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Systematisk TVI-jagt
TVI kan bekæmpes, og omstående skema,
som stammer fra den engelske amatørorgani
sation RSGB’s håndbog, angiver fremgangs
måden.
Som det fremgår af skemaet, kan årsagerne
til TVI deles op i tre grupper, her kaldt type
A, B og C.
Før jagten kan begynde, må vi have en
kunstantenne, men det har alle sendeamatø
rer jo, ikke sandt? — Nå ikke, ja så er det
sandelig på tide at få lavet en! Vi må derfor
hellere fortælle lidt om, hvordan det gøres.
Man tager en tom kaffedåse el. lign. og fast
gør et koaxialstik i låget. Inde i dåsen an
bringes et større eller mindre antal paralleltforbundne modstande, alt efter den effekt,
man kører med. Kunstantennens modstand
bør være 50 eller 75 ohm. Med 10 stk. 500
ohms 1 watts kulmodstande (de trådviklede
kan desværre ikke bruges) kan vi således
umiddelbart afsætte 10 watt i kunstantennen,
men ved at fylde dåsen med transformerolie
(alm. paraffinolie er ligeså godt), kan mod
standenes belastningsevne forøges 5—10 gan
ge, således at de ti modstande nu kan klare
50—100 W. Tager vi i stedet 20 stk. 1000 ohms
1 watts modstande, kan vi — i hvert fald i
kortere tid — belaste med 200 watt, svarende
til mindst 300 W input, og det er jo den høje
ste tilladte værdi. Der er altså nu ikke en
gang økonomiske undskyldninger for ikke at
eje en kunstantenne!

TVI AF TYPE A
Nu kan vi starte senderen på kunstanten
ne, og vor første opgave bliver at fjerne et
hvert spor af TVI på en hvilken som helst
TV-modtager i nærheden, og vi kan godt
spare os enhver ulejlighed med at gå videre
i teksten, før dette er gjort 100 %. Det er
nok her, de fleste sendeamatører vil få deres
værste hovedpine, for vi har en lumsk mis
tanke om, at alt for få eksisterende sendere
vil klare prøven! Sandsynligvis ender forsø
gene med, at hele senderen må bygges om, da
man uden at vide det i håbløs grad har for
syndet sig mod nedenstående gyldne regler
for senderkonstruktion. Lad være med at op
give af-TVIseringen udfra den tanke, at du
kun vil køre udenfor TV-tid! Denne beslut
ning bliver nemlig begyndelsen til enden på
din tilværelse som kortbølgeamatør!
PA-trinet skal afskærmes med en HF-tæt
metalkasse. HF-tæt betyder ikke vand- eller
lufttæt, som man har set det fremhævet,
lufthuller er jo nødvendige og behøver ikke
at være skadelige. Hullerne behøver ikke en
gang at være særlig små, forudset ingen
„varme" komponenter eller ledninger befin
der sig tæt ved hullerne, og forudsat ingen
ledninger eller lign. udvendig er nærmere
hullerne end disses diameter. En PA-afskærmning af perforeret plade vil være for
målstjenlig, og dette materiale er let at ar211

Systematisk TVI-jagt
Start senderen på kunstantenne

Y

a
Senderens afskærmning
filtrering er i orden.

c

b

QRM’en forsvinder.

og

QRM’en bliver svagere.

Senderens filtrering og af
skærmning forbedres, og der
fortsættes som under pkt. a.

Tilslut den normale anten
ne via et lavpasfilter.

QRM’en er uforandret.

Senderens
opbygning
er
dårlig. Der må afskærmes
og filtreres. Senderen må
eventuelt bygges helt om.

d

e

Ingen QRM.

Nogen forbedring.

TVI AF TYPE A

Senderens output indeholder
en del harmoniske. Lad lavpasfilteret blive siddende og
fortsæt som under pkt. f.

Årsagen til TVI skal søges
udenfor senderen.

g

h

i

QRM’en forsvinder.

Nogen QRM, når senderen
nøgles eller moduleres.*)

Stærk QRM, når senderen
nøgles eller moduleres.*)

Fortsæt som under pkt. i.

TV-modtageren må afskær
mes mod direkte indstråling
og/eller forsynes med net
filter. Når QRM er afhjul
pet, fortsættes som under
pkt. g.

Forstyrrelserne må komme
gennem antennekablet, ikke
ved direkte indstråling eller
gennem nettet.
Tilslut TV-antennen igen
via en bølgefælde.

k
QRM’en forsvinder ved af
stemning af bølgefælden til
sendefrekvensen.

Årsagen til forstyrrelserne
er en konstruktionsfejl i
modtageren, der skal forsy
nes med et højpasfilter.

TVI AF TYPE B

1
QRM o g billede dæmpes,
når bølgefælden afstemmes
til
den
pågældende
TVkanal.

Forstyrrelserne
forårsages
af harmoniske, frembragt af
ulineære elementer udenfor
sender og TV-modtager.
TVI AF TYPE C

☆
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f
Ingen forbedring.

Tag TV-modtagerens anten
nestik ud.

*) Da TV-modtage
rens
antenne
er
fjernet, vil forstyr
relserne
her
have
en anden karakter,
end når der mod
tages et billede.

bejde med. De åbne senderchassisers tid er
uigenkaldeligt forbi!
PA-trinet bør opbygges med pi-led som
tankkreds, og effekten aftages over et koaksialkabel. I sendere til HF-båndene er pushpull-trin forældede, moderne rør køres bedst
i parallel, hvor mere end eet er nødvendig i
PA-trinet. Neutrodynstabilisering bør altid
anvendes, og parasitter samt dannelse af har
moniske forhindres ved brug af ferrit-perler.
Rørene skal udstyres så svagt som muligt, og
nøgleklik samt overmodulation må bandly
ses.
Fordoblertrin, triplere o. 1. bør undgås,
men anvendes de, gælder samme forholds
regler som for PA-trin. Sendefrekvensen bør
nås ved frekvenstransponering fra VFO-frekvensen. Alle styresenderens trin bør arbej
de på så lavt effektniveau som muligt.
Alle ledninger ind og ud af senderen skal
afkobles effektivt. Senderens metalkasse er
her eneste gyldige jord. Den eneste vej ud
af senderen for ethvert HF-signal må ube
tinget være via antennekablet.
Når senderen er opbygget efter ovenfor
skitserede principper, vil der være mere end
90 % chance for TVI-frihed.
Når senderen er ordentlig afskærmet og
afkoblet, er der kun een vej ud for de har
moniske: via antennekablet. Er dette et koaksialkabel, der går til en antennetuner, er
faren for type A-TVI minimal. Selv uden
brug af antennetuner vil et lavpasfilter kun
være nødvendigt i svære tilfælde, såfremt
PA-trinet er udført med pi-led og iøvrigt er
fornuftigt opbygget. Et lavpasfilter er be
skrevet i OZ nr. 12, 1961, side 374.
TVI AF TYPE B
Hvis senderens signal kan nå frem til TVmodtagerens 1. rør og overstyre dette, vil de
harmoniske, vi har gjort os så megen umage
for at fjerne, dannes igen her, og kraftig TVI
er følgen. Nogle modtagere er værre end an
dre til at lade sendefrekvensen gå igennem,
men også TV-antennens udformning er af
stor betydning. Hele TV-antennen med bære
mast og nedføring kan virke som en særde
les effektiv antenne på et eller flere af HFamatørbåndene, og hvis senderens signal ikke
effektivt kortsluttes eller udbalanceres i
modtagerens indgang, vil der selv i en rigtigt
dimensioneret modtager kunne slippe signal
nok igennem til at lave ballade.
Senderens signal kan også komme ind gen
nem nettet eller ved direkte indstråling i
modtageren.

Tips...
Hermed et lille tip om, hvorledes man sæt
ter skala og knap fast på en 6 mm aksel.
Man udskærer skiven af 1,5 mm jern, og i
midten borer man et 8 mm hul. Så tager man
en Philips-knap af den type, man spænder
fast med en konus. Gør man hullet i skiven
lidt konisk, kan man så spænde skalaknap og
skive urokkeligt fast sammen. OZ6OH.

De tilfælde af TVI, hvor amatørens sender
er fri for utilsigtet udstråling, burde være
amatøren uvedkommende. Når vi for tiden
ikke finder forståelse for dette synspunkt hos
P & T, er en af årsagerne nok, at det i det
overvejende antal tilfælde af TVI er amatø
rens sender, der ikke er i orden. Vi skal have
gjort vore sendere TVI-sikre, før der er no
gen chance for at ændre på dette forhold!
TVI AF TYPE C
Kan årsagen til TVI hverken tilskrives ud
stråling fra senderen eller dannelse af har
moniske i modtageren, må de harmoniske
frembringes et tredie sted. Det første, man
bør undersøge, er TV-antennen, der, hvis
den har hængt nogle år, meget vel kan være
så korroderet, at sammenføjningerne virker
som dioder — det samme gælder naturligvis
sendeantennen! Sporing af fejlstedet kan nok
komme til at volde kvaler, hvis man ikke rå
der over en eller anden form for feltstyrke
måler. Flytning af sendeantennen, valg af
anden antennetype samt overgang til anden
feedertype kan blive nødvendigt, læs iøvrigt
OZ nr. 4, 1963, side 103 ff.
7AQ.

