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Årets konstruktion

Opmærksomme læsere vil måske have be
mærket, at det desværre ikke er hver måned, 
OZ bringer Månedens Konstruktion. Vi ville 
helst have sådan en konstruktion i hvert 
nummer — og i modsat fald bliver betegnel
sen jo iøvrigt noget ved siden af. Årsagen er 
naturligvis den simple, at læserne ikke er helt 
så flittige til at indsende konstruktioner til 
teknisk redaktør, som han synes, de burde 
være. Tro dog ikke, at TR er så pessimistisk, 
som overskriften herover nu måske kunne få 
en til at tro — jeg regner bestemt med, at vi 
kan bringe mere end een konstruktion om 
året. Forudsætningen herfor er naturligvis, at 
nogle af de mange OZ-hams, der har lavet, 
er ved at lave, eller skal i gang med at bygge 
et eller andet, tager sig tid til at skrive en 
smule sammen derom, så alle vi andre kan 
nyde godt af de indvundne erfaringer. At 
det sagtens kan lade sig gøre at lokke artik
lerne frem, har vi set af resultatet af den 
konkurrence, vi havde her i OZ i vinter, og 
det gode resultat indbyder faktisk til at fort
sætte efter samme linie.

Disse linier skal derfor være en opfor
dring til alle danske hams til at kappes om 
at lave Årets Konstruktion. Vi starter med 
det samme, og for at demonstrere princippet, 
lader vi denne måneds konstruktion deltage 
(uden forfatterens vidende!). Denne modtager 
er nemlig stykket sammen af byggeklodser, 
der alle mere eller mindre udførligt har væ
ret beskrevet i OZ, men månedens (eller å
rets) konstruktion behøver skam ikke nød
vendivis at omfatte nye principper eller 
kredsløb. Det er langt snarere de beskrevne

apparaters nytteværdi for flest mulige ama
tører, vi vil lægge vægt på ved bedømmelsen, 
men naturligvis ser vi helst, at den mest mo
derne (og mest effektive) teknik bringes i an
vendelse. Der bliver frit slag indenfor hele 
det store område, der går ud på at bringe 
amatørerne i stand til at kommunikere ind
byrdes på den mest hensigtsmæssige måde, 
og det eneste bånd, vi lægger på deltagernes 
udfoldelse er, at beskrevne sendere skal kun
ne dokumenteres at være TVI-sikre. Dette 
indbefatter, at amatørens egen TV-kasse er 
helt upåvirket af senderen (alle kneb i form 
af filtrering er gyldige).

Konkurrencen afsluttes, når TR har mod
taget de 11 resterende konstruktionsartikler, 
hvilket vil blive meddelt snarest herefter. 
Det skulle helst ske omkring årsskiftet — 
og det skulle helst ikke blive nødvendigt at 
ændre denne konkurrences navn til „Århun
dredets konstruktion", så det er med at fyre 
op under loddekolben og komme i gang sna
rest!

Vi har skyndt os så meget med at få denne 
opfordring frem, at vi ikke helt har sådanne 
detailler som f. eks. præmierne fastlagt. Vi 
skal prøve at finde noget virkelig godt frem 
som 1. og 2. og 3. præmie, og for at få et 
indtryk af, hvad man kunne tænke sig at 
vinde, vil vi bede deltagerne om at anføre 
nogle forslag i følgebrevet til artiklerne. Det 
kunne da være, at vi så ligefrem kunne lade 
præmierne være noget, vinderen netop har 
mest brug for (ingen sommerhuse, KWM-2’er 
eller lignende, pse!).

OZ7AQ
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Vi snakker krystalfilter

Af OZ7T.

Det kan måske for nogle synes temmelig 
ensidigt, når vi i dette nummer bruger for
holdsvis megen plads til et emne, der har 
været behandlet masser af gange i tidligere 
OZ’er.

Det er imidlertid vort indtryk, at der er et 
stort behov for bedre modtagere hos OZ 
amatørerne, og et af de punkter, hvor en for
bedring lettest lader sig indføre og har størst 
virkning, er netop MF-for stærkerens selekti
vitet.

Skal den almindelige amatørs modtager 
forbedres, må omkostningerne være af en så
dan størrelse, at alle kan være med. Vejen 
går da over et hjemmelavet filter med sur
pluskrystaller. Disse krystaller er vitterligt 
ganske utroligt billige. Spørgsmålet om, hvor
vidt der skal anvendes en høj MF (2—9 MHz) 
eller en MF omkring 450 kHz afhænger af 
den enkeltes muligheder og tekniske dygtig
hed. Afgørende er naturligvis også, om man 
ønsker at bygge en helt ny modtager eller 
blot vil slippe så nemt fra det som muligt og 
derfor vil ændre en forhåndenværende mod
tager.

Alt taget i betragtning må den simpleste 
løsning vist siges at være et filter med de 
såkaldte FT-241 A krystaller på omkring 450 
kHz (se frekvenslisten side 178 i dette num
mer). Disse krystaller behøver ikke at ætses 
eller på anden måde bearbejdes, men kan 
bruges som de er, blot efter kontrol og evt. 
sortering. Øvrige dele, der skal bruges, er 
ganske almindelige standardkomponenter, og 
trimningen af det færdige filter kræver et 
absolut minimum af måleinstrumenter.

Filtre med FT-241 A krystaller er ikke 
noget nyt. OZ7T beskrev allerede i december 
1954 et sådant filter her i OZ, og der har 
været mange beskrivelser siden, men de ny
tilkomne medlemmer skal også have en 
chance. Vi giver ordet til OZ7T:

For nylig tog jeg mig endelig sammen til 
at indbygge et ordentligt krystalfilter i min 
gamle G. E. C. modtager. Til dette havde jeg 
4 krystaller af FT-241 A typen, 2 på kanal 49 
og 2 på kanal 50. Med disse krystaller ligger 
frekvensen på 1/54 af den påstemplede fre
kvens. Kanal 49 er mærket med 24,9 MHz, 
kanal 50 med 25,0 MHz. Udregningen giver 
frekvenserne 461,11 og 462,96 kHz, og da

modtagerens mellemfrekvens lå på 455 kHz, 
måtte frekvenserne passe ganske godt —■ en 
flytning af mellemfrekvensen på ca. 7 kHz 
måtte sikkert let kunne udføres.

Resultatet blev vældig godt, og jeg skal i 
det følgende fortælle, hvorledes gamle dele 
indgik i det nye filter, og hvorledes filteret 
kom til at virke.

Diagrammet fig. 1 viser den oprindelige 
kobling af modtagerens krystalfilter:

455 kHz 1. MF

Fig. 1. G. E. C. modtagerens oprindelige krystalfilter

Dette filter var lavet på helt ordinær måde: 
med eet krystal (af fin kvalitet!), en fasekon
densator i differentialudførelse og afslutning 
med en afstemt kreds, hvis „Q“ kan ændres 
med tre stillinger af selektivitetskontrollen, 
hvormed de tre på diagrammet viste mod
stande indskydes i serie med spolen. Jo mere 
modstand, des lavere „Q“ og des højere selek
tivitet.

Til telefoni var filteret nærmest ubruge
ligt — alt for smalt! Til CW kunne det nok 
gå an, men det var for „spidst“ i selektiveste 
stilling, så tegnene løb sammen — det „rin
gede". Og hvad værre var: uden for reso
nansfrekvensen var dæmpningen ikke stor 
nok, så kraftige nabosignaler blev ikke ude
lukket.

Fig. 2 viser det ombyggede filter:

kanal 49 kanal 49

Fig. 2. Det nye krystalfilter.
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Bevar mig vel, sikken en forskel! Men lad 
mig først snakke lidt om ombygningen:

MF-transformeren T1 fandtes i rodeskuf
fen — en gammel fyr, lavet af Torotor for 
mange år tilbage. Stor og klodset, men den, 
som sad i modtageren, var såmænd ligeså 
stor, og „Q“ er skam højt i de gamle trans
formere! Den måtte opereres lidt: sekundæ
rens afstemning på 200 pF keramisk måtte 
udskiftes med to nye på 400 pF hver, så der 
kunne komme elektrisk midtpunkt på sekun
dæren. Men der er godt med plads i de gamle 
spoledåser — de er lavet længe før sputni
kens tidsalder!

Så kommer det ene sæt krystaller, anbragt 
i en gammel oktalfatning fra rodeskuffen, 
jeg ofrede ingen skærmdåse over dem, da 
modtagerens opbygning var sådan, at der 
ikke kunne blive videre kapacitiv kobling 
henover krystallerne. Det er en ting, man 
skal passe på med krystalfiltre, men her be
høvedes ingen anstrengelser.

Nu begyndte det at knibe med pladsen i 
modtageren til transformer T2 og- det andet 
sæt krystaller. Men de moderne komponenter 
er heldigvis mindre end fortidens: Prahn’s 
type B 447/2 fylder 20X20 mm i fladen og

dB

Fig. 4. og det bedste resultat af trimningen.

50 mm i højden. Den kunne manøvreres på 
plads, men måtte også opereres: over sekun
dæren sad 100 pF, som jeg fjernede. Inde i 
bægeret kunne jeg ikke få plads til to 220 pF 
kondensatorer, men de kunne sættes udven
digt, og det gjorde jeg da.

Der var lige akkurat plads til en oktalfat
ning til at bære de sidste to krystaller. Det 
gav lidt besværligt mekanisk arbejde, men 
det gik! Filteret afsluttes med en 15 kohm 
modstand, hvorigennem AVC til næste MF- 
rør føres. Jeg gættede på, at jeg kunne und
være „fasekondensator“ over eet eller begge 
af krystallerne på kanal 50. Det var måske 
et tilfælde, at det kom til at passe. Lidt 
ekstra kapacitet over de højfrekvente kry
staller i et brofilter frembringer to „nulpunk
ter", eet på hver side af gennemgangsområ
det. Herved får filteret de meget ønskede 
stejle flanker. Det fik jeg gratis. Er man ikke 
så heldig som jeg, prøver man med „rotte
haler" — to stykker sammensnoet tråd, læng
de ½ til 1 cm. Det giver 1—2 pF, som altså 
skal lægges parallelt over de højfrekvente 
krystaller. Trimningen er virkelig spænden
de, og man skal ikke lade sig nøje med det 
første, det bedste, resultat. Fig. 3 viser det 
første og fig. 4 det bedste resultat.
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Tabel over krystalfrekvens
FT 241 - Krystaller 

Kanal - Nr. 0-79 og 270-375 

370 kHz • 520 kHz

Krystal
frekvens Kanal -Nr.

Krystal
frekvens Kanal -Nr.

Krystal
frekvens Kanal -Nr.

Krystal
frekvens Kanal -Nr.

Krystal
frekvens Kanal-Nr.

Krystal
frekvens Kanal-Nr.

370,370 0 397,222 286 420,833 303 446,296 41 470,370 54 495,833 357

372,222 1 398,148 15 422,222 28 304 447,222 322 470,833 339 496,296 68

374,074 2 398,611 287 423,611 305 448, 148 42 472,222 55 340 497,222 358

375,000 270 400, 000 16 288 424,074 29 448,611 323 473,611 341 498,148 69

375,962 3 401,388 2c9 425,000 306 450,000 43 324 474, 074 56 498, 6 ' 1 359

376,388 271 401,852 17 425,926 30 451,388 325 473,000 342 500,000 70 360

377,777 272 402,777 290 426, 388 307 451,852 44 475,926 57 501,388 361

379,166 273 403, 704 18 427,777 31 308 452,777 326 476,388 343 501,852 71

379,630 5 404. 166 291 429,166 309 453,704 45 477,777 58 344 502,777 362

380,555 274 405,555 19 292 429,630 32 454, 166 327 479,166 345 503,704 72

311,481 6 406,944 293 430,555 310 455, 555 46 328 479,630 59 504,166 363

381,S44 275 407,407 20 431, 481 33 456,944 329 480, 555 346 505,555 73 364

383, 333 7 276 408, 333 294 431.944 311 457,407 47 481,481 60 506,944 365

384,722 277 409, 259 21 433,333 34 312 458,333 330 481,944 347 507,407 74

385,185 8 409,722 295 434,722 313 459,259 48 483,333 61 348 508,333 366

386,111 278 411,111 22 296 435,185 3S 459,722 331 484,722 349 509,259 75

387,037 9 412, 500 297 436,111 314 461,111 49 332 485,185 62 509,722 367

387, 500 279 412,963 23 437,037 36 462, 500 333 486, 111 350 511,111 76 368

388,888 10 280 413, 888 298 487,500 315 462,963 50 487,037 63 512,500 369

390,277 281 414,815 24 438,888 37 316 463, 388 334 487, 500 351 512,963 77

390,741 11 415, 277 299 440,277 317 464, 815 51 - 488,888 64 352 513, 888 370

391,666 282 416, 666 25 300 440,741 38 465,277 335 490,277 353 514, 815 78
392,593 12 418,055 301 441,666 318 466,666 52 336 490,741 65 515,277 371

393,055 283 418,519 26 442,593 39 468,055 337 491,666 354 516,666 79 372

394, 444 13 284 419,444 302 443, 055 319 468,519 53 492,593 66 518,055 373

395, 833 285 420, 370 27 444, 444 40 320 469,444 338 493,055 355 519,444 374

396,292 14 445,833 321 494, 444 67 356 520,833 375

I fig. 3 fik jeg ganske vist den fladeste 
„top“, men flankerne i fig. 4 er betydeligt 
stejlere, og et filters vigtigste opgave er jo at 
bortskære alle uønskede signaler.

Ved trimningen gælder følgende: afstem
ningen af sekundærsiderne af transformerne 
er yderst kritisk. Den rette afstemning fjer
ner det dybe „hul“, som ellers kommer midt 
imellem de to krystallers frekvenser. Når af
stemningen er korrekt, kan man opnå næsten 
konstant forstærkning over et ganske bredt 
område. Den rette afstemning af primærsiden 
giver den maksimale forstærkning af filteret 
og sikrer således, at „toppen" bliver så vand
ret som muligt. Disse er grove regler, og man 
skal gøre mange forsøg, før man når frem til 
det bedst mulige resultat. Det er sandsynligt, 
at lidt „staggertuning" — de to filtersektio- 
ner afstemmes lidt skævt i forhold til hinan
den — giver det bedste samlede resultat.

Det var en ringe sag at omtrimme modta
geren til den nye MF på 462,3 kHz. Frekvens
skalaen kom til at passe ligeså godt som før, 
og der var rigelige reserver på trimmekon
densatorer og jernkernejustering, så god spo
ring kunne let opnås.

Hvordan virker nu et sådant krystalfilter?

På fig. 3 har jeg punkteret indtegnet selek
tivitetskurven for G. E. C. modtageren i mest 
selektiv stilling uden krystalfilter. Her virker 
6 afstemte kredse med ganske højt „Q“. Det 
er et temmelig godt filter! Men krystalfilte
ret! Det er sandelig umagen værd. Prøv at 
sætte BFO’en lige lidt ud over kanten af fil
terets gennemgangsområde og drej henover 
båndet. (NB: HF-regulering neddrejet, såle
des at ingen signaler kan „trække" AVC’en!) 
Hver bærebølge, som drejes ind, fløjter såle
des: WXJIIT —- WUIIT, og før lød det således: 
TJIUW—WUIJT — TJIUW—WUIJT, når 
man drejer henover to bærebølger tæt ved 
siden af hinanden.

Signalerne optager nu mindre end det hal
ve på skalaen — hvis de ellers er rene og 
pæne. MEN: modtageren er faktisk blevet en 
ESB-modtager nu. Båndbredden er nu kun 
ca. 2600 Hz, og man må bruge BFO’en, hvis 
man hører på fone-signaler. Det havde jeg 
gerne ønsket, derfor hele denne ombygning.

Til de amatører, som ønsker at modtage på 
„gammeldaws": lad være med at kopiere fil
teret med krystaller på nabokanaler! Men 
gerne med en kanajafstand på to — det kan 
blive et meget fint filter, men trimningen er 
nok en smule vanskeligere. *

178



Vi bygger et krystalfilter
Af OZ7AQ.

Krystallerne.
Der er lavet i millionvis af FT-241 krystal

ler under 2. verdenskrig til brug i det ameri
kanske tanksæt SCR 508, en FM-transceiver, 
der arbejdede på frekvenser mellem 20,0 og 
38,9 MHz med 100 kHz kanalafstand. Fre
kvensmodulationen blev udført direkte på 
krystaloscillatoren; hvorfor det var nødven
digt at multiplicere frekvensen temmelig 
mange gange bagefter for at få det nødven
dige frekvenssving. Der findes to serier:

1) i sorte holdere med tocifrede kanalnumre 
(0—79). Nummeret er de to sidste betydende 
cifre i sendefrekvensen, således svarer chan- 
nel 64 til 26,4 MHz. Krystalfrekvensen er 1/54 
heraf, i eksemplet således 488,889 kHz. Fre
kvensafstanden mellem krystaller til to na
bokanaler er således 100 kHz/54 = 1851 Hz.

2) i brune holdere med trecifrede kanal- 
numre (270—389). Nummeret er sendefre
kvensens tre første cifre, channel 381 svarer 
altså til 38,1 MHz. Krystalfrekvensen er 1/72 
heraf, i eksemplet således 529,166 kHz, og 
frekvensafstanden mellem to nabokrystaller 
er 1389 Hz.

Krystallerne ligger ikke helt nøjagtigt på 
de i tabellen angivne frekvenser, og to kry
staller med samme kanalangivelse kan sag
tens afvige flere hundrede Hz indbyrdes.

Krystallerne er sikkert ikke altid blevet 
behandlet ligeså varsomt, som amatøren uvil
kårligt vil gøre, når han har købt dem. De 
er heller ikke altid blevet opbevaret rigtigt, 
så der vil sandsynligvis være en vis procent
del, der ikke dur, eller som er sløje. Selvom 
der af og til kan hjælpes herpå, er det dog 
klogt at anskaffe flere krystaller, end man 
regner med at bruge. Selvom man skulle 
være nødt til at købe 10 stk. for at få til et 
fire- eller seks-krystalfilter, bliver de sam
lede udgifter dog kun en brøkdel af prisen 
for et kommercielt filter af samme kvalitet.

Kontrol af krystallerne.
Det første, man bør gøre, når man har fået 

krystallerne hjem, er at kontrollere, om de 
dur. En oscillator, der dækker krystalfre
kvensen, og som har en rimelig finafstem
ning, samt en simpel opstilling som vist på 
fig. 1 er alt, hvad der behøves. Er oscillator
signalet kraftigt og/eller indikatoren følsom, 
får man et lille udslag på meteret uanset 
oscillatorens indstilling, idet der overføres

signal via holderens og krystallets kapacitet. 
Varieres frekvensen nedefra mod krystalfre
kvensen, stiger udslaget pludselig kraftigt for 
derefter helt at falde til nul. Forøges frekven
sen yderligere, kommer det lille bundudslag 
tilbage og ændrer sig næsten ikke. Det stør
ste udslag fås ved krystallets serieresonans, 
det laveste ved parallelresonansen, idet kry
stallet virker henholdsvis som en meget lav 
modstand og en næsten uendelig stor mod
stand.

Fig. 1.

Det største meterudslag, det vi får ved se
rieresonans, er et mål for krystallets aktivitet 
eller godhed. Har vi flere krystaller at vælge 
imellem, tager vi dem med størst aktivitet. 
Det er en stor fordel, at begge krystaller i et 
par har samme aktivitet, idet filterkurven da 
er lettest at få flad i toppen. Det gør ikke så 
meget, om krystallerne i én ikke har samme 
aktivitet som i en anden.

