Nielsen.1)
Denne
konstruktion
er
beregnet
for
den
vordende
amatør,
der
vil
have
en
ordentlig
start, men som trods alt skal tænke på pen
gene. En sådan amatør har som regel ikke
andet at starte med end en stor rodekasse,
og da en sådan start uden måleinstrumenter
gerne
bliver
dårlig,
må
man
begynde
med
måleinstrumenterne.
Når man nu med tiden skal bygge præci
sionsmåleapparater
og
indviklet
amatørgrej,
må man frem for alt have et apparat, der
meget nøje kan sige én, hvordan de mod
stande, og frem for alt, hvordan de konden
satorer, man ønsker at bruge fra rodekassen,
har det.
Et sådant apparat er en RC-målebro. Den
kan bygges uden måleapparater og med alle
eller tilsvarende dele fra rodekassen. Kun til
kalibreringen
bliver
det
nødvendigt
at
låne
en håndfuld nye komponenter fra en radio
forretning
og
eventuelt
en
modstandsdekade
fra telefonvæsenet.
Virkemåden
ligger
deri,
at
når
gitteret
i
UBF11
ser
transformatorspændingen
ved
hjælp
af
den
ubekendte
komponent
og
den
indbyggede
i
samme
forhold,
som
potentio
meteret er indstillet til, vil gitteret få nul
volt, hvorfor det magiske øje vil slå tilbage.
Transformatoren,
der
leverer
testspændin
gen, er en ringtransformator for at undgå in
duktion fra nettet.*) Den er endvidere hjem
meviklet
efter
Radio
Diagrambogen
61,
hvor
der er en udmærket beskrivelse om hjemme
vikling
af
nettransformatorer.
Alt
det
øvrige
er fra rodekassen, hvorfor der er brugt så

Målebroens strømskema. De syv kom
ponenter
ved
omskifteren
blev
købt
nye, de passede i værdi på nær 10
ohms modstanden, der måtte shuntes
en smule. Øvrige dele stammer fra
rodekassen.

!) Istedgade 29, Holstebro.
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underlige
rør
og
en
spændingsfordobler
i
strømforsyningen.
Andet
tilsvarende
vil
sik
kert kunne anvendes.
Omskifteren
ved
testtransformatoren
TR2
er
sammenbygget
med
„tryk-træk“
potentio
meteret til følsomhedsregulering.
Der bruges 4 volt testspænding ved 10 ohm
og ved 1 kohm, ellers 30 V.
Disse 30 v giver en meget skarp aflæs
ning
og
fint
indtryk
af
„fedtblokkenes"
Q,
idet
en
afledningsmodstand
vil
dreje
vekto
ren over den ubekendte kondensator en smu
le i forhold til den indbyggede, så at et ab
solut minimum ikke kan opnås, hvilket kraf
tigt anskueliggøres på det magiske øje.
Nogen egentlig chassisplan er der ikke la
vet,
da
konstruktionen
er
beregnet
til
for
håndenværende
materialer,
og
da
de
fleste
amatører
jo
alligevel
går
efter
deres
eget
hoved.
* Da transformatoren fødes fra nettet, er denne
begrundelse ikke holdbar. Man vil kunne anvende
en

vikling

på

nettransformeren

eller

en

passende,

ganske almindelig kerne.
TR.

ESB med transistorer
Af Hans Poulsen. OZ1FB*).

Jeg har gennem længere tid lyttet på en del
80 meter amatører, AM såvel som ESB, og
hørt mange sige, at de egentlig gerne ville i
gang med ESB eller gerne ville have lavet en
transistoriseret
ESB
sender,
men,
for
alle
havde en masse men’er; for det første var
man lidt bange for transistorer, for det andet
havde man ikke rigtig adgang til måleinstru
menter, og sidst men ikke mindst var det jo
ikke så let at lave et krystalfilter, og få det
„linet11 op, så der blev et anvendeligt filter
ud af det.
Angående
transistorskræk,
tror
jeg
ganske
bestemt, at denne er meget overdrevet. Man
skal ikke tro, at det er den sikre død (for
transistoren) at lodde en sådan ind i en opstil
ling;
vil
man
endelig
være
meget
forsigtig,
kan man jo jorde sin loddekolbe eller loddepistol, og hvis man så bare vil huske at af
bryde
forsyningsspændingen
til
opstillingen,
inden
man
begynder
at
grave
i
fuglereden,
sker der bestemt ikke noget.
Ved en ny konstruktion vil det være uhen
sigtsmæssigt
at
vælge
rør,
da
transistorerne
ganske afgjort har mange fordele. Rent pris
mæssigt klarer transistorerne sig jo fint, og
med hensyn til strømforsyning kan man sim
pelthen klare sig med batterier, hvis man da
ikke med det samme tager konsekvensen af
transistoralderen
og
laver
sig
en
passende
stabiliseret
strømforsyning.
Sidst,
men
ikke
mindst, har man den fordel at arbejde med
meget
små
signaler,
hvilket
skulle
muliggøre
større BCI- og TVI-sikkerhed.

Med hensyn til filtret er problemet klaret
ved at anvende et COLLINS mekanisk filter.
(Sælges her i landet af Tage Olsen A/S, se
annonce i febr. OZ 1963). Filtret skal ikke på
nogen måde tunes, blot tilsluttes med de her
i
diagrammet
angivne
kondensatorer.
Filtret
fås iøvrigt leveret med nøjagtig angivelse af
oscillatorfrekvenser,
dvs.
de
punkter
på
gen
nemgangskurven, hvor
dæmpningen er ca. 20
dB. Se iøvrigt kurven fig. 4.
Fig.
1
viser
krystaloscillator,
balanceret
modulator, filter og forstærkertrin.
Oscillatoren
er
i
dette
tilfælde
krystalsty
ret, men der skulle ikke være spor i vejen for
at lave en normal oscillator, der er stabil nok
til formålet, da frekvensen jo er lav, 455 kHz.
En
normal
oscillator
ville
iøvrigt
have
den
fordel, at det ville være let at skifte sidebånd
ved
simpelthen
at
tilføje
en
parallelkapacitet
ved hjælp af en omskifter, således at oscilla
torfrekvensen
flyttes
fra
„det
øvre“
20
dB
punkt til det nedre ditto.
Som
kollektorkreds
er
anvendt
en
Prahn
minichoke
+
kondensator.
Afstemningen
af
denne kreds er ikke særlig kritisk, så der er
ikke fundet anledning til at anvende trimme
kondensator.
Man
skal
måske
eksperimentere
lidt med størrelsen af C3 for at få et passende
output
fra
oscillatoren.
Fra
oscillatoren
føres
signalet via C5 = 150 pF til den balancerede
modulator. Ved hjælp af S1 kan man tilføre
modulatoren
jævnspænding,
hvilket
vil
med
føre, at man forstyrrer balancen i denne og
således får mere bærebølge gennem filtret;

Chassiset set ovenfra.
Over printet til venstre,
der omfatter LF-forstærkeren, ses oscilla torkry
stallet. Yderst til højre
ses EL 84, derunder dettes
anodekreds.

*) Amager Landevej 92A.,
1., København, Kastrup.
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Stykliste
Q 1-2-3-4-5-6
AF 115—OC 45—el. lign.
Q 7 - Q8
TF65 - el. lign. LF trans.
D 1 - D 2
OA85
F - Mekanisk filter Collins type F455—FA—21*
R7 1 kohm.
R1 10 kohm.
R2 6,8 kohm.
R8 15 kohm.
R3 1,5 kohm.
R9 6,8 kohm.
R4 1 kohm.
R10 2,7 kohm.
R5 500 Ω lin-printpotm.
R11 4,7 kohm.
Re 47 - 100 kΩ tilpasses.
R12 4,7 kohm.
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R13 som R5.
R14 220 Ω
R15 1 k.
R16 1 k.
R17 68O kohm.
R18 6,8 kohm.
R19 10 kohm.
R20 680 kohm.
R21 4,7 kohm.
R22 se tekst.
R23 5 kohm.
R24 4,7 kohm.
R25 470 ohm.

R26 10 kohm.
R2 7 6,8 kohm.
R28 10 Ω.
R2 9 680 Ω.
R3 0 68 Ω.
R3 1 680 Ω.
R32 1 kohm.
R33 1 kohm.
R34 kohm. Vitrohm 2W
type BBT.
Alle andre modstande
er ½ watt-type.

L1 250 μH. Prahn mini
drossel.
L2 2,5 mH Prahn mini
drossel.
L3 Siemens Ferrit - 1100
N 22 AL = 400, med
luftspalte
trimmestitt
og holder P - 25 vdg.
litze S. - 10 vdg. litze
L4 250 μH Prahn mini
drossel.
L5 Prahn MF dåse, med
kammerform;
P - 30 vdg. m. midtpkt.
S - 15 vdg. vikles ovenpå
primæren - 0,25 ø.
L6 Prahn MF-dåse med
kammerform.
25 vdg. 0,25 ø, udtag
ved 6 vdg. fra kolde
ende.
L7 20 μH.
L8 2,5 mH - prahn mini
choke.

Fig. 5
C1 0,1 μF.
C2 500 pF.
C3 100 pF.
C4 0,1 WF.
C5 150 pF.
C6 10 nF.
C7 3-30 pF trimmer.
C8 270 pF.
C9 270 pF.
C10 130 pF.
C11 150 pF.
C12 150 pF.
C1 3 470 pF.
C14 0 , 1 μ F .
C15 47 nF.
C16 47 nF.
C17 64 μF - 25 V.
C18 47 nF.

C19 47 nF.
C2 0 47 nF.
C2 1 100 pF.
C2 2 220 pF.
C2 3 220 pF.
C2 4 0,1 μF.

C2 5 10 nF.
C2 0 2 μF - 3 V.
C2 7 32 μF - 3 V.
C2 8 64 μF - 25 V.
C29 6 8 pF.
C3 0 10-40 pF dreko.
C3 1 400 pF glimmer.
C3 2 10 nF - glimmer
eller disc ker.
C3 3 10 nF do.
C3 4 10 nF glimmer.
C3 5 10 nF glimmer.

dette er f. eks. ganske nyttigt, når senderen
skal tunes, eller hvis man af en eller anden
årsag ønsker at køre ESB med bærebølge.
Ved hjælp af R5 og C7 er det muligt at
undertrykke bærebølgen ca. 50 dB; C7 skal
muligvis sættes tværs over D2 i stedet for,
men dette afgøres let ved forsøg.
ESB signalet, der kommer ud af filtret, for
stærkes
nu
i
transistoren
Q2.
Kollektorkredsen i denne er viklet på en Siemens Siferritkerne, materiale 1100N22, AL400, med trim
mestift. Her kunne man eventuelt i stedet
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Chassiset
set
nedefra.
Yderst til højre ses en
lang, blank cylindrisk tin
gest. Det er det mekani
ske filter, der er af en
lidt anden type end den
billige, der er angivet i
styklisten.
Herover
kry
staloscillatoren,
sammen
lign iøvrigt med fotoet af
chassisets overside.

anvende en Torotor 447 kHz transistor MFdåse type DV50HA, man må så blot erindre,
at det signal, man får ud, er ca. 6 dB mindre.
Outputtet fra Q2 (b-b) føres til fig. 2 (b-b)
til den balancerede mixer i push-pull. VFOsignalet (3,045 — 3,345 MHz) tilføres Q5, en
emitterfølger;
denne
giver
en
impedanstrans
formering
og
leder
VFO-signalet
til
emitterne
i den balancerede mixer i fase. I serie med
emitterne på Q3-4 er indskudt et potentiome
ter,
der
anvendes
til
at
balancere
mixeren
med. Der er i forsøgsopstillingen målt en un
dertrykkelse større end 40 dB; hvis det ikke
er muligt at opnå tilstrækkelig balance, kan
man
forsøge
med
en
kapacitiv
udbalancering
på kollektorerne af Q3-4. Outputtet fra mixe
ren føres nu til et forstærkertrin Q6. Fra kollektorkredsens
„varme
ende"
føres
det
for
stærkede signal nu direkte (altså uden kob-

Fig. i.
Filterkurve for det mekaniske filter. Den vandrette
inddeling er i kHz.
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lingskondensator) til styregitteret på en EL84,
der anvendes som udgangsrør i exciteren. Ved
at tilpasse modstanden R 22 kan man opnå
den korrekte gitterforspænding til EL 84, og
således undgå katodekompleks i denne, samti
dig med at man kan lade røret arbejde i klas
se AB el. B (uden gitterstrøm), hvorved tom
gangsforbruget
nedsættes
væsentligt.
Anode
kredsen er udformet som et pi-led, og det har
vist sig muligt at få en spidsspænding på ca.
50 volt over den viste 1 kohm modstand, hvil
ket igen vil sige, at man let kan udstyre f. eks.
2 stk. 6146 el. lign. Der er foretaget neutrodynstabilisering af EL 84, simpelthen ved at
føre en ledning fra dennes anode hen i nær
heden af basis på Q6, men pas på ikke at
komme for tæt, da der ikke skal føres ret
meget signal tilbage.
Lavfrekvensforstærkeren
fig.
3
skal
ikke
omtales nærmere, da de fleste sikkert er mere
eller
mindre
familiær
med
denne
anvendelse
af transistorer.
Der har været prøvet adskillige transistor
typer i alle opstillingens trin; bortset fra, at
man evt. skal foretage en justering af basisforspændingen,
er
der
ingen
synderlig
forskel
at mærke.
Med hensyn til at få denne opstilling trim
met op, kan jeg kun sige, at man når meget
langt
med
et
gitterdykmeter
og
et
følsomt
universalinstrument med en OA 85 som ens
retter for samme, og så selvfølgelig ved at
anvende
sin
modtagers
S-meter,
når
man
justerer
de
balancerede
modulatorer
og
mixere. I håb om, at denne artikel har vist, at det
ikke
er
nødvendigt
at
forbruge
et
utal
af
transistorer, ønsker jeg alle, der har lyst at
lave opstillingen efter, „God fornøjelse".

Beregning af
svingningskredse
Af Henry Nielsen Jelling.
Det er mit indtryk, at mange radioamatø
rer har en del besvær ved beregning af sving
ningskredse i såvel sender som modtager. Ved
at anvende nomogrammer kommer man imid
lertid nemt over dette punkt, da det eneste
hjælpemiddel, man behøver, er en lineal, og
man undgår endvidere risikoen for, at regne
fejl skal bevirke et forkert resultat. De føl
gende otte nomogrammer skulle være nok til
beregning
af
alle
almindeligt
forekommende
kredse.
For
at
forklare
fremgangsmåden,
er
det lettest at prøve et par eksempler.
Et
PA-rør
har
arbejdsspændingen
Ea
=
800 V og anodestrømmen Ia = 100 mA. Det
antages, at rørets virkningsgrad er 70 °/o. Ved
at anbringe en lineal som vist ved den punk
terede linie på „I“, vil man finde: R = 3500
ohm. Det antages, at der i anodekredsen skal
anvendes
en
parallelsvingningskreds,
og
at
Q = 12 er ønskeligt. Ifølge „11“ bliver ved 3,6
MHz C = 151 pF. For at finde L benyttes
„III“, der viser L = 12,9 μH. Anvendes en
spolediameter på 3 cm og en spolelængde på
ligeledes 3 cm, vil man ifølge „IV“ finde, at
vindingstallet bliver ca. 26.
Skal der tilkobles en 300 ohm feder
en parallelsvingningskreds med Q = 0,5, an

gennem

ICAO-alfabetet
Det er meget ofte nødvendigt ved telefonifor
bindelser at stave kaldesignaler, navne, lQTH m. m.
ved hjælp af navne for at undgå forveksling af
omtrent enslydende bogstaver. Der benyttes hertil
de særeste systemer, hovedsagelig efter princippet
„hver mand sit eget fonetiske alfabet". De offent
lige og halvoffentlige instanser har faktisk ført an
i det almindelige begrebsroderi, men det er (forhå
bentlig) ved at være slut nu. Den internationale
organisation ICAO har anbefalet følgende system,
som det meget skal anbefales også de danske ama
tører fremtidig at benytte — det er forøvrigt alle
rede godt på vej til at vinde indpas blandt ESBamatørerne.
Fordelen ved dette system er, at de anvendte
navne og begreber er kendt og anvendt i stort set
alle lande og kan udtales nogenlunde på alle tunge
mål.
Alle aktive amatører bør straks tage en afskrift
til ophængning et meget synligt sted på stationen
og herefter kun benytte dette fonetiske alfabet. I
løbet af kort tid vil det så være indarbejdet til
fælles fordel.
73 de Oscar Zulu Seven Alfa Quebec.

vendes igen „II“, og man finder C3 = 73,3
pF. Efter „111“ findes L3 = 26,6 μH Anvendes
i
stedet
en
seriesvingningskreds,
findes
efter
„V“ C2 = 295 pF. „111“ angiver L2 = 6,65 μH.
Ved tilkoblingen af kredsene må man passe
på ikke at gøre koblingsgraden for stor, da
det jo bevirker den kendte saddel på selekti
vitetskurven. For at finde den kritiske kob
lingsgrad anvendes „VI “, der for Q1 = 12 og
Q2 samt Q3 = 0,5 giver Kkrit — 0,41.
De
to
sidste
nomogrammer,
„VII“
og
„VIII“, anvendes især ved beregning af „Collinsfiltre“
(π-led).
„VIII“
kan
imidlertid
bru
ges
overalt,
hvor
man
ønsker
kendskab
til
impedansen af kapaciteter og selvinduktioner.
Et
udgangstrin
arbejder
med
anodespæn
dingen Ea = 500 V og anodestrømmen Ia =
30
mA.
Virkningsgraden
antages
at
være
75 %, d. v. s. R = 8000 (I). Der skal anvendes
et
„Collinsfilter“
som
tilpasningsled
mellem
PA-røret og feederen ,der er på 300 ohm.
Ved Q = 15 bliver ifølge „VII“ Xc1 = 533,
XC2 = 103, d. v. s. Xl = 523 ohm + 103 ohm
= 636 ohm. Ved 3,5 MHz bliver ifølge „VIII"
C1 = 84,5 pF, C2 = 429 pF og L = 28 μH.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Alfa
Bravo
Charlie
Delta
Ecko
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliett
Kilo
Lima
Mike
November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whisky
X-ray
Yankee
'Zulu
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III