213

BCI- og TVI-problemer
Af Arne Bech Jensen, OZ3AZ.*)
Da det er mit indtryk, at mange amatører
slås med BCI og TVI, og at dette betyder en
nedsat aktivitet på båndene, vil jeg komme
med nogle praktiske råd.
Inden jeg fuldendte senderen, var det mit
faste forsæt, at alt skulle gøres for at fjerne
forstyrrelser, inden senderen blev gjort fær
dig. Da det på forhånd var givet, at antennen
skulle ophænges i tæt bebyggelse nær mange
TV- og BCL-modtagere, var det tydeligt, at
der måtte vælges en antenne af særlig gun
stig karakter, altså en balanceret, der jo som
bekendt har ry for minimum forstyrrelser.
Valget faldt på G5RV-antennen (OZ 1960,
side 204).
Der var endvidere den ulempe ved op
hængningen, at feederen skulle passere en
TV-antenne i en afstand af ca. 3 meter og en
FM-antenne i en afstand af ca. 1 meter. Der
for var det nødvendigt med en feeder, der
giver minimum af udstråling: altså coax eller
twin-ax wire.
Da nu antennen var i orden, blev der frem
stillet et veldimensioneret netfilter, anbragt
i et mindre chassis uden for senderen, gen
nem dette filter passerer hele stationens
strømforbrug.
På dette tidspunkt var senderen færdig
bygget, og den blev naturligvis startet. (PArør: 6146, 50 W, controlled carrier). Ikke så
snart havde jeg fået den startet, før de før
ste klager indløb — TVI — og jeg mødte op
hos klageren og konstaterede de nydeligste
interferens-striber hen over skærmen. Jeg
lovede straks at gøre noget ved sagen
— slukkede senderen — og fandt alle numre
af OZ siden 1958, der omhandlede TVI- og
BCI-problemer, frem. Desværre lykkedes det
ikke straks at finde det, der var nødvendigt.
Min første tanke var: forstyrrelserne stam
mer fra min 80 m-sender, ergo må de kunne
fjernes med en sugekreds over fjernsynets
indgang.
Desværre viste det sig, at det overhovedet
ikke betød hverken fra eller til. På dette
tidspunkt var jeg temmelig nedtrykt.
Jeg fortsatte dog min virksomhed med
senderen, men nu uden for fjernsynets sen
detider, og ved diskussion med mange ama
tører erhvervede jeg mig mange værdifulde
tips, men samtidig blev jeg klar over, at
mange lige som jeg kun kunne sende uden
for TV-sendetiden. Dette var en uholdbar
*) Kirkegårdsvej 7, København S.
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situation i længden, derfor måtte der gøres
noget ved sagen, så meget mere, som der nu
indløb klager over BCI. Heldigvis fik jeg en
ordning i stand med BCL-lytteren (se OZ 59,
side 25, TVI-diplomati), således at jeg fortsat
kunne sende, og jeg koncentrerede mig der
for om fjernsynsforstyrrelserne.
Hvad var mere nærliggende end at antage,
at klagerens fjernsyn var defekt? (Det viste
sig senere, at det ikke var tilfældet). For at
kunne afgøre dette, blev senderen flyttet fra
stationen over i lejligheden, hvor jeg kunne
teste med mit eget TV. Senderen blev til
sluttet kunstig belastning og startet. Det vi
ste sig nu, at senderen kun forstyrrede me
get svagt — og kun når TV-antennen var
nær ved den kunstige belastning. Dette viser,
at TVI kan variere meget fra den ene mod
tager til den anden, og at man derfor altid
skal bruge den forstyrrede modtager, når
man eksperimenterer med TVI og BCI. At
ens egen TV-modtager ikke forstyrres, er
altså ikke nogen garanti for, at senderen er
forstyrrelsesfri!
Efter mit mislykkede forsøg med 3,5 MHz
sugekredse over TV-modtager ens antenne
indgang var jeg klar over, at forstyrrelserne
ikke skete på 3,5 MHz, men måtte skyldes
harmoniske. Derfor blev der fremstillet en
sugekreds, som med en lille trimmer (10—30
pF) kunne indstilles til enten kanal 2, 3 eller
4, alt efter hvilken kanal man forstyrrer.
Sugekredsen justeredes let ved at blive an
bragt over TV-antennen og justeret med
trimmeren og evt. ved ændring af spolen til
TV-signalet forsvandt eller blev dæmpet
kraftigt. Derefter blev sugekredsen monteret
over senderens udgangsbøsning, og der viste
sig en ganske lille forbedring. Herefter blev
senderen flyttet tilbage til stationen og star
tet, hvorefter det viste sig, at sugekredsen
overhovedet ikke havde hjulpet spor på for
styrrelserne af klagerens TV-modtager!
Forstyrrelserne kan ske på grund af en
antenne med jord som retur. Men også en
balanceret antenne kan være skæv, dette
undersøges lettest ved at fjerne jordlednin
gen og iagttage, om det har indflydelse på
antennestrømmen; ændrer denne sig, løber
der HF-strøm i jordledningen (vandrør).
Dette var ikke tilfældet, og nu var gode råd
dyre.
Endnu engang søgte jeg OZ, nu blev de
TVI-sikre sendere gennemgået meget grun

digt. Jeg havde hele tiden troet, at det for
styrrende signal blev udsendt over feederen
eller antennen. Nettet kunne det jo ikke
være, det var jo forsynet med netfilter. Men
ved at læse om de TVI-sikre konstruktioner
(bl. a. OZ 59, side 1), var det tydeligt, at sig
nalet blev udstrålet direkte fra PA-rørets
anode, her optræder de harmoniske i rigt
mål, og π-leddet tillader dem jo ikke at kom
me ud på feeder eller antenne. Og får man
først øje på det, er det jo naturligt nok. Tæn
ker man sig f. eks. en harmonisk med en
effekt på 1 W, er det jo tydeligt, at selv med
et par cm ledning som antenne vil den kunne
forstyrre i vid omkreds. Den eneste løsning,
der nu var mulig, var derfor at fremstille
et metalkabinet til senderen. Og gør det med
det samme! I den tid, der blev anvendt til
forsøg med sugekredse o. s. v., kunne være
fremstillet indtil flere kabinetter! Men husk,
kabinettet skal være tæt. Det kan f. eks.
være fremstillet af aluminiumsplade samlet
med vinkelmessing, og brug endelig mange
skruer til samlingen, her betaler det sig ikke
at spare. Af hensyn til ventilationen er det
nødvendigt med huller. Jeg borede 3 rækker
6 mm huller og anbragte en grammofonmo
tor med ventilatorvinge bag disse, og dette
i forbindelse med, at røret var anbragt frit,
betød at temperaturen ikke steg væsentligt.
Hjalp det så med kabinettet? Ja betyde
ligt! Men tilbage var endnu et svagt inter
ferensmønster, som naturligvis også skulle
væk. Der var den mulighed, at det ikke stam
mede fra PA-trinet, derfor blev dette af
brudt, og VFO’en kørte alene. Men nej! Det
var PA-trinet, og med potentiometret til sty
ringen var det muligt at variere forstyrrel
sen. Ved at dreje op for styringen steg out
puttet til en vis grænse ,derefter faldt out
puttet noget, men samtidig steg styrken af
de harmoniske fortsat. Den styring, der giver
maximal output, ligger lavere end de fleste
tror. Rørkataloget angiver 3,4 mA for 6146,
men her på stationen opnås max. med ca.
1,5 mA!
Da man naturligvis vil køre med så meget
output som muligt, og da der skulle drejes
meget ned for styringen, før forstyrrelserne
forsvandt helt, var det naturligvis en uac
ceptabel løsning. Men takket være samtaler
med amatører på 80 m, lykkedes det at få det
rigtige tip, nemlig ferrit-perler, og efter at 2
stykker var anbragt direkte på gitterlednin
gen, var forstyrrelserne væk. For selv om
PA-røret drives via et π-led i gitteret og der
for skulle være fri for harmoniske, så vil de
alligevel opstå, da røret trækker gitterstrøm;

idet gitter-katodestrækningen vil virke som
en diode, og dennes ulineære karakteristik
danner de harmoniske. Disse vil dæmpes af
ferrit-perlens faldende Q ved stigende fre
kvens.
Nu vil man naturligvis spørge, om der ind
løber flere klager. Ja, det gør der! Svaret vil
sikkert forbavse, men det er ikke desto min
dre rigtigt, thi har man een gang forstyrret
et TV-apparat eller en BCL-modtager, så vil
lytteren eller seeren naturligvis tro, at grun
den er den samme, når der igen er forstyr
relser, selv om forstyrrelsen ikke viser sig
på samme måde, og man kan tilbagevise på
standen ved at henvise til log-bogen.
Derfor: planlæg senderen med omhu og
fremstil et metalkabinet til senderen inden
du går i luften.
Det vil i virkeligheden spare din tid!
TVI og BCI råd:
1. Brug små rør i ose., buffer og doblere.
2. Brug variabel styring til PA-rør.
3. Brug π-led mellem driverrør og PA-rør.
4. Brug ferrit-perler i gitter 1 på PA-rør.
5. Brug π-led som afstemningskreds.
6. Brug coax-udgang og coaxkabel på sta
tionen.
7. Afkobl alle tilledninger til senderen.
8. Brug balanceret feeder og antenne.
9. Brug et særskilt netfilter.
10. Fremstil et metalkabinet til PA-trinet.
Læg mærke til, at alle forholdsregler udfø
res på sendersiden!
Jeg vil håbe, at dette giver stødet til, at
den amatør, der har TVI-problemer og helt
har opgivet at løse dem, nu igen får mod og
kommer i luften også i TVI-tiden.
*
RETTELSE
til Månedens konstruktion i juninummeret,
side 185.
I diagrammet af grundmodtageren (side
186) mangler stelforbindelsen for afstem
ningskredsen i oscillatoren. Spolens nederste
ende skal tegnes til stel.
I den harmoniske forstærker side 188 er
værdien af de to drosselspoler anført som
2,5 mikrohenry. Der skal stå 2,5 millihenry.
MF-delen side 189: De to ubenævnte mod
stande over MF-kredsene er på 47 kohm. I
Q-multiplikatorens afstemningskreds er den
ubenævnte kondensator 1140 pF.
AM-CW-ESB detektor og BFO: Modstan
den forbundet til anodekredsen fra O1 er på
2 kohm og er afkoblet med 10 nF.
CW-filter: Kondensatoren på 15 nF skal
flyttes til den varme side af anodekredsen.
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En Wheatstone målebro, der er
let at bygge
Af Ole Hasselbalch.
Formålet med denne beskrivelse er at vise,
at man med forholdsvis beskedne omkost
ninger kan bygge små men effektive måle
instrumenter.
Når man vil måle en modstand nøjagtigt,
kommer ens normale ohmmeter til kort. Af
læsningsnøj agtigheden svigter, og helt slemt
bliver det, når man vil lave shunte til et
amp.meter. Her er det normalt værdier un
der en ohm, der skal bruges. Her er det så,
en målebro bliver uundværlig. Princippet er
let at forstå.
Vi tager 4 modstande f. eks. på 50 ohm
hver. Disse forbinder vi som på diagrammet.
Beregner vi nu strømmen gennem Ri, R3, R2
og R<i, kommer man til det resultat, at der
ingen strøm vil gå mellem a og b. Der er jo
ingen spændingsforskel mellem de to punk
ter.
Ændrer vi en af modstandsstørrelserne,
bliver der usymmetri, og et meter forbundet
mellem a og b vil slå ud til en af siderne
(forudsat et meter med 0 i midten). Vi har
f. eks. ændret R3 til 100 ohm. For at få 0 volt
mellem a og b, må vi altså ændre en mod
stand. Denne findes udfra sammenhængen i
formlen

yj indsætter i formlen

til 100 ohm.
Nu forbinder vi de forskellige modstande
på en anden måde, idet vi erstatter Ri + Rs
til et potmeter på 100 ohm. Rs kalder vi den
ubekendte = Rx, og Ri ændrer vi til forskel
lige normalmodstande kaldet Rn.
Her spiller forholdet mellem Ri og R2 en
rolle. Viser det sig, at potmeteret skal stå
i midten for at få O-udslag i et meter for
bundet mellem a og b, vil vi finde, at vor

ges.
Da potmeteret står i midten, fordeles Ri
50 ohm og R2 50 ohm. Rx findes da til 50
ohm.
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tone eller 4,5 V=