Vil vi nøjes med et filter med een sektion, 
altså eet krystalpar, er kontrollen nu over
stået. Der er faktisk ingen grund til at be
kymre sig om krystallernes virkelige fre
kvenser. Blot de er valgt efter tabellen udfra 
den båndbredde, man ønsker, vil man få et 
tilfredsstillende filter, for det er i praksis 
ligegyldigt, om filteret er et par hundrede 
Hz bredere eller smallere.

Hvis vi vil lave et fire- eller seks-krystal
filter, bør frekvensafstanden mellem de lav
frekvente og de højfrekvente krystaller ind
byrdes ikke være for stor. Det er ingen kata
strofe, hvis afvigelsen er 2—300 Hz, men fil
terkurven vil så ikke blive helt så „firkan
tet", som den kunne blive. Kurven vil runde 
mere på det øverste stykke, men længere ude 
vil der ingen forskel blive. Flankestejlheden 
påvirkes ikke af disse frekvensunøjagtighe- 
der, og den er trods alt det vigtigste.

Har vi flere krystaller, end vi skal bruge 
til filteret, udvælger vi dem, der ligger tæt
test i frekvens. 80 m-modtageren kan bruges 
hertil. Testoscillatoren stilles nøjagtigt til 
maksimum udslag på indikatoren med de for
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Fig. 2. MF-forstærker med to krystalfiltersektioner. 
Filtrenes korrekte funktion afhænger meget af 

afslutningen

skellige krystaller isat, og der lyttes på en 
at oscillatorens harmoniske. Det skulle nu 
være en let sag at udvælge de krystaller, der 
giver samme, eller omtrent samme beattone. 
Pas dog på, at to krystaller ikke giver sam
me beattone på hver sin side af nulstød!

Filtrets opbygning.
Den normale opbygning af en filtersektion 

ses på fig. 2. Opstillingen kaldes et halvt bro
filter. Ved kontrolmålingen af vore krystal
ler har vi set, at der kun „sker“ noget i et 
ganske snævert frekvensområde. Udenfor 
dette virker krystallerne blot som kondensa
torer på omkring 5 pF (for FT-241, andre ty
per har højere kapacitet, FT-243 omkring 
15 pF). Hvis disse „kondensatorer" er lige 
store, og hvis MF-båndfilterets sekundær
halvdele giver lige store spændinger i mod
fase, er der balance i broen, og der slipper 
intet igennem. Lidt under det mest lavfre
kvente krystals serieresonans begynder dette 
krystals impedans at falde, og balancen for
styrres. Der kommer signal igennem. Ved 
frekvenser højere end den laveste seriereso
nans, men under det andet krystals parallel
resonans vil balancen være ødelagt for atter 
at indtræde, når frekvensen overskrider den
ne højeste parallelresonans. Her optræder 
begge krystaller jo igen som kondensatorer, 
der er lige store.

Det viser sig nu, at hvis det lavfrekvente 
krystals parallelresonans falder lige oveni 
det højfrekvente krystals serieresonans, og 
hvis filteret er rigtigt afsluttet (belastet), vil 
vi få næsten samme udgangsspænding over 
hele gennemgangsområdet.

Krystallets serieresonansfrekvens kan vi 
ikke flytte, men parallelresonansen kan flyt
tes nærmere serieresonansen ved at belaste

krystallet med en kapacitet og længere bort 
ved belastning med en selvinduktion. Selvom 
de to krystaller i broen ikke fra fødslen „pas
ser sammen" således, at det enes parallelre
sonans netop falder oveni det andets serie
resonans, lader det sig altså alligevel gøre at 
få opfyldt denne betingelse. Det sker ganske 
automatisk ved hjælp af de tilkoblede kredse, 
når vi trimmer filteret til bedste gennem
gangskurve. Belastningen (afslutningen) er 
vi mere direkte herre over, den klarer vi ved 
hjælp af en passende høj ohmsmodstand.

Da bygning af krystalfiltre er balance
kunst i højeste klasse, gælder det om, at den 
mekaniske opbygning bliver så symmetrisk 
som mulig, og at filtrets ind- og udgang på 
ingen måde kan „se hinanden". Bedst er det 
at bygge MF-forstærkeren som en lang 
„strip" (se OZ5NU’s artikel om „det lange 
chassis" i jan. OZ 62).

Anvendes kun en enkelt sektion, skal den
ne anbringes umiddelbart efter modtagerens 
blandingstrin. To sektioner fordeles bedst på 
to trin med rør eller transistorer imellem. En 
tredie sektion kan anbringes i forlængelse af 
første sektion.

Første sektion skal sidde så langt fremme 
i modtageren som muligt. Det gælder altid 
om at få indført den væsentligste del af selek
tiviteten på et så tidligt trin som overhovedet 
muligt. Her er signalspændingerne lavest, og 
faren for overstyring af kraftige signaler 
udenfor MF-gennemgangsområdet med føl
gende krydsmodulation bliver herved mindst. 
Een filtersektion er normalt nok til at klare 
dette, og 2. sektion anbringes med fordel se
nere i modtageren, dels fordi man da får 
skåret sus fra 1. MF-trin bort, dels og ikke 
mindst fordi trimningen herved lettes kolos
salt. To sektioner med gode FT-241 krystal-
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Fig. 3.
Gennemgangskurven for 
sektion nr. 2 i fig. 2, op
taget med målesender til
sluttet 1. MF-rørs gitter.

ler skulle normalt væ
re tilstrækkeligt til at 
tilfredsstille de fleste 
krav.

Valg af båndbredde.
Det er ikke særlig 

let at lave variabel 
båndbredde med de 
her beskrevne filtre, 
og dette vil sikkert af 
nogle blive anført som 
indvending. Hertil er 
at sige, at med en 
båndbredde på 2—3 
kHz klares al modtag
ning af fone, uden at 
man et eneste øjeblik 
savner at kunne varie
re båndbredden —
— også er man fri for 
den betjeningsknap.
AM modtages uden no
gen form for besvær, 
idet man indstiller så
ledes, at bærebølgen 
lige netop kommer 
med indenfor gennem
gangsområdet. Afstem
mes således, at bære
bølgen ligger midt i 
gennemgangsområdet, 
fås afskæring af dis
kanten, men drejes 
lidt ud til en af siderne, lyder stationen helt 
naturligt. Det hele går faktisk af sig selv, 
man afstemmer blot til bedste læselighed. 
ESB modtages med BFO-frekvensen indstil
let ca. ½ kHz udenfor gennemgangsområdet.

Der er således ingen som helst grund til at 
ønske sig større båndbredde end 2—3 kHz, 
men nok mindre til modtagning af CW. Her 
ville det være rart at kunne skifte til et an
det filter, ca. 500 Hz bredt. Man kommer dog 
i praksis endog meget langt med det brede 
filter også til CW, fordi man opnår „single- 
signal" effekt, d. v. s. at signalerne kun høres 
på den ene side af nulstød. Det er derfor også 
muligt at supplere krystalfiltret med et LF- 
filter efter detektoren, hvilket ikke volder 
større vanskeligheder at lave.

Det kan derfor trygt anbefales den amatør, 
begynder eller viderekommen, der står over
for at skulle bygge sit første krystalfilter, at 
gå i gang med det her beskrevne tosektions 
filter med 2,5 kHz båndbredde.

Trimningen.
Det er nok dette punkt, der skræmmer be

gyndere såvel som de mere viderekomne 
amatører, der første gang skal igang med et 
krystalfilter. For hvor får man dog målesen
der, wobler, rørvoltmeter og oscillograf med 
logaritmisk forstærker fra?

Glem alt det med de dyre instrumenter! 
Det er faktisk ikke nødvendigt at råde over 
andre instrumenter end dem, vi allerede har 
brugt til kontrollen med krystallerne!

Vi skal have en oscillator, der er stabil, og
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Formfaktor 2,24

Fig. 4. Kurven for begge filter sektioner efter hin
anden. Formfaktoren er båndbredde ved 60 dB divi

deret med båndbredde ved 6 dB dæmpning.

som er forsynet med et mikrodrev, således at 
filterets gennemgangsområde i hvert fald er 
båndspredt så meget som svarende til en halv 
omdrejning på finindstillingsknappen. Fre
kvenskalibrering har vi ikke brug for, men 
dét er rart at have en eller anden form for 
gradskala. Ved trimning af mit eget krystal
filter har jeg brugt en resonansindikator 
(efter samme princip som „Månedens kon
struktion" i februar OZ 63), forsynet med en 
god, gammeldags LK-knap. Vi skal have mu
lighed for at dosere koblingen til MF-for- 
stærkeren rigtigt, og det kan vi gøre ved 
hjælp af modstande og små kondensatorer 
(sammensnoede ledningsstumper). Vi skal 
nemlig kunne tilføre så meget signal, at et 
følsomt instrument indsat i detektordiodens 
afledningsmodstand giver et rimeligt udslag, 
men ikke så meget, at MF-forstærkeren bli
ver overstyret. Det er faktisk her, det eneste 
vanskelige i processen ligger, for hvis et rør 
i kæden overstyres, bliver filterkurven affla- 
det. Man kan da let forledes til at tro, at 
man har lavet et mægtig godt filter, men 
man skal nok senere få noget andet at vide!

Fig. 5. „Nærbillede af fig. 4.

Først trimmer vi MF-forstærkerens sidste 
del, fra og med den sidste filtersektion, se 
fig. 3. AVC’en skal være koblet fra, og signa
let fra trimmeoscillatoren tilføres gitteret på 
MF-røret foran sidste filtersektion. Vi ved 
fra tidligere, hvor oscillatorens afstemnings
knap skal stå, for at frekvensen falder midt 
imellem de to krystallers serieresonans, og 
her stiller vi den så. Hvis der nu kommer 
udslag på indikatoren, trimmes alle kredsene 
nu til maksimalt udslag. Når vi herefter lang
somt drejer oscillatoren igennem frekvens
området, vil vi efter al sandsynlighed bemær
ke to toppe på gennemgangskurven, d. v. s. 
to steder, hvor meteret slår kraftigt ud. Midt 
mellem falder udslaget temmelig meget. Os

cillatoren indstilles nu midt mellem de to 
toppe, og alle kredse fintrimmes til maksi
malt udslag. Hvis afslutningsmodstanden er 
rigtigt valgt, vil „hullet" mellem toppene nu 
være forsvundet, men det er ikke sikkert, at 
de to toppe er lige høje. Det bliver de kun, 
hvis krystallerne passer helt sammen, og hvis 
alle kredsene er helt korrekt afstemt. Vi kor
rigerer herfor ved at forstemme afslutnings
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kredsen meget forsigtigt, mens vi drejer os- 
cillatorafstemningen frem og tilbage over de 
to toppe. Når disse er lige høje, røres kred
sene ikke mere. Er dykket mellem toppene 
nu rigelig stort, korrigeres afslutningsmod
standen.

BEMÆRK: Båndfilterkredsene foran kry
stallerne skal afstemmes til filterets midt
frekvens og røres herefter ikke mere.

Korrektion af filterkurven foregår udeluk
kende ved afstemning af afslutningskredsen 
og ændring af dennes dæmpemodstand.

bliver kurven flad på toppen (c). En skævhed 
som (d) kan skyldes usymmetri eller lidt for
kert afstemning af båndfilterkredsene foran 
krystallerne. Mindre skævheder korrigeres 
lettest ved hjælp af afslutningskredsen.

Når man er nået så vidt som antydet på 
fig. 6. (c), hvor dykket er under 1 dB (10% af 
udslaget på mikroamperemeteret), kan man 
stoppe og gå videre med filtersektionen foran. 
Nu har man fået fornemmelsen af, hvordan 
det skal gøres, og første sektion kan ret let 
bringes på plads. Da man nu ved, at 2. sek-

Fig. 6. a fås, når afslutningsimpedan- 
sen er for lav, hvilket ofte er tilfældet, 
når der bruges en alm. MF-transfor
mer. b fås med for stor afslutnings
impedans (uden dæmpemodstanden). 
Afslutnings-kredsen skal have højt Q 
og lille C, stort L.

Filterkurver.
Der er normalt ingen grund til at optegne 

nogen nøjagtig kurve for filteret, og man be
høver derfor ingen frekvenskalibrering af 
trimmeoscillatoren. Hvis krystallerne er 
valgt rigtigt, vil filterets båndbredde automa
tisk blive passende. Krystaller for nabokana-

tion er i orden, går det let med at trimme 
1. sektion således, at det samlede resultat bli
ver som på fig. 3.

Det er sådan set det hele. Man har nu et 
filter, der er lige så godt som f. eks. et Col
lins mekanisk filter, men til en helt anden 
pris end et hvilket som helst tilsvarende 
kommercielt.

Fig. 7. Selv den „skrævende“ kurve a 
vil være en kolossal forbedring i en af 
de alt for mange, alt for uselektive 
amatørmodtagere.

ler i den tocifrede serie (frekvensafstand 1,8 
kHz) giver en båndbredde på ca. 2,5 kHz, 
hvilket er det rigtige til en amatørmodtager.

Fig. 6. viser, hvad man kan forvente at få 
af kurver på vejen mod målet. Er afslutnings
modstanden R for lille, får man det frygtede 
dyk i gennemgangsområdet (a). Er R derimod 
alt for stor, får vi een spids i stedet (b). Kur
ven minder her om den, man får med en 
enkelt høj-Q kreds, dog med små hak på 
flankerne, der hvor krystallerne har reso
nans. Med den rigtige afslutningsmodstand

Nede ad flankerne.
Vi har hidtil kun interesseret os for filter

kurvens top, som jo kan ordnes med meget 
simple midler. Noget sværere er det at kon
trollere, hvad der sker „nede ad flankerne". 
Fig. 7 viser, hvad man her kan komme ud 
for. Hvis broen udenfor gennemgangsområ
det et eller andet sted tilfældigvis er i helt 
nøjagtig balance, vil dæmpningen på denne 
frekvens blive meget stor. Det afhænger af 
krystallernes parallelkapacitet, og der vil i 
givet fald være to nulpunkter, et på hver side
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af gennemgangsområdet og nogenlunde sym
metrisk om dette. Er det lavfrekvente kry
stals kapacitet en anelse større end det høj
frekventes, er der ingen nulpunkter, eller 
rettere: de ligger uendelig langt ude. Er ka
paciteten over det højfrekvente krystal 
størst, kommer nulpunkterne tættere ved. 
Samtidig kommer kurven op udenfor nul
punkterne, hvilket let kan blive til ulempe. 
Normalt vil man tilstræbe at lægge nulpunk
terne sådan, at dæmpningen udenfor bliver 
40—50 dB for een sektion, men så tæt på, at 
der opnås en kendelig forbedring af flanke
stejlheden. Hvis filterkurven ikke af sig selv 
bliver nogenlunde som ønsket (det er meget 
ofte tilfældet), må man hjælpe lidt til med 
ganske små kondensatorer over krystallerne. 
Husk reglen: ekstra kapacitet over det lavfre
kvente krystal flytter nulpunkterne udad, 
ekstra kapacitet over det højfrekvente kry
stal flytter nulpunkterne indad.

Med et fornuftigt opbygget to-sektions fil
ter vil man dårligt kunne undgå et tilfreds
stillende resultat, selv uden at tage særligt 
hensyn til dette forhold. Det er jo iøvrigt et 
punkt, der kan tages op senere, når man me
ner sig bedre rustet. Begynderen vil normalt 
kunne nøjes med at koncentrere sig om at få 
toppen pæn.

En MF-forstærker med rør.
I min egen modtager ser MF-forstærkeren 

ud som på fig. 2. Krystallerne, fire ialt, er 
kanal 49 og 50. De anvendte rør er af typen 
6BA6, der er en særdeles velegnet type til 
dette formål. MF-båndfiltrene stammer fra 
en ophugget BC654-A. Disse båndfiltre er 
forynet med jernkerner anbragt på gevind
stykker af messing, således at de efter trim
ning kan låses effektivt med kontramøtrik
ker, hvilket sikrer, at justeringen holder, også 
når modtageren vendes på hovedet. Dette er 
ikke altid tilfældet med de normale båndfiltre 
af radiokvalitet. Endvidere er afstemnings- 
kondensatorerne større end sædvanligt, 270 
pF, hvilket giver en lavere kredsimpedans. 
Herved bliver den opnåelige forstærkning 
ganske vist lavere, men til gengæld er for
stærkeren bom stabil.

Afslutningskredsene for filtersektionerne 
består af en Prahn minichoke på 2,5 mH og 
en trimmer (Philips rørtrimmere er fortræf
felige til dette brug). Dæmpemodstandene er 
Vitrohm halvwatt type SBT på 62 kohm. Den 
nøjagtige værdi af modstanden må findes ved 
forsøg i hvert enkelt tilfælde, men vil næppe 
afvige meget fra 70 kohm. Kredse og mod
stande er anbragt sammen med de fleste an

dre komponenter på en montageliste på chas
sisets bagflange, altså uskærmet.

Filterets dæmpning i gennemgangsområdet 
andrager i denne opstilling ca. 15 dB pr. sek
tion. MF-rørenes forstærkning er ca. 48 dB 
pr. stk., således at forstærkeren ialt giver 66 
dB fra blandingsrørets anode til anoden på 
sidste MF-rør. I de fleste modtagere med 450 
kHz MF er eet trins MF-forstærkning for 
lidt og to for meget. De 30 dB, der tabes i 
krystalfiltrene, betyder, at forstærkningen 
nu bliver passende med to trin.

Sekundærkredsen på de to båndfiltre, der 
føder krystallerne, skal have midtpunktsud
tag, og dette laves bedst og lettest ved at er
statte afstemningskondensatoren med to se
rieforbundne af dobbelt størrelse. Der blev 
anvendt Philips keramiske rørkondensatorer 
på 470 pF. Kondensatorerne skal være ens 
indenfor 1 %, og der blev derfor anskaffet 
10 stk. til udmåling. Det viste sig, at alle 10 
lå på 490 pF ± 1 %!

Fig. 3 viser filterkurven for sidste sektion 
alene (målt ved detektoren). De to nulpunkter 
er opnået uden ekstra kapacitet over kry
stallerne. Fig. 4 er kurven for begge sektio
ner i serie, og fig. 5 er et „nærbillede" af 
toppen af denne. Det ses, at „ripplen" kun er 
ca. 1 dB. Det er muligt, at kurven kan gøres 
endnu fladere, men jeg stoppede her, da dette 
resultat er rigelig godt nok.

RETTELSE
Der er en forglemmelse i el-bug-konsruktionen 

side 142 i maj nummeret af OZ, som mange amatø
rer sikkert vil mangle, nemlig styklisten. Denne 
skulle være på diagrammet, som jeg indsendte. Des
uden mangler den øverste modstand på diagrammet 
(R3) sin benævnelse, samt den pil som kendetegner, 
at det er et potmeter. Jeg håber, at der vil komme 
en rettelse, da konstruktionen ellers ikke vil være 
til megen gavn for nybegynderen.

Stykliste.
V1 og V2 ECC81 eller lign.
V3 6AS7, se tekst.
T1 220—250 V/ca. 50 mA, 6,3 V/3,5 A.
CR1 250 V/ca. 50 mA.
R1—2 Tandempotmeter, 1 Mohm lineær.
R3 Potmeter 2 Mohm lineær.
R4—5—6—9 22 kohm ½ W.
R7—8 1 Mohm ½ W.
R10 2,2 kohm, 5 W.
Cl—2 0,25 μF.
C3—4—7 5 nF.
C5—6 16+16μF/320 V.