IV

Redigeret af OZ6NF, Gunner Juul-Nyholm,
Beatevej 24, København, Valby.
Hertil sendes alle spørgsmål til Teknisk Brevkasse.
Spørgsmål: Jeg vil hermed spørge dig angående
en sender, jeg havde tænkt mig at køre anodemo
duleret på et 6146. Jeg har en Geloso VFO, og kører
p. t. med clamp modulation. Herved benytter jeg
en negativ forspænding på 105 volt (er den ikke for
stor?). Når jeg nu skal køre med anodemodulation,
kan jeg så blive ved med at bruge den negative
spænding, som bliver stående, når jeg ikke sender
(PA kører stadigvæk med anode- og skærmgitter
spænding) og ligeledes køre med negativ spænding
på de to EL34, som sidder i modulatoren, eller skal
jeg tage både anode- og skærmgitter spænding på
6146 og EL34. Det vil i sd fald blive en større histo
rie med omskiftningen.
Svar: Jo, umiddelbart forekommer de minus 105
volt alt for stor til clamp modulation af en 6146.
Een af fiduserne med clamp-kredsløbet er, at man
kan klare sig med en meget lille, eller slet ingen
gitterforspænding, i al fald med bestemte rørtyper.
Ved
anode-skærmgitter
modulation
kører
PA-røret
i meget hård kl. C, og der går derfor slet ingen
katodestrøm, når røret ikke styres med HF. For
6146 er den korrekte gitterforspænding - 85 volt
og skærmgitterspænding 150 volt. Da 6146 vil være
cut-off allerede ved ca. 30 volt på gitteret, vil al
strøm gennem røret altså ophøre, når styringen for
svinder, d. v. s. når du slipper nøglen. Du behøver
derfor ikke at afbryde anode- og skærmgitterspæn
dingen til PA, når du ikke sender. Dersom de to
EL34 i modulatoren kører korrekt, behøver du hel
ler ikke at fjerne spændingerne fra dem. Jeg vil
snarere sige, at du skal passe på at afbryde modu
lationsforstærkeren eet eller andet sted, idet den
jo ikke er belastet, når PA ikke trækker strøm, og
man
kan
derfor
opleve
ubehagelige
ting,
såsom
overslag i modulationstransformeren m. m. Mikro
fonen opfanger jo lyde også under din modtagning,
og herved styres EL34, hvis forstærkningen ikke
reduceres imens. Men det kan jo nemt gøres ved
at afbryde f. eks. spændingen til forforstærkeren.
Spørgsmål: Jeg skal benytte den af 7AQ beskrev
ne modulator m. klipper, og i stedet for EL84 to stk.
EL34 og en MM2-transformer. Hvordan så med at
få moduleret G2 på 6146?
Svar: Det gør du ved enten at forsyne G2 fra
den
modulerede
anodespænding
via
nogle
mod
stande, eller ved at indskyde en drosselspole på
10 Hy eller mere i serie med G2-tilledningen. Dog
husk at koble G 2 af for HF direkte på fatningen
med en ganske lille kapacitet, 100 pF eller så.
Spørgsmål: Jeg beder venligst om et lille snildt
diagram på en fototimer, bedst med transistorer.
Svar: Se OZ nov. 62, side 336. I stedet for AC128
kan bruges OC72, 74, 76, 77, 79, 80, 81, AC125 og 126.
Spørgsmål: Jeg har en 4—65A. Jeg kunne godt
tænke mig at køre den i PA i stedet for 6146, men
da jeg kun har set data for CW, er jeg lidt i tvivl
om det. I tilfælde af at jeg vil benytte det, kan jeg
så ikke nøjes med en 6AQ5 som buffer, den skulle
jo teoretisk set kunne klare det til de 14 mA i git
terstrøm, som 4—65A jo kræver? Eller skal jeg sta
dig bruge 6146 og evt. køre 4—65A på særskilt chas-
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sis som lineær forstærker? Men så giver det jo ikke
så stort output som i kl. C. Geloso’en skal i begge
tilfælde sidde forrest.
Svar: Kl. C data for 4—65A ved telefoni lyder
således: Va: 2500 V. Vg2: 250 V. Vgi: -i- 135 V. Ia:
110 mA. Ig2: 25 mA. Igi: 12 mA. Styreeffekt: 2,6
W, output: 230 W. Det er normalt, at man taber 5—
10 dB i kredsene mellem driverrør og PA-rør. Hvis
man ikke tænker sig noget om, bør man regne med
10 dB. Det vil sige, at driverrøret skal have et HFoutput, der er 10 gange så stort som den nødven
dige styreeffekt til PA, eller her: 26 W. Regner vi
med en nyttevirkning i driverrøret på 70 °/o, skal
driverrøret altså køre med et input på 37 W eller
mere, for at give styring nok til dit 4—65A med
fulde kl. C data. Det er en 6AQ5 alt for lille til,
men 6146 kan nok gøre det med den anodespæn
ding på 400 V eller mere. Men tilfældet er nok irre
levant, for dit PA-input ville være 275 W, og det
er ikke tilladt i OZ-land. Men kører du 4—65A i
kl. AB2, altså som lineær forstærker, kan 6AQ5
måske klare jobbet som driver. Rimelige data til
A licensen er så: Va: 1400 V, Vg2: 250 V, Vgi:
4- 50 V. Så lander du ca. på 150 W input. Du bør
nok
eksperimentere
lidt
med
den
fordelagtigste
gitterforspænding, for 6AQ5 tillader ikke ret stor
gitterstrøm i PA. Til B licensen vil det være fjol
let at bruge 4—65A, for de 50 W klarer 6146 stolt
alene.
Spørgsmål: Jeg har tænkt mig at bygge 3LT’s
sender i OZ aug. 62. Men da jeg synes, at der kom
mer for lidt effekt ud, vil jeg spørge dig, om det er
muligt at sætte endnu et 807 (1625) parallelt med
det, der sidder i PA-trinet. 3LT oplyste nemlig ,at
der kun kom ca. 2/3 af inputtet ud af pi-leddet,
d. v. s. ca. 6 W, og ved B licensen ca. 35 W. Da man
jo skal begynde med de 6 W, er det noget lidt. Hvis
det ikke kan lade sig gøre uden for stort besvær,
findes der så en måde, hvorpå man kan forøge out
put uden at røre ved antennen?
Svar: Ja, man kan godt sætte endnu et 807 eller
1625 parallelt, men alle kondensatorerne i pi-leddet
skal gøres dobbelt så store, og spolens vindingstal
reduceres med ca. 30 »/o. Men 3LT er lidt optimistisk
i sine outputangivelser. Jeg gætter på, at han har
glemt, at udgangskredsen, der her er et pi-led,
sluger 20 «/o af HF’en. En sender skal køre virkelig
godt, for at der skal komme mere end 50 °/o af
input ud som HF. — En ting til med PA-dubleringen: På 20 m vil du ikke få styring nok til ren
kl. C drift, og nyttevirkningen vil derfor ikke blive
slet så høj. Jeg gætter dog på et output på 45—
50 W. —- Du kan ikke forøge senderens output ud
over det angivne, da den nu kører i kl. C, hvor du
får den højeste nyttevirkning. Jeg tror ikke en
gang, at det hjælper at holde på antennen!
Spørgsmål:
I
ESB-sendere
efter
faseprincippet
anvender
man
normalt
et
LF-faseskift
netværk,
som sluttes direkte til styregitrene på to rør. Denne
indgangsimpedans
kan
for
de
aktuelle
frekvenser
(300—3000 Hz) betragtes som uendelig, hvilket er en
forudsætning for, at netværket fungerer efter hen
sigten. — Hvorledes udformes et tilsvarende net-

Den korte antenne
Itilslutning til din artikel i sidste OZ om anten
ner vil jeg komme med en tilføjelse. I en tysk bog
— jeg husker ikke hvilken — så jeg for mange år
siden en antennetype, som ser ret tiltalende ud —
men jeg har ikke selv prøvet den endnu, selvom
jeg tit har haft lyst til det.
Fidusen er den, at man vikler en normal ½ λ
lang stråler op på en isolerende stang. For eksem
pel vil 41 meter, 1 mm emalje Cu kunne snoes op
på en bambusstang af en længde af 1,85 meter.
Bambusstænger fås j obilligt som fiskestænger i
op til 5 meters længde, og da de er lette, vil sådan
en antenne være nem at sætte op på en altan efter
mørkets frembrud. Man kunne for eks. også sno
ant. op på en glasfiberstang og skyde et tilsvarende
rør over — så får man en meget stabil antenne.
Efter
sigende
anvendes
systemeit
i
amerikansk
politiradio,
og
virkningsgraden
er
betydelig
bedre
end ved elektrisk forlængede tråde.
Vy 73 de OZ1HS, Hermann Sprenger.
Der er ingen tvivl om, at der kan laves en ud
mærket antenne på den skitserede måde, men jeg

vil sætte et stort spørgsmålstegn ved påstanden om,
at den skulle have bedre virkningsgrad end en lige
så lang (eller kort) stavantenne med separat serie
spole. S å let er det nu alligevel ikke at omgå na
turlovene, o grent umiddelbart vil jeg mene, at ud
strålingen bliver nøjagtig ens fra to lige lange
antenner under iøvrigt ens betingelser. Men fiske
stangsantennen er nok billigere og lettere at lave
og fortjener derfor at kendes.
TR.

☆
QRP-sender for 2 meter
Man kan godt benytte en transistoroscilla
tor direkte som sender, men det er jo ikke så
godt
med
stabiliteten.
Her
er
en
opstilling,
blot med oscillator og PA-trin. Hvis man har
oscillatoren i en box for sig selv, er opstil
lingen
stabil.
Ved
max.
output
trækker
AF
102 ca. 7 mt. og OC 170 5 mt. Ved indstilling
af
de
forskellige
trimmere
kan
bruges
felt
styrkemåler
eller
gitterdykker.
Rækkevidden
med stavantenne og 2 μV følsomhed på mod
tageren ca. 2—5 km.
Medlem nr. 7805, F. V. Pedersen, „Lunden",
V. Hæssing.

Fiskestangsantenne

værk for brug i en transistor opstilling, hvor ind
gangsimpedanserne jo er meget lavere, og hvor der
skal overføres effekt?
Svar:
Principielt
skal
faseskiftnetværket
fødes
med en uendelig lille impedans og belastes med en
uendelig stor, men i praksis går det egentlig meget
godt med at føde det med nogle hundrede ohm, så
jeg tror, at en belastning på f. eks. 10 Mohm også
går. Nu er 10 Mohm jo en særdeles høj indgangs
impedans at kræve af en transistorforstærker, men
man kunne jo reducere impedansniveauet i net
værket f. eks. 10 gange ved at gøre alle modstande
10 gange så små, og alle kondensatorer 10 gange
så store. Så kunne det belastes med 1 Mohm, og
det ligger da indenfor mulighedernes grænse. Na
turligvis skal så også fødeimpedansen reduceres til
ca. 10 ohm, men det klares jo nemt med en emit
terfølger. — Ovenstående bemærkninger gælder for
faseskiftnetværk af den type, som er beskrevet af
bl. a. Donald E. Norgaard, og som sælges af firmaer
som Barker og Williamson, Millen m. fl. En anden
type er beskrevet af R. B. Dorne i „Electronics" for
dec. 1946, side 112—115, og går under navnet „Dornenetværk". Det har den fordel, at det skal belastes

med en (nærmere bestemt) modstand, hvilket du
netop
efterlyser,
men
er
mere
kompliceret
ind
vendigt.
Spørgsmål: Vil du venligst opgive komponentvær
dierne
for
transistormodtageren
i
Håndbogen
(60)
på side 89, samt spoledata for 80 m?
Svar:
Forfatteren
til
den
pågældende
modtager
(7AQ) opgiver, at fig. 102 er ment som illustration til
teksten, og har ikke haft en aktuel modtager dertil.
I stedet anbefaler han at anvende diagrammet for
rævemodtageren
side
381.
Tager
man
HF-trinet
væk, ligner den resterende del modtageren på side
89 meget, og kan siges at være en praktisk udgave
deraf. Det er i hvert fald nok mindstemålet, man
kan få udbytte af. Spoledata for 80 m fås med den
anvendte kerne ved at bruge 12 + 1 + 1 vdg. for
L5, 6, t. Men
en luftspole kan også bruges; den
bestemmes lettest ved forsøg, men som udgangs
værdi kan nævnes, at L5 skal være 17 μH.
Spørgsmål: Hvad er mellemfrekvensen i SM22?
Svar: 465 kHz, båndbredden 5—8 kHz.
Vy 73, OZ6NF.
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Vertikal dipol til 14 MHz
Til alle indsendere af stof til OZ.

Af OZ3XW, Per Wesley Hansen.
Som følge af den opfordring, TR gav i april
OZ, kunne jeg tænke mig at beskrive min
nyopsatte antenne.
En lodret dipol har jo som bekendt den
egenskab, at udstrålingen er meget flad, hvil
ket gør den til en udpræget DX-antenne, og
den er mange gange lettere at få op end en
groundplane.
Den simpleste måde at lave den på er na
turligvis en tråd ned ad en husgavl el. lign.,
men ikke mindst af hensyn til den frie ud
stråling er det en fordel at anbringe antennen
mere frit. Den her viste antenne er anbragt
op ad en muret altan, og den er fremstillet
af aluminiumsrør. I midten 6 meter (én læng
de) kvadratisk rør af den type, der bruges til
bommen i Yagis. Da hele antennens længde
skal være ca. 10,20 m, er der sat godt 2 m
12/10 mm rør til i hver ende. Hele historien
hænger i to almindelige stand-offs (40 mm

høje), og disse er igen skruet på nogle beslag,
der er fremstillet af båndjern. Det har vist
sig at være praktisk at afstive antennen for
eks. ved at sætte et jernrør et stykke op in
den i, da antennen har tendens til at svinge
vel kraftigt i stormvejr.
Af mekaniske hensyn er det upraktisk at
afbryde antennen på midten som en normal
dipol, hvorfor jeg føder den ved hjælp af en
gamma-match
som
vist
på
tegningen.
Kon
densatoren har til opgave at kompensere for
selvinduktionen
i
matchen.
Centerafstanden
b er valgt til 45 mm og trådtykkelsen til 1,5
ø. På grund af det store diameterforhold op
nås, at længden a ikke bliver ret lang. Denne
samt
kondensatoren
justeres
bedst
ved,
at
man sætter senderen i gang og prøver sig
frem, indtil standbølgeforholdet bliver bedst
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De mange klager over forsinkelser i leveringen
af OZ tyder på, at bladet ventes med længsel hver
måned. Det er vi naturligvis glade for, men derfor
ønsker vi alligevel at komme disse forsinkelser til
livs. På grund af postvæsenets regler for omdeling
af tryksager kan vi ikke sikre os hurtigere ekspedi
tion uden en klækkelig forøgelse af udgifterne her
til, men vi kan sørge for, at bladet afleveres fra
trykkeriet til tiden.
For at opnå dette er det nødvendigt, at redaktio
nen afsluttes omkring den 5. i måneden, og inden
da skal stoffet først en tur til Odense. Det er derfor
en pinlig nødvendighed, at alt stof er red. i hænde
senest d. 1. i måneden.
Det tekniske stof, der kommer for sent, bliver
automatisk udskudt en måned, og det sker der jo
sjældent nogen skade ved. Det mere nyhedsprægede
stof, der ikke tåler at gemmes, vil for fremtiden
ikke komme i bladet, hvis det kommer for sent.
Vi beklager, men nødvendigheden byder os fremti
dig at håndhæve denne regel strengt uden persons
anseelse.
OZ’s redaktion.

muligt.
Jeg
har
fundet
frem
til
værdierne
950 mm for a og ca. 75 pF for C. Da strøm
men her er ret stærk, er det nødvendigt at
bruge
luftkondensatorer,
jeg
bruger
tre
kon
centriske trimmere i parallel, indkapslet i en
sæbeæske af plastic.
Som
standbølgeindikator
er
det
tilstrække
ligt at bruge en twin-lamp, som laves af to
stykker
75-ohms
twinlead,
der
forbindes
som
vist. Stumperne holdes sammen med tape. I
stedet for rigtig twinlead bruger jeg blot et
par
stumper
almindelig
plastic-toleder.
Indi
katoren
indskydes
et
vilkårligt
sted
i
coaxlinien. Den pære, der sidder nærmest sende
ren, lyser for den effekt, der sendes ud i an
tennen, hvorimod den anden lyser for den re
flekterende
effekt;
det
gælder
altså
om
at
justere matchen, så denne pære slukkes eller
gløder svagt. Hvis den er helt mørk, og den
anden lyser kraftigt, kan man regne med, at
SWR er bedre end 1,5. Den viste længde på
30 cm er passende for en effekt på omkring
200 W. Hvis den gøres længere, bliver den
følsommere og omvendt.

Antennen
er
først
kommet
men
den
har
allerede
givet
både i JA- og VK-land.

op
for
nylig,
pæne
rapporter

Af OZ5NU.
Jeg får vel begynde skitsebogen med histo
rien om amatøren, der beboede en helt ny
lejlighed
i
Københavns
periferi,
men
desvær
re blev sagt op, fordi han havde hængt sit
værktøj
—
skruetrækkere
og
tænger
—
i
elastikker i loftet således, at når han havde
brug for et stykke værktøj, så var det bare
at række ud og tage det, værktøjet var altid
lige ved hånden. — Historien havde også en
bagside, idet når han slap værktøjet, så re
turnerede dette med et lydeligt klask i loftet,
hvorved dette blev ødelagt — at den stakkels
mand, der sad i sin lænesol ovenpå og læste
avisen
(garanteret
ikke
OZ!),
yderligere
fik
et chock og måske yderligere røg en meter op
af lænestolen, var en anden sag.
Praktisk
og
ubehageligt,
eller
ubehagelig
praktisk.
Således
fortalte
en amatør mig også en
gang, at man ikke kunne lodde opad, hvilket
i og for sig også er rigtigt, det er i hvert fald
ret
besværligt
og
giver
chancer
for
mange
dårlige lodninger.
Normalt arbejder man jo med et chassis på
højkant, og hvad når man skal helt op i øver
ste hjørne og lodde? Du vil selvfølgelig sige,
at så vender man bare chassiset, hvilket også
er en løsning, men skal man arbejde praktisk,
med
chance
for
effektive
lodninger
og
med
god oversigt, så skal chassiset ligge ned.
Dette kan normalt ikke lade sig praktisere,
for så risikerer man at ødelægge rør og kom
ponenter, for vi ved jo, at det svageste sted
på de moderne rør er toppen samt ved over
gangen fra glasside til glasbund.

Fig. 1.

Man kan nu alligevel vende bunden i vej
ret på chassiset, hvis man benytter sig af et
par træstativer som vist i fig. 1 og 2, og så
er det endda ligegyldigt med chassis- og for
pladehøjden,
idet
træstativet
er
opbygget
til
trinvis indskydning.
Materialer: Et par stykker svært krydsfinér
f. eks. fra en gammel radiokasse) samt sned
kerlim.
De
stiplede
linier
udsaves,
og
træ
stykkerne
samles
efter
udsavning
af
trappe
trinene med snedkerlim, så får man et så
kaldt lille juletræ.