Her er det altså kun forholdet mellem Ri
og R2, det kommer an på. Ohm-værdien er i
princip underordnet.
Hvis vi nu lader Ri og R2 være et potme
ter på 10 ohm og gør Rn omskiftelig mellem
0,1 —- 1 — 10 — 100 — 1000 ohm, kan vi ved
at tegne en skala på en skive, der da sættes
fast på akslen af potmeteret altid finde et
punkt, der vil give balance. Dette gælder for
værdier mellem ca. 5 mohm og 50 kohm. For
at kunne inddele skalaen, må man udvælge
et sæt modstande fra 1 ohm til 10 ohm. Hvor
man så får dem fra, ja det bliver ikke min
hovedpine, men mon ikke man kan finde en
venlig medamatør, der har en modstands
dekade?
Kalibreringen foretages på følgende måde.
Man indsætter i stedet for et instrument en
hovedtelefon mellem a og b, og batteriet er
statter vi med en generator, der kan give en
tone mellem 200 og 4000 Hz. Så indskydes
0,1 ohm modstanden Rn, og som Rx indsæt
tes 10 ohm. Ved minimum tone skrives da
100 på skalaen. Så indsættes 1 ohm normal
modstand, og ved minimum skrives 10, der
næst 10 ohm Rn, og der skrives 0,1 o. s. v.
Således fortsættes med 9 ohm, 8 ohm til 1
ohm, og skalainddelingen er da færdig.
Tallene, der står på skalaen, skal da kun
ganges med 0,1 — 1 - — 1 0 — 100 eller 1000.
Her er så diagrammet, og dernæst et forslag,
der viser bygningen af instrumentet.
Hver normalmodstand ender i en telefon
bøsning, og omskifteren er et bananstik med
en bøjelig ledning (tyk litze!)
Alle forbindelser er foretaget med 1 mm
blank kobbertråd for at holde modstanden

Grundmodtager 3-4 MHz
Af OZ7AQ.
Denne modtagers forhistorie begynder ad
skillige år tilbage med indkøbet af en ameri
kansk surplus-modtager (og sender) med be
tegnelsen BC 654-A. Denne modtager, der
har været annonceret en del i OZ, er bereg
net for 1,5 volts batterirør og dækker 3,8—
5,8 MHz. Den blev anskaffet for på en let
måde at få noget at lytte på, og det var da
også ret let at modificere den til amerikanske
6,3 volt oktal-rør samt ændre frekvensområ
det til at dække 80 meter. Resultatet var dog
absolut ikke imponerende, og havde det ikke
været, fordi den indeholdt flere virkelig før
steklasses komponenter, var den nok hurtigt
blevet skibet af, for chassisets størrelse lev
ner ingen chancer for nødvendige udvidelser.
Det gik altså her, som det sikkert er gået for
mange andre: det lovende surplusgrej viser
sig alligevel ikke at kunne opfylde nutidens
krav til amatørgrej.
Ophugningen gav følgende anvendelige
komponenter: en virkelig god og stabil fire
gangskondensator med slørfrit snekkedrev og
tromleskala, tre MF-dåser på ca. 450 kHz BFO-dåse samt to HF- og en oscillatorspole
i afskærmningsdåser, sidstnævnte uden jern
kerne. Desuden forskellige småkomponenter,
hvoraf to keramiske NPO-kondensatorer er
anvendt i den nye modtagers oscillatorkreds.
Til den nye modtager forefandtes en jern
kasse af ret beskedne dimensioner. Der er
derfor nogen trængsel under chassiset, såle
des at det absolut må anbefales dem, der vil
bygge modtageren efter, at udvide chassis
arealet en hel del.

Alle omstændigheder pegede således henimod en eetbånds modtager med 450 kHz MF,
kun indeholdende de absolut nødvendige
kredsløb, altså en såkaldt grundmodtager
dækkende 80-m båndet, hvor de øvrige ama
tørbånd klares ved hjælp af krystalstyrede
convertere koblet foran.
Dette modtagerprincip indebærer store for
dele for amatører. Modtagerens HF-del bli
ver simpel, da der kun er eet sæt spoler at
få til at passe og ingen indviklet omskifter.
Oscillatoren er let at få stabil på den lave
frekvens, især da omskifteren og de lange
ledninger udgår. Der er kun een skala at ka
librere, og den kan også bruges på alle de
øvrige bånd. Alt i alt er sådan en modtager
et ret overskueligt projekt og har derfor
gode chancer for at blive fuldført!
STRØMSKEMAET.
HF-delen.
HF-trinet er opbygget på normal måde
omkring en 6BA6. Blandingsrøret er en ECF
80 med additiv blanding på pentodedelens
styregitter. Triodedelen anvendes som kato
defølger for oscillatorsignalet for at undgå
belastning af oscillatoren med deraf følgen
de nedsat frekvensstabilitet. Sammenkoblin
gen af signal- og oscillatorspændingerne på
blanderens gitter er noget utraditionel. Git
teret er tilkoblet HF-mellemkredsen over en
kapacitiv spændingsdeler (33 pF—120 pF),
der dog ikke ender på chassis, men pa katodefølgerens udgang. Her er udgangsimpedan
sen imidlertid så lav, at dette rør overfor

Modtageren
klar
til
brug.
Yderst
til
venstre
afbrydere
for
netspæn
ding og højttaler. Under
S-meteret:
MVC
og
Smeter nul just. Nederste
række
knapper:
BFO-frekvens,
CWlESB-AM
om
skifter,
LF-styrke,
hang
tid
og
yderst
til
højre
blokering.
De
tre
skydeomskiftere
foroven
til
højre
er:
AVC-afbryder,
20 dB dæmpningsled for
antennesignal
og
omskif
ter mellem de to koaksialstik
for
antennetilslut
ning,
de
to
sidstnævnte
funktioner er ikke vist på
diagrammet.
Forpladen
måler 430X190 mm.
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HF-delen.
Firegangskondensatoren
C1
er
isoleret
opspændt
på
chassiset
i
tre
gummibøsninger
og
jordet
med
de
originale
svære
stelforbindelser.
Oscillatorens
stelpunkt
er
direkte
på
kondensato
rens ramme via den ene af de isolerede fastspæn
dingsskruer.
CT1
er
keramiske
skivetrimmere
på
120 pF, CT2 Philips koncentriske rørtrimmere på
30 pF.

signalet blot optræder som en kortslutning.
Vi får ganske vist dæmpet HF-signalet ca.
12 dB, men vi er slet ikke interesseret i no
gen særlig stor HF-forstærkning, og det, der
bliver tilbage, er mere end nok. Når modta
geren overhovedet har et HF-trin, er det for
at kunne indføre forstærkningsregulering
før blandingstrinet på bekvem måde.
Katodefølgeren kobles til oscillatoren over
en kapacitiv spændingsdeler (10 pF—68 pF)
og til blandingsrørets gitter som allerede be
skrevet, idet oscillatorspændingen næsten
ikke dæmpes ved den sidste kobling. Injek
tionsspændingen kan i dette kredsløb let ind
stilles til de foreskrevne 3,5 V på blanderens
gitter, da HF-signalkredsen kun har minimal
indflydelse på oscillatorsignalet.
Oscillatoren er koblet ligesom i BC 654-A,
og opstillingen er en Colpitt’s med de to af
firegangskondensatorens sektioner. Røret er
en triodekoblet 6BA6 med stabiliseret anode
spænding (150 V). Den originale spole er be
nyttet efter omvikling.
I denne modtager ligger oscillatorfrekven
sen under signalfrekvensen, hvorfor paddingkondensatoren mangler i oscillatorkredsen,
men genfindes i de to HF-signalkredse (1,5
nF). Beregningen af kredsene er foretaget
ved hjælp af fremgangsmåden beskrevet i
OZ nr. 12 1962 side 371. Paddingkondensatorens størrelse bliver ikke bestemt med no
gen synderlig nøjagtighed, men dens værdi
synes heller ikke at være særlig kritisk. I
hvert fald havde jeg ingen problemer med at
få kredsene til at spore.
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Spoletabel.
Spole
Selvinduktion, μH
Antal vdg.
Viklingsmåde
Diam. af form, mm
Spolelængde, mm
Tråd
J ernkerne

L1
15
26

10
ja

l2
15
26
bankvikl.
19 mm ø
10
20X0,05 litze
ja

Spoleforme,
afskærmningsdåser
de originale fra BC 654—A.

og

L3
31
2X26

21
nej

jernkerner

er

Alle HF-spoler skal omvikles. Formene er
pertinaxrør med inddrejet styrerille, og da
der skal flere vindinger på, end der kan være
med en etlagsspole, er spolerne bankviklet.
Det foregår på den måde, at man først vik
ler to vindinger, derpå lægges tråden tilbage
i mellemrummet mellem disse, og der vikles
videre, til to nye „normale" vindinger er
pålagt. Dernæst gås tilbage igen o. s. v. Det
er blot en særlig fordelagtig måde at vikle
to vindinger i samme rille. Spoledata frem
går iøvrigt af spoletabellen. Alle spoler er
viklet med litze, men alm. lak/silkeisoleret
massiv kobbertråd kan såmænd lige så godt
bruges. Signalkredsspolerne er udstyret med
ferritkerner, der giver et stort variations
område for selvinduktion, mens oscillator
spolen ingen jernkerne har og derfor må til
passes ved ændring af vindingstallet, såfremt
frekvensområdet af en eller anden grund
ikke skulle komme til at passe.
MF-forstærkeren.
Den naturligste vej til den nødvendige se
lektivitet går i en amatørmodtager med lav
mellemfrekvens over et hjemmebygget kry
stalfilter. Dette er udførligt beskrevet i OZ
nr. 6, 1963. Det kan lige så godt blive sagt
rent ud: mindre kan ikke gøre det, et MFfilter i denne klasse er en absolut nødvendig

MF-forst.