O. Bundgård, Box 11, Skrydstrup pr Vojens.

Teknisk brevkasse
Vi beklager meget, at brevkassen af tekniske 

grunde har måttet udgå i dette nummer. Indsendte 
spørgsmål vil komme i julinummeret. Nye spørgs
mål sendes til: OZ6NF, Tingskrivervej 14, 4., Kø
benhavn NV.
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Før man begynder at bygge en modtager, 
ligger mange overvejelser bag, idet det sik
kert er bekendt, at en sådan fyr kan laves på 
mange måder, hvad OZ’s læsere da også vil 
vide gennem de mange artikler og diskussio
ner, der har været. I de seneste år har valget 
i det store og hele vel stået mellem modtagere 
med lav MF (i 450 kHz-området) og modta
gere med MF fra 2 MHz til 9 MHz. Grunden 
hertil er de billige surpluskrystallers frem
komst. De sidstnævnte modtageres fordel er, 
at de kan laves som enkeltsupere, medens 
førstnævnte ubetinget skulle udføres som 
dobbeltsupere for at få en god spejlselektivi
tet. Endvidere er modtagere med høj MF 
mindre følsomme overfor krydsmodulation, 
så det ser altså ud til, at denne type må fore
trækkes. Alligevel har undertegnede anvendt 
lav MF og dobbeltkonvertering, idet man ikke 
skal gøre krydsmodulationsspøgelset større, 
end det er, og fordi trimning af en lav MF 
ikke stiller så store krav til måleudstyret. 
Endvidere tror jeg, at signaler udenfor det 
egentlige båndpas (spurious) er meget min
dre ved lav MF end ved MF omkring 9 MHz; 
dette dog være sagt, uden at jeg har prøvet at 
lave en modtager med MF i dette område. I 
det hele taget må alt det fremsatte og påstå
ede kun tages som en amatørs erfaringer, dog 
ikke litteraturhenvisningerne, hvor der jo er 
solide navne bag. Hvis OZ7T ser overskriften 
til denne artikel, vil han uden tvivl stoppe 
op for at se, hvordan undertegnede har kla
Modtageren set forfra:

De forskellige knapper er be
gyndende i øverste række fra 
venstre: Afstemning harmonisk 
forstærker. 2. række: Potm, for 
støjbegrænser, potm. Q-multi- 
plier, potm. S-meter, HF-regule- 
ring. Nederste række: Afstem
ning forkreds, omskifter til HF- 
kredse, afstemning mellemkreds, 
afstemning Q-multiplier, AGC- 
omskifter, AM-CW-omskifter,
BFO-afstemning, LF-regulering.
Kontakten til højre for kalde- 
signalet er netafbryder. Den sto
re knap i midten er afstemning 
for grundmodtageren, og under 
den tilslutning for hovedtelefo-

Kortbølgemodtager - 
2 MHz til 30 MHz

Af OZ7XM, Kristian Pedersen.*)

ret denne affære, så derfor skal jeg med det 
samme oplyse om, at jeg på det nærmeste 
har kopieret den af ham konstruerede „Har
monika", som var beskrevet i OZ for marts 
1953. De eneste undtagelser her er rørene og 
spoleformene.

Den i det følgende beskrevne modtager 
dækker alle frekvenser fra 2 MHz til 30 MHz 
opdelt i 19 områder, der hver er 1 MHz brede. 
Endvidere benyttes en selektiv MF-forstær- 
ker, hvori bl. a. indgår 6 filterkrystaller i 
området omkring 450 kHz, og til MF’en er kob
let en Q-multiplier, ligesom S-meter også er 
indføjet. Der benyttes AGC forstærker med 
specielt AGC-forstærkerrør, og lavfrekvens
delen indeholder bl. a. et CW-filter, der selv
følgelig kan ind- og udkobles efter behag.

HF-trinet.
Som HF-rør anvendes en moderne pentode, 

nemlig EF 89, som er velegnet her. Forkred
sen afstemmes med en dreko på 120 pF, og 
antennen tilkobles et udtag på spolen, såle
des at indgangen bliver lavimpedanset. For
bindelsen fra forkredsen til HF-røret sker 
med coaxkabel, for at der ikke skal opsamles 
falske signaler udenom kredsen. Når der an
vendes coaxkabel her, må der ubetinget an
bringes en parasitstopper i gitteret på HF- 
røret, da der ellers meget let opstår parasit
sving. Mellemkredsen er identisk med for
kredsen, når spoleudtaget undtages. Det vil 
bemærkes, at drekoen i forkredsen og dre-

*) Nyelandsvej 7, 2. th., København F.

ner.
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Spoletabel for for- og mellemkredse i HF-del.

Omskifter
stilling

Dæknings
område

MHz
L μH Spoleform Vdg.

ialt

Vdg. 
pr. kammer 
eller rille

Udtag i for
kreds fra 

kolde ende

Tråd
diameter

mm
J ernkerne

1 2 -3 63 TS 6149 60 40 10 0,2 Ja
2 3 -3,8 28 TS 6149 40 40 6 0,2 Ja
3 3,5-6 15,8 TS 6148 42 1 7 x 2 - 8 x 1 6 0 , 2 J a
4 6  - 9 7 TS 6148 25 1 4 0,5 Nej
5 9 -14 3,1 TS 6148 17 1 3 0,5 Nej
6 14 -22 1,3 TS 6148 9 1 2 0,5 Nej
7 19 -30 0,7 TS 6148 6 1 1,5 0,5 Nej

Forkredse Mellemkredse

i

sntenne-
■bøsning
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koen i mellemkredsen ikke går på samme 
aksel. Grunden hertil er, at begge kredse må 
kunne indstilles nøjagtigt til resonans, da 
denne type modtagere også kan være føl
somme overfor krydsmodulation og endvide
re, hvad der er mere alvorligt, der risikeres, 
at falske signaler på grundmodtagerens fre
kvens når helt frem til grundmodtageren, og 
dette kan være mere generende end mange 
tænker, når en modtager planlægges. I det 
hele taget betaler det sig rigeligt at gøre no
get virkeligt ud af HF-trinet, ja, jeg vil næ
sten påstå, at det er den vigtigste del af 
modtageren. Selvfølgelig må selv den mind
ste antydning af selvsving fjernes, og dette 
kan der godt gå en hel del tid med. Signal
støjforholdet forringes, hvis der er lidt selv
sving, selv om selvsvinget ikke høres som en 
hyletone. Erfaringsmæssigt ligger det sådan, 
pår en ny modtager eller anden indretning 
med HF-kredse er bygget og skal afprøves, at 
det viser sig, at der er selvsving i den, og 
dette må altså pilles væk med de gammel
kendte tricks og midler. En modtager som 
konstruktionen her, hvor kredsene skal dæk
ke frekvensområdet fra 2 MHz til 30 MHz, 
stiller ekstra store krav til omhyggelig mon
tering og opbygning. Alle spolers kolde ender 
i mellemkredsene er således her afkoblet 
med kondensatorer på 10 nF (ikke vist i dia
grammet), da det viste sig, at falske resonan
ser kunne opstå, men efter at kondensatorer
ne var blevet monteret, var disse forsvundet. 
Kontrollen heraf foregik med et transistor- 
dykmeter (model 7 AQ). HF-røret tilføres 
AGC-spænding til G1, ligesom HF-regule- 
ringen også foregår her. Fra HF-rørets ano
de sendes signalet så til G1 på ECH 81, der 
kører som blander, og hvor signalet bliver 
blandet ned til grundmodtagerens frekvens
område, der er fra 4 MHz til 5 MHz. Oscilla
torspændingen tages fra den harmoniske for
stærker. Der er mulighed for at få næsten 
samme følsomhed på alle bånd ved at tage 
udtag på spolerne i mellemkredsene, dette er 
dog ikke gjort her, men eventuelle interes
serede vil uden tvivl kunne få deres ekspe- 
rimenteringstrang tilfredsstillet, hvis det for
søges.

Den harmoniske forstærker.

Denne harmoniske forstærker kan ved 
hjælp af et krystal med grundfrekvens 1 
MHz efter ønske og blot ved drejning af en 
afstemningskondensator frembringe alle 
oversvingninger af 1 MHz fra nummer 7 til 
nummer 25, altså fra 7 MHz og til 25 MHz. 
Hvis grundmodtageren indrettes til at dække

båndet 4 MHz til 5 MHz, kan der derfor mod
tages på alle frekvenser fra 2 MHz til 30 
MHz. Al båndskift foregår ved udvælgelse 
af en ny oversvingning, altså ved drejning af 
drekoen, der bør trækkes af et udvekslings
led. Første rør er en almindelig tri-tet opstil
ling omkring et 1 MHz krystal. Fra anoden 
udtages over en HF-drossel styring til næste 
rør, og frekvensen er her 1 MHz samt et bety
deligt indhold af oversvingninger. Næste trin 
er en harmonisk forstærker, hvis anodekreds 
ved hjælp af en dreko (første sektion af en 
3-gangs kondensator med 420 pF variation og 
rerlinet frekvenskurve) kan afstemme fra ca. 
6,5 MHz til 30,5 MHz. De to følgende trin er 
ganske identiske med det første i virkemåde 
og afstemmes med de to øvrige sektioner til 
nøjagtig samme frekvens som det første. Da 
styrespændingerne her er væsentlig mindre, 
må der her Druges katodekompleks, for at 
rørene ikke skal trække utilladelig høj ano
destrøm. Det sidste trin i opstillingen er en 
katodefølger, der ikke giver spændingsfor
stærkning, men blot afgiver outputspændin
gen over den lave katodeimpedans, således 
at output kan føres til 1. blander igennem et 
coaxkabel. De tre afstemningskrease, hvor
med den ønskede oversvingning rendyrkes, 
skal følge hinanden fuldkommen nøje i af
stemning. For at dette kan opnås, må de 
trimmes omhyggeligt i begge ender af ska
laen med de velkendte midler, trimmerkon
densator i den højfrekvente ende og jernker
ne i den lavfrekvente. Denne indtrimning må 
gøres meget omhyggeligt, og det er hertil 
næsten uomgængeligt nødvendigt at benytte 
en signalgenerator, for at man kan komme 
rigtigt på plads. Som indikator for output
spændingen vil et rørvoltmeter være veleg
net, men et universalmeter med 40000 ohm/ 
volt kan dog også anvendes, hvilket har væ
ret tilfældet her. Det er meget vigtigt, at alle 
kredsene er skærmet fra hinanden, således at 
selvsving ikke opstår. De tre spoler er ind
kapslede i aluminiumsskærmdåser, som er 
fremstillet af hylstrene fra kasserede elek
trolytkondensatorer, og man må omhyggeligt 
afkoble hver kreds til sit eget jordpunkt med 
kortest mulige ledninger. Det er meget vig
tigt, at de tre afstemningskredse udføres så 
tabsfrit som muligt.

Ideen med tre trins forstærkning af samme 
frekvens er ikke så meget for at opnå spæn
dingsforstærkning som selektivitet. Når man 
f. eks. afstemmer forstærkeren til 24 MHz til 
convertering af 28—29 MHz båndet, må ind
holdet af de to nærmeste oversvingninger 23 
og 25 MHz være forsvindende, da modtage
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Harmonisk
forstærker.

Spoletabel for harmonisk forstærker.

L μH Spoleform Vdg.
ialt

Vdg. pr. rille 
ell. kaminer

Udtag fra 
kolde ende

Tråd
diameter Jernkerne

2.5 TS 6149 36 36 0,2
0,5

Ja

Ja1,3 TS 6148 9 1 3

ren ellers vil tage signaler ind på frekvenser 
1 MHz over og under det udvalgte bånd. Den 
samlede selektivitet er meget stor, og af
stemningen derfor særdeles kritisk. Til gen
gæld er undertrykkelsen af uønskede over
svingninger i forhold til den ønskede selv på 
højeste frekvenser bedre end 40 dB. Når her
til adderes selektionen af HF-trinet — på de 
højeste frekvenser mindst 20 dB — bliver den 
samlede selektivitet overfor uønskede fre
kvenser 60 dB, hvilket er tilstrækkeligt. De 
laveste frekvensbånd må modtages med out
put fra forstærkeren på frekvenser over 
grundmodtagerens område, altså ved sub
traktion af frekvenserne. De højeste modta
ges ved addition. Skalaen vender om, når 
man går fra addition til subtraktion, men 
skalapunkterne for kHz-punkterne bliver de 
samme. Kalibreringen af den færdige mod
tager bliver meget enkel: på den harmoniske 
forstærkers skala aflæses MHz-tallet, og kHz- 
tallet aflæses på skalaen af grundmodtage
ren.

Grundmodtageren
starter med to signalkredse for at give god 
spejlselektivitet. De to kredse må skærmes 
fra hinanden, så uønsket kobling undgås. 
Koblingen mellem de to kredse foregår ved 
hjælp af en topkapacitet på 10 pF. Signalet 
sendes herefter til G1 på 2. mixer. Grund
modtagerens oscillator er en ECO, og afstem
ningen sker med en dreko, som har en kapa
citetsvariation på 145 pF. Denne drejekon
densator har tre sektioner, og de to øvrige 
bruges til at afstemme signalkredsene med.

Drekoen er iøvrigt købt hos OZ8AZ og har 
fræsede plader. Såvidt vides er det en gam
mel tysk type, men drekoen (katalogopgivel
se 3X160 pF med fræsede plader) er noget 
nær det ideelle, hvilket skulle fremgå af kur
ven, der angiver frekvensen som funktion af 
gradantallet på skalaen. Det vil ses, at der er 
stor båndspredning, samtidig med at skalaen 
næsten er lineær. Ose. afstemningsområde er 
fra 4446 til 5446 kHz.

Kalibreringskurve for grundmodtager.

Nu er det en almindelig påstand, at en ose. 
på så lav en frekvens er let at lave stabil. 
Dette er sandhed, men dog med modifikatio
ner, for som ved alle oscillatorer må der også 
her udvises stor omhyggelighed med opbyg
ning og udvælgelse af komponenter. Alle

188



MF _ MF MF

AGC-forstærker
MF-delen

dele må skrues og loddes, så de sidder urok
keligt fast. Endvidere må spolen vikles på 
formen, så den sidder stramt og jævnt. An
gående spoleformen, så er det jo en trolitul- 
rilleform, og det siges ofte, at disse forme 
ikke dur, da de er for ustabile. Dette bør 
imødegås, når der er tale om frekvenser, 
hvor f. eks. denne ose. kører. Beviset ligger 
blandt andet i denne modtager, som efter 15 
min. drift ligger helt og aldeles fast, hvilket 
er prøvet mange gange ved at stille ind på 
en kommerciel ESB-station lige over 20 rå
båndet. Modtageren har stået indstillet i ti
mevis på denne station uden at drive det 
mindste. Enhver, der har haft med modtager- 
bygning at gøre, ved, hvor lidt der skal til, 
for at modtagere flytter sig — undertiden 
mange kHz. Frekvensstabiliteten er selvføl
gelig kun opnået ved at anvende de bedste 
komponenter og som sagt udføre monterin
gen omhyggeligt. Det må anbefales at følge 
værdierne på de forskellige dele nøje, da der 
så er sikkerhed for, at god båndspredning op
nås, ligesom der også er sikkerhed for, at 
hele båndet (4 MHz til 5 MHz) kan være på 
skalaen.

Oscillatorsignalet føres til G1 på buffer
røret, der virker som katodefølger, hvilket 
skaber en god isolation mellem ose. og blan
der. Dette er prøvet ved at sætte en finger 
på udgangen af katodefølgeren. Det bør dog 
ikke anbefales begyndere at anvende samme 
fremgangsmåde, da man ikke skal anbefale 
slige letsindigheder, men hånden på hjertet, 
hvor mange har ikke repareret radio med en 
våd finger!! Fra katodefølgeren sendes osc.-

signalet til blandingsgitteret på 2. mixer. 
Anodespændingen til ose. og buffer er sta
biliseret med OA2 og er 150 V.

MF-forstærkeren 
I 2. mixer blandes signalet nu ned til 446 

kHz, hvilket er denne modtagers lave mel
lemfrekvens. De anvendte krystaller er på 
channel 40 og 41, så hvis andre krystaller 
anvendes, må selvfølgelig osc.-frekvens og 
MF-kredse ændres tilsvarende. Som det vil 
ses, er det en temmelig velvoksen MF-for- 
stærker, men dog ikke for stor, da det er 
klog politik at holde forstærkningen nede og 
ikke drive hvert trin til maksimal forstærk
ning, da der næsten med 100 % sikkerhed vil 
optræde selvsving, uanset monteringen er ud
ført efter alle kunstens regler. Signalet sen
des fra blanderanoden gennem et to-sektions 
krystalfilter og til G1 på 1. MF-rør. Fra ano
den sendes signalet gennem et eet-sektions 
krystalfilter og til G1 på 2. MF-rør. Fra ano
den sendes signalet derefter dels til G1 på 
3. MF-rør og endvidere til G1 på AGC-for- 
stærkerrøret. I katoden på 3. MF-rør er S- 
metret anbragt. Som det vil ses, er sekundær
kredsen i sidste MF delt op med to konden
satorer, og dette er gjort for at skabe impe
danstilpasning til detektorerne, som er lav- 
ohmede. I MF-kredsene, som er forbundet til 
krystallerne, er kapaciteten delt op i to kon
densatorer for at skabe balance. De anvendte 
MF-trafoer har fra fødslen en kapacitet på 
150 pF, og disse udskiftes nu med to på hver 
300 pF. Kondensatorerne i de benyttede MF- 
trafoer er anbragt i soklen, der er nittet sam-
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men. Nitten bores ud, og kondensatorplader
ne fjernes, hvorefter plasticsoklen samles 
igen ved hjælp af en skrue, der så samtidig 
tjener som loddeterminal, hvor dette er nød
vendigt. Der AGC-reguleres på alle tre MF- 
rør.

Q-multiplier.
En Q-multiplier kan, hvis den opbygges 

rigtigt, være til stor gavn i en modtager, idet 
den kan udføres således, at det CW-signal, 
man ønsker at lytte til, vil gå udæmpet igen
nem MF-forstærkeren, medens andre signa
ler vil dæmpes. Dæmpningen vil afhænge af 
Q’et i kredsen. Omvendt vil f. eks. en beat
tone, der kan opstå, når der lyttes fone, kun
ne fjernes. Det første bliver kaldt peak og det 
sidste notch. Det afgørende punkt i en sådan 
opstilling er spolen, der må være så god som 
overhovedet muligt. Spolen er i dette tilfælde 
viklet på en ferritstang, men der vil uden 
tvivl være. potkerner, som er bedre til dette 
brug. Kondensatoren, der bruges til afstem
ningen, er variabel, således at multiplieren 
kan varieres over hele båndpassområdet i 
MF-forstærkeren. Konstruktionen er kun ud
ført med notch.