Fig. 2.

Lodning af 3 eller flere ledninger
Der er sjældent noget besvær med at lodde
en tynd ledning til en tykkere eller omvendt,
ligeledes
er
der
sjældent
noget
besvær med
at lodde 2 ensartede ledninger sammen (und
tagen da med meget tynd tråd).
Derimod kan det være såre besværligt at
lodde 3, 4 eller flere tråde til samme punkt,
altså en svævende forgrening, der kun bæres
af sine egne lodninger.
Trick’et
er
de
fleste
radiofolk
bekendt
—
man tager en mellemsvær stoppenål el. lign.,
og
derpå
vikler
man
monteringstråd
vinding
ved
vinding,
indtil
en
passende
længde
er
nået, så klipper man resten af og har nu en
meget lille spole, en såkaldt lus, hvori man
samler div. tråde, der skal loddes, og derefter
lodder.
Hvad de fleste vel næppe tænker på er, at
en af de tilsluttede punkter kan komme til
at ligge lige midt i „lusen" og således kun
holder
forbindelse
med
denne
via
det
ind
smeltede loddetin, og det er en dårlig for
bindelse. Derfor gør man det, at når man har
fået
samlet
trådenderne
i
„lusen",
så
giver
man denne et klem med en fladtang, før man
lodder, hvilket borger for en bedre kontakt.
Apropos
kontakt, så
hænder det, at man
har købt nogle „dillenæb", som er tilbøjelige
til at tabe bananstikket. Her er også løsnin
gen
at
give
krokodillenæbbet
et
lille
klem
med
en
skævbider,
så
falder
det
„dillenæb"
ikke af mere.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

Lidt om tandhjul

Når
man
redigerer
rubrikken
Værkstedsteknik
opdager man, at amatørernes problemer ikke alene
er af ren elektronisk art, men at problemer af
mekanisk natur i høj grad trænger sig på. Ofte
er det sådan, at problemet kan løses på denne eller
hin måde, men man ved for lidt om, hvorfra man
får tingene eller hvad de benævnes, så man, efter
hvad en læser fortæller mig, ikke forstår at ud
trykke, hvad det egentlig er, man mener.
Jeg skal her på opfordring behandle et eksempel;
det er tandhjul, sådan som de bruges til skala
konstruktioner, antenneanlæg o. s. v. Har man be
stemt sig til at benytte tandhjul til udveksling,
finindstilling etc., opdager man, at det er umuligt
at finde frem til det rette udvalg på dette punkt,
og dernæst, at man ikke ved, hvad man skal for
lange; kort sagt: Man kender ikke de betegnelser
og normer, hvorefter tandhjul fremstilles. Forlan
ger man f. eks. 2 tandhjul med hver 30 tænder, ja,
så kan det ene godt anbringes i et lommeur og det
andet sidde i Langebros løftemekanisme, og begge
hjul kan dog godt have nøjagtig 30 tænder. Der
må altsaa være visse måleenheder, man skal kende,
for at komme til dette resultat, og det må ikke
gerne gå, som det gik en læser, der havde købt
tandhjul til et omsætningsforhold 1 til 5, hvor
tænderne ikke kunne gaa i indgreb, fordi tændernes
størrelse afveg ubetydeligt, men nok til at hjulene
var uanvendelige.

vis ligger uden for amatørernes interesser, men
kun er nævnt for forståelsen.
Man kan også komme ud for, at tandafstanden
er 1,57 mm, dette svarer til ½π og man siger mo
dulen er 0,5. I dette tilfælde ville vort 100 mm
tandhjul have 200 tænder. Der findes også brudte
moduler, modul 1,5 eller modul 0,6 o. s. v.
Nu vil man have lagt mærke til, at tandhjulstænder spidser udefter af hensyn til, at de kan
styres til indgreb, så i virkeligheden trækker tæn
derne med et punkt noget længere nede på fladen.
Det er her den nævnte måling fra tand til tand
skal foregå, det er den såkaldte delecirkel. Hjulets
yderste
periferi,
tandspidsperiferien,
måles
efter
formlen: tandantal + 2. Det vil sige, at i vort
standardhjuls 100 tænder modul 1 bliver yderste
diameter 100 + 2 = 102 mm. Hvis man selv har en
lille drejebænk og vil dreje et sådant hjul, for
senere at sende det til en tandhjulsfabrik, der fræ
ser tænder i, så har man altså her formlen.
Hjul, der bruges i maskinindustrien, ligger i rege
len fra modul 2 og opefter, medens radioindustrien
og finmekanikken bruger moduler fra 1 og ned
efter. Amerikanerne beregner deres tandhjul efter
Pitchsystemet, der grunder sig på det vanskelige
engelske målsystem. Det vil føre for vidt at komme
ind på det her, og det europæiske modulsystem er
meget nemmere at arbejde med.
Tandhjulets tykkelse spiller ingen roller ved mo
dulberegningen. Et tandhjul modul 1 kan være 1
mm tykt eller 50 mm, det er kun ved styrkeberegningen, at tykkelsen kommer ind i billedet,
men også dette kan vi ikke komme ind på her,
hvor vi kun bruger tandhjul med ringe tykkelser
2 til 4 mm.

Min opgave bliver da her at forsøge at forklare
lidt om principperne for tandhjulsnormer, så læ
serne kan blive mere erfarne på dette punkt, og
hertil lidt om, hvor den slags hjul kan købes, samt
lidt om priser, hvad sikkert også har stor interesse.
Moderne
tandhjulsberegninger
foregår
efter
det
såkaldte modulsystem, som grunder sig på størrel
sen π (pi)- Hvis man i et tandhjul måler afstanden
mellem to tænder, (fra tandmidte til tandmidte)
og finder denne afstand lig med 3,14 mm (størrel
sen π), så har man for sig et tandhjul med mo
dulen 1. Når afstanden fra midten af en tand til
midten af den næste er 3,14 mm, så vil et tand
hjul med denne modul og 100 tænder have en om
kreds på 315 mm og hjulets diameter vil være
lig 100 mm. Man kan sige det på en anden måde,
at et tandhjul, der har en diameter på 100 mm,
har en omkreds π på 314 mm, og da modul 1 svarer
til 3,14 mm, så vil dette tandhjul have 100 tænder
modul 1.

Almindelige tandhjul er fræset med tænder vin
kelret på hjulbanen, men man har også skråtskåne
tænder, de giver i mange tilfælde en blødere gang,
og tænder kan skæres skrueformede og så meget,
at akslerne kan løbe vinkelret på hinanden. Den
slags hjul har dog en stor tabsfriktion. Og endelig
er der de spidse, koniske tandhjul, hvor aksler kan
mødes 90 grader for hinanden, altså trækket kan
føres omkring hjørner.

Hvis målet fra tandmidte til tandmidte var 6,28
mm. ville hjulet være skåret med modul 2 (2Xπ),
og på vort hjul med diameter 100 mm kan der nu.
kun være 50 tænder (50X2π; = 50X6,28 = omkred
sen = 314 mm). Havde vi for os et tandhjul med
den meget store modul 10, så ville afstanden fra
tand til tand være 31,4 mm og hele hjulet med 100
tænder være 1 meter i diameter, hvilket naturlig

Til slut skal jeg omtale snekkeudvékslingen, Bom
man
betegner
som
en
særlig
tandhjulsudveksling
med krydsende aksler, og den kan opfattes som en
speciel udførelse af et par skruehjul. Den består af
en snekke, det vil sige en .skrue med et eller flere
løb og et snekkehjul. Det vil sige et tandhjul med
en til snekken svarende fortanding. En snekkeud
veksling udføres som regel med stort udvekslings
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Skruehjul

Snekke og snekkehjul

forhold
og
anvendes,
hvor
udvekslingsforholdet
skal reduceres stærkt. En snekkeudveksling fylder
meget
mindre
end
en
tilsvarende
tandhjulsud
veksling.
Oftest gøres snekken enløbet, men i øvrigt bruges
også 2 og treløbede snekker (flere parallelle skruer).
Snekker
beregnes
efter
samme
modulsystem
som
tandhjul, og tager man f. eks. et snekkehjul med
modul 1 og 100 tænder, vil snekkehjulet have 100
mm i diameter, og dets omsætningsforhold med 100
tænder til én enkeltløbet snekke bliver 1 : 100. Det
vil sige, at hvis man anbringer snekken i forlængelse
af en lille motorakse, der løber 1400 omdrejninger,
så vil snekkehjulet løbe 14 omdr. pr. minut.
Tandhjulsudvekslinger
bruges
af
radioamatører
som nævnt til radioskalaer og antennedrejning, men
også
til
båndoptagere,
grammofonværker
og
hus
holdningsmaskiner, er de påkrævet.
Kombination af snekke og snekkehjul sælges som
færdigmonterede
enheder
under
betegnelsen
Gear,
dette kan også være tilfældet med almindelige tand
hjulsudvekslinger, der monteres i de såkaldte gear
kasser.
Det næste spørgsmål bliver nu, hvor kan amatø
rerne købe de tandhjul, som de har brug for til
deres eksperimenter. Så vidt jeg ved, har firmaet
Bech-Hansen,
OZ8AZ,
tidligere
averteret
en
del
med brugte tandhjul fra overskudslagre, han vil sik
kert kunne imødekomme adskillige ønsker, og han
ved naturligvis, hvilke hjul, der kan løbe sammen.
Ny
tandhjul
fremstilles
på
tandhjulsfabrikker,
men det er en kostbar historie, så derfor har jeg
fundet et firma i laboratoriudstyrsbranchen, der for
handler
ny
tandhjul
til
eksperimentopstillinger.
Nedenfor har jeg gengivet en lagerliste over disse

Herover ses en række tandhjul af de i tabellen
nævnte størrelser. Nogle er af fiber, medens de
mindste er af messing. Man lægger mærke til, at
der er bryst paa hjulene, saa de kan monteres ved
iboring af en tynd stift. Det skraa tandhjul til
venstre er et snekkehjul modul 0,8. Snekken er ikke
vist. Foroven til højre ser man, hvordan hjulene
kan bygges sammen til dobbelte udvekslinger, den
viste udveksling giver 1 : 9. Endelig vises et stort

tandhjul med omtrentlige priser. Den stammer fra
firmaet Buch & Holm, Sølvgade 34—36, København.
Der findes færdige tandhjul i fiber og messing.
Man lægger også mærke til, at der er lagervarer,
snekker med et eller flere løb og dertil hørende
snekkehjul. Med sådanne hjul er det ret simpelt
at opbygge udvekslingsforhold og f. eks. ved en
skaleudveksling
anbringe
et
messinghjul
med
14
tænder bag skaleknappen og lade dette gribe ind i
et større hjul af fiber med 70 tænder. Når dette
store tandhjul anbringes direkte paa kondensatoraksen, får vi en udveksling på 1 : 5. På samme måde
kan man anbringe en snekkeudveksling, idet snek
kehjulet monteres på kondensatorakslen og snek
ken vinkelret på denne udført i siden, herved kan
vi få udvekslinger helt op til 1 : 35. Man skal dog
huske på, at finindstillingen har sine skyggesider,
idet man jo er meget længe om at dreje frem og
tilbage ved så stor udveksling. Man må ved brugen
af store udvekslinger huske, at skaleviseren skal
anbringes på selve kondensatorakslen, og ikke på
snekkeakslen.

TANDHJUL, som kan købes i handelen
Messing: Antal tænder: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21,
24, 25, 30 eller 35, ca. 3 til 5 kr. pr. stk.
Fiber: Antal tænder: 36, 40, 42, 45, 50, 56, 60, 70,
72 eller 84, ca. 5 til 10 kr. pr. stk.
Snekker: 1-, 2-, 3-, 4- og 5-gangs, modul 0,63. —
1-, 2-, 3-, 4- og 5-gangs, modul 0,8, ca. 4 til 8 kr. pr.
stk.
Snekkehjul: 1-, 2-, 3-, 4- og 5-gangs, modul 0,63 -—
1-, 2-, 3-, 4- og 5-gangs, 32 eller 35 tænder, modul 0,8,
ca. 6 til 12 kr. pr. stk.

tandhjul med 160 tænder modul 0,5. Det bestaar
af to hjulskiver, hvoraf det ene sidder fast paa
aksen, medens det andet bevæger sig løst om aksen.
Ved at sætte fjederspænd fra den ene hjulskive
til den anden, faar man et fjedrende indgreb i driv
hjulet, som gør, at man ikke får „slup“ i tæn
derne. Dette kan have sin interesse ved skalaer,
hvor visernaalen aldrig maa forandre stilling.
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Industriel elektronik
Ved OZ6PA.
(fortsat fra forrige nummer)
Medens
værdien
af
neutraliseringskondensatoren
C3 er angivet til 95 pF, skal det siges, at den nøj
agtige værdi Ikke helt kan 'fastlægges, den kan ud
mærket
godt
afvige
adskilligt
fra
denne
værdi.
Kondensatoren hindrer forstærkertrinet i at gå i
sving. Når man prøver Sig lidt frem, vil man finde,
at den rigtige værdi kan være enten lavere eller
højere end den her anførte. Alt afhænger af, hvil
ken tranformator, der er brugt, transistorens collek
torkapacitet og hvilken arbejdsspænding, man kører
med.
Søgespolen
er
luftviklet,
dens
selvinduktion
er
rundt regnet 500 WH, og det skulle opnås ved 50
vindinger af ttråd nr. 30 viklet omkring et to tom
mer paprør. En større spole med samme selvinduk
tion .skulle 'give større følsomhed.
Af forsigtighed og for at forhindre, at uvedkom
mende
kapacitet
opstår,
så
oscillatorfrekvenser
skifter, hvad enten spolen kommer i nærheden af
metaldele eller hvilket som helst andet objekt, ind
kapsler man spolen i en faradayskærm i form af
et kobbernet; dette tillader et magnetisk felt at
passere igennem uden interferens, men blokerer et
hvilket som helst elektrisk felt.
Man skal være påpasselig med, at der ikke dannes
overgang, naar skærmen bukkes, det svækker Spo
lens egenskaber og ødelægger dens Q, derfor over
sprøjtes nettet med plasticmaling inden formningen,
så eventuelle udhængende tråde ikke danner kort
slutning.
Når man starter detektoren, afstemmes oscillato
ren ved hjælp af den variable kondensator, indtil
et dyk noteres på meteret. Til maximumfølsomhed
tunes materet ikke efter maximum meterdyk, men
enten en 'smule højere eller en smule lavere fre
kvenspunkt. Når søgespolen bringes i nærheden af
en metallisk leder, vil meteret enten variere lidt
op eller lidt ned, retningen af skliftet i meter-ud
slag svarer til valget af arbejdspunkt paa frekvensresponskurven.

Temperaturmåling ved hjælp af
termoelement og NTC- og PTCmodstande
I industrien benytter man sig af en række elek
troniske måleapparater for registrering af tempe
ratur, tryk, niveauforskelle, fugtighed, hastighed
o.
s. v. I det følgende skal vi hovedsagelig komme
ind på elektronisk måling af temperaturer og om
tale de sidste fremskridt på dette felt. I næste num
mer vil vi så give nogle koostruktionseksempler,
som vi regner med, amatørerne vil læse med inter
esse; der skal nok i eksemplerne være et eller
andet, man synes, man kan få brug for.
Det er en kendt sag, at den elektriske modstand
i de fleste metaller forandrer sig ved Stigende tem
peratur, det er på grundlag heraf, man har kon
strueret
det
elektriske
modstandstermometer.
I
regelen beøtår dette kun af en tynd metaltråd,
hvorigennem der flyder en elektrisk strøm. Et me
ter er indskudt i kredsen, og man kan da gøre den
iagttagelse, at meteret forandrer udslag, når mod
standstråden påvirkes af varme. Da udslagets stør
relse afhænger af temperaturen, kan man gradere
meteret
direkte
i
celsiusgrader,
naturligvis
efter
forudgående justering ved f. eks. at dyppe mod
standsdelen i ikke ledende vædsker med kendte
temperaturer.
Som modstandstråd benyttes for temperaturer op
til 300 grader nikkeltråd, og for temperaturer op (til
600 grader anvender man platintråd.
Metaller har næsten alle positiv temperaturkoeffi
cient, det vil sige, modstanden vokser med stigende
temperatur, et metal, eller rettere en metallegering,
som
konstantan
har
negativ
temperaturkoefficient,
men den er så lille, at man godt kan tale om, som
det ligger i navnet, at den er konstant, og de aller
sidste modstandslegeringer er nu så stabile, at de
ikke ændrer sig ved varme. Dette er jo af meget
stor betydning, ikke mindst i sendere og modtagere,
hvor vi alle har været ude for, at kredsene kryber
ved opvarmning.
I
modsætning
til
modstandstermometeret,
som
kræver en særlig strømkilde, men som ellers er et
meget
fintfølende
instrument,
har
man
termoele
mentet. Et termoelement be'Står af to forskellige
metaltråde sammenloddede 1 et fælles punkt A. Op
varmer man nu punktet A, så det får en afvigende
temperatur fra tilledningerne AB og AC, opstår der

Fig. 1.

en spændingsforskel mellem A og
AB. Denne kan måles med et volt
meter.
Størrelsen
af
voltmeterud
slaget er direkte proportionalt med
temperaturforskellen, og følgelig
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kan man gradere meteret i celciusgrader. Instru
mentet
er
fortrinligt
som
temperaturimpulsorgan,
idet termoelementets impuls kan forstærkes og sen
des videre. Som metaltråde for elementet benyttes
kobber og konstantan, og for meget høje tempera
turer platin-rhodium.

ningsmodstanden
ringe
betydning,
det
åbner mu
lighed for, at aflæsningsstedet kan ligge fjernt fra
NTC-modstandselementet.

Thermistorer.
Herved forstås en type modstande med meget høj
temperaturkoefficient.
Almindeligvis
er
temperatur
koefficienten
negativ,
heraf
navnet
NTCmodstande,
Negativ
Temperatur
Coefficient-modstande.
Mod
standen i disse elementer aftager altså med stigende
temperatur.
Der er gået et langt og trangt udviklingsarbejde
forud for de NTC-modstande, vi kan købe i dag. I
dag findes mange forskellige NTC-modstande, så et
stort forbrugsområde kan dækkes, og modstandene
er i dag yderst stabile og ensartede, så man altid
kan stole paa de lovede data, også efter længere
tids brug. Thermisitorerne er fremstillet af det så
kaldte
halvledermaterialeOxydforbindelser,
hvis
ledende egenskaber ligger mellem metallernes store
ledningsevne og isolatorernes totale mangel på sam
me. Deraf udtrykket halvledere, et udtryk, ama
tørerne i øvrigt ofte støder på.