MF-delen er omtalt i OZ juni 63. V 4 og V5 benyt
tes i en balanceret rørvoltmeter-opstilling til at
trække S-meteret.

hed i dag, hvis man skal kunne bruge sin
modtager til at kommunikere med. Iøvrigt
er dette filter en forudsætning for, at modta
gerens avancerede AVC-system kan fungere
tilfredsstillende.
Detektorer.
Ved hjælp af en omskifter på forpladen
kan skiftes mellem en AM-detektor, der er
en ganske ordinær ensretter med en OA81,
og en produkdetektor, der benyttes ved mod
tagning af CW og ESB — forøvrigt opdager
man hurtigt, at den også er anvendelig til
AM og endda bedre end AM-detektoren. Nav
net „produktdetektor" dækker over et ret
almindeligt blandingstrin, her med en ECH
81, hvor oscillatordelen er BFO. Dette blan
dingstrin transponerer MF-signalet ned til
LF, i tilfælde af et fonesignal „flyttes" den
(undertrykte) bærebølge ned til frekvensen
nul. Fordelene ved denne form for detekte
ring kan demonstreres meget overbevisende
ved at skifte mellem de to detektorer, når
der modtages et svagt AM-signal. AM-detektoren benyttes i praksis kun ved modtagning
af dårlige AM-sendere, men dem er der jo
desværre også stadig en del af.
BFO’en er ikke krystalstyret, da den for
nødne frekvensstabilitet let opnås uden.
BFO’en afstemmes med en „wavemaster"drejekondensator (den er stabil og billig hos
8AZ). Denne afstemning benyttes kun til
sidebåndsskift og kan derfor erstattes af en
omskifter og en trimmer.
Efter AM-detektoren er indsat et dæmp
ningsled, således at LF-styrken ikke ændres,
når der skiftes mellem de to detektorer.
Reguleringskredsløb.
Modtageren er udstyret med en meget ef
fektiv AVC, hvis funktion er omtalt i OZ nr.

5, 1963, side 141. Med så stor forstærkning,
som der anvendes her, kan der let optræde
visse stabilitetsproblemer, der minder om
dem, man kommer ud for ved modkobling.
Hvis AVC-kredsløbet går i sving, hvilket
både kan høres og ses (på S-meteret), må for
stærkningen nedsættes, og/eller tidskonstan
terne ændres.
Håndregulering af forstærkningen (MVC)
sker ved at påtrykke AVC-linien en negativ
forspænding over dioden D7. Denne MVCkontrol fungerer og benyttes på en noget an
den måde end i en „gammeldags" modtager.
Når man drejer ned for MVC-kontrollen, sti
ger S-meterudslaget og indikerer den tær
skelværdi, modtagerens forstærkning nu er
indstillet på. Svagere signaler end svarende
hertil vil modtages svagt eller slet ikke, men
kraftigere signaler vil kunne påvirke AVC’en
og modtages helt normalt. Kontrollen kan
bruges som en slags squelch, således at man
ikke er tvunget til at høre på baggrundsstø
jen, mens man venter på, at en bestemt sta
tion skal begynde at sende. AVC-afbryderen
åbnes normalt ikke, men såfremt en eller
flere kraftige signaler i MF-gennemgangsområdet overtager AVC-styringen fra en sva
gere, ønsket station og derved trykker denne,
kan AVC’en afbrydes, og MVC’en benyttes
i stedet. Dette kan under visse forhold for
bedre læseligheden af den ønskede station.
MVC-dioden fungerer iøvrigt som fangdiode for AVC-linien, idet den forhindrer
denne i at antage positiv spænding (V’s ano
demodstand går jo til + 150 V).
Der findes endnu en MVC-kontrol mrk.
„blokering". Denne forbindes udvendigt til
nøglens bagkontakt (eller nøglerelæets bry
dekontakt) og tjener til at spærre modtage219

Detektorer.

AVC-kredsløbet er beskrevet i OZ maj 63. Mod
koblingen af V7B (1 nF - 500 kohm) giver kompen
sation
af
AVC-sløjfens
frekvensgang.
Uden
denne
modkobling vil et pludselig påtrykt signal få AVCspændingen til at svinge op over den stationære
værdi.
V7A’s
anodemodstand
(220
kohm)
bestem
mer
hangvirkningens
styrke.
Alle
dioder
skal
være silicium, da alm. germaniumdioder har for
lav spærremodstand.

Detektorerne.
Øverst
AVC-detektoren
med
kontrol
for
hangtid.
Nederst
produktdetektoren,
der
kun
får tilført en lille del af MF-spændingen for ikke
at risikere overstyring. Røret arbejder med de for
alm. blandingstrin foreskrevne data. BFO’en afbry
des ved AM, da den ellers slår igennem, hvis der
da ikke af skærmes og afkobles meget omhyggeligt.
Dioderne D1, D2, Ds er alm. germaniumdioder. D4
skal være silicium.

ren, mens der sendes. Dioden D8 sørger for, at
blokeringsspændingen ikke oplader AVCkredsløbet, således at modtageren har sin
fulde følsomhed, straks nøglen slippes. Blo
keringsspændingen må have en sådan værdi,
at signalet fra egen sender ikke når igennem
til AVC-kredsløbet ad signalvejen og får
dette til at hænge, hvorved modtagning af
svage signaler ville blive forhindret i nogen
tid efter, at nøglen slippes. Blokeringsspæn
dingen tilføres også 2. MF-rør, der ellers
ikke reguleres, således at selv overordentlig
kraftige signaler kan holdes ude. Der kan jo
let blive tale om spændinger på flere volt på
modtagerens indgang, når senderen er igang,
såfremt der benyttes separat modtageantenne
eller TR-switch. Da S-meteret er forbundet
mellem katoderne på det normalt ikke regu
lerede 2. MF-rør og et af de regulerede rør,
vil det vise nul, når begge rør er blokeret.
Ved CW må blokeringskontrollen indstilles
således, at AVC’en lige netop ikke træder i
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funktion på eget signal. Medhørstonen bliver
herved en smule svagere end et modtaget sig
nal, men da man jo alligevel normalt benyt
ter en ret svag medhørstone, er dette ingen
ulempe. Ved tonesignaler sørger man for to
tal blokering af modtageren under sending.
Reguleringskredsløbene udgør en ret stor
del af modtagerens samlede komponentop
bud, men det er sandelig også en af modta
gerens væsentligste funktioner, der skal be
strides. Her er et punkt, hvor den gode og
den middelmådelige modtager virkelig ad
skiller sig fra hinanden.
LF-forstærkeren.
er temmelig almindelig. Der benyttes et
„lille" udgangsrør til at trække den indbyg
gede højttaler, for til kommunikationsformål
har man kun brug for en beskeden LF-udgangseffekt. Hovedtelefonen tilsluttes via en
jack på forpladen, og højttaleren kan afbry
des med en separat afbryder.
Strømforsyningen
er indbygget i modtageren. Der anvendes na
turligvis siliciumdioder til ensretning. Ano
despændingen er 170 V, til oscillatoren dog
150 V stabiliseret. Den negative spænding til
AVC-systemet og de øvrige reguleringskreds
løb er 108 V stabiliseret. Nettransformeren
afgiver 2X200 V/60 mA, glødestrømsforbruget andrager ca. 3 A.
Modtagerens spændinger er ført ud til et

Chassiset
set
bagfraVed
siden
af
drejekondensatoren,
nærmest
for
pladen,
ses
antennespole
og
oscillatorspole.
Nær
chassisets bagkant ses fra
venstre:
HF-rør,
HFmellemkreds,
blandings
rør,
MF-forstærker
en
dende i den tredie fir
kantede
dåse.
Røret
yderst til højre er AVCforstærkeren.
Fortsætter
vi mod forpladen, ses her
efter
stabiliseringsrør
for
108 V, produktdetektor og
BFO-dåse.
Røret
umid
delbart bag højttalermag
neten
er
LF-forst.,
ud
gangsrøret er skjult bag
modstanden
monteret
på
elektrolytten.
Chassiset
måler 400X180 mm, høj
den er 55 mm.

Bundmontagen.
BFOkondensatoren
har
kun
een
rotorplade
tilbage.
Midt i ses et loddebræt
med bl. a. de seks ens
retterdioder.
Oscillatorens
komponenter
er
monteret
på en keramisk loddeli
ste, der skimtes under de
to Philips-trimmere.

MF-forstærkerens
un
derbundsmontage.
Til
krystallerne er brugt spe
cielle fatninger, men oktalfatninger
er
lige
så
gode. Næsten alle små
komponenter,
afslutningskredsene
inclusive,
er
monteret
på
loddelister
fastskruet
på
chassisets
bagflange.
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LP-forst.

Strømforsyningen
er
ganske
alminde
lig, bortset måske fra anvendelsen af
siliciumdioder.
Disse
eliminerer
æld
ningsfænomener
og
reducerer
varme
udviklingen til et absolut minimum.

Strømforsyning.

LF-forstærker.
Forstærkningen
er
reduceret
ved
at
udelade
afkoblingskondensatorer
over
katodemod
standene på dobbelttrioden. Mellem dennes to halv
dele
ligger
et
højpasfilter,
der
skærer
frekvenser
under ca. 300 Hz bort. Udgangstransformeren er
en
gammel
Peerless
universaltype.
Udtaget
til
hovedtelefonen er ved 600 ohm, men kan naturlig
vis vælges efter behov, evt. kan kobles direkte til
anoden.

multistik på forpladen, således at ekstraapparater kan tilsluttes, men den anvendte net
transformer levner ikke mulighed for noget
større ekstraforbrug.
Stationsbetj ening.
Et andet multistik på forpladen fører blo
keringsfunktionen samt LF-spændingen ud
(til VOX-kredsløb).
Modtageren i praksis.
Det er jo altid spændende, når man har
planlagt og færdigbygget et nyt apparat, at
få det prøvet igennem og se, om ens forvent
ninger nu bliver indfriet, eller om man nu
alligevel hellere skulle have lavet det helt
anderledes.
Sådan en modtager bliver nu ikke helt fær
dig på een gang. Når den planlægges, kan
man meget vel være stærkt i tvivl om, hvor
ledes den egentlig skal fungere. Hvilke kon
troller og funktioner er strengt nødvendige,
hvilke ville det være rart at have, og hvilke
er det bedst helt at undvære? Disse og mange
lignende spørgsmål kan ofte først afgøres
efter nogen tids brug, i dette tilfælde ved af
lytning af amatørsignaler.
Hvad nu antallet af knapper på denne mod
tagers forplade angår, så er forventningerne
faktisk blevet indfriet: kun een af dem skal
normalt betjenes: afstemningen. Styrkeregu
leringen klarer modtageren selv, bortset fra
nødvendige ændringer af LF-styrken, betin
get af ændring i de lokale, akustiske forhold!
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Selv om der således er en del kontroller,
der sjældent kommer i anvendelse, er der dog
et par stykker, der savnes. For det første sav
nes et notch-filter til at fjerne de kraftige
CW-stationer, der ofte dukker op midt i sig
nalerne fra en fonestation (på 80 m). De for
styrrende stationer overtager ofte styringen
af AVC’en og trykker derved det ønskede
signal. Et sådant filter bliver sikkert indbyg
get i modtageren på et senere tidspunkt, men
burde have været der fra starten.
Endelig savnes et smalt MF-filter til CW.
Sådan som modtageren er lavet, er et LF-filter ikke nogen fuldstændig løsning, for dette
vil jo ikke forhindre kraftige stationer i MFkrystalfilterets gennemgangsområde i at på
virke AVC’en, selv om de bortskæres i CWfilteret. Man kan jo imidlertid udføre AVC’en
på LF-basis i stedet for som her på MF-basis
og samtidig udelade AM-detektoren, der i så
tilfælde bliver ubrugelig.
Konklusionen af de indvundne erfaringer
må da blive, at den her beskrevne modtager
med indbygget notch-filter vil komme ret
nær idealet af en telefonimodtager, som den
kan bygges i dag, og at den er anvendelig,
men ikke helt fyldestgørende til CW. Inclu
sive convertere til de øvrige HF-bånd vil den
formentlig kunne fremstilles for under en
femtedel af prisen for en lige så god kom
merciel modtager.