AGC.
Et almindeligt AGC-system har en relativt 

stor tidskonstant på grund af modstanden og 
kondensatorerne, der normalt bruges her. 
Dette er udmærket, når det drejer sig om 
modtagelse af AM, hvor der til stadighed er 
bærebølge. Ved CW er BFO’en normalt kob
let til dioden gennem en lille kapacitet. Dette 
er imidlertid mindre heldigt, idet BFO-sig- 
nalet vil koble over til primærkredsen og 
herfra videre til AGC-dioden, og en forstærk
ningsreduktion bliver følgen. Midlet herimod 
har været, at AGC’en slås fra, når CW mod
tages. ESB modtages jo også med BFO’en kø
rende, og den samme kalamitet vil opstå her,

AM-CW-ESB detektor og BFO.

derfor er det nødvendigt at anvende et AGC- 
system, som ikke påvirkes af det omtalte. 
Dette gøres ved at lave et kredsløb, som er 
helt isoleret fra detektoren og BFO’en. Ved 
ESB-modtagning er der jo ingen bærebølge, 
og styrken bliver derfor bestemt af LF-gra- 
den. Det er derfor nødvendigt at anvende et 
system, hvor AGC’en virker øjeblikkeligt for 
ikke at første del af et ord i en transmission 
skal drøne igennem modtageren. Hvis AGC- 
spændingen falder for hurtigt væk, lyder det 
heller ikke godt, ligesom S-metret vil slå 
frem og tilbage meget hurtigt, og aflæsning 
bliver besværlig. Der er således to modstri
dende krav: en hurtig opvoksen og en lang
sommere falden af spændingen, så der kan 
derfor ikke bruges et fælles RC-kredsløb. 
Vanskeligheden klares her ved at bruge en 
lav fødemodstand og afkoblingskondensator 
ved hvert trin, der reguleres på, så tidskon
stanten bliver lille, og ved at føde output
spændingen fra AGC-detektoren gennem en 
gatediode, hvorved afladningen kan bestem
mes ved hjælp af højohmsmodstande. Signa
let giver en negativ spænding over de 47 k, 
som er afkoblet for HF, og LF’en bliver sendt 
til katoden af gatedioden. Da anoden er på 
stelpotentiale, vil hver negativ halvperiode 
bringe dioden til at lede og lade kondensato
ren på 150 nF op gennem de 10 k til diode
anoden. Ved hvert ophold i transmissionen 
vil spændingen falde bort, men da anoden er 
negativ, vil den ikke lede, og AGC’en vil 
falde bort efter en vis tid, som bestemmes af 
aflademodstandene, der er forbundet til om
skifteren. Tidskonstanten for afladningen er 
helt uafhængig af detektoren og bliver be
stemt af de 150 nF og modstandene på hhv. 
510 k og 5,1 M. Der er således to hastigheder 
for AGC’en, en langsom og en hurtig, og for
holdet vil ses at være 10:1. Da der ønskes en 
ret høj spænding at regulere med, bruges eet 
rør som forstærker for AGC’en. HF-regule-
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LF-del med CW-f ilter samt strømforsyningen. Filter-droslen er en Liibcke D2-100, ensretterventilen er en 
AEG B300c 200M. Nettransformeren afgiver 250V/200 mA og 6,3 VI6A.

ringen er indføjet i AGC-kredsløbet, og gate
dioden får tilført en lille forspænding, for at 
anløbsstrømmen i dioden ikke skal skabe 
vanskeligheder. I MF-trafoen er sekundær
kredsens kondensator fjernet, og spolen bru
ges derefter som link.

Signaldetektorer og BFO.
Kapaciteten i sekundærkredsen på sidste 

MF-trafo er som tidligere omtalt delt op for 
at skabe en lav fødeimpedans til detektorer
ne. Til ESB og CW bruges en balanceret mo- 
dulator, og BFO-spændingen kobles til dio
derne via en link fra anodekredsen i BFO’en. 
Potentiometret på 2 k bruges til at balan
cere modulatoren med. Da der nu bruges ger
maniumdioder i denne detektor, kan man lige 
så godt fortsætte spøgen og bruge en tilsva
rende diode til AM, hvilket, som det ses, 
også er gjort. I BFO’en anvendes en alminde
lig fabriksfremstillet spole, og i anodekred
sen er anbragt en gammel MF-trafo. Den. ene 
spole fjernes, og i stedet anbringes linken, 
der består af 50 vdg. 0,2 mm tråd. Linken er 
viklet på en gummibøsning af den slags, der 
skal bruges til ledningsgennemføring i chas
siser, og er herefter skubbet ind over spole
røret, således at der er mulighed for at vari- 
ele koblingen. BFO-spolen afstemmes med en 
lufttrimmer på 30 pF. Anodespændingen er 
150 V stabiliseret.

LF.
Efter detektorerne følger så LF-delen. Som 

det vil ses, er der anvendt en triode mere,

end det normalt er tilfældet. Grundene her
til er flere. Da detektorerne har ret lav ud
gangsimpedans, vil LF-forstærkningen ligge 
lige i underkanten, hvis kun een dobbelttrio- 
de bruges som forstærker. Forstærkningen 
kan for så vidt gå an, men da det altid er 
rart med noget overskud, og da en triode 
mere er nødvendig, hvis man da vil bruge 
højttaler, når CW-filtret er slået til, er om
talte triode altså indsat, og endvidere bliver 
der råd til modkobling. Modkobling over fle
re trin er i almindelighed ikke god latin, da 
mærkværdigheder kan opstå, men her, hvor 
kun et smalt frekvensområde overføres, er 
der ingen fare på færde. CW-filtret, der, som 
det vil forstås, er lavimpedanset, er anbragt 
imellem de to trioder i dobbelttrioden. Det

Kurve f o r CW-filteret
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må kraftigt anbefales at anvende de opgivne 
værdier af modstandene parallelt over kred
sene samt kondensatoren på 15 nF, da der 
ellers vil opstå falske resonansspidser på fil
terkurven. Om filtret kan iøvrigt oplyses: 
spolerne er viklet på ferritklokkekerner, og 
vindingstallet er der ingen grund til at op
give, da det vil afhænge af, hvad kerner man 
får fat på, men selve udregningen er dog ikke 
så vanskelig. De senere år er der jo fremkom
met en hel del nye ferritudførelser, så det 
kunne være interessant med nogle artikler i 
OZ desangående. Hvad mener TR? Filter
kurven i konstruktionen vil fremgå af skit
sen.

Udgangstrinet er ordinært og skal ikke om
tales nærmere, ligesom der heller ikke er 
meget at sige til strømforsyningen udover, at 
der selvfølgelig godt kan anvendes en net- 
trafo uden en separat vikling til den negative 
forspænding. Denne kan fremskaffes over 
den ene halvdel af sekundærviklingen. Om 
nødvendigt, konsulter litteratur om dette 
emne. Den i konstruktionen anvendte net- 
trafo blev anvendt, fordi den var ved hånden.

Støjbegrænser.
Det skal lige omtales, at en støjbegrænser 

også har været monteret i modtageren, men 
er afmonteret igen. Begrænseren var for så
vidt god nok, idet den begrænsede støjen. 
Den skar støjen ned til samme niveau som 
signalet (målt med oscillograf), men når stø
jen har samme styrke som signalet, kan man 
efter undertegnedes mening ligeså godt luk
ke, da det larmer for groft. Diagrammet er 
medtaget, således at folk med andre menin
ger kan indbygge den, hvis det ønskes. Det 
skal dog bemærkes, at dobbelttrioden (for
bundet som diode) sad i fatningen, hvor 1. 
triode i LF-forstærkeren nu er anbragt.

Mekanisk udførelse.
Det mekaniske vil fremgå af tegningerne 

herover. Det betaler sig at gøre lidt ud af 
dette. Således må alle sammenspændinger 
være solide, så der ikke bliver „musik" i det. 
Der er anbragt loddeflige ved rørfatningerne. 
Når fatningerne spændes på med en skrue, 
lægges en tandskive nærmest stel, derefter 
loddefligen og til sidst møtrikken. På denne 
måde bliver der effektiv stelforbindelse, og 
loddefligene drejer sig ikke under påskru- 
ningen. Klemlister er anbragt, hvor det er 
skønnet nødvendigt og giver en handy mon
tering. Et svøb, hvorpå der er skruet bund- 
og bagplade, er til at dække den færdige mod
tager med. Som det vil ses, er der nogle store

modstande anbragt på en klemliste over net- 
trafoen. Disse er kun nødvendige på grund 
af den anvendte nettrafo, der ikke helt pas
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sede til denne konstruktion. Ved udførelsen 
af det mekaniske skal der henvises til 
OZ6PA’s artikler, hvor nyttige tips kan hen
tes.

Trimning.
Nogen dybere omtale af optrimningen skal 

ikke gives, da OZ har omtalt dette mange 
gange. Kun skal det siges, at et gitterdykme- 
ter er absolut nødvendigt og særdeles prak
tisk, når kredsene i HF-delen og i grundmod
tageren skal lægges på plads. Da konstruk
tionen skulle trimmes, var der her på sta
tionen kun et GDM til rådighed, som dæk
kede amatørområderne, og dette var, som det 
vil forstås, ikke tilstrækkeligt. Derfor blev 
månedens konstruktion i OZ februar 1961 
kopieret, og jeg kan på det varmeste anbe
fale denne konstruktion, idet det er umåde
ligt handy, når der arbejdes med det i prak
sis. Kalibreringen af dette GDM fås næsten 
gratis, idet det kan foregå efter denne mod
tager, når det sker trin for trin, startende 
med de laveste frekvenser. Enhver, der når 
så langt med bygningen af modtageren, vil 
på det tidspunkt kende fremgangsmåden. 
Trimningen af den lave MF er her foretaget 
med en signalgenerator, (månedens konstruk
tion november 1962), og der er fremkommet 
et tilfredsstillende resultat. Det skal dog ikke 
påstås, at MF-kurven ikke kunne blive bedre, 
hvis der blev kælet for den f. eks. ved brug 
af sweepgenerator og oscillograf, men dette 
har endnu ikke været forsøgt. Trimningen 
med signalgenerator er omtalt for at vise, at 
et anvendeligt resultat kan opnås uden brug 
af de øvrige omtalte instrumenter. Til sidst 
skal det anbefales begyndere, hvis nogle så
danne forsøger sig, at læse mange konstruk
tionsartikler igennem, før strømmen tilslut
tes. En konstruktion som denne er for dyr at 
brænde af.
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Harmonisk forstærker: 
Spolen i midten er også 

afskærmet. Skærmen er 
kun taget af under foto
graferingen.

Boreplan for chassis

Boreplan for forplade
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Bemærkninger.
En modtager som den beskrevne vil ikke 

alene være velegnet som stationsmodtager på 
en radioamatørstation, men i lige så høj grad 
for de mennesker, som er interesserede i af
lytning af kortbølgeradiofoni, idet som omtalt 
hele kortbølgeområdet kan modtages. Det kan 
også oplyses, at de russiske satellitsignaler 
omkring 20 MHz er blevet aflyttet her. Nok 
er modtageren for selektiv for radiofoni, hvis 
det er HI-FI musik, det angår, men det er vel 
heller ikke kvaliteten af musik, kortbølge
lyttere normalt ønsker. Alle dele, der er an
vendt, er til at fremskaffe på en eller anden 
måde. Krystallerne til MF-filtrene kan skri
ves hjem fra bl. a. Tyskland.1) De her an
vendte krystaller er købt hos RADIO-COLE- 
MAN, Münchener Strasse 55, Frankfurt am 
Main, og ekspeditionen er hurtig. Det, der 
tager mest tid, er ventetiden på toldpostkon
toret. Det anvendte udvekslingsled til den 
harmoniske forstærker er fra en BC-375 og 
skulle sagtens være hl at få fat i, da der for 
nogle år tilbage var masser af grej fra disse 
sendere på markedet. Skalaen til grundmod
tageren er her en Eddystone stor model, og 
det må absolut anbefales at anvende en pri
ma skala, da hvert område jo er 1 MHz bredt, 
og amatørbåndene fylder jo kun en del heraf 
(28 MHz undtaget).

Selve betjeningen af de forskellige kontrol
ler er noget, der læres efterhånden, som mod
tageren kommer i brug, og skal derfor ikke 
omtales nærmere. Det kan måske synes, at 
der er mange knapper at dreje på, men da 
modtageren blev planlagt og opbygget, var 
der mange ting, som dei skulle eksperimen
teres med, og da samme chassis og forplade 
skulle anvendes i den færdige modtager, blev 
altså alle disse kontroller anbragt således, at 
udseendet kunne blive nogenlunde. Kon-

Modtageren set 
fra undersiden.

Herunder: Boreplan 
for harmonisk forstærker.

15o

chassishøjde = 2o min 
materiale = 1,5 mm aluminium

struktionen er gennemeksperimenteret og 
gennemmålt så meget, det har kunnet lade 
sig gøre, og resultatet er blevet udmærket, 
så det kan roligt anbefales at kopiere den, 
men selvfølgelig må en kopi også gennem
måles og justeres grundigt. Der er nemlig 
intet diagram, der er så godt, at dette ikke er 
nødvendigt, og det betaler sig ikke at lade 
tre og fem være lige her. Konstruktionen kan 
synes kompliceret f. eks. for begyndere, men 
gås der rationelt frem, vil et godt resultat 
også opnås for disse og samtidig læres der en 
hel masse både teori og praksis. Det er netop 
dette med teori og praksis parret sammen, 
der menes med ordet rationelt i dette til
fælde.

D Krystallerne forhandles også her i landet, se 
OZ’s annoncer bl. a. i majnummeret. TR.

Litteraturhenvisninger:
OZ marts 1953. En „harmonika", O.Z7T.
OZ februar 1961. Månedens konstruktion, TR. 
RSGB july 1960. Communication receiver design 
considerations, G2DAF.
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I fig. 6 ser vi, hvorledes man sikrer sig kontrol 
over kølevandets eller oliens temperatur i en bil.

I et kobberrør har vi indsat en thermistor af ty
pen Philips B8 320 Ol A130E. Kobberrøret er lukket 
i bunden, men thermistorens ene tilledning er stuk
ket ud gennem et lille hul i bunden, hvorefter dette 
atter er loddet til. Man må her som på andre punk
ter ved arbejdet med thermistorer påse, at der ikke 
ved lodningen udvikles så meget varme, at ther
mistoren beskadiges.

Højere oppe i røret ses den anden thermistorled
ning. Denne er tilloddet til et sværere stykke led
ning, der udmunder lige under håndtaget. Denne 
ledning samt en ledning direkte fra selve kobber
røret går dels til batteriet og dels til jord. (Chas
siset). Som det ses på tegningen, er det af betyd
ning, at røret har en hals eller krave, der gør det 
egnet til nedstikning og fastholdelse i oliebehol
deren eller i kølevandssystemet. Den viste tegning 
er beregnet til m'åling af olietemperatur. Gælder 
det kølevandstemperatur, behøver man jo ikke at 
justere så højt op som til 120 grader, da vandet jo 
helst ikke skulle komme op på kogetemperatur 
100 gr. celcius.

Vi kan anbringe meteret i en bøjle eller en vin
kelplade nederst på instrumentbrædtet, og så har 
man en god kontrol med oliens eller kølevandets 
temperatur.

En vigtig ting er naturligvis selve justeringen. 
Tager vi vort tegningseksempel, hvor vi skal have 
temperaturer fra 40 til 120 grader, så opvarmer vi 
to glas med olie til henholdsvis 40 og 120 grader, 
temperaturen i disse glas kontrolleres med alminde
ligt termometer. Det gælder nu om ved eksperimen- 
tering og broindstilling at få nålen til at svinge 
indenfor disse to varmeværdier og helst på den 
måde, at yderpunkterne ligger godt ude i siderne. 
Meterudslagene afsættes på en papirskala, der la

ves af tyndt karton, som tegningen viser det. (Fig. 
7). Til slut aftegnes de afsatte punkter på et nyt 
stykke karton af samme format, og på dette kan

man så gøre sig mere umage, så man får en virke
lig smuk og tiltalende temperaturskala ud af det. 
Skalaen kan fastgøres forsigtigt med et par drå
ber lim ude i kanten af den originale meterskala, 
så man atter kan vende tilbage til meterets rette 
brug, om man senere får lyst hertil.

På bagsiden af instrumentet kan man fastgøre 
sine modstande, altså hele broopstillingen, således 
at apparatet næsten intet fylder. Diagrammet fig.8 
taler iøvrigt for sig selv.

Når jeg her har givet et praktisk eksempel på 
thermistoranvendelse i bilen, vil det være nemt for 
amatøren at finde brug for andre anvendelser til 
sit eget formål. Måling af udendørstemperaturer, 
kontrol med tetmperaturer i fjerntliggende rum
o. s. v., o. s. v.

Et andet eksempel er til fotografisk brug, hvor 
den moderne farvefilmfremkaldelse kræver ganske 
nøjagtige fremkaldelsestemperaturer omkring 20 
grader. Her kan man justere meteret fra 15 til 25 
grader med 20 grader som midterste og øverste ska
lapunkt. Det vil blive et instrument, som er nemt 
at aflæse, selv under meget dårlige belysningsfor
hold i mørkekammeret, og det bliver et instrument, 
som er medvirkende til det gode resultat.
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Ved OZ6PA.

Thermistorer (NTC- og PTC- 
modstande)

Fortsat fra forrige nummer.

Vi vil nu gå over til nogle simple konstruktioner, 
hvor vi anvender thermistorer. Man vil hurtigt se, 
at der kan findes mange områder, hvor man kan 
få brug for disse små og simple komponenter. Det 
gælder her som i så mange andre tilfælde, at en 
liden årsag kan fremkalde stor virkning, thi det 
viser sig, at disse prisbillige komponenter kan være 
den regulerende og styrende faktor, der betinger, 
at store anlæg arbejder indenfor fastlagte tempe
ratur- og trykrammer, så værdier ikke går til 
spilde.

Thermistorens følgesvend er ved første øjekast 
meteret, det er det, der giver det synlige udtryk 
for, hvad thermistoren modtager af varmeværdier.



Komponentliste:

D1 Zener diode, 5,6 volt 400 mw (Texas instru
ments IN752 eller lignende).

M1 0—1 mA.
R1 150 ohm.
R2, R3 100 ohm.

R4 1500 ohm.
R5 68 ohm for 6 volt akkumulator eller 330 ohm 

for 12 volt.
RT1 Thermistor, Philips B8 320 01 A130E.

Fig. 9.

Det var lidt om målinger ved hjælp af NTC-mod- 
stande i forbindelse med et meter, men på andre 
områder bruger man den fuldautomatiske regule
ring, hvor NTC-modstanden igangsætter eller af
bryder en funktion, ved at bryde eller åbne for 
strømkredse via relæer. I sammenligning med andre 
metoder, for eks. ved anvendelse af bimetal eller 
kvægsølvafbrydere, er benyttelse af NTC-modstan- 
de overordentlig stabile og meget prisbillige. En 
stor fordel er, at mekaniske 
dele i følersystemet er ude
ladt, det giver holdbarhed og 
få driftsforstyrrelser.

I fig. 9. gives et Philips dia
gram over en opstilling til 
temperaturkontrol med NTC- 
modstand. Der er benyttet 
NTC-modstanden E205CE/
P330K indsat i en broopstil
ling, og ved hjælp af en 
omskifter kan indskydes for
skellige modstandsværdier.

Signalet, som opstår som 
følge af, at der ikke er ba
lance i broen, påtrykkes en 
thyratron PL21, som trækker 
et kontrolrelæ. Broelemen
terne er valgt således, at u- 
balancen ved den forudvalgte 
temperatur forårsager en git
terspænding, der netop er så 
negativ, at røret ikke tænder.
Dette betyder, at relæet ikke 
er trukket an, og varmelege
met er derfor afbrudt.

Temperatur-karakteristik af standard NTC-mod- 
stande B8 320 4 til 1300 ohm.

(Fortsættes side 209)
Fig. 10. Sådan ser opstillingen ud, når den er udført 
i praksis. Temperaturføleren ses forneden.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.