Fig. 3.
Kurver for en række NTC
modstande
med
forskellig
modstand,
den
nederste
kurve
gælder
nedenståen
de
NCT-modstand,
man
ser
modstanden
falder,
når temperaturen stiger.

Fig. 4.

Miniature-NTC-mod«tand
af termomatartype (B8.32Q.05P --)

Fig. 2. Ved måling med NTC-modstande anbringes
denne ofte i en — broopstilling som billedet
NTC-modstandene er opbyggede af jernilter med
tilsætning af specielle materialer af zink, titan etc.
Disse tilsætninger er krystallinsk opbyggede og dan
ner metalgitre med meget indviklet struktur.
En hyppig anvendelse for NTC modstandene lig
ger i apparater, der angiver temperaturer eller regu
lerer temperaturer. På grund af den jævne mod
standsformindskelse pr. temperatur-grad er metoden
yderst følsom. Målingen foregår paa den sædvanlige
måde som måling af den varierende modstand. I
fig. 2 ser man et eksempel på en broopstilling,
enheder skal måles.
Det må huskes, at strømme gennem NTC-mod
stande skal holdes så små som muligt, for at der
ikke
skal
fremkomme
unødvendige
temperaturstigsom er den mest følsomme, når små temperatur ninger,
der
kan forstyrre resultatet.
Det gælder
hele tiden om at arbejde på den lineære del af
kurven.
Temperaturmålinger
med
NTC-modstande
har
følgende
fordele:
Temperatur-skalaen
er
lang
f. eks. fra - 70 til + 200 grader. Følsomheden er
stor, op til 6 % skift i modstandsværdi pr. grad
celsius.
På grund af elementets høje modstand får tilled

Fig. 5.
Og her ser man en
PTC-modstand.
Man
lægger
mærke
til
modstanden
stiger
fra få Ω til over
20.000 Ω, når tempe
raturen
stiger
fra
10 til 120° celcius.
En meget stor fordel er det endvidere, at NTCmodstandene er så nemme at håndtere og montere,
at de trods deres lidenhed er robuste og holdbareDe sidste år har bragt PTC-modstande på mar
kedet. PTC betyder Positiv Temperatur Coefficient.
Temperaturkoefficienten for disse ny modstande er
større end for NTC-typerne. Den maximale tillade
lige spænding for disse modstande er 70 volt og
den tilladelige belastning 1 watt, den thermiske
konstant er 12mW/°C. 'PTC-modStandene er skive
formedé legemer, diameter 8 til 10 mm, tykkelsen
4 til 5 mm med 2 tilledninger, ea. 30 mm lange.
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I øvrigt fremgår flere detailler ved betragtnin
gen af de gengivne kurver. Det Skal nævnes, at
Philips aifd. Miniwatt fører disse modstande, og at
tavlerne er hentet fra deres tekniske informationer.
Såvidt denne kortfattede gennemgang af termo
elementer og termistorer. Næste gang kommer nogle
konstruktioner
til
yderligere
belysning
af
anven
delsen.
OZ6PA, Poul Andersen.

Det nye tekniske museum,
TS museet
Den 4. maj var pressen inviteret til at bese det
ny TS museum, som skyldes grosserer Tage Schouboes personlige indsats og interesse for at fast
holde for eftertiden nogle typiske glimt af den
kolossale udvikling, der har fundet sted i radioog fjernsynsbranchen, siden han som purung be
gyndte at handle med radiodele.
Tage Schouboe siger selv, at han har oprettet
dette museum til minde om de pionerer, der har
deltaget i hele udviklingsarbejdet og til studium
for efterslægten, og det kan jo heller ikke nægtes,
at man går hjem med et indtryk af, at der både er
lagt kærlighed og idealisme i oprettelsen af mu
seet. Det er vidst også i sidste øjeblik, at disse
mange interessante ting er blevet samlet og reddet
fra tilintetgørelse.

Grosserer Tage Schouboe
get modtager fra 1923.

og
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Svend

Man kan glæde sig over den smukke måde, tin
gene er arrangeret på, og man nikker genkendende
til portrætterne af de store pionerer, hvoraf de tre
er danske, H. C. Ørsted, Vald. Poulsen og P. O.
Pedersen.
Vor by er blevet en seværdighed rigere, og som

Forudsigelser for maj
Rute
Kaldesignal

prokurist

MHz

-

-

-

-

-

-

-

14
[21]

7

7

7

]21]

[21]

[21]

14

7

7

7

7

14

21

21

21

21

21

21

14

7

7

14

14

14

14

7

7

7

7

7

7

7

7

7
[21]

7

7
[14]

7
[21]

14
[21]

7
[14]

7
[14]

14

7
[14]

7

7

[14]

[21]

[21]

7
[21]

-

14

14

14

14

14

14

7
[14]

7
[14]

-

14

14

14

14

14

7

7
[14]

7
[14]

-

[21]
7

7

7

7

7

[14]

[14]

[14]

[14]

[14]

7
[141

7

7
[14]

7

[14]

[141

7
[14]

-

-

-

tiden går, vil ungdommen flokkes om dette lille
tekniske museum og undre sog over, at vi kunne
være så begejstrede over disse „primitive ting“,
OZ6PA.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department
Polsk QTH-liste.
Den første polske QTH-liste efter krigen er nu
udkommet og er på ialt 72 sider. Den fås ved ind
sendelse af 8 IRC’s til Warsaw Amateur Radio Club,
Warsaw 1, postbox 770, Poland.
Den engelske

Museets største seværdighed er måske denne lille
illegale sender, kaldet telefonbogen, fra 2den ver
denskrig. Den blev benyttet af OZ7GL, Jelgren, som
var ude for mande spændende oplevelser, når han
med denne sender havde kontakt med englænderne
og ideligt blev pejlet af tyskerne. Senderen er frem
stillet
og konstrueret af OZ7T, Hasselbalch. Der
blev under krigen illegalt fremstillet et halvt hun
drede stykker af disse sendere, og de havde den
fordel, frem for de engelske, som blev kastet ned
fra luften, at de kunne gå på jævn- og vekselstrøm,
og at der kunne fremskaffes reservedele.
Ang. „Lille Oscar".
Den indledende historie om projekt „Lille Oscar"
var så sent færdig, at bladet allerede var gået i
trykken.
Teksten
blev
afleveret
mundtlig,
derfor
er der indløbet et par meningsløsheder, som vi først
skal rette. F. eks. står der: balloner går som be
kendt op til 50 km højde. Dette er ikke rigtigt, for
en almindelig ballon er forlængst eksploderet. Når
en ballon stiger, udvider den sig efterhånden, som
den når tyndere luftlag. Her er det lPL’s idé at
forsyne ballonen med et net, som skal forhindre
sprængning, men samtidig vil det naturligvis for
hindre ballonen i at stige op over den højde, som
vægt og rumfang bestemmer. Ved nu at finde et
passende forhold mellem vægt og rumfang og brint
fyldning, skulle det være muligt at få ballonen op
i temmelig stor højde. I disse højder er der under
tiden meget store vindhastigheder, der naturligvis
kan bringe ballonen vidt omkring. En lille sender
i ballonen skal så fortælle os, hvor den befinder
sig.
Senderen bliver i de første balloner en 3-trins
transistorsender på frekvensen 145 Mc, og output
bliver ca. 25 mW. Driftsspænding ca. 12 volt fra
batterier. Senderen bliver nøglet af en pulsgenera
tor med pulshastighed mellem 1—5 pr. sekund og
pulsvarighed
sandsynligvis
omkring
1/10
sekund.
Det
nedsætter
senderens
strømforbrug
og
bliver,
bortset fra frekvensen, senderens eneste identifika
tionsmærke. Antennen bliver en ringantenne (den
såkaldte
Halo-antenne)
ophængt
vandret
under
ballonen. Rækkevidden har vi forsøgt at gøre et
overslag over, og det ser ud til, at allerede ved
20 km højde vil den være bedre end 500 km. D.v.s.
at Oslo og Stockholm, Berlin og Amsterdam ret
hurtigt
kommer
indenfor
rækkevidde.
Dette
kan
måske fortælle lidt om, hvor interessant hele spø
gen kan blive.

amatørorganisation RSGB fejrer sin 50-års beståen
ved en jubilæumsfest i London i begyndelsen af
juli. EDR’s formand, OZ6PA, har modtaget indby
delse til deltagelse.
Ved
en
afstemning
blandt
medlemmerne
af
I.A.R.U. er The Radio Sports Federation of the
USSR med 27 stemmer mod 1 blevet genoptaget i
I.A.R.U. Blandt kommentarerne til optagelsen var
bl. a. ønsket om, at RSF ville demonstrere sin gode
vilje til samarbejde ved at foranledige at dens na
tionale regering fjernede alle sine radiofonistatio
ner mellem 7000 og 7100 kc/s samt på alle andre
bånd.
VK3AHO’s DX-pedition
til Nauru etc. vil blive støttet af Mammarlund Ma
nufacturing Company. Stuart F. Meyer, President
for Hammarlund og velkendt som W2GHK, medde
ler, at denne „langtids-ekspedition" vil starte i maj
1963 — og er startet når dette læses — og fort
sætte langt ind i 1964.
Den foreløbige plan er denne:
Maj 10—24.: Ocean Island som VR1N.
Fra ca. 26. maj—13. juni: Nauru Island som
VK9BH, hvorefter turen går til Solomon Islands.
Der vil normalt blive arbejdet i 80—40—20 og 15
(Fortsættes næste side).

Vi har nu det ønske, at nogen vil være med i
arbejdet. Ved en ballonopstigning skulle der gerne
sendes meddelelse om starten ud på både 80 og 2
meter, og vi håber, at nogle 2 meter amatører vil
deltage
og
indsende
rapporter
med
pejlinger
og
pejletidspunktet
angivet
efter
GMT.
Måske
nogle
kunne tænke sig at være med i arbejdet med byg
ning af sendere eller små instrumenter, der kan
sendes op og via senderen sladre om forskellige
forhold deroppe. Hvis nogen har gode ideer eller
oplysninger af værdi for arbejdet, så skriv til os.
Der er indledt samarbejde med Værløse astrono
miske forening. Af hensyn til visuel pejling vil bal
lonen blive farvet med stærk lysreflekterende far
ve. Ballonen vil blive udstyret med nationalitets
mærke samt et brev, der beder en eventuel finder
returnere resterne. Endelig medfører den en lille
faldskærm, som skal udfolde sig, hvis den pludse
lig skal synke med stor hastighed og være til fare
for sine omgivelser.
Første
opsendelse
bliver
antagelig
omkring
1.
juni.
1PL — 7HB.
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meter båndene, men forholdene vil også blive fulgt
på 160 m.
Der vil ikke blive krævet IRC’s eller nogen anden
form for afgift for QSL’s, der vil blive ordnet gen
nem følgende adresse:
Hammarlund DX-pedition,
General Post Office,
P. O. Box 7388, New York N. Y.,
eller for OZ’s vedkommende gennem:
Mr. George Pearson, G3AWZ,
Jubelee Road,
Street, Somerset, England.
Det nye prefix
for Samoa er blevet 5WI.
Treff am Bodensee.
Atter i år afholdes der et internationalt stævne
for radioamatører i Konstantz ved Bodensøen. Det
bliver i week-end’en d. 15. og 16. juni 1963. Alle
oplysninger fås ved henvendelse til.
Ortsverband Konstantz im DARC,
775 Konstantz/Bodensee,
P. O. Box 3029,
Deutschland.
Fra OZ8HT
har

vi

modtaget

meddelelse om, at
NORU-Treffen
afholdes på hotel „MUNKEN” i Ribe i dagene d. 15.
og 16. juni 1963. Indtil denne dato er OZ7OZ QRV
på 80 m daglig, OZ8HT ligeledes på 80 hver lørdag
fra kl. 14,00 til 15,00, og DJ1AK er på 80 m daglig
kl. 7,30.
Af hensyn til tilrettelæggelsen og reservation af
hotelværelser bedes al deltagelse snarest anmeldt
med opgivelse af navn og kaldesignal til
OZ1NA, Anders Nørgaard,
Vodder pr. Frifeldt,
tlf. Frifeldt (047) 4 01 11 34x.
eller
OZ7OZ, Otto Zimmermann,
Arrild,
tlf. Arrild (048) 3 42 26.
Macquire Island.
VK0DM er atter aktiv fra ovennævnte QTH og
kan findes med CW på 14080 og med AM på 14180
Mc/s.
W4KKA forlod
d. 16. april Florida med fly for at deltage i en vejr
undersøgelsesekspedition rundt i Det indiske Ocean
over en periode på ca. 3 måneder. Hans QTH i In
dien vil blive Bombay, hvorfra han vil foretage
adskillige trips til landene omkring Det indiske
Ocean. Vi hørte ham forleden fra Iran.
Algier har fået
7X som nyt prefix.
OZ7FG
figurerer nu på DXCC-listen. for
mindre end 280 bekræftede lande. FB.

fone

med

ikke

„Finmaid“-certificatet.
Fra OH-land kommer der meddelelse om udste
delsen af et nyt certificat, der bærer navnet „Finmaid“,
hvortil
der
for
skandinaviske
amatørers
vedkommende kræves bekræftet forbindelse med 7
forskellige finske YL-stationer efter d. 10. juli 1947.
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Traffic Department har genoptaget sin nyheds
tjeneste „QST fra EDR“, der sendes hver anden
søndag kl. 9,00 DNT enten på CW eller på foné.
Frekvenserne henholdsvis 3575 og 3625 kc/s med
forbehold for mindre frekvensændringer af hensyn
til QRM.
Annonceringen
begyndes
mindst
5
minutter
før
sendetid, hvorved der skulle være tid nok til at
konstatere sendeform og frekvens.
Udsendelserne
vil
blive
sendt
over
stationen
OZ2NU, men lejlighedsvis vil også andre stationer
blive benyttet.
Benyttelse af anden sendestation vil blive med
delt i den forudgående udsendelse.
Nyhedsstof af almen interesse, der ønskes udsendt
gennem nyhedstjenesten, skal være indsendt til Box
335, Ålborg, senest dagen før udsendelsen.
Samme sted modtages meget gerne rapporter over
udsendelsen.
Når disse linier læses, har der været tre udsen
delser i den nye serie, og den næste udsendelse bli
ver søndag d. 26. maj.
Region I-konferencen i Malmø.
Som afslutning på en ny tre-års-periode afholder
Region I Divisionen af International Amateur Ra
dio Union (IARU) sin ordinære konference i Malmø
i dagene fra d. 10. til 15. juni 1963 med SSA som
vært.
Programmet for dette store arrangement ser så
ledes ud:
Søndag d, 9. og mandag d. 10. juni.
Deltagerne ankommer og samles på hotel „ARKADEN“, Malmø.
Mandag d. 10. juni.
9,30: Møde i Executiv komiteen.
14,30: Officiel åbning af kongressen.
15,00: 1. pienar møde for valg af mødeleder og
sekretariat.
16,00: Møder i komiteerne A og B for at forberede
dagsordenen og diskutere de indsendte diskussions
emner.
17,00: Møde i komite C.
Aftenen fri.
Tirsdag d. 11. juni.
9.30—12,30. Møder
i komite A og B.
14.30—17,30: Møder
i komite A og B.
Aftenen fri.
Onsdag d. 12. juni.
9.30—12,30: Møder
i komite A og B.
14.30—17,30: Møder
i komite A og B.
Aften:
Forberedelse
af
de
afsluttende
rapporter
og forslag fra komiteerne.
Torsdag d. 13. juni.
Morgen: Fri.
Eftermiddag: Bustur gennem Skåne.
Aften: Fri.
Fredag d. 14. juni.
9,30: Afsluttende plenar-forsamling for at mod
tage rapporter og forslag fra komiteerne og for valg
af ny Executiv komite.
Aften: Konference-middag.
Lørdag d. 15. juni.
9,30: Møde i Executiv-komiteen.
Sideløbende med ovenstående program er der et
program for YL’s og XYL’s, herunder bl. a. besøg
i København med 7DR som vært.
EDR vil under hele konferencen være repræsen
teret af OZ2NU, medens OZ6PA vil deltage i en del
af konferencen.
Medlemmer af EDR vil kunne overvære plenar
møderne.

A.R.R.L. meddeler
i april QST, at Juan de Nova er optaget på listen
over landene til DXCC. Optagelsen omfatter under
eet øerne: Juan de Nova, Bassas da Indie og Euro
pa. Disse tre øer er fransk territorium under admi
nistration af det oversøiske department i Reunion.
Kredit vil blive givet for forbindelser efter 25.
juni 1960. Ansøgning om kredit modtages ikke før
efter 1. juni 1963.

Inbjudan till nordiska masterskap i ravjakt
1963.
På uppdrag av SSA har arrangorerna av Dala
Storsundslagret nojet att inbjuda till nordiska må
sterskap i ravjakt den 14. juli 1963.
Nordiska måsterskapen utgores av dagetappen på
svenska
måsterskapen.
Icke
svensk
deltagare
får
gårna som tråning stålla upp (utom tåvlan) i nattetappen, som går på kvållen den 13. juli. Delta
gare år givetvis hjårtligt vålkommen att stanna
kvar på lagret under hela lagertiden 12.-21. juli.
Dala Storsund år belåget i Dalarna ungefår mitt
emellan Falun och Borlånge. Detaljerad vågvisare
kommer i sårskilt program, som utsåndes till samtliga anmålda.

Ovriga upplysningar:
SM5B.ZR,
Torbjørn Jansson,
Aprikosgatan 29, 4 tr.,
Vållingby,
Sverige.
Telefon: Stockholm 38 75 45.
Slutligen ber vi att få beklaga, att vi har måst
åndra det ursprungliga datum for tåvlingarna.
Vålkommen.
SM3WB, SM4GL, SM5BZR.
FLASH!
SM7IARU has ben issued to the Region I Conference Radio Station in Malmo for the period 9—16
June 1963 and will be continously operated on the
following frequencies and modes:
CW: 3525, 7025, 14025, 21025 kc/s.
SSB: 3775, 7075, 14125, 14325, 21225, 21425 kc/s.
All frequencies are approximate and could be
changed ± 3 kc/s to avoid 'QRM.
Sked requests etc should be addressed to SM5KV,
Olle Ekblom, c/o HQ SSA, Enskede 7, Sweden.
73 Per SM7CKJ.