Spørgsmål
sendes
til
OZ6NF,
G.
Juul-Nyholm,
Tingskrivervej 14, 4., København NV. Sammen med
spørgsmålene
skal
altid
opgives
EDR-medlemsnummer og evt. kaldesignal, men spørgerne forbliver
anonyme overfor alle andre end OZ6NF.
100 VA
220/280 V

Spørgsmål: Efter indkøb af et nyt 6146 til nyt
PA-trin og inspireret af TR’s artikler i OZ nr. 2 og
3 om siliciumensrettere, spekulerer jeg alvorligt på
indkøb af ensrettermateriel til PA spændinger på
600 og 750 volt. Vil siliciumsensrettere egne sig til
disse spændinger? I bekræftende fald vil jeg, og
sikkert en del andre amatører der kører med 807
og 6146, være meget taknemmelig for et par dia
grammer i brevkassen.
Svar: På fig. har jeg tegnet diagrammet af en
ensretter, som i tomgang vil give ca. 800 V, og be
lastet med 100 mA ca. 700 V. Brumprocenten skulle
være ca. 1,2 pct ved 100 mA belastning, hvilket er
rigeligt
godt
til
PA.
Transformeren
skal
være
mindst 100 VA, og ved eventuelle glødeviklinger
skal den være endnu større. 100 VA svarer til ca.
10 cm2 tværsnitsareal af midterbenet. Det er mu
ligt, at dioderne BY 100 ikke kan holde, for de
køres lige til grænsen. Men sætter man to i serie
i hver gren, skulle man være på den sikre side.
Ønskes 750 V og 600 V ved fuldlast, kan man be
stille transformeren til sekundær på 300 V med
udtag ved 240 V. I så tilfælde skal man bruge to
BY 100 i serie i hver gren.

Til

sidst

har

vi

så

modtagerens

AVC-karakteristik

BY100

Spørgsmål: I OZ december 1953 nr. 12 står be
skrevet et PA-trin med 300 W tetroderne QY 3-125
og QB 3-300. Nu er det jo ikke nok at have et PAtrin, så jeg vil spørge dig om det på en eller anden
måde er muligt at anbringe dette PA-trin i 3LTs
sender i OZ nr. 8 august 1962. I bekræftende fald
hvordan gøres det. Du har måske en bedre ide?
Hvad mener du forøvrigt, der er bedst en „ægte"
2-m modtager eller en enkelt super med converter?
Jeg håber du kan klare mine problemer.
NB. Hvad koster forøvrigt de 300 W tetroder, de
„ser" noget dyre udi Jeg læste forøvrigt i et gam
melt OZ, at det kunne købes i løssalg, står det stadig
ved magt?

(fuldt

optrukket

kurve).

Det

ses,

at

AVC’en

træder

i

funktion ved 1 mikrovolt, og for signaler herover holder LF-spændingen konstant indenfor 6 dB over et
område på næsten 120 dB. Den punkterede kurve er kalibreringskurve for S-meteret, der naturligvis først
begynder at slå ud, når AVC’en træder i funktion. Lægger vi S9 ved 250 μV, får vi S1 ved 1 μV og får
altså
men

alle
det

S-graderne
er

passende

med

på

skalaen.

Bruger

her

på

stationen,

hvor

man
dette

en

dårlig

forhold

er

antenne,

vil

i

Det

orden.

1

μV
er

måske

her

synes

sjældent,

at

altfor

meget,

den

atmo

sfæriske støj i 3—4 MHz området ikke får S-meteret til at slå ud, og signaler, der kan drive S-meteret
helt i bund, har jeg ikke været ude for endnu-
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Svar: Drivertrinet i 3LT’s sender er for lille til
at styre de nævnte rør til en effekt, som berettiger
til anvendelse af dem. Derimod vil hele senderen
nok egne sig som exciter til et PA med dem. Men
få dig nu en licens først!
M. h. t. 2m-modtager er der fordele og mangler
ved begge principper. Den „ægte“ kan være van
skelig at få frekvensstabil, og uden dobbeltkonver
tering bliver den ikke god, og en enkeltsuper med
converter forudsætter, at man kan bygge en KBmodtager, som sporer med signal- og oscillatorkred
se over et 2 MHz område. I alle tilfælde er en rigtig
god 2m-modtager intet begynderjob.
QB3-300 koster vist normalt ca. 120 kr. OZ kan ikke
fås i løssalg. Man forsøgte en kort periode, men der
er øjensynlig for få interesserede i kortbølgeradio
uden for EDR til at berettige de omkostninger, det
medfører. Skulle OZ sælges løst, måtte mere al
ment interessante emner som HI-FI og båndopta
gerteknik nok tages op, og så var OZ jo ikke OZ
mere, vel?
Spørgsmål: Hvad kan dioder af typen OA85 bru
ges til? Ensretter? Jeg vil gerne have nogle eks
empler. Betyder en hvid prik på en transistor også
collector?
Svar: En diode, uanset hvilken metode, den er
lavet
efter,
er
karakteristisk
ved,
at
strømmen
stort set kun kan løbe igennem den ene vej, nem
lig fra anoden til katoden. Dette kan udnyttes til
f. eks. ensretning af vekselstrømme, dels til strøm
forsyningsformål,
dels
som
signaldetektor.
I
OZ
fra juni 1963 er der eksempler på begge dele, nem
lig på side 180 og 190 som detektorer, og på side
191 som ensretter i strømforsyningen. OA85 er lavet
til anvendelser som detektor og lign. og egner sig
ikke til strømforsyninger undtagen i særlige til
fælde, hvor strømme og spændinger er under hhv.
10 mA og 40 volt. Som signaldetektorer kan de an
vendes på frekvenser til og med 2 meter. —- Almin
deligvis angives collectoren med en rød prik ud for
denne, og man kan angive andre egenskaber ved
transistoren ved prikker af anden farve, f. eksstrømforsyningen. Men disse prikker plejer at sidde
i toppen af transistoren. Dette gør f. eks. Siemens
med TF65, og da betyder en hvid prik et fj på 100—
150. Intermetall mærker deres små transistorer med
prikker, efter hvilket sted i tunghøreapparatet de
egner sig bedst til.
Spørgsmål: Det var vel ikke muligt, at du kunne
skaffe mig data for RL12P35? Jeg har fået fat i et
par stykker, som jeg kunne tænke mig at bruge til
modulator til min 2 m-tx (input: 32 W). — Kan du
også skaffe mig data for CV222/TT15? Det er et
engelsk militærrør. Jeg har købt det hos 5AB, men
han havde forlagt oplysningerne om det. For en
anden gangs skyld kan du fortælle mig, om der
findes rørtabeller, hvor man kan finde oplysnin
ger om disse rør?
Svar: RL12P35: Kl. C, telegrafi: Va = 800 V,
Vg2 = 200 V, Vgi = - 80 V, la = 90 mA, Ig2 =
22 mA, Ig1 = 3 mA, Cag1 = 0,05 pF. Jeg har ingen
data for røret som LF-forstærker og mener ikke,
at sådanne er publiceret. Med Va = 500 V, Vg2 =
200 V, Raa = 8 kohm skulle to stk. P35 kunne give
LF nok til dit formål, men gitterforspændingen må
du eksperimentere dig frem til. -— TT15: Kl. C, tele
foni: Va = 325 V, Vg2 = 200 V, Vg1 = 60 V, la =
90 mA, Ig2 = 12,5 mA, Igi = 2,5 mA, nødvendig
styreeffekt, HF = 0,35 W, Vf = 6,3 V, If = 1,6 A.
Glødedata for ’P35: Vf = 12,6 V, If = 0,63 A. — Den
fyldigste oversigt findes nok i: P. H. Brans’ Radio

224 :

tube VADEMECUM, som kommer i nye udgaver
hvert 3—4 år. Fås i boghandelen. Indeholder samt
lige rør i verden.
Spørgsmål: Kan brevkassen
15 W SE b?
Svar: Ja, 750 kHz præcis.