Lidt om skaladrev

Skaladrev for små penge! Sådan lyder en af de 
mange opfordringer, jeg har fået til at behandle 
dette emne. Emnet er stort, så både 1 dette og det 
følgende nummer af OZ skal jeg give nogle kon
struktionsanvisninger til skalaer af forskellig slags.

Det er indlysende, at der blandt amatørerne er et 
stort behov for prisbillige skalaer, men det er ikke 
alene det, der tæller, der er også et individuelt be
hov, om jeg må sige det sådan, thi det er ikke altid 
de i handelen værende konstruktioner tilfredsstiller 
amatørerne eller egner sig for disses særlige kon
struktioner.

Hvad man nu selv kan fremstille af skaladrev 
efter de her givne anvisninger afhænger naturlig
vis af fingerfærdighed og forekommende værktøj, 
men alene det at gøre opmærksom på, hvad man 
kan købe i handelen af dele til skalaer, skulle også 
for den ikke videre værktøjskyndige føre til, at 
man nogenlunde billigt kan frembringe, hvad man 
har brug for. Der er i dette sidste tilfælde i teksten 
henvist til katalognumre på smådele, så amatøren 
skulle sagtens kunne finde frem til, hvad han skal 
benytte.

Når en afstemningskondensator skal indstilles ved 
drejning, kan man ikke forvente, at indstillingen 
bliver særlig nøjagtig; er der mange stationer på 
båndet, skal indstillingen ofte ligge inden for brøk
dele af millimeter, og så er det, det kniber. Den 
rigtige markering eller opmærkning af stationens 
beliggenhed er også såre vigtig, det skal jo helst 
være således, at stationen altid er at finde på den 
afsatte frekvens, hvorfor både opmærkningen skal 
være nøjagtig og skaladrevet mekanisk stabilt.

X mit foregående afsnit om værkstedsteknik var 
jeg inde på brugen af tandhjul, og her er der gode 
muligheder for stabile udvekslingsforhold, som er 
velegnede til skaladrev. Brugen af tandhjul i ska
ladrev er dog ikke så almindelig, og jeg vil derfor 
mere gå ind på friktionsdrevet og snordrevet 
(tromledrevet).

Friktionsdrevet.
Dette beror på, at to skivebaner, som går for

holdsvis tæt mod hinanden, følges ad rundt på 
grund af den mellem banerne værende friktion. Er 
den ene skivebane meget lille i diameter og den 
bane, den trækker rundt, stor, har vi et udveks

lingsforhold. Sætter vi den lille bane, i vort tilfælde 
drevet, til 10 mm i diameter og den store bane, den 
der er fastgjort på drejekondensatorens akse, til 
100 mm, så har vi et omsætningsforhold på 1 til 10, 
vi skal altså dreje det lille hånddrev 10 gange 
rundt, for at vor drejekondensator kan bevæge sig 
en omgang. Omsætningsforholdet 1 til 10 kan vidst 
nok siges at være tilfredsstillende for de fleste 
amatørmodtagere, men der er dog tilfælde, hvor 
man ønsker endnu større omsætningsforhold. Nu 
er det vanskeligt at få to skivebaner til at trække 
tilfredsstillende blot ved almindelig friktion, de vil 
let skride i forhold til hinanden, hvilket kan af
hjælpes ved en gummibelægning, som dog ikke be
nyttes meget i praksis. En forbedring af forholdet 
er vist i fig. 1, hvor der i det store hjul er ind- 
stukket en skrå notgang, medens det lille hjul er 
formet tilsvarende skråt udefter. Resultatet er en 
meget stor friktion, men metoden er dyr og finder 
ikke anvendelse i praksis. Her er man i stedet gået 
over til friktionshjul af en hel anden type, som det 
ses i fig. 2. Tegningen viser to skiver af fjederblik, 
der er forbundet med en mellemlægsskive; det hele 
er fastgjort på drivakslen. Man ser skiverne om
slutte den store hjulskive for på den måde at skabe 
den nødvendige medbringerfriktion. Herved får 
man en god og billig friktionsoverføring, men in
dustrien har dog fået mange grå hår i hovedet, in
den denne simple ting arbejdede tilfredsstillende. 
Det viste sig i praksis, at de to små fjederskiver,

trods nøjagtig afgratning, ikke gik så blødt og ens
artet, som man kunne forlange. Det skyldtes, at de 
små stålplader var lavet af udvalset plade, disse 
havde en bestemt valseretning, som igen gav en 
forskellig spænding under omdrejningen. Man er 
derfor gået over til små drejede stålskiver, men da 
friktionsbelastningen hele tiden ligger i yderpunk
terne p og p1, fremkommer der alligevel en be
sværet gang trods omhyggelig smøring med grafit- 
kolloloid. Det må derfor anbefales at gå over til 
den i fig. 3 viste fremgangsmåde, hvor den ene 
friktionsskive er fastsiddende på aksen, medens 
den anden sidder omkring en lille stift og således, 
at den kan bevæge sig lidt i sideretningen. Ved til
hold af en fjeder, sådan som det er vist på tegnin
gen, vil man få en meget fin og behagelig friktion, 
og studerer man tegningen og ser, hvordan den 
store skive går dybere i bund mellem de små ski
ver, så den skrå påkending i punkterne p og pi op
hører, så har man en friktionskobling, der er nem 
at lave og arbejder fortrinlig. Mon ikke mange 
amatører tør gå i gang med selvfremstilling af dette 
lille friktionsdrev?

Jeg har set denne friktionsoverføring anvendt i 
de aller fineste amerikanske modtagere, og jeg har 
i fig. 5 givet et eksempel på drevets anvendelse i 
forbindelse med en selvfremstillet skalakonstruk
tion.

En anden slags friktionsdrev er vist i fig. 4. Man 
ser, at drivaksen er ganske svagt riflet, og en til
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svarende rilning er udført i den tilsvarende store 
skive. Metoden er egentlig en mellemting mellem 
friktionsfremføring og fremføring ved hjælp af 
tænder, den kan udføres i drejebænk, blot man har 
et rouleteringshjul.

Man lægger mærke til på tegningen, at drivaksen 
kan bevæge sig en bagatel sideværts, og at en fje
der holder drivskiven mod det store hjul.

Snoredrevet.
Det mest almindelige skalafremtræk sker ved 

hjælp af snoretræk, det vil sige, at en snor af ny

lon, litze, bomuld eller lignende lægges over en 
tromlebane, hvor den er stramt opspændt. Snoren 
er lagt et par gange omkring drivaksen, og på 
grund af den meget store udveksling, som frem
kommer ved den meget lille drivakse og den store 
tromlediameter, fås en meget fin og nøjagtig ind
stilling. Metoden er nem at gå til, thi der findes i 
handelen en hel del billige komponenter til skala
træk, som gør det let at udføre den slags konstruk
tioner. Ved hjælp af en fjederanordning er wiren 
altid stramt udspændt. En ubehagelighed ved den 
slags udvekslinger er selve snoretrækket, som alt
for ofte slides i stykker eller kommer i uorden.

I fig. 6 har jeg vist den mest enkle måde, man 
kan fremstille et godt skalatræk på. Tegningen vi
ser skalaen forfra og fra siden, man ser snoretræk
ket lagt dobbelt over drivaksen, der bærer bakelit
knappen. Som drivakse er benyttet et stykke 6 mm 
aksestål, det hedder i Schouboes katalog og i Radio 
Magasinets katalog nr. 7062. Katalogbetegnelsen gør 
det i dette og følgende tilfælde lettere at forlange, 
hvad man har brug for. Aksen går igennem bøs
ningen 7085; det er en bøsning med et stykke ge
vind og to møtriker, således at bøsningen kan stik
kes gennem et hul i forpladen og fastspændes. Det 
er en billig måde at anskaffe sig et leje på. Herefter 
går skalasnøren 8670 for eks. omkring et tromle
hjul, et sådant har betegnelsen 8189, det er 140 mm 
i diameter, men der findes flere størrelser og kata
lognumre. Tromlehjulet er fastspændt på drejekon
densatorens akse. Til at stramme skalasnoren er 
brugt en fjeder, sådan som tegningen viser det. 
(7016).

Fig. 5. Praktisk udførelse af et friktionsdrev.
A er en del af forpladen, b er friktionsdrevet med 

skalaknap, drevet går gennem forpladen og er 
ellers indrettet som i fig. 3. Den store skive c kan 
for eks. være 200 mm i diameter. Et stykke karton 
til optegning af tal og streger påklistres c. Det skal 
være lidt mindre end selve skiven af hensyn til 
friktionsdrevet. Den store skive er anbragt direkte 
på afstemningskondensatorens akse, som går ud 
gennem forpladen og ender i bakelitknappen e. Er 
den tilstrækkelig stor, pynter den, og man kan 
dreje hurtigt over skalaen med denne knap og fin
indstille med den lille.

I forpladen udskæres et firkantet hul, så skalaen 
kan ses, foran udskæringen anbringes et stykke 
klar plastic eller glas i en ramme g, og foran den
ne en ramme med udskæring som tegningen. Glasset 
holdes på plads dels af forpladen a og dels af f, 
hvis udskæringer begge er mindre end udskæringen

i g, hvori glasset ligger, g og f er lige store, og de 
yderste kanter er bearbejdet i sammenlagt tilstand, 
så de ikke afviger fra hinanden, f og g kan laves 
af sort ebonit eller plastic, kanterne pudses og po
leres. De kan også, som forpladen, fremstilles af 
aluminium som males. Med tilstrækkelig omhu skal 
det hele nok blive pænt. Målene afhænger af, hvad 
man har brug for, man må gå ud fra kondensator
aksens højde over chassiset som fast punkt. Men 
vil man have en stor udveksling s skive, vil det blive 
nødvendigt at anbringe drejekondensatoren på et 
underlag eller på et særligt vinkelstykke fastgjort 
på chassiset. Ønsker man at benytte det i artiklen 
omtalte snoredrev, kan man anbringe tromlen på 
kondens ato raksen på sædvanlig vis og foran denne 
en aluminiums skive med udskæring i forpladen 
efter ovenstående system. Drevet b kan så være 
snordrevet som andetsteds omtalt og anbringes ef
ter behag, som forholdene tillader.
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I det på tegningen viste eksempel er skaladrevet 
anbragt i et leje gennem chassisforkanten, der må 
derfor bores et par huller eller laves en aflang 
rille i chassisbunden, så skalasnøren kan føres op 
til tromlen. Tromleaksen kan for eks. være selve 
afstemningskondensatorens akse, og denne kan så

gå videre ud gennem forpladen og ende i en viser
anordning. En sådan viser kan fremstilles ved at 
benytte stopring nr. 7006. På tværs af skruen borer 
man et hul i hver side og indlodder en gennem
gående visernål, (man fjerner den del af nålen, 
der sidder inde i selve stopringen). Man får. på 
denne måde en god indikator. Det kan dog være 
vanskeligt at få noget pænt ud af dette visersystem. 
Derfor anbringer man bag nålen og fastgjort med 
en vinkelkant på chassiset et stykke aluminiums
plade, og på dette kan man klæbe hvid karton. Her 
kan så indtegnes kalibreringsangivelser, stationer, 
frekvenser etc. Man behøver jo ikke at spare på 
kartonen, så når kalibreringen er foretaget, kan 
det endelige resultat overføres til et nyt stykke 
karton. Man skal heller ikke være bange for at 
bruge lidt kulører til indramning, det liver lidt op. 
Foran chassis og skala kan så anbringes den ende
lige forplade med et vindue til skalaen, så bliver 
det hele pænere. Sættes nu apparat med forplade 
i en kasse, vil det hele se nydeligt ud.

Som man vil se, har vi kun anbragt skalaviseren 
direkte på afstemningskondensatorens akse. Det er

meget vigtigt for den endelige kalibrering, at alle 
mål ligger fast, og at alt er mekanisk stabilt, derfor 
skal visernål og afstemnnigsakse helst være ud i 
et, så er der ikke muligheder for forskydninger, 
og man er sikker på sine kalibreringspunkter.

Den almindelige måde at benytte tromleskaladrev 
på er angivet i fig. 7. Her ser man visernålen an
bragt på selve skalasnoren, altså fjernet væk fra 
det faste punkt omkring kondensatoraksen. Det er 
indlysende, at der her kan opstå forskellige side
forskydninger, så nålen ikke så nøjagtigt angiver 
fikspunkter, som i det første tilfælde. Imidlertid 
sørger skalafjederen jo for en stram og udspændt 
snor, hvorfor metoden er den mest anvendte, da 
den bedst egner sig til vandrette skalalnddelinger 
med deraf følgende gode oversigtsforhold over be
liggenheden af stationer på de forskellige bånd. 
Om konstruktioner vedrørende dette system skal 
vi høre nærmere næste gang.

6PA.
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TRAFFIC -DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

ASC-testen, 1962
Udenfor Skandinavien.

TOP TEN
Single operator, Phone.
1. SP5XM 1104
2. G3NFV 708
3. SP8AJK 560
4. GM30EV 552
5. I1WSG 416
6. UPHN 405
7. PA0LV 340
8. EA3KT 280
9. F8WE 222

10. OK3IT 210

Kolonnen efter kaldesignalet angiver: Antal
QSO’s, multiplier og slutsum.

Portugal.
Phone. Single operator.

1. CT1LE 17 4 68
2. CT1KH 3 3 9

Tyskland.
Phone. Single operator.

1. DM3KBM 24 6 144
2. DL7DI 25 5 125
3. DJ3AZ 10 4 40

Spanien.
Phone. Single operator.

1. EA3KT 40 7 280
2. EA7JT 6 3 18

Frankrig.
Phone. Single operator.

1. F8WE 37 6 222
2. F8TM 9 1 9
Check-log: F8SC.

England.
Phone. Single operator.

1. G3NFV 59 12 708

Skotland.
Phone. Single operator.

1. GM30EV 46 12 552

Wales.
Phone. Single operator.

1. GW3LAD 4 4 16

Ungarn.
Phone. Single operator.

1. HA5BX 2 1 2

Fortsætter efter Skandinaviske resultater

Skandinaviske resultater.

TOP TEN
Single operator, Phone.

1. OH5SM 21006
2. LA8WF 15548

3. OH2A 7878
4. OH2BT 5487
5. OH2AA 4768
6. OH2KL 4712
7. SM5OV 4676
8. OH1SH 4592

9. SM3EP 4440
10. SM5FJ 4234

Kolonnerne efter kaldesignalet angiver: Antal af 
'QSO’s, QSO-points, multiplier og slutsum.

Sverige.
Phone. Single operator.

1. SM5GV 82 167 28 4676
2. SM3EP 72 148 30 4440
3. SM5FJ 72 146 29 4234
4. SM7AIA 70 144 27 3888
5. SM5CAK 63 128 27 3456
6. SM5BHW 60 120 22 2640
7. SL6AL 60 128 19 2432
8. SM5CZD 43 87 21 1827
9. SM5CEU 29 58 14 812

10. SM5CHA 29 59 12 708
11. SM5CZQ 9 22 9 198
12. SM5AQI 8 16 7 112
12, SM7ID 8 16 7 112
13. SM5BKM 9 18 3 54
14. SM5AAY 2 4 2 8
Check-logs. SM3CJD — SM5AIO SM5AOE -

SM5AZU — SM6ARH — SM7ACB.

Norge.
Phone. Single operator.

1. LA8WF 142 299 52 15548
2. LA7HH 74 149 20 2980
3. LA6.ZH 39 78 19 1482
4. LA4VG 31 65 20 1300
5. LA1KI 20 40 10 400
6. LA5HE 11 25 9 225
7. LA8SG 11 22 10 220
8. LA6U 7 14 6 84
9. LA8KH 4 8 4 32
9. LA9JF 4 8 4 32

Phone. Muiti operators.
1. LA8D 81 168 34 5712
2. LA1K 86 176 23 4048

Finland.
Phone. Single operator.

1. OH5SM 187 389 54 21006
2. OH2BT 86 177 31 5487
3. OH2KL 69 152 31 4712
4. OH1SH 70 164 28 4592
5. OH2EW 83 169 24 4056
6. OH2BC 69 142 26 3692
7. OH1QY 66 135 27 3645
8. OHIND 75 154 23 3542
9. OH5RZ 76 154 20 3080

10. OH5OD 61 123 16 1968
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11. OH5OQ 46 95 16 1520
12. OH8OS 39 78 13 1014
13. OH5TM 32 65 15 975
14. OH2BAI 19 38 9 342
15. OH3NY 13 26 10 260
16. OH3TQ 16 32 8 256
17. OH2FT 11 22 6 132
18. OH3RK 9 18 5 90
19. OH3TD 8 16 5 80
20. OH1VR 7 14 5 70
21. OH9QR 4 8 3 24

Phone. Multi operators.
1. OH2A 95 202 39 7878
2. OH2AA 72 149 32 4768
3. OH6AA 23 46 9 414

Grønland.
Phone. Single operator.

1. OX3AI 74 209 8 1672

Danmark.
Phone. Single operator.

1. OZ3KE 61 122 28 3416
2. OZ1MR 39 78 19 1482
3. OZ2EN 40 82 16 1312
4. OZ1DX 33 71 16 1136
5. OZ3LI 25 52 18 936
6. OZ4KI 25 50 13 650
7. OZ2KT 8 16 5 80
8. OZ7FH 3 6 3 18

Check-log: OZ4RT.

Italien.
Phone. Single operator.

1. I1WSG 52 8 416
2. I1PHN 45 9 405
3. IT1ZDA 33 4 132

4. I1LCF 25 3 75
5. I1CDF 21 3 63
Check-log: I1EU.

Luxemborg.
Phone. Single operator.

1. LX1FA 21 8 168

Bulgarien.
Phone. Single operator.

1. SP5AHO/LZ 21 4 84

Østrig.
Phone. Single operator.

1. OE1IU 34 4 136
SWL-report:
OE1-SWL 36 4 144

Czechoslovakiet.
Phone. Single operator.

1. OK3IT 30 7 210
2. OK1MP 6 2 12
3. OK2ABU 3 2 6
4. OK1HA 1 1 1

Holland.
Phone. Single operator.

1. PA0LV 34 10 340
2. PA0SNG 36 4 144
3. PA0PDG 11 3 33

Check-log: PA0KF.

Denne måned bragte uventet mange rapporter, og 
som det fremgår af dem har der i den senere tid 
været en voldsom DX aktivitet. Til rapporterne var 
der i enkelte tilfælde knyttet nogle bemærkninger 
eller ønsker, som vi vil lade gå videre.

Det gælder først og fremmest OZ5KG, der ønsker, 
at vi igen, lige som sidste år, skal medtage tiderne 
på de bedste DX forbindelser, således at det er 
lettere for andre at benytte båndrapporterne som 
vejledning ved jagten. Det gælder jo først og frem
mest for forbindelser til Stillehavsområdet, hvor 
visse dele kontaktes lettest om morgenen, medens 
andre komtoer bedre igennem tidligt om aftenen. 
Tidsangivelser på de sjælneste eller mest specielle 
stationer kunne også tjene som en omend ringe 
erstatning for forudsigelserne, der i den sidste tid 
er kommet meget sporadisk. Derfor, angiv tiderne 
på de bedste forbindelser, nærmeste hele time og i 
gmt. naturligvis.