Tavlingsbestammelser:
Tåvlingen består av en jakt, som går i dagsljus
och till fots. Resultatet beståms i forstå hand av
antalet tagna råvar och i andra hand av tiden. Lagtåvlingen baserar sig på de individuella resultaten,
varvid som lag råknas de två basta från varje
land.
Ytterligare detaljer meddelas i programmet.
Frekvenser:
Alla råvar ligger inom: bandet 3,5—3,6 kHz.
Avgifter, kost oeh logi:
Preliminår kostnadskakyl for lågerdeltagare:
Frukost (kl. 8,30):
2,25
Lunch (kl. 12,00):
3,25
Middag (kl. 17,00):
4,50
Nattlogi (inkl. sanglinne):
4,00
Lågeravgift:
1,00
Summa per dygn:
15,00
Nattmål efter nattjakten till ordinarie marketenteripriser: ca. 2,50.
Anmålningsavgift for råvjakten: 6,00.
Stannar deltagare kvar ett dygn over sjålva tåvlingarna (lordag eftermiddag till sondag eftermid
dag) torde alltså totalkostnaden bli ca. 28,-.
Anmalan:
Anmålan skall vara insånd senast den 29. juni
under adress:
Rå vj aktsmåsterskapen 1963,
Box 12,
Falun 1,
Sverige.
Anmålan skall innehålla:
Namn, adress, eventuell anropssignal, nation samt
ålder den 1. juli 1963. Ange också når Du kommer
och hur långe Du åmnar stanna på lågret.
Program:
Detaljerat program utsåndes till samtliga anmål
da den 7. juli. I programmet finns bland annat en
vågvisare till Dala Storsund samt en hel del som
år bra att veta.

JT1AG og 1KAA er for tiden i gang med CW fra
Ydre Mongoliet, den vidt berejste XJA3CR sysler
med planer om at tage derud med en SSB station,
men endnu foreligger der intet om datoen, som ved
tidligere ekspeditioner vil der fortrinsvis blive tale
om tyve meter aktivitet.
W4BPD tog i slutningen af marts fra Juan da
Nova og rejste til Tromelin Isl. Han er nu ved at
være færdig med det Indiske Ocean og vil senere
fortsætte til East Pakistan, hvor han har fået licens
som AP5GB — han har også i god tid sikret sig li
cens i Australien som VK3SI.
Fra ARRL forlyder det, at Juan da Nova, Europa
I. og Bassas da India vil tælle som et land. I OEM
så vi, at det havde kostet over 1000 dollars for turen
til Juan da Nova!
KH6PD/KG6 — Marcus Island — er aktiv mandag
til lørdag hver uge indtil engang i september, hans
normale frekvens er 14295 kc.
Fra W0GTA (VS1LS), der tre uger om måneden
arbejder i Indonesien, den sidste uge tilbringer han
med familien i Singapore, forlyder det, at undtagel
sestilstanden i Indonesien skulle blive hævet den
første maj. Derefter skulle det være muligt igen at
kunne få forbindelse med PK amatører.
PYØNG’s aktivitet fra Trinidad Isl. vil blive udsat
til i begyndelsen af juni måned, da det har vist sig,
at der så vil blive mulighed for en hel måneds akti
vitet, i stedet for de planlagte 2-3 dage. Alle bånd
og modes vil blive benyttet.
ZS6IM, der er pilot, har fået licens som VK9ZS
på Cocos Keeling. Han beflyver fra tid til anden
denne flyveplads, men da det sker tilfældigt, kan
han ikke give noget varsel i forvejen.
4W1AA fortsætter sin aktivitet på 14 mc CW, men
det er stadig ikke blevet klargjort om han er ægte,
han
ønsker
QSL
sendt
gennem
det
Ægyptiske
bureau.
Skulle du være interesseret i en liste på ca. 1100
forskellige 'QSL- Managere så skriv til DL1EE, sam
me 1EE udgiver iøvrigt i forbindelse med DARC en
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ugentlig DX meddelelse. Den sendes for 8,50 DM pr.
halvår, 'QSL-Manager listen koster 3 DM og kan
bestilles på adressen I. Falster, NURNBERG, Post
checkkonto 139502 N’bg.
W5SWX er aktiv fra Ascension Isl. med SSB for
trinsvis på tyve meter om aftenen med kaldesignalet ZD8DW, stationen er en KWM-2.
5T5AD i Mauritanien er meget aktiv på tyve me
ter med CW og SSB. Hans station er en 20A exciter.
Drake 2B modtager og en TH 4 beam, udgifterne til
alt dette grej skal efter sigende have været så
store, at han sætter pris på at få QSL kort med
betalt svarporto. Hans adresse er BOX 100 Nouckchot, Mauritania.
De mexikanske SSB stationer holder for det meste
til i de følgende områder: 3775-3800 el. 7050-7100 el.
14100-14140 el. 21170-21200 og 28400-28450 Kc.
4S7IW er en ny mand på SSB, han kan ofte findes
sammen med VS9MB på tyve meter.
VK0NL er næsten dagligt på 14080 fra Heard Isl.
han kører med en ART 13 og er krystalstyret.
(VK3AHO vil engang i årets løb tage en tur til
Nauru Isl.)
9L1GM er aktiv på 14050 med CW sidst på efter
middagen omkring 16z.
5U7AH er hørt et par gange på tyve meter m'ed
SSB, kører med en 'Quad og 2B modtager.
Endelig meddeler vores afrikanske korrespondent,
at TT8AJ-8AL er aktive med CW på 14 mc om afte
nen
medens
8AA-8AR
foretrækker
femten
meter
AM.
Skulle nogen endnu ikke have hørt det, så er
OZ7JV i det næste årstid at finde i den lave ende af
tyve meter SSB båndet fra Station Nord under callet OX3JV, han kan normalt høres omkring kl. 18z.
3,5 Mc CW:
OZ2NU: W1KBN - W3MSK - W3SO - W4KFC W4KXV.
OZ4DX: UP2 OK og det øvrige Europa.
3,8 Mc SSB:
OZ5BW: HI8XAA - OH5TM/0.
Opdelingen af 14 MHz båndet
ÆNDRES
Det har gennem nogen tid været vort ønske at
bringe opdelingen af 14 MHz båndet i overensstem
melse med, hvad der internationalt er vedtaget gen
nem vore organisationer. Det drejer sig om en
overflyttelse af området 14100'—14125 kHz til tele
foni. Området var så at sige ubrugeligt til CW,
fordi det anvendes hovedsagelig til ESB.
Generaldirektoratet har i skrivelse af 29. marts
velvilligst imødekommet vor ansøgning. Man med
deler, at ændringen træder i kraft den 1. juni d. å.
Tilladte sendetyper:
Licens kategori
Område kHz
A og B
C
140000—14100
Al
Al
14100—14350
A 1 — A3 — A3a — 8F3
Al
A 1 = CW. A 3 = AM. A3a = ESB. 8F3 = FM
(± 4 kHz fq.sving).
6PA/3Y.
7 Mc CW:
OZ2NV: ST2AR - UF6LA - K1WPY - W4CKD
W2BOK - 4X4NPF.
OZ4DX: ON5 - UA4 - UQ2 - UW9 - GM
GD5GH/A - 4X4 - W2JAE - WA2WNR - K3GKF
TF.
7 Mc AM:
DR1239: DJ/DL/DM - G - HB - LA.
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14 Mc CW:
OZ1A: KR6 - 9M2 - 4X4 - JA - ZS2 — HL9TH VE8 - 4S7 - W/K 1-2-3-4-5-6-8-9-0.
OZ1HX:
U05WN - PY2NH—4AZM—1CCO DU1OR - ZS5UP - YV5BOE—5BBN - 6W8DE CN8FE - KG4AN - KP40QQ—4AOO - 4X4MI-ARX4NX
JA1BFF—1DVN/MM—2CMD
VK7KK
VS1LQ - UF6KPE - VS5LP - UL7KCF - M1VU
VP9FK - LU6FA - 9M2FT - 601ND - HC1FG 5B4PC - ZE5JE - ZB1CR—1BX - VQ4GT - OX3DL
5A5TR.
OZ2NU: CR6DX - EP2AM - ET2USA - F2CB/FC
FR7ZC/T (Tromelin Isl.) - HL9KH - KA7TB JA2CMD—8AQ—KP4AQQ—4CC—4RK
KH6DKD
KL7MF—7TEK - M1VU - OX3AY - LU2EN - UD6BZ
UI8CM—8CT - UJ8AH - UH8BO - UW0JK - JT3BB
VK2HO—5 AV—3CX—7EB - VR20—2DK - ZS1XR
5T5AD - 9Q5AB samt W/K 1-0.
OZ4DX: UA1, 3, 6, 9 - UT5 - UD6 - UL7 - UI8LB GI - GC - TF - W/K 1-2-3-4-8-9-0 -V02NA - EP2AS
VSIL'Q - VP9FK - HL9KH - YV5ACP.
OZ5DX: EP2RC - ET3USA - FR7ZC/T - GC3NQF/A
H17BMF - TF3KB - VP8GQ - VS1LJ - 9M2FK—2UF.
- GD5GH/A.
14 Mc AM:
OZ1A: VU2 - UA9.
OZ4DX: VQ4 - DU - VS1LQ - 9M2 - ET3 (alle hørt).
DR 1239: CTI - EA - F - G - GM - HB - Il - JT1 LZ1 - SV - UAl-4-6-9 - UB5KIW - UR2BU - VE Wl-3-4-8 - ZB1 - 4X4HK—4BO—4HJ—4NX - 5A1TB3TF—5TH - 5B4AK—4SS - 601FL.
14 Mc SSB:
OZ5BW: BV1USF - 4S7IW - ST2AR - JA3UI VS1LX—1LW
ET3JK
ZD6HK
CR6CA
SM5CGK/9Q5 - KL7WAI - ZE1PD - W4KKA/AM UL7HB - UF6FB - KP4BMG - UA0BN - UM8FZ—
8KAB - VK2EL—3APK—5QR m. m. - VU2RX CN8JF - VE8MC - 9M2CR - KG1BR—1FR - ZB1A
ZS1VT—2HI—4RN—6BBB m.m. - ZS3DP - M1DBK
3A2BD - (QSL via DJ1ZG) - 4X4 - 5A - W/K.
DR 1261: EP2BF—2BU - FM7WQ - HC2T - JA3API
UA9 - Wl-2-3-4-6 - 4X4NX - VU2JY - 5A1ZZ plus
Europa og U’s.
Det var det hele for denne gang, tak for rappor
terne og på genhør i næste måned 73 es best DX
de OZ7BQ/Joe. Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31,
Lyngby.

Sommerens tester.
Maj
måned
markerer
sommerens
begyndelse
i
VHF-arbejdet. Når disse linjer læses, er allerede
SSA-testen gået over i historien, og vi er sikkert
i fuld gang med at lægge planer for næste test
(dog først efter behørigt at have udfyldt og ind
sendt vore SSA-logs inden for den angivne tids
frist: een uge efter testen). Lad os derfor betragte
de kommende måneders testprogram.
I år er 2-Meter Klubbens juni-test blevet strøget
af programmet, og i stedet for har vi en juli-test,
der afholdes lørdag den 6. og søndag den 7. juli.
Nærmere herom i OZ for juni. Flytningen af denne
test er et eksperiment, og det afhænger udelukkende
af deltagerne selv, om flytningen skal være varig,
eller om vi skal vende tilbage til den gamle dato
omkring midten af juni. Skriv derfor på jeres test
logs, hvad I foretrækker!
EDR’s årlige skandinaviske VHF-dag finder sted
lørdag den 17. og søndag den 18. august efter samme

regler som i 1962, dog med den undtagelse, at QRA
locator systemet gøres obligatorisk også for denne
test. Nærmere i OZ for juli.
Region I afholder sin årlige VHF contest lørdag
den 7. og søndag den 8. september. Nærmere i OZ
for august.
-Endvidere kan nævnes, at R.S.G.B. har en 70-cm
test lørdag den 25. og søndag den 26. maj. Der er
en periode: fra 1800 GMT lørdag til 1800 GMT
søndag.
Kun
R.S.G.B.-medlemmer
kan
deltage
i
selve konkurrencen. — Der skulle også være chance
for at høre 70-cm signaler fra andre lande, idet de
nævnte datoer er anbefalet af Region I til afholdelse
af UHF-tester.

Resultaterne fra Region I VHF contest,
1.—2. september 1962.
Der indkom ialt 628 logs (inclusive checklogs og
lytterrapporter).
Her er et uddrag af resultatlisten for faste 2-meter
stationer:
Nr. 1 G2JF
69971 points
2 PAØEZ
38535 —
3 F3LP
27760 —
- 23 SM7AED
14483 —
Kun 3 OZ-stationer deltog:
Nr. 1 OZ5AB
2 OZ5MK
3 OZ7JN

11047 points
7554 —
3459 —

Resultaterne fra TJK7’s nordiske VHF-test
2.—3. marts 1963.
Nr.
Call
1. SM7AED
2. SM7ZN
3. OZ8EDR
4. SM6PU
5. OZ9OR
6. SM5LE
7. OZ4FO
8. SM7BAE
9. OZ8BO
10. SM5BSZ
11. SM7BCX
12. OZ2AF
13. OZ6AF
14.
OZ6OL/P
15. OZ7JN
16. OZ9EO
17. OZ7HJ
18. SM7DYA
19. OZ7OU
20. SM7DTE
21. OZ9BT
22. OZ1DL
23. OZ2HS
24. OZ8HV
25. OZ4D
26. LA4VC
OZ9KY
28. LA8WF
29. OZ4RA

Points
298
279
241
219
204
197
184
162
150
147
140
137
136
135
122
120
119
110
108
107
105
93
90
89
84
83
83
78
75

Nr.
30.
31.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
49.

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Call
OZ1KZ
SM6CTP
OZ5LK
OZ9TS
LA4YG
SM7YO
SM7PQ
OZ2FN
OZ9HN
OZ5RG
SM7BYB
SM5FJ
OZ1PX
SM5BFE
OZ1LR
OZ8UX
OZ9OH
LA2VC
OZ5HW
SM7DRB
OZ8JV
OZ6WJ
OZ6KE
SM5AGM
SM3BEI
OZ1LN
OZ8IN
OZ2SP

Points
71
52
52
52
49
47
43
41
38
37
35
33
32
29
27
26
25
18
18
17
17
17
16
11
10
8
7
2

UK7’s testkomité tilføjer følgende bemærkninger:
De gode forhold bevirkede, at testen fik et rekordagtigt antal deltagere, og i loggene var følgende
prefixes repræsenteret: OZ, LA, DM, DL. SP og
samtlige SM-distrikter med undtagelse af SM2. Ca.
150 stationer deltog mere eller mindre intensivt i
testen.
Loggene var for størstedelens vedkommende nyde
ligt ført, men QRA-locatoren havde voldt visse van
skeligheder, som vi håber er overvundet til næste
test. I et vist antal logs var fejlprocenten meget høj,
og som sædvanlig savnedes adskillige logs. Der ind
kom 32 checklogs.
Mange logs var ledsaget af elskværdige breve og
kommentarer,
og
der
fremførtes
mange
forslag
angående
pointsberegning,
testtider,
periodernes
længde m. m. Disse forslag vil blive taget op til
drøftelse
med
den
danske
2-Meter
Klub,
når
juli-testen er afholdt.
Vi takker for en hyggelig nordisk VHF-weekend
og håber at høre Jer alle igen i sommerens løb.
SKÅNE, den 8. april.
UK7-testkomité.

Dobbelt transponering i 2 meter convertere med kun
een oscillator.
Dette
interessante
forslag,
som
er
fremkommet
i QST, og som også omtaltes i OZ for april (side
129), er i aprilnummeret af QST blevet gjort til
genstand for yderligere drøftelse af W6MUR, der
i et indlæg gør opmærksom på endnu en fordel,
der knytter sig til anvendelsen af en høj første
mellemfrekvens,
nemlig
en
forbedring
af
signal/
støjforholdet. Sagen er, at den støjeffekt i indgangs
trinet, der skyldes spejlsignalet, er med til at for
ringe signal/støjforholdet. Altså må vi benytte en
høj mellemfrekvens ikke alene af hensyn til spejl
selektiviteten, men også af hensyn til signal/støj
forholdet — hvilket igen gør det nødvendigt at trans
ponere 2 gange, for at hovedmodtagerens variable
oscillator kan komme til at arbejde på en lav fre
kvens, idet dette er ønskeligt af stabilitetshensyn.
W6MUR gør dog opmærksom på, at anvendelsen
af een og samme injektionsfrekvens for 1. og 2.
oscillator som regel medfører dårlig spejlselektivitet
for
2.
transponerings
vedkommende.
Han
foreslår
derfor, at de 3 blandingstrin får hver sin injektions
frekvens, men stadig fra samme krystal. Her er et
eksempel:
Krystalfrekvens:
50
Mc/s.
1.
Injektionsfrekvens:
100 Mc/s. 1. MF bliver derfor 44—46 Mc/s. 2. Injek
tionsfrekvens: 50 Mc/s. 2. MF bliver derfor 4—6
Mc/s.
Det kunne være interessant at prøve dette i
praksis. Men man må nok regne med lidt større
vanskeligheder m. h. t. krydsmodulation o. 1. end
med kun en enkelt transponering foran hovedmod
tageren, da vi jo nu har et ekstra trin med ringe
selektivitet,
inden
den
endelige
transponering
til
den selektive mellemfrekvens på 450 Kc/s, eller
hvor vi nu har den.
Herhjemme er der i øvrigt gjort iagttagelser, der
stemmer overens med W6MUR’s betragtninger over
støjtal og mellemfrekvens. OZ5AB, der måske har
prøvet flere 2-meter convertere end det store flertal
af os, har også prøvet med lave mellemfrekvenser
og erklærer at have gjort den erfaring, at 2-meter
converterens udgangsfrekvens ikke bør være lavere
end ca. 6 Mc/s, hvis man vil opnå et godt støjtal.
På baggrund heraf virker det ejendommeligt, at
man i England i den senere tid er begyndt at benytte
en så lav converter-udgangsfrekvens som 2—4 Mc/s.
R.S.G.B. bulletin for oktober 1962 indeholdt således
en konstruktionsbeskrivelse af en krystalstyret 2meter converter med transponering direkte fra 144
Mc/s til 2—4 Mc/s. Beskrivelsen er overordentlig
detailleret og gør indtryk af at være et meget om
hyggeligt
arbejde.
Indgangsrøret
er
en
nuvistor.
Støjfaktoren er målt til lidt bedre end 3 dB.
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Der synes at være noget, der ikke rigtigt stem
mer. Kunne vi ikke få en diskussion i gang om dette
spørgsmål? Så vidt undertegnede husker, har det
ikke tidligere været bragt på bane her i OZ.
Hvilken krystaloscillator i VHF-senderen?
Efter at erfaringen har belært os om, at vi helst
skal holde os fra overtoneopstillinger, hvis vi vil
opnå en acceptabel frekvensstabilitet, er anvendel
sen af en oscillatorfrekvens på 8 eller 6 M/cs efter
hånden
blevet
standard
for
krystalstyrede
VHFsendere, og dette har igen rejst spørgsmålet: hvilken
opstilling
giver
mest
output:
Modificeret
pierce
(krystallet
mellem
styregitter
og
skærmgitter,
anodekredsen afstemt til en oversvingning), tritet,
katodekoblet
colpitts?
W2LCB
har
foretaget
en
række
eksperimenter
hermed
og
har
konstateret,
at man ved anvendelse af rør med høj stejlhed får
væsentligt mere overtoneeffekt i anodekredsen, når
man bruger colpitts eller tritet, samt at der består
en direkte sammenhæng mellem et rørs stejlhed og
dets egnethed til formålet.
TE-udbredelse — en ny form for signal
udbredelse på VHF.
Bogstaverne TE er begyndelsesbogstaverne i de
to dele, hvoraf ordet „transequatorial“ er sammen
sat, og TE-udbredelse er kort sagt det forhold, at
VHP-signaler
reflekteres
fra
F2-bæltet
omkring
Ækvator, idet nævnte bælte under visse forhold,
som indtræder umiddelbart efter solnedgang, stiger
ballonagtigt til vejrs og derved reflekterer signaler
over langt større afstande, end man hidtil har kendt
til. Det vil ses, at det er en forudsætning, at de
korresponderende stationer ligger på hver sin side
af Ækvator.
De erfaringer, der har ført til opdagelsen af denne
form for signaludbredelse, er gjort i løbet af de
sidste 15 år på 50 Mc/s båndet. For os, der ikke
har rådighed over dette bånd, har nyheden nærmest
kun teoretisk interesse, eftersom alt tyder på, at de
reflekterende lag, det her drejer sig om, ikke er i
stand til at tilbagekaste signaler af en frekvens ret
meget højere end 50 Ms/s. 55 Mc/s, er den hidtil
højeste konstaterede frekvens.
Mogens Kunst, OZ5MK.