oplyse

mig

om

MF

i

Spørgsmål: Jeg er nyt medlem af EDR, men gen
nem venner og bekendte har jeg lånt OZ flere år
gange tilbage. Det, som i øjeblikket har min store
interesse, er det nye transistortændingssystem. Jeg
har en Lloyd 400, som jo er en totakt motor, den
kunne jeg tænke mig at montere et TT anlæg i,
men jeg har ikke set et diagram, der kan bruges
til en sådan. Med det nuværende system er der to
tændspoler og to sæt platiner. Var det ikke muligt
at få et sådant diagram i OZ?
Svar: Nej, det udelukker EDR’s formålsparagraf,
som siger, at EDR skal beskæftige sig med amatørRADIO.
Men
transistortænding
vil
ikke
skaffe
dig nogen fordel med din vogn, for den omdisku
terede fidus ved TT kan kun komme på tale, når
den samme tændspole skal tænde mere end ca.
15.000 gange i minuttet, og SÅ godt går din vogn
vel heller ikke, siden du spekulerer på TT? Resten
af fidusen ved TT siges at bero på, at man får stil
let sin tænding meget omhyggeligt ved installerin
gen!! Husk på, at du skal bruge to hele sæt TT til
din vogn, så det bliver ret mange penge.
Spørgsmål: Jeg
er
ved at bygge den
modtager,
7AQ har tegnet i
september OZ 1961, men jeg vil
gerne vide, om den kan udvides med krystalfilter
og S-meter, og evt. hvordan det gøres. Kender du
noget til Marconi-røret MT5?
Svar: Jeg gætter på, at du hentyder til den mod
tager,
som
„Oldtimeren"
lavede
til
„Erik“?
Den
modtager er en begyndermodtager og kan kun med
stort besvær udvides med disse nævnte ting. Def
vil være meget lettere at starte helt forfra på en
modtager, som er lagt an på det omfang, men som
start er din modtager udmærket. — MT5 er en lille
sender-triode, den egner sig ikke godt for kort
bølge. Smid den væk, inden du fristes til at bruge
den, for så bliver
du sikkert gråhåret.
Spørgsmål: Jeg
er
gået i gang med
at bygge
transistor dykmeter et fra OZ februar 1961 Derfor
vil jeg spørge dig om nogle ting: Findes der en
metode, man kan modulere ose. på, uden at den
flyter sig i frekvens? Den skulle jo også gerne
kunne afbrydes! Som modulator vil jeg enten bruge
en multivibrator eller en sinus RC-osc., det skulle
der vel ikke være noget i vejen for?
Svar: Nej, det skulle nok kunne lade sig gøre.
Prøv at koble modulatoren til ose. med en blok til
basis af T1832. Ved at afbryde spændingen til mo
dulatoren, skulle ose. ikke flytte sig særligt i fre
kvens. En smule må man dog altid regne med.
Spørgsmål: Jeg vil gerne have et diagram af en
rævemodtager,
helst
med
transistorer.
Rammean
tennen har jeg på 400 mm i diameter og en alm.
bilantenne på 650 hhv. 1450 mm ind- og udtrukket.
Jeg vil gerne vide flg.: Vindingstal i rammen (12
mm kobberrør), frekvensen (kan måske være 1825
kHz?), spoletype + formen og vindingstal for den
ne, samt evt. faldgruber ved opbygningen. Så håber
jeg at få dette så let' fatteligt som muligt.
Svar: Ja, jeg skal gøre mit bedste: Kortbølge
amatørens Håndbog, 1960, side 380.
Vy 73 de OZ6NF.

Det i OZ for juni benyttede modtagerprincip har
visse ulemper, som hverken OZ7XM, TR eller hans
forgænger tilsyneladende har opdaget.
Sagen er, at når området fra 3 til 4 MHz skal
modtages,
afstemmes
den
variable
mellemfrekvens
fra 5 til 4 MHz (idet den 8. harmoniske af 1 MHz
benyttes og fra 4 til 5 MHz, når 6 til 5 ønskes
modtaget. Da selektiviteten af de 2X2 forkredse
ikke er særlig stor, betyder det, at man i nærheden
af henholdsvis 4 og 5 MHz vil høre det symmetrisk
omkring 4 respektive 5 MHz beliggende signal i
MF-området (f. eks. 3,95 og 4,05 eller 5,05 og 4,95
MHz).
Skal fejlen afhjælpes, er det nødvendigt, at mel
lemfrekvensen
(eller
grundfrekvensens
område)
ændres til foruden 4—5 MHz også at dække et om
råde mere, f. eks. 5—6, som med en 2. MF på 500
kHz kan fås med samme oscillatorområde, blot ved
udskiftning af forkredsene. Ved en 2. MF, som af
viger en smule herfra, lader man oscillatoren dæk
ke et lidt for stort område, f. eks. ved 475 kHz:
4,475—5,525 MHz; det er så nødvendigt med to
skalainddelinger.
En anden vanskelighed ved det benyttede princip
er, at overtonerne fra 1 MHz oscillatoren bevirker,
at man på alle de lavere hele MHz sandsynligvis
ikke kan høre noget som helst p. g. af overstyring.
Angående
optagelse
af
filterkurver:
Har
man
ikke en målesender med justeret attenuator, bru
ger
man
i
stedet
MF-forstærkerkontrollen.
Benyt
et kraftigt signal fra prøveoscillatoren og begynd
i gennemgangsområdet. Når man er nået så langt
ned ad kurven, at meteret viser 1/10 af fuldt ud
slag, forøger man forstærkningen i MF-rørene, så
det igen viser fuldt udslag og husker, at der nu
til de aflæste værdier skal adderes 20 dB. Næste
gang, man er nået til 1/10 af skalaen, reguleres igen
op for forstærkningen, men nu adderes 40 dB o.s.v.
Det er muligt ved denne metode uden vanskelighed
at nå ned til 80 dB under gennemgangsområdet.
Steen Olufsen, OZ8KX.
Ørevadsvej 32, København NV.
Ethvert modtagerprincip har naturligvis sine for
dele og mangler, som må vejes mod hinanden. De
principielle
mangler,
som
8KX
omtaler,
kommer
kun
til
syne
på
meget
smalle
frekvensområder,
hvor næppe nogen vil føle sig generet deraf. Dob
beltmodtagning vil kunne forhindres ved at anven
de en balanceret modulator og indslag af 1 MHz
harmoniske ved afskærmning og afkobling, selv om
det nok ikke bliver helt let. Men som sagt, mang
lerne er små, betegnelsen „fejl" er næppe helt be
rettiget, og har derfor ikke affødt nogen kommen
tarer fra
TR.
KONSTRUKTIONERNE
Må vi minde om, at TR til stadighed har
brug for tekniske artikler af alle arter, samt
at
de,
der
indsender
konstruktioner,
har
chance for at få lidt ekstra ud af det — se
OZ juni 63 side 175

Diefenbach: Fjernsynsservice, forlaget IVAR. 196
sider, 330 illustrationer, diagrammer m. m. Indb.
kr. 78,00.
Selvom bøger af denne art ikke kan siges at have
direkte
bud
netop
til
kortbølgeamatørerne,
skal
man heller ikke gå ud fra, at disse er uinter
esserede i fjernsynets teknik. Og udviklingen skri
der jo stadig fremad, kredsløbene bliver mere raf
finerede, og dermed stiger behovet for vejledning
i vedligeholdelse og reparation.
De første kapitler har direkte bud til fjernsyns
forhandlerne med behandling af problemet rationel
service, herunder værkstedets indretning samt den
assistance, forhandleren bør yde ved installation af
modtager og antenne.
Afsnittet om TVI er ikke tilfredsstillende, idet
der ikke skelnes tilstrækkelig skarpt mellem de
forskellige after af forstyrrelser — noget amatø
rerne må være stærkt interesseret i at få forkla
ret
TV-servicefolkene.
Men
hele
dette
problem
trænger jo i høj grad til at komme frem i lyset,
for uvidenheden er stor.
Herefter går forfatteren over til at beskrive sy
stematisk
fejlfinding
i
fjernsynsmodtagere
samt
disses antenneanlæg. For anmelderen, der ikke fø
ler sig hjemme i TV-teknik, kan det være noget
vanskeligt at bedømme bogens indhold på dette
punkt,
men
stoffet
er
tilsyneladende
gennemgået
med
sober
grundighed.
Alle
diagrammer
refererer
naturligvis til tyske modtagere, men større forskel
le findes vel næppe i dag mellem de forskellige fa
brikater,
de
være
sig
danske
eler
udenlandske.
Bogen afsluttes med tabeller over normer og fjern
synskanaler
samt
dimensioneringsformler
for
an
tenner og dæmpningsled.
Mens forfatteren hist og her afslører manglende
forståelse
af
visse
af
radioteknikkens
grundlæg
gende principper, gør han til gengæld indtryk af at
vide, hvad han taler om, når de praktiske kreds
løb er under behandling, og det er jo det, der tæl
ler i en bog af denne art. Diefenbach’s Fjernsyns
service er oversat at ingeniør T, Vestergård på ud
mærket måde, selv om den tyske herkomst hist og
her skinner ret tydeligt igennem.
aq.

TIPS af OZ5NV.
De gammeldags penalhuses tid er forbi. — Du
ved, de penalhuse, hvor man trak en liste til
bage,

TR.

man

kunne

komme

til

penalhusets

rum — der laves nogle penalhuse nu, i skind,
der er til at åbne med lynlås, som er mægtigt
gode til at have værktøj eller trimmenøgler i —
det er praktisk ved service, men det er rigtignok
også

praktisk

hjemme

på

stationen,

og

så

ved

man, hvor man har det. — Den sidste udgave
penalhuse, jeg blev præsenteret for, kunne sag
tens

og gør noget ved det snarest!

førend

indeholde

20

trimmenøgler

og

fylder

dog

ikke mere end en halvflad tegnebog i lommen!
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Industriel elektronik
Ved OZ6PA.

stri, som her har fået et værdifuldt hjælpemiddel,
men det gælder for eks. også den gamle træindu
stri, som herigennem har fået et helt nyt ansigt;
det er alle de ny smukke finérbakker, stolesæder
etc. et udtryk for.

Industrien bruger højfrekvens
Det er en stående vittighed mellem amatører, at
man har sat sin iskolde øl til temperering blot ved
at stikke den ned i højfrekvensspolen. Vittigheden
forstærkes yderligere i dramatik ved at forklare,
at kapslen røg af med et knald.
Når man har læst denne artikel, ved man, at så
let går det ikke, men man ved også, at dersom
øllet lå i en jernflaske, som blev anbragt i højfre
kvensspolen, så ville opvarmningen tage fart, og
man forstår yderligere, at hvis man lod pilsneren
gennemstrømme
højfrekvensspolen,
såfremt
den
da
var lavet af kobberrør, ja, så ville pilsneren snart
komme under damptryk. Men ellers vil man, når
artiklen er læst, opdage, at en radioamatør har let
ved at forstå, hvad der foregår, netop fordi det jo
er fænomener, vi kender så godt fra vor egen
hobby. Og her, som på så mange andre felter, vil
vi erfare, at den indsigt i problemerne, vi har er
hvervet os ved vor interesse, giver større perspek
tiver.

Fig. 1.
Industrien har fundet stor anvendelse for at be
nytte højfrekvens, ikke som langsrækkende bære
bølge,
men
som
hurtigt
virkende
opvarmnings
midler, og mange er de anlæg, der arbejder rundt
omkring på vore virksomheder.
Der er to slags HF-opvarmning, den der frem
kommer på grund af hvirvelstrømme og hysterese,
når metal anbringes midt i et højfrekvent magne
tisk felt, og så den slags opvarmning som frem
kommer, når isolerende stoffer som plastik, træ,
tekstiler o. s. v. indgår som et dielektrikum mel
lem et par kondensatorplader, hvortil sættes høj
frekvent strøm.
Det er gået sådan, at begge metoder er taget op
og
videreudviklet
af
den
moderne
industri.
Det
gælder naturligvis først den moderne plastikindu-
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Retning af
induceret strøm

Retning af
magnetisk felt

Fig. 2.
Den højfrekvente strøm flyder gennem spolen, og
den inducerede strøm løber langs overfladen af den
metalliske genstand.