OZ5S, der nu igen efter lang tids stilhed har la
det høre fra sig med en ny HX 10 sender, klager 
over de manglende QSL’s fra de amerikanske DX- 
peditions, det er vel først og fremmest Yasme 
Foundation, der ikke rigtigt har villet sende QSL, 
eller, hvis de har sendt noget, så bare har returne
ret ens eget QSL med en påtegning om, at forbin
delsen er bekræftet, og at man kan få et rigtigt 
QSL ved at melde sig ind i Yasme organisationen. 
Noget helt andet, som i mange tilfælde er skyld i, 
at man ikke får noget svar, er, at der er forkert 
tidsangivelse på QSL kortet. Når de store DXpedi
tioner kører indtil flere 'QSO’er i minuttet, skal 
man jo ikke være mange minutter ved siden af, 
før man er totalt forsvundet i m'ængden af QSO’er 
og calls. Og er tiden først forkert, så kan dato eller 
bånd o. s. v. jo også være forkerte, og ingen kan 
vel fortænke en 'QSL manager i, at han ikke gider 
gå fire-fem tusinde QSO’er igennem for at finde 
ud af, om der har været en QSO eller ej. I den sid
ste SAC test, hvor jeg kørte ca. 300 QSO’er, var ca 
10 % af de indkomne kort med forkert tid/dato
angivelse, det drejede sig om godt 20 kort, så det 
var relativt simpelt at finde fejlene, der for det 
meste var: en hel time for tidlig eller for sen, altså 
fejl ved overgang fra lokaltid til gmt. Fejl ved 
datoangivelsen var særlig udpræget ved QSO’er 
kørt omkring midnat (lokal tid), så meget om den 
ting.

KC6BO er i gang med SSB på 14 mc fra Western 
Carolines Islands.

VK3AHO ventes fra første juni at komme i gang 
fra Nauru Island under callet VK9BH, derefter går 
turen til Solomon Islands, hvor callet er VR4CB. Det 
forventes, at han vil blive mellem tre uger og en 
måned hvert sted. Sponsor er Hammarlund under 
mottoet „DXpedition of the Month“. QSL sendes til 
Hammarlund DXpedition, General Post Office, 
POBOX 7388 N. Y. 1, N. Y. USA. (Man gør opmærk
som på, at det IKKE er nødvendigt at vedlægge 
svarporto).

HR1SO i Honduras er dansker og hedder Ole, 
han kører for tiden AM i den lave ende af tyve 
meter omkring kl. 23z. Han venter snart at komme 
på SSB med en 32S1. Lyt efter ham, han vil gerne 
have QSO med Danmark.

Jam'aica har fået et nyt prefix nemlig 6YA.
HL9KH vil forsøge at komme i luften fra AC3, 

Sikkim, senere på året, eventuelt sammen med 
Gus mf.
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ST2AR er nu kommet i gang på SSB igen, men 
desværre er grejet lånt fra en radiostation, så det 
kan når som helst ske, at han må levere det til
bage igen. Lyt i den lave ende af tyve meter ved 
aftenstid.

St. Helena vil komme i luften fra begyndelsen af 
august måned, først og fremmest med SSB, idet 
nemlig G3PEU tager derned udrustet med en KWM 
2 30LI, og som reserve en K W Viceroy med tilhø
rende modtager, hans call vil blive ZD7BW. ZD7SE, 
der allerede er dernede, vil komme i gang med den 
ene af stationerne. QSL sendes gennem RSGB, men 
de vil først blive besvaret, når han er vendt til
bage til England omkring juletid.

TA5SW er rapporteret på SSB på 14 mc, og sam
tidigt forlyder det, at Rundy OD5CT regner med at 
få licens i Tyrkiet i løbet af sommeren.

The Yasme Foundation vil muligvis arrangere en 
DXpedition til Christmas Isl. under ledelse af 
ZS6LM, der tidligere har været aktiv fra Cocos- 
Keelings.

I øvrigt forlyder det via OE1ME, at Danny Weil 
har opgivet sin jordomrejse med Yasme III og er 
taget tilbage til Staterne.

Vi byder 5PB velkommen her i spalten. 5PB har 
længe forsøgt sig med DSB, men er nu skiftet til 
SSB med en HX 20 sender og en Drake 2B modta
ger, antennen er en dipol fra et 1. sals vindue og 
skråt ned til jorden, resultaterne taler for sig selv! 
Velkommen også til OX3KM, der nu også er kom
met i gang med SSB, og som i løbet af P/2 måned 
har lavet 41 nye lande.

Båndrapporterne:
3,5 Mc CW:

OZ4DX og 5S: Begge Europa.

7 Mc CW:
OZ4DX og 5S: Begge Europa.

14 Mc CW.
OZ4DX: Europa samt UH8KAA - UM8KAA - 

LA2NG/P (Jan Mayen) - SM3CAE/MM - W/K 1-2-3 
4-0.

OZ4RT: CP5EZ - HC8CA - TT8AL - 5T5AD - 
9Q5AB.

OZ5S: AP2AC - EP2AM - ET3USA - FP8CA - 
HI8MMV - JA2CMD - JA3AA - KR6ML - KV4AA
- M1VU - TG9AD - UA9/0 - VQ2WM - HK3WZ - 
VU2GG - W9FCX/KH6 - SM5CGK/9Q5 - K/W 1-0 - 
VE.

14 Mc AM:
OX3KM: VU2PP.
OZ5S: Europa bl. a. YU7LAJ (OZ5SQ).
DR 1239: KZ5 - M1AB - PY1NY - PX70AC - 

UA9SV - VP9FD - YU7LAJ - YV1LAW - 4X4HW - 
5B4WR—GT - W/K.

14 Mc SSB:
OX3KM: BV1USF - CP5AD—EQ - DU1AA—IK— 

JC—ØDM -EL3A-6E - FG7XT - FP8CA—CB-HA5BB 
HC8CA - HI8AKU - HL9KH—TB - HZ1AB - JA/KA
- KB6EPN - KC6BO - KC1CQ - KG6NAC - KH6 - 
KJ6BZ - KL7 - KP4BBN—BJG - KR6AF—BD—DI 
—EH—LJ—MD - W4EIL/KS6 - KX6DU - LA8SE/P
- M1DBK - MP4BCC - OA4GG—M - OY7ML - PJ 

.- ST2AR - VE3FFW/SU - TF - TG9SC—AZ - TI2SP
- UL7FA - VK4XJ - VKØVK - VP7 - VP9 - VQ2AB
- VQ4ERR - VR1N - VR2BC—DK - VS6AE—AZ - 
VS9AAA - VS9MB - XE - XW8AL - YA1AK - 
YN5JMB - YS2SA - ZK1BS - ZL1AGO—2AN—3AB 
—3DX—3AI—3LE - 3A2BD - 4U1ITU - 5H3GC -

5X5JG—IU—FS - 5U7AH - 9G1GN - 9N1DD—MM - 
9M2GH—MC - 9Q5RK.

OZ1DX: KG1BR—CX - OX3KM—KX—JV - 
KR8AH—BY—DI—EN - JA3BOA—1AU—1BRK— 
1DM—8HK - UL7FA - VQ2FF - ZS1 og 6 - 5A5TW - 
9Q5RK - 5H3IW - CN8 - HV1CN - ZE1JE - 5X5FS
- KH6DUF - XW8AL - KA2BM - W2ZXM/MM 
(Middelhavet) - K/W/VE/VO.

OZ4RT: FM7WQ - HI8AKU - HZ1AB - 4S7IW -

6YABL - 9N1DD.
OZ5S: SVØWW—0WY - 4X4DK - K/VE/W. 
OZ5KG: FG7XT 20 - VP2SY 21 (St. Vincent Isl.) - 

HP3DA 09 - TI9RC (W0MLY DXpedition) -
ZL1ABZ (Kermadec Isl.) 19 - VR1N (Ocean Isl.) 19 - 
HR1SO 23.

OZ5PB: OX - UA1-2-3-4 - 4X4CL - KA5RB - 
UA9XR - VQ4IE - SV0WY - 9Q5RK - HZ1AB - 
EP2AR - OY7ML - KP4ES - 5A5TW - 
W2ZXM/MM - 4U1ITU - UD6BR - ZS6VX - UL7FA

- WA4FXV/VE8 - 3A2BF - KP4BBW - CN8FX - 
KG6AOJ - LU3AR - KR6DI - VE8MC - K3KLC/V01

- KA2BM - W 1-2-4-7-8 og Europa.
DR 1261: CN8FJ—DM - KR6OF - YV1LA - 5NNB

- 4X4UX - W/K 12 4 - UA - UB - UC2 - UP2 - 
5B4AK - 9G1DV - YU7LAJ plus øvrige Europa.

21 Mc SSB:
OZ4RT: CE3AGI - CN8FX - FG7XT - HI8AKU - 

OD5LX - UG6AW - 5R8CE/FH8 - KP4 - VQ2 - VQ4
- 4X4.

21 Mc AM:
DR 1239: DL4LQ - YV6CB.

21 Mc CW:
OZ4RT: HK3RQ - VP9BO - VQ1IZ - VR1A—IN - 

ZD3A - 5R8CE/FH8 - 9Q5AB - CE - KP4 - LU - W
- YV.

28 Mc CW:
OZ4RT: CR7IZ - 9Q5AB - Europa.

AM/SSB:
OZ4RT: 5A1TK - Europa.

QSL adresser:
FP8CA/CB via K20JD.
VQ2WM via W2CTN.
Det var alt for denne gang. 73 es best DX de 

OZ7BQ Joe,
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

70 cm ctr. 2 meter.
I løbet af de seneste måneder har der været en 

betydelig stigning i interessen for 70 cm (iøvrigt 
også for endnu højere frekvenser). I den anledning 
kunne det være på sin plads at opstille en sam
menligning mellem 70 cm og 2 meter. 2-meter bån
det kender vi. Hvilke fordele og mangler frembyder 
70-cm båndet i forhold hertil?

Kortere rækkevidde på 70 cm?
Dette er det spørgsmål, man først stiller. Og sva

ret må i første omgang blive bekræftende. Mel
lem to dipoler under fritrumsbetingelser står trans
missionstabet i omvendt forhold til frekvensens 
kvadrat. Det betyder, at en forøgelse af vor ar-
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bejdsfrekvens fra 145 Mc/s til 435 Mc/s vil medføre 
et transmissionstab af størrelsesordenen en halv 
snes dB.

Det er nu forresten heller ikke så mærkeligt. En 
70-cm' dipol er jo kun en trediedel af en 2-meter 
dipol, så man kan ikke vente, at den skal kunne 
udstråle og opfange signalerne lige så effektivt. 
Forøger vi derimod vor 70-cm antennes størrelse, 
så at den groft set bliver lige så stor som 2-meter 
antennen, bliver den lige så god. Det kan ske ved at 
udbygge den som en Yagi-antenne eller ved at an
vende et antal faserettede dipoler. Kort sagt: Vi må 
anvende en 70-cm antenne med et gain på ca. 10 dB, 
for at få samme rækkevidde som fra en 2-meter 
dipol, hvis alt andet i øvrigt er lige.

At lave en 70-cm antenne, der forstærker 10 dB, 
er en smal sag. Den fylder jo slet ingen ting! Lad 
os hellere tænke på noget i retning af 20 dB, hvil
ket afgjort skulle ligge inden for mulighedernes 
grænser. Noget af det letteste at lave må vel være 
hjørnereflektorantenner — ganske vist fylder de 
ret meget (stor vindmodstand) selv på 70 cm, men 
man kommer uden om de vanskeligheder (og fæl
der), der opstår ved sammenkobling af et antal Long 
Yagis. løvrigt kan man også koble 2 eller flere 
hjørnereflektorer sammen. Til eksempel kan næv
nes, at en hjørnereflektor med en sidelængde på 
137 cm og en vinkel på 60° har et Gain på over 12 
dB og en impedans på 70 ohm. Afstanden mellem 
dipolen og „hjørnet" er 343 mm, og reflektoren er 
415 mm bred. Større Gain kan opnås enten ved at 
forlænge de to reflektorer eller ved at stable to 
eller flere sådanne antenner over hinanden, og i 
begge tilfælde gælder det, at man opnår ca. 3 dB 
ved en fordobling af antennens størrelse. Som sagt, 
20 dB — en effektforstærkning på 100 gange — 
skulle afgjort ligge inden for mulighedernes græn
ser, og 17 dB — 50 gange — kan f. eks. opnås ved 
stabling af 4 hjørnereflektorer af den oven for 
beskrevne konstruktion.
„Alt andet lige".

Oven for skrev jeg, at vi ved at anvende et an- 
tennegain på 10 dB får ophævet det større trans
missionstab på 70 cm, hvis alt andet iøvrigt er lige. 
Det er det bare ikke. Flere faktorer må tages i be
tragtning, nemlig refraktion og reflektion. Refrak
tionen svækker 70-cm signaler mere end 2-meter 
signaler, hvorimod reflektionen i højeste grad fa
voriserer 70 cm. Jo større en flade er i forhold til 
bølgelængden, jo bedre reflekterer den. I byområ
der kan man derfor godt komme ud for, at 70-cm 
signaler går langt bedre igennem end 2-meter sig
naler — her betaler det sig at prøve andre beam- 
retninger end den tilsyneladende „rigtige".
Hvad med støjen på 70 cm?

Svaret er: Der er ingen støj på 70 cm — eller lad 
os sige: næsten ingen støj. Der er i hvert fald så 
lidt støj, at man fuldt ud kan udnytte en modtager- 
følsomhed på ca. 0,5 uV selv med en antennefor
stærkning på ca. 10 dB. og eftersom vi i dag med 
såvel rør som transistorer kan konstruerer 70-cm 
modtagere med en følsomhed, der er lige så god 
som den, vi kan opnå på 2 meter, har vi her en be
tydningsfuld fordel ved 70 cm frem for 2 meter.
Hvordan klarer vi tekniske vanskeligheder?

Senderen: Blot for at komme i gang kan m'an let 
få et 70 cm signal ved at sætte en 6J6 tripler 
(helst Tungsram) efter 2-meter senderen. Senere 
kan man tilføje endnu en 6J6 som PA-trin. Vil man 
derefter prøve større effekt, kan man lade dette 
PA-trin styre en QQE 03/20.

Modtageren. Her må det anbefales at bygge en 
krystalstyret converter med en injektionsfrekvens 
på 288 Mc/s, hvorved det variable mellemfrekvens
cmråde bliver 144—146 Mc/s. Så er resten af modta
geren „hjemme". For at undgå fløjt anbefales at 
anvende et converterkrystal, hvis harmoniske lig
ger lidt u n d e r  båndgrænsen på 144 Mc/s — altså 
f. eks. på 7.998 Mc/s eller 23.998 Mc/s. Har man et 
24 Mc/s overtonekrystal, der ligger i umiddelbar 
nærhed af 24.000, kan man lade dette arbejde på 
8 Mc/s, og det vil da svinge på en frekvens lidt un
der 8 Mc/s. Undertegnede har prøvet dette med et 
krystal med påstemplet frekvens 24.014 Mc/s.

Antennen: Dette spørgsmål er behandlet ovenfor, 
men det skal her tilføjes, at en foldet dipol til 2- 
meter båndet umiddelbart vil kunne anvendes på 
70 cm.

Antennekabel: Her gælder det om at bruge kabel 
med så lave tab som muligt og derfor også så kort 
et kabel som muligt.

Modulationen kan naturligvis udføres på kendt 
måde, men opmærksomheden skal her henledes på, 
at udmærkede resultater kan opnås med FM, idet 
man fasemodulerer en krystaloscillator på enten 8, 
18 eller 24 Mc/s. Modtageren kan så have MF-ud- 
gang på FM-radiofonibåndet (f. eks. med variabel 
oscillator et sted i området omkring 335 Mc/s), og 
man kan derved anvende enhver FM-radiofonimod- 
tager som MF-forstærker. Da opnåelse af tilstræk
kelig styreeffekt kan være et problem på 70 cm, 
er dette en ikke uvæsentlig tilskyndelse til at 
prøve FM.

De tekniske vanskeligheder skulde derfor ikke 
være værre, end de kan overvindes af flertallet af 
VHF-amatører.

Sugekredsafkobling på VHF.
En regel, vi alle overholder strengt ved bygning 

af VHF-grej, er at afkoblingskondensatorer skal 
have så korte tilledninger som muligt. Ikke desto 
mindre kan lange tilledninger og ringe kapacitet 
give mere effektiv afkobling end de 500 pF og 1 nF 
kondensatorer, vi plejer at bruge.

På VHF kan man tage selvinduktionen i tilled
ningerne og i selve kondensatoren med i betragt
ning ved valget af afkoblingskondensatorer, idet 
man her kan benytte tilledningerne som selvinduk
tionen i en sugekreds. En sådan kreds er teoretisk 
set den ideelle afkobling, idet den har meget nær 
impedansen nul ved en enkelt frekvens.

Den indvendige selvinduktion kan man se bort 
fra ved keramiske skivekondensatorer, ligesom man 
heller ikke behøver at tage de rent ohmske tab i 
betragtning, da disse ikke influerer på resonansfre
kvensen.

På 144 Mc/s har en keramisk skivekondensator 
på 1 nF med tilledninger på. 6—7 mm en impedans 
på 10 ohm, hvorimod en 25 pF kondensator med til
ledninger på 25 mm en impedans, der er meget 
nær nul. Hvis belastningsimpedansen er høj, er den 
førstnævnte kondensator tilstrækkelig, hvorimod 
den næppe vil være det, når det drejer sig om af
kobling af et skærmgitter eller en katode. — Man 
bør også tage i betragtning, at en lille kondensator 
med længere tilledninger er lettere at lodde på 
plads, og at den ikke så let tager skade af varmen.

Transistorerne anvendes mere og mere i VHF- 
konstruktioner. Deres lave belastningsimpedans 
kræver en lavere afkoblingsimpedans end den vær
di, man kan akceptere i rørkredsløb.

De i tabellen givne oplysninger gælder for en 
samlet tilledningslængde, der er den dobbelte af
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tallene. Eksempelvis betyder den midterste talræk
ke, at der anvendes enten 2 stk. tilledninger på 
hver 1k eng. tomme eller een på 1U tomme og een 
på s/i tomme og så fremdeles. Værdierne er tilnær
ede og afhænger af tilledningernes nærmere place
ring. Således vil en kondensator på 10 pF og tilled
ninger på hver 1 eng. tomme, der forbindes sam
men, således at de danner en cirkel, have reso
nans på 220 Mc/s. Hvis de samme ledninger place
res parallelt med hinanden i en indbyrdes afstand 
på ca. 3/16 tomme, bliver resonansfrekvensen ca. 
2,75 Mc/s.

Hvis kondensatoren skal monteres på et sted, 
hvor det er muligt at komme til med et gitterdyk- 
meter, kortslutter man med en skruetrækker eller 
lign. den elektrode, der skal afkobles, til chassis. 
Dereftetr gitterdykker man og indstiller så led- 
ningslængden (på hver side af kondensatoren) til 
resonans i midten af det ønskede frekvensområde.

Tabel.
Tallene angiver kapacitetsværdier i pF ved reso

nans på de i VHF-konstruktioner almindeligt fore- 
komende frekvenser, udregnet for tilledninger med 
en samlet længde på henholdsvis 1/4, ½ og 1 eng. 
tomme.

Frekvens 1/4” ½”
Til

1”
Mc/s Til Til

ledninger ledninger ledning
48—50 800 400 200

72 390 180 91
96 220 100 56
144 100 47 25
220 39 20 10

Desværre savnes tal for 70-cm båndet! Jeg har 
fundet ovenstående i QST for maj 1963.

Testkalender.
22/23 juni: RSGB 1250 Mc/s forsøg.
6/7 juli: 2-meter klubbens juli-test.
17/18 august: E. D. R.s skandinaviske VHF Field 

Day.
7/8 september: Region I Field Day.
27. oktober: RSGB 420 Mc/ stest.
Evt. stof, der sendes mig til optagelse i VHF- 

amatøren for juli, bedes sendt mig så tidligt, at det 
er mig i hænde inden den 20. juni.