I alt 38 VHF-interesserede var strømmet til fra nær
og fjern, hvilket et udsnit af mødeprotokollen klart
viser.
Fra
hinsidan
mødte
SM7AED,
SM7BCX,
SM7BE. Herhjemmefra så vi OZ3M fra Haderslev,
OZ7EC, Vordingborg, og fra øvrige dele af Sjælland
deltog OZ9OR med XYL, OZ9HU, OZ1KZ, OZ2FN,
OZ6OL, OZ7OU samt OZ6VF. Det var 2-meter klub
ben en glæde at se så mange „udenbys hams",
nogle af nævnte er endog medlemmer af klubben,
hvilket er en endnu større glæde. Flere er selvfølge
lig velkomne i vor klub, der nu tæller 32 medlem
mer d. d.
Aftenens midtpunkt var jo OZ9BS, der holdt fore
drag om sin 70-cm converter, den var udelukkende
bestykket med transistorer. Det var et foredrag, der
sent vil blive glemt. På sin rolige og fornøjelige
måde fortalte OZ9BS os om de problemer, der melder
sig i forbindelse med konstruktionen og beregnin
gerne af en fuldtransistoreret UHF-converter. Dens
fysiske maal var ikke ret meget mere end en æske
husholdningstændstikkers. Men at det i sig selv var
en større affære, fik vi syn for, da 9BS blændede op
for diagrammerne og gik i gang med belysningen
af dem. Det ene diagram målte 1x4 meter, (ja, jeg
skrev meter) lige til at hænge op på væggen. Over
skueligt, praktisk,
tidsbesparende, men
sikkert et
stort forarbejde for 9BS. Af foredraget fremgik det,
at 9BS her havde udført et dygtigt stykke pioner
arbejde, et fremstød, der sikkert vil komme andre
70 cm-interesserede tilgode. Forhåbentlig ser vi kon
struktionen i OZ. Men det er os bekendt, at det for
9BS
kniber
med
tiden.
Foredragsholderen
kunne
svare godt for sig, da spørgsmålene lidt forsigtigt
begyndte at strømme op mod ham. Tak! OZ9BS for
et glimrende foredrag. Efter foredraget gennemgik
formanden, OZ5MK, det mere almindelige stof, så
som testmeddelelser- og resultater. Under kaffen og
sandkagerne,
samt
ostemaderne
(OZ4AO),
demon
strerede OZ9BS converteren, den efterfølgende mod
tager var selvfølgelig også fuldtransistoriseret. Den
har vi jo mødt en gang før i 2-meter klubben. Sig
nalerne fra OZ7IGY, på 432 mc./s gik fint igennem.
Som antenne kørte 9BS med en ground-plane, som
han holdt i hånden.
Ja, der sker noget i 2-meter klubben, alt i alt en
virkelig god aften.
OZ4UB. Bjarne E. Uldum,
Hammelstrupvej 72 th„ SV E. D. R. 7272.

*

2-meter klubbens

Andet sted i OZ er omtalt, at „Store Fynske“
rævejagt også indeholder en 2 meter jagt. Vi har
i Odense foretaget nogle prøvejagter på 2 m med
mobile anlæg i vognene, og med en enkelt dipol
som pejleantenne, idet stregen på kortet blev afsat
direkte på dipolen. Forsøgene faldt heldige ud på
trods af, at grejet ikke var helt velegnet til ræve
jagt, idet modtagerne var bundet til vognene.
Der vil den 15. og 16. juni være en glimrende lej
lighed for VHF-amatøreme til at opleve det, som
vi
gamle
langbølgeamatører
har
glædet os
over
i mange aar, nemlig kombinationen af radio og
frisk luft.
Så — VHF-amatør — kryb ud i din blikæske
på fire hjul og oplev naturen sammen med os
andre — vi mødes på Fyn.
VY72 OZ8NO.
2-meter klubbens møde torsdag den 25. april 1963.
Mødet blev afholdt i vort nye tilholdssted,
rikssundsvej 123, startede kl. 20 og sluttede kl. 23,
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Frede-

møde er denne gang fastsat til torsdag den 30. maj
kl. 20.00. Programmet står også dennegang i 70 cm.s
tegn. Vi føler os stærkt overbeviste om, at OZ2AF
medbringer sin UHF-station. En demonstration af
denne station kan nok give adskillige blod paa tan
den. Mød op i fuldt tal og lyt til endnu én af vore
pionerer
indenfor
UHF-området.
Desværre
har
vi
jo endnu for få af dem.
NY FOKMAND!! Til afløsning af OZ5MK, som
desværre ikke ser sig i stand til at fortsætte, skulle
vi gerne finde en mand til denne post. OZ4UB.
Radioanlæg til fjernstyring af modeller.
Da man ved flere lejligheder har konstateret, at
reglerne for benyttelse af radioanlæg til fjernsty
ring af modeller ikke overholdes, skal man herved
gøre opmærksom på, at de nu gældende bestem
melser for benyttelse af sådanne anlæg findes i
„Cirkulære om radioanlæg til fjernstyring af mo
deller m. m., april 1963“, der sammen med skemaer
til ansøgning om tilladelse til oprettelse og drift

af disse anlæg kan fås tilsendt ved henvendelse til
generaldirektoratet
for
postog
telegrafvæsenet,
Tietgensgade 37, 2., København V.
Af ovennævnte cirkulære fremgår bl. a., at ra
dioanlæg til fjernstyring af modeller kun må be
nyttes efter forud indhentet tilladelse fra general
direktoratet, at tilladelse kun kan gives til perso
ner, der er fyldt 16 år, samt at der skal betales en
årlig afgift på 15,00 kr. for benyttelse af et sådant
anlæg.
Endvidere
indeholder
cirkulæret
bl.
a.
følgende
bestemmelser
for
anlæggenes
indretning,
godken
delse og benyttelse:
A. Radioanlæggenes indretning og godkendelse.
1) Anlæggene
frekvenser end:

må

ikke

kunne

arbejde

på

andre

a) 27,12 MHz ± 0,6 %
b) 40,68 MHz ± 0,01 %.
c) 449,9 MHz ± 0,01 %.
2) Anlæggene skal være krystalstyrede.
3) Den tilførte anodeeffekt
trin må ikke overstige 5 watt.

til

senderens

udgangs

4)
Oversvingninger
og
andre
utilsigtede
sving
ninger må være dæmpet mindst 40 dB i forhold til
grundfrekvensen.
5) Der må kun benyttes anlæg, der er godkendt
af post- og telegrafvæsenet efter foretagen afprøv
ning.
Anlæg,
der
ønskes
typegodkendt,
indsendes
til
postog
telegrafvæsenets
radioingeniørtjeneste,
Nørrebrogade 10, København N. Anlægget skal ved
indsendelsen
være
forsynet
med
typeskilt.
Ved
seriefremstillede anlæg er det tilstrækkeligt, at eet
anlæg af typen har været indsendt til godkendelse
under forudsætning af, at de øvrige eksemplarer
med samme typebetegnelse svarer nøje til det af
prøvede eksemplar.
Anlæg, der er fremstillet på grundlag af samle
sæt, må i hvert enkelt tilfælde indsendes til god
kendelse, og der må anvendes en individuel type
betegnelse.
Afprøvningen går ud på at konstatere, om oven
nævnte
bestemmelser
er
opfyldt,
herunder
hvor
vidt
senderens
frekvens
under
normalt
forekom
mende ydre påvirkninger ligger inden for toleran
cen.

FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 20,00
i
lokalerne
Frederikssundsvej
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 QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kaserer:
OZ4AO,
Sv.
Aage
Olsen,
Folkvarsvej 9, 2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 vega, post
giro 59755.
Siden sidst:
Mandag d. 1. april havde vi auktion, hvor der
blev solgt godt, selv efter de nye regler. Desuden
var det solgte grej af bedre kvalitet end vanlig.
Mandag d. 8. april var der afslutning på vinte
rens morsekursus. Af 24 elever, hvoraf 3 ikke
havde været med ret længe, fik 15 elever morseattesten denne aften. Der var desuden tidligere
udleveret
3
attester.
På
grund
af
formandens,
OZ5RO’s,
fravær,
delte
kassereren,
OZ6AO,
atte
sterne ud. EDR’s landsformand OZ6PA takkede læ
reren, OZ3RU, for arbejdet med eleverne og bad
disse fremover være gode amatører og slutte op
om arbejdet for vor forening. Der blev denne aften
solgt et amerikansk lotteri til fordel for indkøb af
en_duplikator. Iøvrigt kan vi meddele, at den nu er
erhvervet, og et længe næret ønske er blevet op
fyldt. 5RO og 4AO fandt en brugt i fin stand og til
rimelig pris.
Mandag d. 15. april, 2. påskedag, har afdelingen
aldrig vovet at holde møde, men se om det ikke
kunne lade sig gøre. OZ2CL havde i påsken besøg
af DJ4ZC, Karl Meinzer fra Iserlohn med hans
YL,
Karin.
Endvidere
var
der
vor
ven
Rudi,
DL1QW, fra Frankfurt, samt DJ4EI fra Køln.
DJ4ZC, Karl, fortalte om og beskrev sin trans
portable 2 m SSB station. Foredraget blev holdt på

B. Radioanlæggenes benyttelse.
1) Anlæggene må kun benyttes til egentlig fjernmanøvring af mekaniske apparater ved hjælp af
impulser o. lign., som påtrykkes bærebølgen, og
må således ikke under nogen form benyttes til kor
respondance ved udsendelse af tale, morsetegn el.
lignende.
2) Anlæggenes benyttelse må ikke give anledning
til
forstyrrelser
af
andre
radiotjenester,
herunder
radiofoni og fjernsyn. Post- og telegrafvæsenet kan
ikke påtage sig noget ansvar med hensyn til de for
styrrelser,
som
anlæggene
eventuelt
måtte
blive
udsat for fra andre radioanlæg og elektriske anlæg
iøvrigt.
Man skal slutteligt gøre opmærksom på, at be
nyttelse af anlæg uden behørig tilladelse vil kunne
medføre politisag. Ved en for nylig afgjort sag blev
der idømt bøde, fordi brugeren ikke havde sørget
for at indhente den fornødne tilladelse til at be
nytte sit anlæg, der iøvrigt var typegodkendt.

*

Træningsudsendelse af morsefelegrafi
Tid: Alle hverdage 19,00—19,30 (lørdag und
taget).
Frekvens: 3853 kHz.
Bølgetype: Al.
Call: 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.

Ulovlig radiosending.
Til underretning skal man herved meddele, at
en ulicenseret radioamatør ved retten i Herning i
februar måned d. å. har vedtaget 25 dagbøder å
3 kr. for bl. a. ulovlig benyttelse af en radiosender.
Forvandlingsstraffen fastsattes til hæfte i 25 dage.
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tysk, m'en mon ikke alle kunne følge med? Efter
foredraget blev stationen demonstreret, og til slut
var der fælles kaffebord. Trods det, at det var 2.
påskedag, var der mødt 43 medlemmer. Afdelingen
siger tak til DJ4ZC.
Mandag d. 29. april holdt OZ4KY et godt og lære
rigt foredrag om modulation og gennemgik modu
lationsarterne for AM, FM samt naturligvis SSB.
Mange var mødt op denne aften, og en del havde
noget at spørge om.
Programmet:
Mandag d. 20. maj:
Klubaften.
Mandag d. 27. maj:
Foredrag.
Emnet
og
foredragsholder
vil
blive
meddelt på klubaftenen den 20. m'aj.
Mandag d. 3. juni:
2.
pinsedag. Intet arrangement denne aften.
Mandag d. 10. juni:
AUKTION.
Gennem OZ5BP har vi en hilsen til alle fra
W2SAW (SAX), som besøgte os sidste år.
Programmet.
Torsdag d. 6. juni:
Kl. 19,30: Besøg på Dansk Ilt & Brintfabrik i
Scandiagade.
Besøget
omfatter
forevisning
af
film
og arbejdet med svejsning på lave temperaturer af
forskellige metaller samt slaglodning, ting som vi
alle kan komme ud for, når vi laver chassiser mm.
Tilmeldingen, som er bindende, m'å ske til for
manden OZ5RO, tlf. OR 7425, eller på mødeaftenerne, dog senest den 27. maj.
Sekretæren.
AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastingsvej 46, telf.
Su. 2991.
Mødeaften: Torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17.
Hurtigbus fra Holmens Bro til Lergravsvej stoppe
sted.
Programmet:
Torsdag d.
16. maj: Foredrag ved hr.
Kjærager.
Torsdag d.
23. maj: Intet møde (Kr. Himmelfarts
dag).
Torsdag d.
30. maj: Klubmøde.
Torsdag d.
6. juni: Bekendtgøres 30.
maj.
Torsdag d. 13. juni: Klubmøde.
Torsdag d. 20. juni: Bekendtgøres 13. juni.
Klubsenderen er nu OK og vil være i luften på
mødeaftenerne.
Vy 73 de OZ2XU.
Århus
Formand: OZ5JT, J. Thomsen, Brinken 4, Viby J.
Tlf. 4 23 53.
Kasserer:
OZ6CW, J. Cramer, Østergade 8,
Århus C.
Sekretær: OZ2WO, E. Hauptmann, Gyvelvej 16,
Brabrand. Tlf. 6 08 15.
Mødelokale:
Hvis
intet
andet
fremgår,
afholdes
møderne kl. 20,00 i Ungdomsgården, Skovvangsvej.
Siden sidst:
Tirsdag d. 16. april afholdtes den ekstraordinære
generalforsamling,
og
umiddelbart
derefter
fort
satte den ordinære generalforsamling, der suspen
deredes d. 25. marts.
Ved
den
ekstraordinære
generalforsamling
afgav
strukturudvalget betænkning i form af et forslag
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ÅRHUS-JAGTEN
Vi vil denne gang for sjov prøve noget nyt.
De deltagere, der har tid og lyst, vil kunne
pejle sig frem til mødested og lejrplads, idet
der vil blive sendt regelmæssige kaldesigna
ler
(OZ7RÆV)
fra
lejrpladsen
hver
halve
time (første gang kl. 14,00, sidste gang kl.
19,00). Deltagere, der ikke ønsker at benytte
ovennævnte
originale
fremgangsmåde,
vil
i
næste nr. af OZ under amatørannoncer kun
ne finde mødested og lejrplads.
Regler og program
ÅRHUS-JAGTEN
( 2 X 3 ræve på kort 1:40000)
Lørdag d. 22. og søndag d. 23. juni 1963.
Startkort:
6 stk. ialt kr. 15.00 sælges på mødestedet
lørdag kl. 19,30—20,30.
Mødested:
Alle jægere s k a l være samlet kl. 20,15 til
instruktion. Jagten bliver givet fri kl. 20,30.
Kort:
A2214 Spørring.
Sendetider, natjagt:
21.00 — 21,01 — 21,02 — 21,30 — 21,31 — 21,32
og derefter hvert kvarter. Sidste udsendelse
01.00 — 01,01 — 01,02. Slut for ankomst til
ræven kl. 01,10.
Dagjagt:
09.00 — 09,01 — 09,02 — 09,30 — 09,31 — 09,32
og derefter hvert kvarter. Sidste udsendelse
13.00 — 13,01 — 13,02. Slut for ankomst til
ræven kl. 13,10. Alt dansk normaltid.
Pointberegning:
Noteret tid hos sidste ræv for begge jagter
sammenlægges.
Eneste gyldige melding til rævene er afle
vering af startkort. Melding til rævene kan
tidligst finde sted, når 2. udsendelse er af
sluttet. Rævene må opsøges i vilkårlig ræk
kefølge. Ræven kan forlange at få modtage
ren at se.
Al færdsel sker på egen regning, ansvar
og risiko.
Holdene:
Må højst bestå af jæger, observatør og
chauffør, evt. yderligere passagerer må ikke
deltage i opsøgningen af rævene, hvert hold
må kun medbringe et komplet pejlesæt.
Forbud:
Samarbejde mellem holdene! Der skal ud
vises den størst mulige hensyntagen til pri
vat ejendom og til afgrøder.
Er der ved skiltning eller anden anvisning
angivet forbud mod færdsel, skal dette ube
tinget
overholdes.
Overtrædelse
medfører
diskvalifikation.
Rævens frekvens
er 1825 kHz, call OZ7RÆV. 11 — 12 — /3.
Rævene
har pligt til at opnå tilladelse til jagten fra
ejeren af det område, hvori senderen er pla
ceret. Rævene må gemme sig hvor som helst
på kortet, dog ikke i bymæsig bebyggelse,
huse og afspærret omåde.
Tilmelding
imødeses gerne så hurtigt som muligt, ring
til OZ2LM (Århus Radio Lager, tlf. (061)
2 62 44) eller til K. Jacobsen, Rud. Wulffs
gade 12, Århus C., tlf. (061) 4 55 27 efter kl. 18.
Vy 73 og god jagt. Århus ræveudvalg.
PS. Se juni nr. af OZ!

til nye love og vedtægter for afdelingen. Efter en
gennemgang af vedtægterne punkt for punkt ved
toges forslaget med enkelte ændringer.
Ændringerne fra de gamle til de nye love går
i korte træk ud på en effektivisering og fornyelse
af arbejdet i afdelingen. Dette opnås ved at ned
skære antallet af mere eller mindre effektive be
styrelsesmedlemmer fra 5 til 3, og at lade det aktive
arbejde
udføre
af
arrangementsudvalg,
der
hver
for sig ledes af udvalgsformænd, der til enhver tid
kan udskiftes, hvis trætheden skulle melde sig.
Herved
udnyttes
initiativrige
enkelt-medlemmers
indsats til gavn for afdelingens arbejde.
Der skulle herved være skabt mulighed for et
virkelig effektivt afdelingsarbejde, og man venter,
at medlemmerne viser deres interesse ved at møde
op. Der bliver noget for enhver smag.
Ved
den
ordinære
generalforsamlings fortsættelse
valgtes den nye bestyrelse, der kom til at bestå af
ovennævnte.
Efter
generalforsamlingernes
afslutning
overrak
tes afdelingens „Fiduspokal“ samt 50 kr. til 8494
Jacobsen for godt og initiativrigt medlemsskab i
det forløbne år.
Programmet:
20. maj: Rævejagt. Se X-QTC.
22. maj: VHF-møde. Udvalgsformanden 7JN drøf
ter det kommende VHF arbejde med de interes
serede.
26. maj: Rævejagt. Se X-QTC.
29.
maj:
Begyndermøde.
Udvalgsformanden
4603
Bro mødes med begynderne, og arbejdet tilrette
lægges.
6.
juni. Auktion. Materialechefen 4 VI holder
kæmpeauktion
over
materiel
fra
større
offentlig
institution. Udenbys deltagere er meget velkomne.
Efter
auktionen
afholdes
ekstraordinær
generalfor
samling med „Oprettelse af byggefond" som eneste
punkt på dagsordenen.
10. juni: Rævejagt. Se X-QTC.
15. juni: Stiftelsesfest. Festudvalgets formand 2LM
lover en fest, der kan konkurrere med fjernsyn
o.
a. fristelser. XYL eller YL deltager selvfølgelig.
Nærmere vil tilgå medlemmerne.
17. juni: Rævejagt. Se X-QTC.
23.
juni:
ÅRHUS-JAGTEN.
Week-end
rævejagt.
Se andetsteds i OZ.
QSL-manager 2LM, Århus Radio Lager, meddeler,
at QSL ekspederes (både modtages til afsendelse og
udlevering af ankomne) i forretningen for lokal
afdelingens medlemmer.
Vy 73 2WO.