Vigtig for begge metoder er, at varmen udvikles
inde i selve materialet, i modsætning til den gam
meldags opvarmning, hvor varmen tilføres fra ovn,
ildsted, ved gasflamme eller på anden måde. Her
vandrer varmen udefra og langsomt ind mod mid
ten, og det giver naturligvis en uensartet opvarm
ning med tilbøjelighed til forbrænding, revnedan
nelser o. s. v.
Det er også af betydning, at HF-opvarmning gi
ver
anledning
til
gennemgående
elektrisk
kontrol
ved hjælp af fotoceller, tidsrelæer etc. På denne
måde kan processerne styres pr. grad og pr. sekund,
og det betyder igen, at ufaglærte arbejdere kan
sættes til at betjene maskinerne. Endelig foregår
opvarmningsprocesserne i meget korte tidsrum; der
er rent og propert omkring maskinerne, og det er
ikke mere som tidligere, hvor røg og damp gjorde
opholdet i smelterier ulideligt. Endelig spares der
betydeligt med pladsen. Maskinerne kan anbringes,
hvor man har brug for dem, og ikke som før hvor
særlige
bygninger
måtte
indrettes
til
opvarmning
og smeltning.
Induktionsvarmen grunder sig på, at der udvik
les varme i et metallisk legeme, når dette anbrin
ges i et magnetisk felt. I materialet vil flyde en
hvirvelstrøm,
der
udvikler
varme
i
overensstem
melse med den modstand, den møder. En anden
varmegrund er hysterese, som opstår i ferromagnetiske
materialer.
Hysteresen
må
betragtes
som
varme fremkaldt ved molekylær friktion. Man for
står dette bedre, hvis man betragter molekylerne
som en uhyre masse små magneter, der stiller sig
i retning med det magnetiske felt. Når denne ret
ning
skifter,
vender
magneterne
i
takt
hermed
deres akser, og da dette foregår massevis af gange
i hvert sekund, det er jo højfrekvent vekselstrøm,
vi taler om, ja, så vil disse bevægelser omsætte
sig i varme på grund af molekylernes friktion.
Ferromagnetiske
materialer
taber
deres
magne
tiske egenskaber, når temperaturen når en bestemt
værdi, men indtil da spiller hysteresen en stor
rolle ved induktionsopvarmning.
I fig. 1 og 2 ser vi et eksempel på opvarmning

ved
selvinduktion.
Metalblokken,
der
skal
opvar
mes, er anbragt inde i højfrekvensspolen, og når
den højfrekvente strøm flyder gennem spolen, in
duceres hvirvelstrøm i det metalliske arbejdsstyk
ke, og temperaturen stiger. Fdruden varmen, der
opstår i arbejdsstykket, vil selve den strøm, der
går gennem spolen, give en temperaturstigning i
sig selv, derfor fremstiller man ved større energi
mængder spolerne af kobberrør, hvilke så gennem
strømmes med kølevand.
Spolen kan betragtes som den primære del af en
transformator
og
arbejdsstykket
som
den
sekun
dære.
Det er naturligvis store strømstyrker, der skal
til for at opvarme til glødetemperatur eller til
smeltning, men processen foregår til gengæld over
ordentlig hurtigt. Det kan for eks. nævnes, at et
stykke stål, der vejer 1 kg, kan opvarmes til 800
grader ved hjælp af 25 kilowatts output i løbet af
40 sekunder.

En
anden
anvendelse
for
HF-opvarmning
ved
induktion er til. lodning. Den varmekrævende slag
lodning udføres fortrinligt på denne måde, og til
massefabrikation af hårdloddede dele er der ud
viklet
specielle
hjælpeværktøjer,
så
processen
går
lynhurtig. Endnu mere fordelagtig er m'etoden an
vendt
til
almindelig
lodning.
Hertil
er
udviklet
fuldt
automatiske
maskiner,
hvor
konservesdåser,
radiokondensatorer etc. kommer glidende på trans
portbånd for at havne et kort øjeblik under den
undergørende
induktionsspole,
der
lodder
præcist
og solidt.

Tynde stålbånd kan opvarmes hurtigt og effektivt
ved at passere ind mellem spolens vindinger.

Fig- 3.
Forskellen mellem opvarmning ved selvinduktion
og dielektrisk opvarmning.

Foruden
til
smeltning
har
HF-metoden
fundet
stor anvendelse til hærdning af stål. Denne hærd
ning opnås, når stålet opvarmes til bestemte tem
peraturer, og beror på en omlejring af stålets kul
stofindhold. Stålet får ved denne behandling helt
nye
egenskaber;
det
kan
ikke
mere
bearbejdes,
overfladen bliver glashård og slidstærk. Det bety
der en kolossal forhøjelse af styrken, og biler,
cykler,
maskiner
af
alle
slags
og
flyvemaskiner
var ikke meget bevendt uden denne opfindelse.

Fig. 6.
Et diagram over en lille HF-generator, 750 watt.
Den bruges til laboratoriesmeltninger. Strømmen
optransformeres, ensrettes og går til oscillatorrøret
833 S.

Dielektrisk opvarmning.

Fig. 4.
Her ses nogle genstande under hærdningsprocessen.
Mellem selvinduktionsspolen og genstandene er an
bragt glasplader eller glasrør. Disse er anbragt for
at skabe den rigtige afstand mellem spole og gen
stand,
og
tilstedeværelsen
af
glas, glimmer eller
andet
dielektrikum,
der
kan
modstå
varmen,
er
uden betydning for varmeoverføringen.

Den
anden
form
for
højfrekvensopvarmning
er
den dielektriske. Den benyttes til at opvarme stof
fer, som ikke er elektriske ledere, det er stoffer,
som samtidig er dårlige varmeledere, to egenska
ber der går hånd i hånd, modsat de metalliske stof
fer, som både har stor ledningsevne for elektricitet
og stor varmeledningsevne.
Den dielektriske opvarmning har betydet et sær
ligt stort fremskridt ved behandling af plastik og
lignende, thi disse stoffer ville lide altfor meget,
hvis de skulle behandles efter de mere almindelige
opvarmningsmetoder.
Medens
induktionsvarmen
er
elektromagnetisk
opvarmning, så er dielektrisk opvarmning af elek
trostatisk art, og beror på den høje vekselspæn
ding der er påtrykt det ikke metalliske materiale.
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Der er en anden forskel på opvarmningen, og det
er den, at induktionsopvarmning benytter forholds
vis lave frekvenser, medens den dielektriske op
varmning fordrer så høje frekvenser som helt op
til 200 MHz.
Dielektrisk opvarmning benyttes i stor stil til
opvarmning af materialer som træ, plastik, gummi,
keramik o. s. v. Materialet placeres i højfrekvens
feltet
sædvanligvis
mellem
to
metalliske
elektro
der. Under opvarmningen foregår der en moleky
lær aktion med det resultat, at temperaturen stiger
hurtigt og ensartet gennem hele massen.
Da de dielekriske materialer er dårlige varme
ledere, ville de, dersom de blev placeret mellem
varmeplader på den almindelige måde for at mod
tage al varme udefra, blive meget uensartet ophe
det. Kun langsomt ville varmen trænge ind mod
midten, og måske inden den tid var allerede yder
siden
deformeret
eller
forbrændt.
Helt
anderledes
er
betingelserne
ved
dielektrisk
opvarmning,
her
tager hver enkelt partikel af varen varmen ensar
tet, fordi molekylerne vandrer overalt i feltet, en
bevægelse der fremkalder friktion og resulterer i
varme. Forskellen på temperaturen inderst i mas
sen som yderst ved overfladen er ubetydelig, hvor
for man ofte fejlagtigt taler om, at der opvarmes
indefra og udefter.
Dielektrisk
opvarmning
foregår
ved
hjælp
af
elektronrør.
Hjertet
i
opstillingen
er
oscillatoren,
som bringes til at arbejde på meget høje frekven
ser, sædvanligvis fra 10 til 200 MHz. Når frekven
serne skal være så høje, er det for at få så lille en
tabsfaktor som muligt.
Spændingen, der skal tilføres arbejdsstoffet, skal
påføres meget ensartet, derfor gør man elektroder
ne så store, at de går ud over varens areal. Elek
troderne
fremstilles
af
messing
eller
aluminium.
Hvor store man kan gøre elektroderne afhænger
naturligvis af, hvor meget energi man råder over,

men også af frekvensen. Man siger, at såfremt det
nødvendige output er tilstede, kan man gøre sin
elektrodelængde lig med 1/10 af bølgelængden. Ar
bejder m'an for eks. på 30 MHz, som svarer til
10 meter, kan elektroden være 1 meter lang.
Det siger sig selv, at apparater med HF bør ind
rettes, så ingen HF-energi virker forstyrrende på
naboernes fjernsyn eller radio. Der må skærmes
overalt så også på dette punkt må P & T have et
vågent øje.
For den, der ønsker nærmere at gå ind på em
net, bringes nedenfor en litteraturliste, og der er
iøvrigt skrevet digre værker om emnet, som på så
mange felter griber ind og forandrer fabrikations
metoder og bringer helt nye varetyper frem.
OZ6PA, Poul Andersen.
Litteraturfortegnelse:
Philips: Industrial oscillator and rectifying tubes
for R. F. heating equipment.
Frank
Curtis:
Hight-frequency
Induction
Heat
ing (Mc Graw-Hill Book Co.) New York, 1950.
P. G. Simpson: Induction Heating. Mc Graw-Hill,
1960.
Stanseli: Induction Heating. Mc Graw-Hill.
F. T. Chesnut: Melting by Induction. Ind-Heating. 125—128, juli 1956.

EDR’s generalforsamling
bliver i år søndag den 22. september i Kø
benhavn,
Borgernes
Hus,
Ny
Rosenborg
gade 1.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen
under punkt 5 (jfr. § 13 i vedtægterne), må
være formanden OZ6PA i hænde senest den
31. juli, idet forslagene skal offentliggøres i
OZ august 1963.

Hovedbestyrelsesvalg 1963.
Husk at iflg. vedtægterne § 12 skal forslag
til
hovedbestyrelsesmedlemmer
indsendes
til
formanden OZ6PA sammen med en tilkende
givelse fra den opstillede kandidat om, at
han (hun) er villig til at modtage valg.
Forslagene skal være OZ6PA i hænde inden
den 20. juli 1963.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

Meddelelse fra sekretæren til afdelingerne.