Mogens Kunst, OZ5MK.

Juli-test 1963.
2-meter klubben indbyder herved til nordisk 

VHF-test lørdag den 6. juli og søndag den 7. juli 
efter nedenstående regler:

Perioder:
Lørdag d. 6. juli kl. 20,00—24,00 GMT.
Søndag d. 7. juli kl. 06,00—10,00 GMT.

Deltagere:
Alle licenserede amatører i Danmark, Norge, Fin

land og Sverige kan deltage i testen. QSO med sta
tioner udenfor nævnte lande tæller med, men så
danne stationer kan ikke selv deltage i konkurren
cen.

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

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

Bølgetyper:
Samtlige de bølgetyper, der er tilladt i de på

gældende lande, kan anvendes

Koder:
Under hver QSO skal der udveksles koder af ty

pen 599015 GP26c. Koden betyder, at modstationen 
høres RST 599, at det er afsenderens QSO nr. 15, 
og at positionen er GP26c ifølge ORA-Locator sy
stemet.

Positionsangivelse er absolut nødvendig.

Pointsberegning:
Km 144 Mc/s 432 Mc/s
0— 50 1 point 3 point

50—100 2 point 6 point
100—150 3 point 9 point
150—250 4 point 12 point
250—400 5 point 15 point
400—600 6 point 18 point
600— 7 point 21 point

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

Testloggen:
Skal indeholde følgende rubrikker fra venstre til 

højre: dato, tid, bånd, modstation, afsendt kode, 
modtagen kode, distance i kilometer, samt en tom 
rubrik til testkomiteens bemærkninger.

QSO, som ikke er opført med samtlige nævnte 
oplysninger, vil ikke blive godkendt. Loggen skal 
skrives på standard-logblade for tester eller ma- 
skinskrives i formatet 4A.

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

OZ5AB, A. Bergstrøm 
Skovløbervej 11, st.
København NV.

Den skal være poststemplet senest 21. juli 1963.
God test!

OZ4UB. 

2-meter klubbens udflugt den 25. maj 1963.
Det er svært at koncentrere en beretning om 

denne tur, således at den ubeskåret kan passere 
redaktøren og nå frem til OZ’s spalter i en form, 
der blot nogenlunde kan give læserne et indtryk 
af, hvad vi, som var med, oplevede. Ligeså glade 
vi var for det udbytte, vi havde, ligeså kede af det 
var vi, fordi vi „kun“ var et dusin, når vi betæn
ker, at der sagtens kunne have været mindst to 
dusin med. Klubben har jo medlemmer nok til det.

Men jeg skal nu i korte træk forsøge at genop
friske de gode minder, vi fik. Som planlagt mødtes 
vi kl. 15,15 præcis ved KNUD VIKING og gik om
bord. Båden afgik kl. 15,30, og herefter skete føl
gende: Ombord stod det store kolde bord parat, og 
alt imens vi nød den ca. 2 timer lange og vidunder
lige sejltur op gennem sundet, skete retfærdigheden 
fyldest. Selv om det måske til sidst kneb lidt med 
at gøre kål på de små lune retter, var det dog med 
den for 2-meter-folkets karakteristiske grundighed 
og ihærdighed, man ødelagde synet af de skønne 
gastronomiske herligheder. Kaffen og cognac’en gav 
os styrke til at se den kendsgerning i øjnene, at 
første etape var forbi. I strålende sol betrådte vi 
svensk jord, hvor følgende svenske kammerater var 
mødt op: SM7ANL, SM7MG, SM7AED, SM7DSC og 
hans broder, SM7DLC, SM7XV og SM7DYA.

Et sådant opbud var vist for de fleste af os lidt 
af en overraskelse. Efter  et velment velkommen
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samt en sludder på kajen, ja og lidt kiggen på de 
mobile anlæg i vognene, kørte vi i omtalte vogne 
op langs svenskekysten. At vi nød denne køretur i 
det smukke landskab er en selvfølgelighed, og der 
var virkelig smukt, hvor vi kom frem. Bestemmel
sestedet var LARØBADEN, en restaurant et styk
ke oppe ad svenskekysten, hvor vi nød en forfrisk
ning, og hvad der var allerbedst, rigtigt fik sludret 
med vore svenske venner. Ved den lejlighed blev 
der genopfrisket mange gode QSO’er. Det var i kol
lektiv stil en personlig kontakt med ham i den 
anden ende. Efter en times tid her forlod vi stedet 
og kørte ud til et sted, man kaldte BAKKERNE. 
Her fik vi en dejlig tur på „GÅBEN" i den stor
slåede natur og sluttede af med en udsigt over sun
det. Selv om vejret var fint, var der dis over van
det, så vi gik glip af at se OZ-land sådan lidt fra 
oven. Herefter gik turen til station SM7DSC, der 
nemt kunne rumme hele selskabet, som jo bestod 
af i alt 20 mand. Medens vi havde QSO med OZ4OL 
og OZ4D på sidstnævntes station, blev vi budt på 
en standsmæssig drink. Så gik turen i skarpt trav 
ned til båden, og hjemturen tog kort efter sin be
gyndelse. Under kaffen, wienerbrødet og cognac’en 
blev deltagerne . præsenteret for den lovede over
raskelse — bankospil med fine præmier. — Da 
0:Z7R’s spilleplade så noget mistænkeligt tom ud, 
besluttede festudvalget straks blandt de øvrige pas
sagerer at udvælge en lykkens gudinde. Denne 
pæne dame havde så det lidet misundelsesværdige 
job at dykke ned 1 nummertromlen, der bestod af 
OZ5MK’s og OZ7R’s forholdsvis bløde hatte lagt 
sammen, så de dannede en til formålet velegnet 
beholder.

Resultatet af spillet blev, som følger: 1. præmie
— en QQE 06/40 — tilfaldt OZ9BS. 2. præmie — en 
dejlig oval højttaler — gik til OZ5AB. 3. præmie
— en E88CC/SQ — vandt OZ9AE. 4. og 5. præmie 
— en nuvistor, 6CW4 — gik til henholdsvis OZ6OL 
og OZ6BP. Festudvalget lykønsker hermed vinder
ne. Herefter benyttede vi den resterende del af 
sejltiden til at nyde selve sejlturen over sundet, 
den var stemningsfuld ved aftenstid, når vejret var 
så godt, som det var. Kl. 23,30 var vi 1 København 
igen — en vellykket kammeratlig udflugt var forbi, 
og jeg har nu kun tilbage at takke vore svenske 
amatørvenner for en modtagelse og en behandling, 
der overgik enhver forventning. For os, som deltog, 
vil dette vel nok stå som den bedste erindring om 
denne tur. Og til slut, tak for god deltagelse.

OZ4UB.

2-meter klubbens møde d. 30. maj 1963.
Deltagerantallet var denne gang 18, og bestyrel

sen havde den glæde at kunne notere 2 nye med
lemmer. Til hele 2-meter klubbens glæde blev 
QZ9BS, Jørgen Sørensen, valgt til formand for 
klubben, og jeg for min del kan tilsige ham et 
ærligt samarbejde samt min fulde støtte. Må med
lemmerne også gøre det samme, for jeg tror ikke, 
vi er blevet snydt med Jørgen som formand.

Jeg vil her tillade mig at bringe en varm tak til 
vor afgåede formand, OZ5MK. Vi ved alle, at Mo
gens gennem mange år har lagt et enormt arbejde 
i VHF-amatørernes interesse, en uselvisk kæmpe
indsats, og altid har han været lydhør for medlem
mernes meninger og ønsker. Jeg tror, at medlem
merne er på linie med mig, når jeg her skriver, at 
vi ikke kan takke dig nok for det, Mogens. OZ5MK 
vil nu helt hellige sig posten som VHF manager, 
og som sådan er Mogens den 100 % rigtige mand. 
På mødet startede OZ5MK en diskussion om 70 cm,

og det var skyld i, at vi fik en mægtig fin aften ud 
af det. Vi var under behandlingen af dette emne 
inde på flere ting, der gik fra den ene yderlighed 
til den anden, og selv om de fleste af os vel var 
mest interesseret i nutiden og fremtiden, var det 
virkelig interessant at høre OZ5AB, OZ5MK, OZ9AC 
og OZ9BS genopfriske minderne fra gamle dage, da 
de startede med forsøg på 70 cm med meget primi
tive midler. Og spændende var det også at høre på 
diskussionen, når „den hårde kerne" tangerede pro
blemet parametrlske forstærkere o. s. v.

Udbyttet af denne aften må vel for de fleste 
have været, at såfremt man vil opnå noget ordent
ligt på de helt høje frekvenser, så må vi virkelig 
for alvor gøre en Indsats, ikke alene i praksis, men 
også i teorien. Belønningen for en sådan indsats 
vil så være en følelse af at have besejret noget, 
der for år tilbage var anset for at være utæmme
ligt.

Foruden denne diskussion blev testreglerne også 
meget kraftigt taget under behandling, og det 
spørgsmål kan der vel også siges meget om endnu.

En god aften sluttede kl. ca. 22,30, og „by the 
way“, mødet var næsten ikke til at få startet på 
grund af Københavnsafd.s nye 2-meter st., som alle 
selvfølgelig på een gang skulle køre med, hvilket 
var ved at give OZ7LX grå hår i hovedet. Han var 
den ulykkelige, der havde QSO med OZ5EDR. Me
dens der var een mand ved mike’en, var der mindst 
100 hænder på knapperne på senderen, og resulta
tet af dette kan vel enhver tænke sig, men een ting 
er sikkert, i 2-meter klubben går det skam godt.

OZ4UB.

Mødet næste gang bliver den 27. juni kl. 20,00.
Og det bliver selvfølgelig i de samme dejlige lo

kaler, hvor EDR bor, på Frederikssundsvej 123. 
OZ2ME medbringer sin 2-meter modtager, han si
ger, den er frekvensstabil, og det skal han da have 
lov til at bevise. Han vil holde et lille foredrag om, 
hvordan han har fået den stabil i 1. selvsvingende 
var. ose. Da jeg ved, den er udstyret med FM, kan 
vi sikkert få ham1 til at sige noget om dette også. 
Til yderligere demonstration har OZ5AB lovet at 
medbringe andet VHF-grej, så der skal nok blive 
noget at se på, og også at høre på. Vil man nudgå 
at stå op, er det tilrådeligt at møde i god tid.

OZ4UB.

Aktivitetsrapporter.
Denne rubrik vil 1 fremtiden blive redigeret af 

OZ4UB, send et par ord i et brev eller på et post
kort eller ring på 30 47 71 efter kl. 17,00.

Denne gang har jeg af gode grunde kun modtaget 
rapport fra OZ5AB, som fortæller, at maj måned 
gav nogenlunde forhold. I testen opnåede Arne 
60 QSO’s med største dist. OZ5DE/P QRA: EP77. 
5. maj var der lidt DX med 6 stk. SM6-stn. Tirs
dagstesten gav ham 7 stk. SM6’ere. 8. maj var der 
DJ7XE og DJ8EK. 23. maj dukkede vor gamle ven 
3'NH op — S9. 26. maj gav også en del SM6’ere, og 
endelig blev der DX 29. maj, — kl. 00,15 hørtes 
OZ4OL kalde SM5, hvorefter beamen blev rettet 
mod SM5, det gav som resultat: SM5BDQ på 144,84 
— SM5BSZ, 144,49 — SM5AII på 144,38. Og SM5BQR 
var der med ESB sammen med SM5LE på 144,30, 
R 7. Om aftenen den 28. maj kom OZ9KY og 8TX 
samt 7TW godt igennem. 29. maj var DL1FF og 
DJ20XA svag i GP12d. Endelig 30. maj, DJ7XE, 
5 og 7, 144,02.

Arnes frek. i GP12d er 144,363.
Vy 73 de OZ5AB.

OZ4UB.
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FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVN 
‘ AFD

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

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

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

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

Siden sidst:
Mandag, den 13 maj holdt OZ6WL, Peer, et meget 

interessant og morsomt foredrag om „Verden over 
1000 Mcs“. Det er jo et lukket land for os amatører 
og man bliver hurtig klar over at her gjalt helt 
andre forhold, end vi er vant til. Det ville ellers 
være et område hvor en eksperimenterende ama
tør kunne få mange timer til at gå med at udforske.

løvrigt har afdelingen haft besøg af W6NRT, 
Hank Koch. Han blev vist rundt i byen af 9SN og 
XYL. Han var meget begejstret for byen og om
egnen og blev et par dage længere end beregnet. 
Han sendte en hilsen til alle han havde truffet i 
klubben.

Programmet:
Mandag den 24. juni:
Efter ønske fra nogle medlemmer afholdes der af

slutning på sæsonen med en lille skovtur. De der 
ønsker at være med melder sig aldeles omgående

Træningsudsendelse af morsetelegrafi
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.

til 5RO (tlf.: ORdrup 7425). Man afholder afslut
ningsfesten i Hareskov Pavillon. Afgang fra Nørre
bro L (Hareskovbanen) kl. 18,40. Der vil blive kam
meratligt samvær og koldt bord. Det sidste til en 
pris af ca. 20,- kr. pr. deltager.

Ellers er sæsonen slut for dette halvår og vi hol
der ferie. Den første klubaften vil vi holde allerede 
den 29. juli, for de der er interesseret og som er 
hjemme denne aften.

Ellers starter sæsonen den 5. august med klub
aften.

Afdelingens bestyrelse ønsker alle en rigtig god 
ferie med masser af godt vejr og håber at se jer 
alle igen, når vi atter ta’r fat.

Vy 73 de J. Rabe

OZ4AO meddeler:
Nu skulle alle gerne have fået det nye medlems

kort gældendde for 1963-64, såfremt dette ikke er 
tilfældet, bedes man henvende sig til kassereren 
OZ4AO, så fejlen kan blive rettet. Det gøres op
mærksom på at medlemskortet skal medbringes 
til alle møder i afdelingen, i modsat tilfælde må 
der erlægges 50 øre til afdelingskassen.

OZ5EBR er nu i luften på 2 meter fra klubloka
let, frekvensen er 145.710 mc. og input er ca. 125 
watt på et RS 1009 (829 B), foreløbig køres med 
fasemodulation, men det er meningen, at der til
lige skal kunne anvendes AM. Antennen er kun en 
ringdipol, som sidder på taget af højhuset.

Den lave højde af antenne bevirker, at det er be
grænset, hvad vi kan modtage på grund af meget 
kraftig tændingsstøj fra den befærdede Frederiks- 
sundsvej, men forhåbentlig er dette problem løst, 
når vi får den anden antenne op, indtil da må vi 
beklage, hvis der bliver råbt forgæves på os.

Vi er qrv på byggeaftener onsdag og lørdage 
samt på klubaftener.
Byggeaftener

Der er åbent i lokalerne alle onsdage kl. 19,00 til 
kl. 22,00 og alle lørdage kl. 15,00 til kl. 18,00, hvor 
der kan bores, hamres, bugges, slibes, files, svejses, 
loddes, måles, sludres, diskuteres og sendes på livet 
løs, men tag diverse håndværktøj med, da det er 
begrænset, hvad afdelingen råder over endnu.

På mandage kan boremaskine og skruestik ikke 
benyttes.

Fra 1. juli til 1. august er der ingen byggeaftener.
P. S. Har du noget grej, som du synes ligger i 

vejen, så tag det med, vi har en stor rodekasse, som 
næsten ikke er til at fylde, for der bliver botanise- 
ret flittigt i den og næsten alt har interesse.

Vy 73 OZ4AO, Sv. Aage.

HUSK:

ÅRHUS-JAGTEN

LA-bulletinen.
Norsk Radio Relæ Ligas hovedstasjon, LA1C, i 

Bergen sender hver søndag bulletin til norske ama
tører til følgende tider og på følgende frekvenser:

CW: kl: 08,30 dansk tid 3580 kHz.
SSB: kl. 10,00 dansk tid 3725 kHz.
I tiden 15. marts til 15. september finder sendin

gene sted en time tidligere.
Vi henstiller til alle OZ’s vennligst ikke forstyrre 

disse sendingene.
73, NRRL, hovedstyret.

22.-23. juni 
Se maj OZ 

Fine præmier!

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.
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Siden sidst:
Det gik som ventet. Der er grøde i afdelingsar

bejdet som i foråret. Vel kom vi sent i gang (det 
gjorde foråret også); men som det gærer. Det var 
rigtigt, som vi troede, at der var brug for en lokal
afdeling, det var blot rammen om arbejdet der 
skulle ændres. Vor nye afdelingsstruktur burde ko
pieres i alle de afdelinger landet over, hvor man 
er gået i stå. Vi tager gerne mod studiedelegatio
ner fra andre lokalafdelinger nær og fjern. Kig 
ind på en mødeaften!!

Udvalgsformanden melder om stærk aktivitet. Ja, 
det er næsten ikke til at overkomme at fortælle 
om alt, hvad der. foregår. Først VHF-udvalget un
der ledelse af 7JN, der holdt møde d. 22, m'aj. Vi 
kunne næsten ikke være der, så mange var der. 
Men der var også meget at se og høre på. 1LN viste 
sin 2-meter sender- og modtager og med en inden
dørs antenne, (det hjælper, når vi får vort eget 
hus) fik man etableret en lokal QSO. Foruden 
1LW’s grej blev der vist gitterdykmeter både rør 
og trasistor, convertere også med nuvistorer og et 
par store 2-meter sendere. Der blev udleveret dia
grammer til interesserede nybegyndere, der skal i 
gang med at bygge, og 7JN siger, at du også kan 
rækkes en hjælpende hånd med trimmeproblemerne, 
når du er færdig' med dit grej.

Dernæst „Begynderudvalget", der under ledelse 
af Bro holdt møde d. 29 maj. Der var ligeså mange. 
Man har lagt store planer, som skal føres ud i livet 
efter sommerferien. Og der er mange nye, der skal 
i gang. Ved den tekniske prøve var der kun een 
af eleverne fra vinterens tekniske kursus, der ikke 
bestod. Til lykke med resultatet til de, der kom 
igennem; og til den ene på med vanten igen i oktbr.

Og så er der rævejægerne, ja, de har jo altid 
kunhet. To jagter har været afholdt siden OZ maj 
udkom, og to mere vil være afholdt, når dette nr. 
har nået dig. Til gode har vi så endda den store 
weekend-jagt „ÅRHUS-JAGTEN", der afholdes med 
deltagelse fra hele landet, men det ved du jo alt om 
fra maj-nummeret.

Stiftelsesfesten, der afholdes på - sagde jeg „Ky
stens Perle" - nej, det hedder det ikke, men det er 
det, „Kystkroen", Ajstrup strand d. 15 juni har vi 
endnu til gode, men sikke et program der er ud
sendt. Bare vi ikke er for trætte til at læse OZ d. 
16 juni, nå, det er jo heldigvis en søndag.

Skulle du være i den kedelige situation, at du 
ikke har opdaget, at nu sker der noget i din lokalaf
deling, så kom selv og se.
Programmet:

Rævejagter: 17.-22. og 23.-30. juni. Se X-QTC eller 
ring 4 55 27 eller 2 62 44. 
 U- og VHF afdelingen holder møde d. 19 juni 
9WP fortæller om „Flyvning med radio". I juli 
samler vi kræfter til efterårets arbejde.

Vy 73’s og på gensyn 2WO.