ÅLBORG AFD. SOMMERLEJR 1963.
Hermed indbydes alle interesserede til at deltage
i Ålborg afd. sommerlejr i „Muldbjergene" i dagene
29. juni til 7. juli. „Muldbjergene“ ligger ca. 30 km
øst for Ålborg.
Lejrpladsen ligger ca. 50 m over havet lige ud
mod kysten.
Mad og drikke kan fås til billigste priser. (Pen
sion ca. 16,00 kr. døgnet incl. lejrbidrag).
Telt og hvad dertil hører må deltagerne selv
medbringe.
OZ8JYL vil være QRV på alle bånd.
Tilmeldelse til sommerlejren må ske snarest til
bestyrelsen.
På gensyn i Muldbjergene.
Bestyrelsen.

ÅLBORG
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen.
Kasserer: OZ8NJ, Niels R. Jørgensen.
Sekretær: Bent Christiansen.
Siden sidst:
Vi har nu fået afdelingssenderen køreklar, og nu
skal vi til at kigge på modtagerspørgsmålet.
Der er stadig byggeaften hver tirsdag og klub
aften hver torsdag kl. 20,00.
Rævejagterne.
For maj måned se OZ april. Herefter holdes der
pause indtil august, så nærmere i senere OZ.
Vy 73 Bent Christiansen.
ÅBENRÅ
Når disse linier læses, er afd. rævejagter
i fuld gang. Der køres hver mandag aften,
og alle interesserede, der endnu ikke har
startet, kan ved henvendelse til OZ5WK få
udleveret startkort og regler.
Afdelingens
faste
mødeaftener
på
Ung
domshjemmet
er
afsluttet
og
påbegyndes
igen til efteråret, nærmere om datoen be
kendtgøres i OZ. Det er meningen, at vi fort
sætter kurset „Vejen til sendetilladelsen", og
der begyndes med et kort resumé af det i
vinter gennemgåede stof, så evt. nyankomne
kan følge med.
Det
sønderjydske
mesterskab
i
rævejagt
afholdes som tidligere år på Kristi himmel
fartsdag og omtales andetsteds i bladet. Vi
håber at se alle de trofaste jægere fra tid
ligere år samt et mylder af nye jægere, det
er en jagt, hvor alle kan være med. Altså på
gensyn til de lokale jagter hver mandag og
sidst men ikke mindst til „Det sønderjydske
mesterskab".
Vy 73 5WK.
BORNHOLM
Formand: OZ4HF, Frans Hermansen, Birgersvej 3,
Åkirkeby.
Kasserer: OZ4EM, Niels Dahlbæk Nielsen, Bakke
huset, Tingsted pr. Rønne.
Sekretær: OZ4OP, O. E. Pedersen, Nylars pr.
Kj øllergård.
OZ4FF, Karsten Tranberg, Margrethevej, Rønne.
8643, Finn Bødtger, GI. Postvej, Nexø.
Da programmet for juni måned skal planlægges
på medlemsmødet d. 8. maj, vil meddelelse herom
tilgå medlemmerne direkte i „Kontakt".
Vy 73 de 4HF.
ØSTBORNHOLM
Igen en gang glædeligt nyt til medlemmerne. Vi
har fået en grund (oven i købet hjørnegrund) stil
let til rådighed til vort klubhus for ikke mindre
end 50 år. Samtidig har der den sidste måned været
arbejdet med en vældig energi, og vi er nu allerede
i stand til søndag d. 28. april at holde rejsegilde på
huset. Det tegner altså stærkt til, at vi er under
tag i maj, og vi kan muligvis indvi huset allerede
omkring begyndelsen af juni, ca. 1½ måned før
beregnet. Af afdelingens nu næsten 30 medlemmer
har der også været et fint fremmøde, jævnt væk
fra 10—15 mand når vejret tillod arbejde. Ingen
behøver at føle sig så generte, at de ikke tør til
byde deres hjælp. Der er givet arbejde til dem,
hvis de møder op om søndagen.
Foreløbig „tak for hjælpen" til alle.
73 bestyrelsen.
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DET SØNDERJYDSKE MESTERSKAB
I RÆVEJAGT 1963
Jagten afholdes Kristi himmelfartsdag den
23. maj 1963. Der udlægges 3 ræve, der kan
opsøges i den for jægeren mest gunstige
rækkefølge.
REGLER:
Kort:
Atlasblad 1:40.000, særkort Haderslev.
Call:
OZ7RÆV.
Frekvens:
1825 kHz (krystal).
Mødested.
Thomasrud Kro ved hovedvej 10 mellem
Christiansfeld
og
Haderslev
(omtrent
midt
i kortet), hvor jægerne skal være samlet se
nest kl. 12,30. Afslutning med præmieudde
ling samme sted kl. 17,30.
Startkort:
å 10 kr. udleveres på mødestedet.
Holdet:
Må bestå af jæger, observatør og evt. en
chauffør, sidstnævnte må ikke deltage i op
søgningen af ræven. Der må kun medbringes
et sæt hovedtelefoner pr. hold. Enhver form
for samarbejde mellem holdene medfører dis
kvalifikation.
Rævene:
Ligger ikke i byer, huse eller afspærrede
områder. Ved ankomst til ræven må dennes
anvisninger
nøje
følges.
Rævens
afgørelse
om pointberegning er afgørende.
Bemærk: Jagten foregår på jægerens eget
ansvar og risiko, så i egen interesse, over
hold færdselsreglerne og tag hensyn til pri
vat ejendom.
SENDETIDER:
Udsendelsens varighed 1 minut.
Ræv nr. 1:
13.15 — 13,45 — 14,00, derefter hvert kvarter,
sidste udsendelse kl. 16,45.
Ræv nr. 2:
13.16 — 13,46 — 14,01, derefter hvert kvar
ter, sidste udsendelse kl. 16,46.
Ræv nr. 3:
13.17 — 13,47 — 14,02, derefter hvert kvar
ter, sidste udsendelse kl. 16,47.
Tilmelding
til ræven før 2. udsendelse er afsluttet med
fører
diskvalifikation.
Den
absolut
eneste
gyldige
tilmeldelse
til
ræven
er
aflevering
af startkort.
Placering.
Tidspunktet ved sidste ræv.
Præmier:
Vandrepokaler
til
mester
og
observatør.
Pokalen er ejendom', når den er vundet 3 år
i træk eller 4 gange i alt. Endvidere præmier
til de 3 bedste hold for såvel jæger som ob
servatør.
God jagt.
Tilmelding
bedes
såvidt
muligt
foretaget
inden den 20. maj til OZ5WK, K. Wagner,
Kolstrup 44, 1., Åbenrå, tlf. (046) 2 13 11.
NB!! Der venter også et startkort på DIG.
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ESBJERG
Formand: OZ6WK, B. Elm-Larsen, Skrænten 59,
tlf. (051) 2 45 00, lok. 25 eller privat (051) 2 44 86.
Kasserer:
OZ4FR,
Frands
Rasmussen,
Sejstrup
pr. Gredstedbro, tlf. (051) 7 39 35.
Sekretær:
OZ2CK,
Claus
Dissing
Hansen,
Bal
dursgade 43, tlf. (051) 2 32 83.
OZ7BE, N. C. Biohm, Søren Møllersvej 1, tlf.
(051) 2 81 05.
Poul Reiner Nielsen, Kirkegade 12.
Lokale:
Centralbiblioteket,
personaleetagen
(be
nyt elevatoren).
Siden sidst
har afdelingen haft konsultationsaften og en fore
dragsaften, hvor 7BE instruerede de mindre erfarne
i, hvor faldgruberne findes, når m'an skal konstru
ere et kraftforstærkertrin. Yderligere en konsulta
tionsaften er afviklet, inden bladet udkommer, men
3. onsdag i maj venter vi at kunne byde på fore
drag om transistorer ved en lokal mand som for
beredelse til det senere store transistorforedrag ved
civilingeniør
Ole
Flensborg,
Horsens.
Ved
samme
møde vil der blive kigget på transistordiagrammer
til
rævemodtagere.
Interessen
for
rævejagter
er
endnu levende, og et prøveeksemplar vil blive søgt
opbygget.
Programmet:
3. onsdag i maj: Transistoren i fjernstyringsop
stillinger m. m.
1. onsdag i juni: Konsultation.
3. onsdag i juni: Sæsonafslutning, kaffebord, kon
kurrencer mi. m.
Hver torsdag aften fra kl. 19 til 20,15: Morsetræning.
Adgang til viklemaskine og måleinstrumenter ved
henvendelse til formanden.
HADERSLEV
Den 23. april havde vi besøg af OZ3M, som holdt
et
meget
interessant
foredrag
om
udbredelsesfor
hold og antenner på VHF. Mødeprocenten var stor,
og de fremmødte fik uden tvivl mange tips med
hj em.
Senderen til vor klubstation er, når disse linier
skrives, endnu ikke ankommet, men den ventes en
gang i denne måned.
Program:
21. maj 1963 kl. 20,00: OZ2JT holder foredrag om
transistorteknik.
Klublokale: Teknisk skole, Lembckesvej 1.
HOLBÆK
Mandag d. 22. april havde vi besøg her i Holbæk
afd. af OZ3LI, som er sekretær i den danske afde
ling af IHHC, som står for „International Ham Hop
Club“. Vi var meget glade for 3LI’s besøg, som uden
tvivl har fået medlemmer til at se helt anderledes
på IHHC, så forhåbentligt rigtig mange bliver med
lemmer. Tak for aftenen, 3LI!
Vort næste møde bliver mandag d. 20. maj kl.
20,00 på Klosterskolen. Vi får besøg af OZIQM, som
vil fortælle os om ESB. 1QM er jo kendt fra sine
konstruktionsartikler i OZ, og han vil især for
tælle om opbygningen af krystalfiltre og om flyt
ning af krystallernes frekvens. Der vil muligvis
blive en demonstration af et sådant indgreb, så vi
alle bagefter kan få flyttet vore krystaller hen,
hvor vi vil have dem. Det bliver en virkelig inter
essant aften, som du ikke må gå glip af. Som sæd-

vanlig vil vi meget gerne se udenbys amatører som
vore gæster Altså, lad os blive rigtig mange den
aften. På gensyn.
Vy 73 7OU.
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:
Vi har haft den fornøjelse, at 5GM har ført sit
andet morsehold op til prøve i denne sæson, hvor
7 af 8 deltagere bestod prøven.
Det faste program:
Mandag kl. 19,30: Rævejagt.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.
Her i sommerperioden indtil GF holder vi delvis
sommerferie,
klubhuset
er
dog
altid
åbent
hver
torsdag, og rævejægerne mødes hver mandag.
Vy 73 9ER.
KOLDING
Den 25. april afholdt vi møde på Borgerkroen.
Der var mødt mange medlemmer, der var ikke fast
lagt noget, men der blev snakket om mangt og meget
da vi havde nydt kaffen og ostemadderne, blev vi
enige om at forlægge residensen til Holbergsvej
hos 3MI, hvor OZ8EDR har til huse. Vi kiggede på
2 m stationen og havde også et par 2 m QSO, og
klokken blev mange, inden vi sagde godnat. Vort
næste møde er fastsat til tirsdag d. 28. maj kl. 20 på
Borgerkroen. Vi har fået tilsagn fra H. V. E. W.,
ingeniør Eisby, der vil tale om transistorer og an
dre småting. Ved sidste bestyrelsesmøde blev den
tanke fremsat, at vi eventuelt skal have en lille
sommerudflugt med damer. Stemningen for en så
dan vil vi lodde på mødet d. 28. maj, der forøvrigt
er vort sidste møde inden sommerferien. Vi mødes
i september igen.
Best 73 de 3RQ.
LOLLAND-FALSTER
Så er vi klar til afdelingens generalforsamling,
der som sædvanlig bliver i Bangs Have i Maribo,
og det bliver søndag den 26. kl. 10 med dagsorden
ifølge lovene (OZ juni 1961).
Bangs Have Pavillonen har lovet at sørge for, at
skoven bliver grøn til denne dato, og hvis vi så
tager madkurven med, skal der nok blive en god
dag ud af det.
Vy 73 8NL.
NYBORG
Formand. OZ4WR, John Hansen, Møllervænget 3.
Kasserer:
OZ60P,
Erik
Hansen,
Svanedams
gade 16.
Sekretær: OZ2RT, Rob. Thomsen, Møllervej 25.
Lokale: Møllervænget 3, Tlf. Nyborg 1660.
Torsdag d. 9. maj slutter vi vinterens arbejde med
kammeratlig sammenkomst i lokalet kl. 20,00. Efter
en forhåbentlig god sommer mødes vi atter til
planlægning af næste vinters arbejde torsdag den
15. august.
Vy 73 es god ferie, OZ2RT.

VHF

RÆVEJAGT

HF

160 m — 2 m

Store Fynske
15. og 16. juni 1963
Der er for nogen tid siden sket en glædelig be
givenhed i den fynske rævefamilie.
De to gamle 160 m-ræve er nedkommet med en
lille, nyfødt størrelse på 2 m, og han er. netop
blevet så stor, at han kommer med til sin første
„Store Fynske".
Store Fynskes 160 m-jagt arrangeres i år på
samme måde som sidste år med 2 ræve lørdag
aften og 2 søndag formiddag. 2 m-jagten køres
samtidig med 160 m-jagten, men baby vil skråle
dobbelt så længe som de to gamle, altså 4 minutter
ad gangen.
Med hensyn til pointsberegningen skilles 160 Kl
og 2 m-jagterne ud fra hinanden, og jægerne kan
således deltage i en af dem eller dem begge af
hængig af interesser.
Kortområde er ligesom sidste år: — Atlasblad
I :40.000 A3814, Brobyværk.
Da der sikkert ikke findes mange 2 m batteri
modtagere endnu, gemmer vi ikke 2 m-ræven mere
end at den vil være umiddelbart tilgængelig fra
offentlig vej, hvorfor en almindelig auto-2 meter,
kombineret med en løs dipol, kan anvendes. 2 mræven vil blive tonemoduleret.
Da 2 m-jagt er noget forholdsvis nyt, vil vi gerne
have et praj om, hvor mange der ønsker at del
tage i denne jagt — ring eller skriv til OZ8NO,
Poul Nielsen, Abigaelsvej 26, Odense. Telefon (09)
11 90 47.
Udførligt program udsendes til afdelingerne.
VY73. OZ8NO.
ROSKILDE
Onsdag d. 24. april hørte vi først lidt om chas
sisarbejde, og derefter fortalte Poul Hansen om sin
stereoforstærker.
Onsdag d. 15. maj: Byggeaften for sidste gang
inden sommerferien. Det er som sædvanlig på Gyvelvej 5 kælderen kl. 19,30.
Onsdag d. 29. maj: Dette er sidste møde inden
sommerferien, så mød op og få ordnet evt. rest af
kontingent. Vi mangler det til vores rørvoltmeter!
Onsdag d. 28. august mødes vi igen under biblio
teket og snakker om den kommende sæson.
Interesserede til teknisk kursus og telegrafi til
licens bedes henvende sig til formanden, privat tlf.
Lejre 53.
God sommerferie!
Vy 73 de OZ2UD, Ernst,
RANDERS
Onsdag den 24. april afholdt afdelingen ordinær
generalforsamling. Der var mødt 24 medlemmer op.
Efter at formanden 5CF havde budt velkommen,
gik man over til første punkt på dagsordenen, valg
af dirigent. 8JM blev foreslået og valgt. Han gav
straks ordet til formanden, som aflagde beretning.
5CF
omtalte
blandt
andet
morseundervisningen,
som har medført, at 3 har bestået prøven. Ligeledes
omtalte han den noget sløje mødeprocent, som vi
må se at få rettet op i år. Beretningen blev en
stemmigt godkendt.
Kassereren
Alfred
Pawelczyk
oplæste
derefter
regnskabet, der balancerede med 2710,82 kr. Kasse
beholdningen er godt 1200,00 kr. Også regnskabet
blev enstemmigt godkendt.
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Valg af bestyrelsesmedlemmer: 6PB, 3RR og Al
fred Pawelczyk var på valg. 6PB og 3RR blev gen
valgt, medens Alfred Pawelczyk Ikke ønskede at
fortsætte på grund af manglende tid. Freddy Olsen
blev så foreslået som bestyrelsesmedlem og valgt.
Til
suppleanter
blev
Aage
Frederiksen
og
Poul
Riber Poulsen foreslået, og de blev begge valgt.
Som revisorer genvalgtes 8LS og 7UJ.
Under
eventuelt
diskuteredes
bl.
a.
rævejagter,
foredrag og indkøb af måleinstrumenter til afde
lingen.
Generalforsamlingen sluttede med, at 8JM tak
kede for god ro og orden, og derefter blev der ud
bragt et leve for EDR.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Palle Clausen, 5CF, Rindsvej 11, Ran
ders.
Kasserer
og
sekretær:
Freddy
Olsen,
Nørrebrogade 159, Randers.
De
øvrige
bestyrelsesmedlemmer
er.
3BR,
3RR
og 6PB.
Vy 73 bestyrelsen.
SILKEBORG
Klublokale: I kælderen under „Lunden".
Formand:
OZ7OF,
J.
Hansen,
Vestergade
161,
tlf. 481.
Kasserer: OZ7OG, O. Godsk, Laven St.
Sekretær: OZ7YH, F. Horrmann, Borgergade 75,
tlf. 1108.
Fast program:
Onsdag kl. 19,30: Teknisk kursus.
Fredag kl. 19,30. Byggeaften.
Siden sidst
har vi hver onsdag haft teknisk kursus, hvor vi
under kyndig ledelse af OZ5OX er kommet igen
nem
alt
om
kondensatorer,
spoler,
svingekredse,
høj- og lavpasfiltre m. m., og vi har snart et hold
klar til teknisk prøve, da de fleste jo kan en del
af det mere „spændende" stof i VTS.
Om fredagen går det rask fremad med vore ræve
modtagere — de første er allerede færdige, og vi
har, når disse linier læses, afholdt vor første ræve
jagt.
Vi får hver klubaften en kop kaffe og har det
efter alles udsagn vældig hyggeligt, så jeg vil lige
som i sidste OZ opfordre de gamle medlemmer i
afdelingen til også at vise sig engang imellem, for
der findes jo desværre nogle stykker, som vi sjæl
dent ser.
Derfor: Mød op og få del i kaffen samt det gode
humør!
Vy 73 7YH.
VIBORG
Formand: OZ5LD, Leo Dam, St. Set. Mikkelsgade
18 B, Viborg.
Kasserer:
OZ8XU,
Vichtor
Sørensen,
Agerskov
pr. Ravnstrup.
Sekretær: OZ3JE, John Olsen, Hald Ege, Viborg.
Den 3. april afholdtes den ordinære generalfor
samling med 8 punkter på dagsordenen og med 16
deltagere.
Punkt
1,
formanden
byder
velkommen.
Punkt 2, valg af dirigent, som blev OZ9NF. Punkt 3,
formanden OZ5LD afl. beretning. Punkt 4, kassere
ren OZ9NF afl. regnskab. Punkt 5, forslag om køb
af ur til automatisk styring af rævesendere blev
vedtaget med 12 stemmer for og 2 imod. Punkt 6,
forslag om at bygge klubhus ved OZ8XU blev ud
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sat til den 24. april. Punkt 7, kassereren på valg,
OZ9NF trak sig tilbage, og kassererposten
blev
overtaget af OZ8XU. Som punkt 8 blev OZ4HU
valgt som revisor.
Ved mødet den 24. april med 27 deltagere blev
punkt 6 (klubhus) yderligere debateret og ved af
stemning forkastet med 22 imod og 4 for.
Rævejagt.
Den 19. maj starter en ny serie med 4 jagter og
med 2 ræve i hver jagt. Der benyttes nye kort
1 : 25000 1215 IV SØ Viborg.
Søndag den 19. maj kl. 9,30 til 12,00.
Lørdag den 25. maj kl. 20,30 til 23,00.
Torsdag den 6. juni kl. 20,30 til 23,00.
Søndag den 16. juni kl. 9,00 til 12,00.
Startkort a 5 kr. og kort 1 : 25000 kan fås ved
formanden eller kassereren .
1. præmie 1 stk. nettrafo 2X250 V 120 mA, 6,3 V
3 amp., 6,3 V 2 amp.
2. præmie: 1 stk. nettrafo skænket af OZ4JE.
Medlemsmøde på Ålkjærs onsdag den 29. maj.
Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.

Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet meddeler:
Vedrørende amatør-radio sendetilladelse.
Nye tilladelser:
C
B

C
B

B

B

8043, OZ5'QA, Carl Christian Quaade Andersen,
Absalonsgade 31, Holbæk.
OZ6EDR, EDR Give afdeling, Gyvelvej 6, Give.
Ansvarshavende: OZ4SP, S. P. Knop, Mølle
gade 6, Give.
7980, OZ7ME, Mogens Føns, Nordremarksvej 2,
Stege.
OZ8AR,
Arne
Agergaard
Kristensen,
Baldersgade 53, st. tv., København N.
(Genudstedelse.
Tidligere
adresse:
Høveltegård, Høvelte).
OZ8NST, EDR Næstved afdeling, Statsbanernes
remise,
Skyttemarks
vej,
Næstved.
Ansvars
havende: OZ8BO, A. M. Christoffersen, Spragelsevej, Herlufmagle.
Ændring:
OZ8PP, Niels Peter Pedersen,
Åbyhøj, nu: Ellenvej 4, Brabrand.

før:

Ellensvej

4,

Ændring fra kategori C til kategori B.
OZ1CK, Kjeld Kisbye Christensen, Slotsherrens
Have 189, Vanløse.
B OZ7JH, Johan Hertz, Rådhusvej 16,
Charlottenlund.
B

C

Rettelse.
OZ3NU, Henning Elme Lund Jensen, Vester
gade 20, Løsning. Skal være Henning Elme
lund Jensen, Vestergade 20, Løsning.
Inddragelser:

B OZ1LC, Eliezer Leon Cohen, Grønnegade 36,
3., o. g., København K.
B OZ1LI, Niels Bødker Jensen, Søndervinge 1,
Esbjerg.
C OZ ISE, Bent Præstegaard Skadhede, Læssøevej 14, Holstebro.
A OZ2CI, Vagn Helge Christensen, Ej egodsvej 11,
Nykøbing F.

C OZ2MO, Clifford Armytage Mogensen, Ole
Suhrsgade 3, 4. th., København K.
B OZ2WL Willy Raadved Lund, Saralystparken 8,
2. tv., Højbjerg.
B OZ3JA, John Smidt Rastrup Andersen, Plov
vej 3, 2. th., Lyngby.
B OZ3LB, Peter Lindblad Andersen, Ved Klosteret
4, København 0.
A OZ3NB, Knud Nicolai Bauer, Frederiksborgvej
201, København NV.
B OZ3RV, Roland Viby, Høver, Galten.
B OZ3SI, Svend Lindstrøm Pedersen, Jasminvej
12, Køge.
B OZ4AC, Carl Johannes Hansen, Klingegade 4,
Rønne.
B OZ5AJ, Aage Jasper, Elmevej 11, Fredericia.
B OZ5AO, Arnold Kristian Johansen, Møllegade
17, Østervrå.
B OZ5ED, Erik Drescher, Kongevejen 174, Virum.
B OZ5HJ, Henning Jensen, Hospitalsgade 3,
Randers.
B OZ5JL, Jørgen Als Lauridsen, Egevangsallé 21,
Sorø,
A OZ5SQ, Klaus Dwinger, Drosselvej 9, Rungsted
Kyst.
B OZ5WW, Henning Schultz, Blidahpark 10,
Hellerup.
A OZ6BS, Benny Strandtoft, Damhusvej 8, Dragør.
C OZ6DL, Ebbe Wendel Eriksen, Kristiansdals
Allé 108 A, Fruens Bøge.
B OZ6OH, Ole Hasselbalch, Holmegårdsvej 6,
Hillerød.
B OZ6PB, Poul Bach, Hadsundvej 122, Randers.
B OZ6SA, Svend Aage Petersen, Maltagade 6, 3.,
København S.
B OZ7AY, Erik Astrup Jensen, Hagerup Sø,
Ølstykke.
B OZ7LL, Viggo Daugaard Nielsen, Agerbæk.
B OZ7LP, Lee Henning Kaj Pedersen, Stations
vej 30, Vordingborg.
B OZ7OJ, Olaf Therkild Johansen, Døckerlundsvej 4 A, st., Odense.
B OZ7PI, Knud Spangsø, Århus Vandforsyning,
Stautrup, Viby J.
B OZ7QA, Poul Axelsen, Byrum, Læsø.
B OZ7RH, Richard Emil Christiansen Hjortsberg,
Kirkevej, Skanderborg.
B OZ8AT, Jørgen Christensen, Tingvej 1, Hornslet.
B OZ9AV, Arne Vindum, Baldersvej 19, Viborg.
C OZ9BK, Bjarne Kristensen, Vester Altanvej 30,
3., Randers.
B OZ9MX, Marius Peter Sørensen, Assens,
Mariager.
OX3AI, Hans Asbjørn Jørgensen, Nord.
(Har OZ6AI i Danmark).
OX3KC, Knud Hammer Christensen, Thule.
OX3WQ, Peter Westergaard, Julianehåb.
(Har OZ5WQ i Danmark).

NYE MEDLEMMER
8848 OX3SE Ernst Skov, Station Nord, Grønland.
8849 OZ7JU Jørgen Johansen, Strandlodsvej 93,
København S.
8850 J. Bengtsson, Eckersbergsgade 11, Århus C.
8851 Poul Eberhardt, FLD 502, Stensved.
8852 N. E. Mikkelsen, Gullestrup, Tjørring, Herning.
8853 Hans M. Nielsen, Lærkevej 44, Langesø, Nord
borg.

8854 Frank Andersen, Roskildevej 160, Valby.
8855 T. Jensen, Sydvænget 24, Allerød.
8856 B. Kurtzmann, Grundtvigsvej 16, Fredericia.
8857 J. Krogh Nielsen, Simmerstedsvej 52 a, Haders
lev.
8858 Harry Nielsen, Niels Juelsgade 68, Århus N.
8859 Erik Winther, Engvej 2, Odense.
8860 Bent L. Rasmussen, Vandtårnsvej 22, Birkerød.
8861 Hans-Jørn Lauritsen, Fynsgade 10 a, Herning.
8862 N. P. Nicolaisen, Bredstrupgård, Skamby.
8863 Jens Krag Nielsen, Stensballe, Horsens.
8864 Alf Jacobsen, Stefansgade 55, Horsens.
8865 Brigitta Neubert, Gersdorffsgade 9, Horsens.
8866 Bente Therkelsen, Virkelyst 38, Horsens.
8867 Ole Brix Andersen, Vagtelvej 72, København
F. (afd.)
8868 David Eliassen, Arnold Nielsens Boulevard 169,
Hvidovre.
8869 Børge Bidstrup, Lindet, Østermarie.
8870 Karl Andersen, Østerbrogade 21, Holstebro.
8871 Leif Kiegstad, Fordresgårdsvej 42, København
F. (afd.)
8872 H. C. Foged, Bissensgade 6, Århus C.
8873 Gert Frikke, Primulavej 11, Køge.
8874
Ebbe
Sahl
Petersen,
Storemøllevænget
15,
Roskilde.
8875
Anders
C.
N.
Clausen,
„Højholt",
Vejlby,
Risskov.
8876 Jørgen Mejner, Ribevej 22, Haderslev.
8877 Benny Christensen, Starup, Tofterup.
8878 Edmund Simonsen, c/o Heinesen, Undir Varda,
Torshavn.
8879 Sv. Torben Jensen, Rolighedsvej 25, Slagelse.
8880
J.
Klægstrup
Kristensen,
Jægersborgvej
7,
Lyngby (afd.)
8881 Kjeld Andersen, Jeppe Åkjærs Vej 11, Holste
bro.
8882 Jørgen J. Juhl, Blichersvej 23, Odense.
8883 Ib Kruse Jørgensen, Parkvej 31, Slagelse.
8884
Bruno
Overgård
Andersen,
Ålborgvej
57,1,
Viborg.
8885 Svend Johansen, Lundbyesgade 11, Ålborg.
8886 Kjeld Filt, Silkeborgvej, Galten.
8887 Harry Ryborg, Ryttervænget 24, Sønderborg.
8888 Hanne Nielsen, Hvldovrevej 468,1 tv. Hvidovre
8889 Leif Sørensen, Nørholmvej, Tistrup.
8890 Herlev ungdomsklub, Tvedvangen 53, Herlev
(afd.).
8891 Søren Adolphsen, Rise, Rødekro.
8892 FK 557276 Frederiksen, KL 62-231, Jonstrup
lejren, Ballerup.
8893
Poul
Erik
Andersen,
Krogården,
Slimminge,
Østervang.
8894 Samuel Bach Christensen, Randrup, Vestervig.
8895 Steen Christensen, Vestergade 11, Slagelse.
8896 Henrik Høgh, Vesterkjær, Vinding, Vejle.
8897 Jens J. Nielsen, Vindinge mark, Roskilde.
8898 FKE 557423 Henriksen, R 20 FLKS, Jonstrup
lejren, Ballerup.
8899 MG 536754 Hansen, Depotkmp. STRR, Svane
møllens Kaserne, København 0 (afd.).
8900
Lars
V.
Jensen,
H.
Pontoppidansgade
34,
Århus C.
Atter medlem
1068 OZ1CW H. S. Jepsen, Vork skole, Egtved.
2832 OZ1AJ A. Jensen, Skørpinge, Rødvig.
4328 OZ5GJ Gerhard E. Jensen, Hovmestervej 37,4
tv. København NV (afd.).
6092 MG 523290 Milling Rasmussen, DEP/3 TGBT,
Langelandsgd. Kaserne, Århus C.
7089 OZ4AR A. Noe Boddum, Østre Allé 39,1 tv.
Nykøbing F.
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7234

OZ8RJ John Roger Jensen, Bakketoften 22,
Måløv.
7312
OZ4DK
Kristian
Davidsen,
Sevel
kalkværk,
Vinderup.
7537
Erling
Mathiasen,
Lerchenfeldt,
Kalundborg.
7766 Lars Kruse, Slotsgade 14, Horsens.
8170 Kjeld Herrmann, Griffenfeldsgade 3,3 Køben
havn N (afd.).

8144 Fac Relster, Kirkebjerg Allé 56, Glostrup, ex
Frederiksberg.
8193 Ino Aa. Wiegell, Jernbaneallé 5 A,3, Vanløse,
Navneændring.
8260 René Olsen, Bygaden 4, Herstedøster, Glostrup
lokal.
8765 Alex Rytt. Skelskørvej, Frederiksberg, Sorø,
ex Næstved.
8774 Oluf Henriksen, Vinkelhuse 47,2 tv. Kastrup,
ex København V.
8827 Knud Pedersen, c/o Søndergaard, Askov,
Vejen, ex Tarm.

QTH-RUBRIKKEN
958 OZ8SS Mogens Ambjørn, Talosvej 19, Kastrup,
ex København S.
1098 OZ9BR W. Berg, Malskj ærlund, Ørting, ex
Højbjerg.
4765 OZ7BG Erik Størner, Tvedvangen 277, Herlev,
lokal.
5004 OZ7VH L. V. Hansen, Åderupvej 64, Næstved,
ex Odense.
5391 OZ3HE H. Erndal, Bøgebakken 5, Herlev, ex
Brønshøj.
5401 OZ1FB Hans W. Poulsen, Amager Landevej
92 A,l, Kastrup, ex København F.
5684
OZ7HZ
Carl
Larsen,
Vordingborgvej
305,
Næstved, lokal.
5908
OZ1XX
Frank
Høgfeldt,
Egebjerg,
Horsens,
lokal.
6110 OZ6FO Fin Olsen, Parken 10,1 tv. Fredens
borg, ex Hillerød.
6168 H. M. Nørgård, Højemarksvej 32,1 th. Odense
V ex Brabrand.
6326 OZ7DS D. Sloth-Nielsen, Løkkebakken, Årby,
Kalundborg, ex Rønne.
6338 OX3MM Leif Steenberg Larsen, Frederikshåb,
Grønland, ex Prins Christians Sund.
6504 OZ4LB L. Bjørn, Gammelgårdsvej 42,1 th. Fa
rum, ex Århus N.
6534 OZ6AI H. Asbjørn Jørgensen, Danmarksvej 26
st. Viborg, lokal.
6651 K. H. Poulsen, KFUM, Valdemarsgade 15, Kø
benhavn V, ex Klampenborg.
6663 J. Ejner Nielsen, postboks 1, Nykøbing S., ex
Grønland.
6871 OZ8AX 537412 Axelsen, TMS, Ryvangen, Kø
benhavn Ø, ex Viborg.
6949 OZ7JI Jim Andersen, Nørgård 10,1 Gimsing,
Struer, lokal.
6988 OZ20P SGe 600436 Andersen, Søværnets SGskole, Margretheholm, København K, ex Hørs
holm.
7367 Nils Gotfredsen, Saxovej 75, opg. 7 nr. 3,
Tarup, Odense, ex Rudkøbing.
7381 Erik Johannesen, Vinkelhuse 29,3 th. Kastrup,
ex Herlev.
7563
OZ3KB
Knud
Brejning,
Vestervang 1
kid.
Skanderborg, lokal.
7728 OZ6M Finn Larsen, Højbjergsvej 181, Herlev,
ex Vanløse.
7875 OZ3NU H. E. Jensen, I. M. Thieles Vej 1 a st.
København V, ex Hatting.
7911
OZ6CF
Henning
Kristensen,
Holstebrovej
6,
Herning, ex Århus C.
7996 Gregers E. Hansen, Jernbanevej 2,1 tv. Nykø
bing S, lokal.
8115 Poul V. Højklint, Motalavej 53,3 Korsør, lokal.
8116 Hans P. Poulsen, Møllehusallé 16, Frederiks
havn, lokal.
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Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.; Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.
Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, tlf. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej
15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen,
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.
OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovregade 6.
OZ7EU, Poul Stømer, Hulbergsallé 8, Søborg, tlf.
98 05 41.
OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde
102.

OZ4NO, N. Nørregaard Olsen, Kirkevej 14, Sorø, tlf.
Sorø 1676.
OZ6RL, U. J. Krarup, Carl Baggers Allé 35, Fruens
Bøge. Tlf. (09) 13 33 53.
OZ2NU, Børge Petersen, Dybbjerggaard, GI. Hasseris,
tlf. Alborg 3 53 50.
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67.
OZ2KH, Kr. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4.
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111, (aften) 7652. (Landsafdelingsleder),
Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg.
QSL-centralen:
EDRs QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup, tlf. 6 (Drej 081) 5 75 11 - Saltum.
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet
ved enhver indbetaling.
Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 17. maj 1963.