BORNHOLM
Til medlemsaftenen i klubhuset den 8. maj, der 

dannede afslutningen på vinterens studiekredsar
bejde, mødte 26 deltagere. 4HF indledede med en 
tak til foredragsholderne 4IM, 4LP og Sv. Å Koefod 
for deres indsats i vinter, og overrakte hver et 
smukt askebæger, som var fremstillet specielt til 
anledningen i keramik med de respektive calls.

Gennem besvarelsen af omdelte spørgeskemaer, 
blev bestyrelsen orienteret om medlemmernes sær
lige interesser og ønsker med hensyn til de fremti
dige arrangementer. En vurdering heraf vil komme 
i „Kontakt". Derefter vistes to films fra PHILIPS.

Til bortlodning havde afdelingen modtaget forskel
lige værdifulde gaver, bl. a. 2 dejlige værktøjssæt 
og en masse rør fra Helge Andersen, „Odeon". Gen
nem frisk indsats ved auktion og forskellige lotte
rier ydede medlemmerne rundt regnet 150 kr. til 
styrkelse af kassebeholdningen. Tak, alle! Der er 
brug for pengene til klubhusets istandsættelse.

I slutningen af maj blev C-prøven bestået af 
OZ4IF, Søren Tranberg, og Ole Thorsen, som har 
fået reserveret call O.Z4MT. Til lykke!
Onsdag den 19. juni kl. 19,30 samles vi igen i klub
huset.

Program: Gennemgang af den tekniske prøve, 
som blev afholdt 25. 5.

Kassereren meddeler, at nogle få har glemt at 
benytte det fremsendte indbetalingskort og beder 
om kontingentindbetaling inden 1. juli.

Vy 73 4HF.
Klubhuset: Østergade 108.

LOLLAND-FALSTER
Afdelingen har afholdt den årlige generalforsam

ling, søndag den 26. maj. Og som det er traditionen 
tro, blev den afholdt i Bangs Have.

8PV blev valgt til dirigent, takkede for tilliden 
og oplæste dagsordenen, der så således ud:
1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beret
ning. 3. Kassereren fremlægger regnskab. 4. Valg 
af formand, afg. 7NA. 5. Valg af bestyrelse, afg. 
næstformand 8NL, kasserer 6KJ, sekretær B. Løkke, 
best. medl. 2MI. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt.

Straks efter oplæsningen, gik man til pkt. 2, 
hvor 8NL fik ordet til protokol og beretning. Da 
pkt. 2 ikke fremkaldte nogle protester, begyndte 
man på pkt.3

Regnskabet blev fremlagt af 6KJ og alt viste sig 
at være i skønneste orden, hvorefter pkt. 4 kom til 
at stå for tur.

Formandsposten har gennem flere år, på en sær
deles udmærket måde været beklædt af 7NA, men 
da han desværre er flyttet fra os, måtte vi se os 
om efter en kandidat til formandsposten, og valget 
faldt, efter nogen diskussion, på 2MI. Næste pkt. 
var valg af bestyrelse.

Der var genvalg for den resterende bestyrelses 
vedkommende, og til at bestride 2MI’s gamle plads, 
blev 2JF valgt. Næste pkt. var hurtigt overstået, 
da der ingen forslag var indkommet. Og efter gen
nemgangen af sidste pkt. sluttede man en iøvrigt 
rolig generalforsamling, som ikke var for godt be
søgt, men det må vel tilskrives det ualmindeligt fine 
vejr.

Efter generalforsamlingen gik 2JF’s ESB transcei- 
ver på omgang, og det var vel nok sager.

Vi holder sommerferie indtil videre.
Vy 73 B. K. Løkke

Ved overtagelsen af formandsposten for L-F afd. 
føler jeg trang til på afdelingens og egne vegne at 
sige dig, 7NA tak for det meget store arbejde, du 
har gjort for os. Det er med sorg, vi siger farvel 
til dig, og vi ønsker dig meget held og lykke på 
dit nye QTH. Mimi OZ2MI

I følge samtale med 2 JF Jørgen Blichfeldt fra 
Nakskov, vort nye bestyrelsesmedlem, kan jeg med
dele, at han vil sætte tid og kræfter ind på snarest 
at foranstalte rævejagt i forb. med automobilklub
berne. Transistormodtagere med kutterområde kan 
jo godt anvendes — vi fik jo ikke chassiserne 
fyldt ud i vinter hi! Meddelelse vil komme pr. 
duplikerede kort og i pressen, da vi måske ikke 
kan få det i OZ til tiden.

2 JF og 2 MI Vy 73
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HADERSLEV
Så er senderen til vor klubstation endelig kom

met. Oppudsningen er allerede påbegyndt, men der 
mangler endnu meget, så hvis der er nogen, som 
kan afse tid en aften eller to, kan de bare hen
vende sig til OZ2JT. Programmet for i vinter er 
nu slut, og vi holder ferie indtil videre.

NB! Hvis der endnu er nogen, som ikke har fået 
betalt kontingent for denne sæson, bedes de få det 
ordnet snarest muligt.

Vy 73 de OZ9KY

HOLBÆK
Den 6. maj afholdtes generalforsamling, og efter 

valget er bestyrelsen: Formand 6VF, kasserer 2PU, 
suppleant 9AU, revisor Poul Henriksen, revisor
suppleant Jørgen Ebbe Enghave. Øvrige bestyrel
sesmedlemmer er 9H og John Lauritsen. 7OU afgik 
som formand på grund af studier. Et forslag om' 
et årligt kontingent på 12 kr. blev vedtaget.

Den 20. maj havde vi besøg af OZ7QM, der for
talte os en masse om ESB og 1 særdeleshed om høj
frekvente x-talfiltre. 1QM demonstrede ligeledes, 
hvordan man flytter x-taller ved ætsning. Det var 
et fortræffeligt og vel tilrettelagt foredrag, som vi 
er dig meget taknemmelige for, 1QM

Næste møde bliver mandag den 1. juli i Kloster
skolen som sædvanligt.

Vy 73 de 6VF

HORSENS
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.
Som allerede meddelt holder vi ferie indtil efter 

G.F., men klubhuset er dog åbent hver torsdag i 
sommerperioden. Vore rævejægere jagter hver 
mandag kl. 19,30, undtagen juli måned.

Vy 73 9ER.

ODENSE
Formand: Kaj Andersen, OZ7KV, Enebærvej 76, 

Hjallese, tlf. 11 18 55.
Som afslutning paa sæsonens arrangementer af

holdtes der auktion i afdelingen den 2. maj. OZ7KV 
blev valgt til auktionarius og satte paa sin kvikke 
facon gang i sagerne, så latteren rungede, og bude
ne faldt slag i slag. Det blev en udbytterig aften 
for mange både købere og sælgere.

Så er sæsonens kurser vel overstået og de har 
atter i år båret frugt. På nær een bestod alle den 
tekniske prøve, og cw-prøven gav også et meget 
fint resultat.

Afdelingens sender kan kun betjenes fast hver 
tirsdag efter kl. 19,00. Der er for nylig hængt en 
Zepp-antenne op, så klem bare på og få slidt lidt 
på licensen.

Vi tænker nu sikkert mere på sommer og ferie 
end radio, men opstillingsmøde til HB må ikke 
glemmes. Torsdag den 20 juni kl. 20,00 foregår 
dette møde, hvor en eller flere kandidater skal op
stilles til at repræsentere Odense afdelingen ved 
det kommende HB-valg. Vel mødt!

Vy 73 de 2RH.

NÆSTVED
Formand: OZ8BO, Herlufmagle.
Efter afslutning af vinterens teorikursus, var der 

5 amatører til prøve hos PT. Alle mand bestod. Vi 
benytter lejligheden til at takke de lærerkræfter, 
der har medvirket til det pæne resultat. På op
fordring fortsætter m'orsekursus lidt endnu.

En ny station med call OZ6ME er omtrent QRV 
på 2-meter.

Vi mødes fortsat hver tirsdag og vor kasserer 
OZ1KZ (03) 724184, modtager gerne kontingent.

Vy 73 de 7HZ

RANDERS
Vi er nu gået i gang med vort byggeprogram. I 

denne omgang drejer det sig om en ensretter. Der 
er foreløbig 10 deltagere, men er der endnu nogle, 
der vil være med, kan det endnu nås ved om
gående henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmer
ne.

Afdelingens rævesender er nu snart bragt i orden 
af 3RR, så det varer ikke længe, før vi er klar 
til årets første rævejagt. Find derfor allerede nu 
din rævemodtager frem og forsyn den med nye 
batterier.

I øvrigt har vi nu fået måleinstrumenter i af
delingen. Det drejer sig om en målesender og et 
universalinstrument. Så hvis du har noget, der skal 
måles, så tag det med en onsdag aften.

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, Finn Hoffmann, Borgergade 

75, tlf. 1108.
Program:

Onsdag kl. 19,00: Rævejagt.
Fredag kl. 19,30: Byggeaften.
Vi er nu startet med rævejagter, som foreløbig 

er fastlagt til onsdag aften. Første uds. kl. 19,30 2. 
uds. kl. 19,50 3. uds. kl. 20,10, derefter uds. hvert-10. 
minut. Sidste uds. kl. 21,20 til kl. 21,30. Udsendelser 
a 3 min. Efter jagten samles vi til kaffe i klubloka
let. D.v.s. at teknisk kursus om onsdagen indtil 
videre er blevet afløst af rævejagt, da det kniber 
lidt med interessen for teknisk kursus og morse
kursus om somm'eren og kandidaterne til sidste tek
niske prøve alle bestod.

Om fredagen fortsætter vi byggeaften; — derfor 
mød op — tag jeres grej med og få noget produce
ret. Det overvejes at begynde bygning af enten ab
sorbtionsbølgemåler eller transistordykmeter.

Vy 73 7YH

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

18 B, Viborg.
Kasserer: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Villa Sving 

pr. Viborg.
Sekretær: OZ3JE, John Olsen, Hald Ege, Viborg. 

Rævejagt:
Lørdag den 29 juni kl. 22,00
Søndag den 7 juli kl. 09,30
Lørdag den 22 juil kl. 22,00
Søndag den 28 juli kl. 09,30
Der er udlagt 2 ræve og der køres på kort 1:25000 

1215 IV SØ Viborg. Startkort og kort 1:25000 kan 
fås ved formanden eller kassereren. Medlemsmøde 
på Ålkjærs onsdag den 26 juni.

Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.
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(Fortsat fra side 196)
Såsnart temperaturen synker, formindskes uba

lancen, gitterspændingen bliver mere negativ, hvor
for røret tændes, og relæet trækker.

Seks forskellige modstande, der er lineære, er 
monteret i en af broens grene, og disse modstandes 
værdier er valgt således, at de svarer til NTC-mod- 
standenes værdier i de forskellige temperaturom
råder.

Den rigtige modstand indskydes ved hjælp af 
omskifteren, og potentiometeret sørger for den mere 
nøjagtige indstilling. Regulatoren fødes af en trans
formator med vindinger for henholdsvis 35 volt, 
400 volt og 6,3 volt. 400 volt tilsvarer thyratronens 
anodespænding, de 6,3 volt er til glødespændingen, 
og de 35 volt afgiver spænding til broen. Denne 
ensrettes af en germaniumdiode OA55.

Fig. 10 viser regulatoren. Holderen for NTC-mod
standen (den særlige føleranordning, der udgår med 
kabel fra apparatet forneden, kan nedstikkes 
direkte i væske eller varmebeholder, og vil man 
undgå unødvendigt varmetab, tilpasses føler og hul
let i varmecontaineren til hinanden).

NTC-modstanden, der er brugt her, er af Pinhead 
typen. Kredsløbets følsomhed kan fordobles ved at 
indskyde endnu en NTC-modstand i den modsatte 
gren af broen.

Opstillingen kan anvendes til at kontrollere tem
peraturer i køleskabe, akvarier, galvaniske bade, 
laboratorieanlæg etc., og det kan tilføjes, at tempe
raturen let kan fastholdes inden for 1/10 celcius- 
grad.

OZ6PA, Poul Andersen.

NYE MEDLEMMER

8901 Johannes Larsen, Engbovej 6, Frederikssund.
8902 Finn Skaanstrøm, Ingv. Hjortsvej 18, Virum 

afd.
8903 Lau Frandsen, Højby, Fyn.
8904 Jørgen Jensen, STKMP/I/KFR, Ryes Kaserne, 

Fredericia.
8905 Hasse G. Taube, Finsensvej 61, København F 

afd.
8906 Martin Hansen, Søst, Rødekro.
8907 Rud. Wichmann, Jægersborggade 11, 2., Kø

benhavn N (afd.).
8908 Frederik Sørensen, Gårde.
8909 Tage Møller, Borgergade 70, Esbjerg.
8910 Kay Andersen, Drejervej 14, 2,, København 

NV, (afd.).
8911 Carl-Ejnar Madsen, Grønagervej 4, Kbh. S.
8912 Carsten Nielsen, Islandsgade 8, Ikast.
8913 Allan Nelson, Refsnæsgade 31, København N 

(afd.).
8914 Jan Krogh, Snehvidevej 19, Herlev (afd.).

QTH-RUBK1KKEN
1467 OZ9SK, H. Skourup, Hans Jacobsvej 4, Ribe, 

lokal.
1753 Roland Madsen, el-værket, tilsted, ex Nør

ager.
2510 OZ2BB, N. Chr. Bro, Bystrup, Visse, Gug, 

lokal.
2590 OZ9SN, Sv. Nielsen, Hvidovrevej 468, 1., 

Hvidovre, lokal.
2752 OZ1FS, Frede Sørensen, Vandværksvej 6, 

Hundested, lokal.
2927 OZ3BR, Emil Bruun, Hobrovej 18, 4., Randers, 

lokal.
3206 OZ2OL, Ole Larsen, Skjoldsgade 5, 3. tv., 

København Ø, lokal.
4196 OZ7BM, Erling Frausing, Amagerlandevej 65, 

Kastrup, lokal.
4518 OZ5RJ, R. Jensen, Maglehøjvej 5, Hedehusene, 

ex Hvidovre.
4707 OZ5EH, Kurt G. Andersen, Radioskolen, Hald 

Ege, Viborg, ex Bagsværd.
5592 OZ1HS, H. Sprenger, Svanevej 37, Rødbyhavn, 

ex Marrebæk.
6143 Ejvind Peterson, Nyborgvej 92, 4., Odense, 

lokal.
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8915 OZ8AR, Arne Agergaard, Frederiksborggade
24.3., København K.

8916 Erik Kirstein, Strandvejen 5, Slagelse.
8917 Jens Opstrup, Klovborg.
8918 Svend E. Damsgård, Sundby, Mors.
8919 John Kjæmpe, Fortvej 172, Vanløse.
8920 Knud Ib Petersen, Ringbakken 11, Kastrup.
8921 Villy Christensen, Jens Baggesensvej 66, st., 

Århus V.
8922 Ove Vejrup Ibsen, Reventlowsvej 13, Viby J.
8923 Ole K. Glibstrup, Knagstrup, Hornslet.
8924 Bent Christensen, Skodborgskov, Skodborg J.
8925 Carl S. Sommerlund, Aldershvilevej 35, 

Nyborg.
8926 Harry S. Nicolaisen, Sdr. Ås 19, Slagelse.
8927 Laurids Hess, Broballe, Nordborg.
8928 P. Holm Christensen, Gerbrandsvej 4 B, 1., 

København S.
8929 Preben Planck, Lystrupvej 13, Brønshøj.
8930 Kaj Holm Nielsen, Nygade 6, Hammerum.
8931 Bent Larsen, Hobrovej 57, Ålborg.
8932 Kjeld Borggreen, Frydsvej 61, Kolding.
8933 Uffe Low, Bøgevang 15, Kastrup.
8934 Peter Henningsen, Hampeland 8, Brønshøj.
8935 Jan Christiansen, Trige Østermølle, Trige, 

Århus C.
8936 N. P. Schou Nielsen, Estrup, Hornslet.
8937 OZ2MT, Mogens Toft, Fårup, Nykøbing M.

Atter medlem.
624 OZ1A, Sv. Skibsted Svendsen, Ryesgade 40 A,
4., København Ø.

1134 OZ7WP, Wagner Petersen, Trompeterbakken 
9, Kolding.

1904 Ole Gerh. Jensen, Skovparken 90, Køge.
4978 OZ7BE, N. C. Biohm, Søren Mortensensvej 1, 

Esbjerg.
5339 OZ1TP, Poul Tønne, Amager Strandvej 224, 

København S.
3889 OZ7CK, Lennart E. Holbrok, Sorgenfrigade 9, 

st. tv., København N (afd.).
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OZ6BL, Bent Bagger, Lindehøjvej 35, Birke
rød, ex København SV.
OZ9PP, P. Neber Petersen, Metzgermatte, 
Wangen a. A, Kanton Bern, Schweiz, 
ex Vedbæk.
OZ6NF, G. Juul-Nyholm, Tingskrivervej 14, 4., 
København NV, ex Valby.
Th. Knudsen Fuglsang, Magleøgade 27, 
Korsør, lokal.
Erhardt Nielsen, Vestergade 7, Frederikshavn, 
ex Nørresundby.
Ch. P. Andersen, Postbox 1, Sdr. Omme, 
ex Kastrup.
OZ9BT, Bendt H. Nielsen, Vallensved, Næs
tved, ex Fodby.
OZ5FZ, Fl. Christiansen, Grønlandsvej 9, 2., 
Næstved, lokal.
OZ1JL, Jens Larsen, Rønnelien, Blokhus, 
ex Hjørring.
OZ6BB, Erling Juul, Stadionsvej 27, Horsens, 
ex Tvingstrup.
OZ4BE, B. E. Rasmussen, Svanevej 16, Rødby- 
havn, ex Gedser.
OZ3OM, Ole Olsen, Virumgård, Lyngby, 
ex Dyssekilde.
OZ5XW, Anker Petersen, Tingsted, Nykøbing
F., ex Tingsted.
Erik Rasmussen, Hovedgaden 59, Hårlev 
ex København V.
OZ9PF, Poul H. Laursen, Århusvej 56, 2, th., 
Silkeborg, ex Jægerspris.
OZ1WN, K. Lauritzen, Hagensallé 29, Helle
rup, ex soldat.
Jan Christensen, Kjeldgårdsvej 22, st. th., 
Valby, ex København Ø.
OZ5TA, Svend Ajstrup, Thunøvej 4, Herning, 
lokal.
Sigvald Graversen, Kalvø, Genner, 
ex Åbenrå.
OY7S, Julius Poulsen, Klaksvig, ex Torshavn. 
OZ5NE, P. Rievers Jensen, Kristianagade 4, 3., 
København Ø, ex Brønshøj.
G. Bornemann Madsen, Drewsensvej 38, 2., 
Silkeborg, lokal.
OZ6IS, Jørgen Schrøder, Uendiger Strasse 463, 
Krefeld, Vesttyskland, ex København F.
Ljnt. Kirkegaard, Lærkevej 51, Korsør, lokal. 
Flemming Aabin, Svinget 23, st. th., Køben
havn S, ex København V.
Charly Andersen, „Skovly", Lygårde, Vivild, 
ex Dybbøl.
Egon Mai, Skriverløkken 9, Sønderborg, 
ex Nordborg.
Bent Hansen, Øsemark, Ærøskøbing, ex Køge. 
Knud Pedersen, Skavenhus, Vostrup, ex Tarm. 
A. C. N. Clausen, Danmarksvej 14, Lyngby, 
ex Risskov.
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OZ7EU, Poul Stømer, Hulbergsallé 8, Søborg, tlf. 
98 05 41.
OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde 
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