Og her er et moderne Philips diagram over en
generator
til
dielektrisk
opvarmning.
Generatoren
arbejder på 98 MHz, outputtet er 500 watt. Genera
toren, der bruges til sammensvejsning af plastik,
kan for eks. sammensvejse 2 til 3 lag af PVC, 1 mm
tykt, på ½ sekund. 10 lag af samme materiale vil
tage 2 sekunder. Oscillatoren er af Colpitts-typen.
Røret TB 3/750-
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På sidste HB-møde blev der fra OZ2KH stillet
forslag om at få et morsekursus indspillet på bånd.
På
Københavns-afdelingens
bestyrelsesmøde
den
28.maj blev det vedtaget, at det af afdelingen de
sidste to vintre brugte morsekursus skulle bruges
som hovedbånd for en såden overspilning.
De afdelinger, som kunne tænke sig at få et så
dant bånd, må så hurtigt som muligt indsende et
LP-bånd 1800 feet, båndene vil da blive indspillet
så hurtigt som muligt, i den rækkefølge de indgår.
Morsekursus består af såvel kode som klart sprog
samt en del til brug ved prøver.
Vedlæg 1 kr. til fetur-porto.
Båndene sendes til OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 3., Charlottenlund.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

Lidt om skaladrev
Fortsat fra forrige
nummer.

Den mest almindelige form! for et skaladrev ser
vi i fig. 8. Øverst i billedet har vi glidemekanismen, som bærer selve viseren, medens tromlen lig
ger forneden. Tromlen sidder på kondensatoraksen
1, og skalasnoren, der har sit udgangspunkt i stif
ten a, er ført over de to snorhjul øverst, inden den
går tilbage for at slutte i fjederen F, der giver den
fornødne stramning.
Glidemekanismen, der bærer nålen, er en lille
messingbøjle bukket i U-form og med huller gen
nem U-et, herved styres bøjlen, når den, som det
fremgår af tegningen, omslutter en lille stang af
meterstål, der anbringes på et par små vinkelstykker, der rager ud fra skalapladen.

På denne måde får vi en stabil føring af viser
nålen, som er påloddet glideren. Som det fremgår
af tegningen, er der på glideren påloddet en lille
klemmemekanisme,
der
omslutter
snoren,
så
den
sidder fast og ikke skrider under brugen.
Hvad der er af betydning, er at få så stor viser
vandring som mulig, hvorfor en stor tromleskive
skal benyttes. Bruger man f. eks. nr. 7189, en tromle
der er 140 mm i diameter, er dens periferi omtrent
420 mm. Imidlertid må vi ikke glemme, at drejekondensatoren jo kun skal drejes 180 grader, hvor
for vi kun kan benytte den halve periferi, men det
giver alligevel en vandring på nålen af omkring
220 mm. Når vi tildanner skalapladen, må vi di
mensionere efter nålens vandring, men hertil kom
mer plads til de to små snorehjul, som er 20 mm,
og endelig skal der jo gerne være lidt gods udenom
hjulene,
ligesom
skalabøjlen
også
fylder
en
del.
Vi kan i dette tilfælde gå ud fra, at en skalaplade
på 350 mm er passende. Ved den øvrige dimensio

nering af forpladen bør man, når højden bestem
mes, tage hensyn til, hvad selve komponenterne
fylder i apparatet og foruden chassishøjden dimen
sionere
udfra
drejekondensatorens
aksehøjde.
An
bringes
drejekondensatoren
direkte
ovenpå
chas
sisbunden, vil tromlen gå ned foran chassiset, hvor
for der bør lægges afstandsstykker mellem chassis
og forpladen, for at tromlen kan dreje uhindret.
Det er ikke hensigtsmæssigt her at angive mål
for
denne
skalaanordning
eller
for
de
følgende
eksempler, da alt jo afhænger af de forhold, der
skal dimensioneres ud fra- Men gennemgår man
de forskellige systemer for skaladrev og vælger ud,
hvad man har interesse for, skulle det heller ikke
være
særligt
vanskeligt
at
arbejde
eksemplerne
ind under det, man har brug for. Spar endelig
ikke på papir, blyant og passer. Tegner man op i
naturlig størrelse, vil man hurtigt erfare, om stør
relsesforholdene svarer til, hvad man har tænkt
sig.

En anden udformning af et snoredrev i forbin
delse med forplade er angivet i fig. 9. Viseranord
ningen er et stykke messingblik, der er formet så
ledes, at det let kan ride omkring pladens øverste
kant. På forsiden af dette blik er visernålen pålod
det, og på bagsiden sidder en lille påloddet klemme,
som kan trykkes fast omkring skalasnoren. Det
gælder om ved denne konstruktion, at metaldelene
glider let og ubesværet, så der hverken er for lidt
eller for meget „slup“. Klemmer broen, får nålen
en hoppende og spærrende gang, og går den for let,
bliver nålen let unøjagtig i sin stilling.
Forpladen kan laves af aluminium, og på denne
kan der, ud for det sted, hvor nålen har sin van
dring, pålimes eller påskrues glat hvidt karton,
hvorpå
stationerne
markeres.
Forneden
indtegnes
først på en særlig linie — og inden for nålens van
dring — tal fra 0 til 100 med passende mellem
rum. Forinden tallene føres på, har man først teg
net en sort tuschlinie. Det kan godt volde vanske
lighed at indtegne tallene pænt og nøjagtigt- En
god hjælp er en såkaldt skriftskabelon, men man
kan også udklippe tallene fra en bog, et katalog
eller lignende, og med en skarp kniv og forsigtig
hed kan der her opnås et fortrinligt resultat. Vi
har jo alle et eller andet katalog eller magasin, vi
ikke har anvendelse for. Prøv det engang, og bliv
forbavset over hvor pænt det kan blive, forudsat
papir og bogstavhøjde falder ind i størrelsesfor
holdene.
Foran hele systemet kan sættes endnu en alu
miniumsplade, og denne giver man en udskæring,
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således at kun tal og skalabenævnelser kommer
frem. Man kan indsætte et glas eller plasticglas i
vinduet, og maler man så f. eks. pladen lysegrå,
eller med samme farve som apparatkassen har, ja,
så har man en skala, der både kan se smuk og
kommerciel ud.
Af fig. 8 fremgår det, at tromleaksen ligger i
apparatets midte. Skulle det knibe med pladsfor-

aksen. Samme akse ender yderst i finindstillingsknappen 6. Keglen trykker an mod fire kugler 8,
der ligger i udboring i røret 1. Disse kugler, der
ligger i samme plan, er fortsat 90 grader for hin
anden- Bag den neddrejede akse ligger en fjeder,
der holder kuglerne i tryk udefter mod lejet 9.
Drejer man nu på finindstillingsaksen 4 ved hjælp
af knappen 6, løber kuglerne rundt på grund af
keglens friktion mod kuglerne. Men da kuglerne
sidder låst inde i røret, overfører de rotation til
dette rør, og således opstår en drejning af aksen 1
ved hjælp af finindstillingsaksen 4. På grund af
den lille spindels drejning af røret gennem kugle
friktionen
opstår
der
et
udvekslingsforhold,
som
sædvanligvis andrager 1:6.
En stor fordel ved dette drev er, som man kan
se, at drevet både har fin- og grovindstilling i
samme akseretning, og at man hurtigt kan stille
ind på skalaen gennem knappen 7 og finindstille
gennem knappen 6. Det er et drev, der arbejder
kompakt og driftsikkert, og det kan let indbygges
som en part af en selvbygget skala.
Nedenfor, fig. 12, har jeg angivet et eksempel på
en skaladel, der egner sig for sammenbygning med
et finindstillingsdrev.

holdene, så dette ikke kan lade sig gøre, så gør
man, som ses i fig. 10, hvor tromlesnoren er ført
ned omkring en lille drivakse (dobbelt omkring),
herved fås, foruden den bedre placering, en større
udveksling, hvad der jo vil være god brug for i de
områder, hvor stationerne ligger særlig tæt.
Finindstillingedrevet.
Dette enkle og lidet fyldende drev egner sig i
særlig grad til opbygning af større skalakonstruk
tioner, idet de danner en nøjagtig og central enhed,
som det er let at indbygge- Drevene kan fås fra få
kroner og opefter, og selv de billigste typer findes
i
mange
fortrinlige
amatørmodtagere.
Drevene
er
for en stor part indrettet, som fig. 11 viser det.
Det er en type, som f. eks. bruges i Eddystoneskalaen.
Fig. 12.

1 er et rør, der kan bevæge sig i et leje 9, som
igen er en del af skalavæggen. Dette rør afsluttes
foran i grovindstillingsknappen 7, medens den ba
gerste del af røret direkte kan kobles til drejekondensatorens akse. Drejer man i så tilfælde på ska
laknappen 7, drejer man altså direkte kondensato
ren. Inde i røret ligger en 6 mm akse, som ender
i en kegle, der er fremkommet ved neddrejning af
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Forpladen A er udskåret af et stykke messing
plade, det må helst ikke være for tyndt. 1—2 mm
er passende. Man mærker omhyggeligt op, gerne
ved at lime selve skitsen fast på pladen, hvorefter
man f. eks. med metalsav (løvsavtypen) udskærer
det nødvendige. På bagsiden af pladen fastloddes
rundmessing B, 13X15 mm høje. Disse runde mes
singskiver fastholder man under lodningen ved at
sætte skruer igennem, som det fremgår af tegnin
gen, disse huller 1/8” glat skal jo senere bruges til
at montere skalaen fast på apparatet med. Inden
pålodningen
udfiles,
hvad
tegningen
viser,
nogle
anlægsflader, hvorpå fladmessing C, 15X2 mm, kan
ilægges.
Hele
opstillingen
gennemloddes,
hvorefter
man med en fin fil filer det hele ned, så alt ligger
plant. Skalaens forkant gives en let runding hele
vejen rundt, og efter afpudsning har man en gan
ske pæn skala.
Finindstillingsdrevet
kan
nu
fastgøres
bagerst,
så aksen går gennem hullet både med sin grov- og
finakse. På grovaksen inde i skalaen sættes en nål
fast, så har vi viseren. Til sidst laves en papir
skala, der anbringes med huller svarende til op
spændingshullerne, så den kan fastgøres samtidig
med, at vi monterer vor lille skalakasse på mod

tageren. Det vil være hensigtsmæssigt at anbringe
et stykke plexiglas bag udskæringen, som kan fast
gøres ved forinden at have påloddet et par folie
strimler, der kan bukkes på plads. Lidt skalabelys
ning kan anbringes foroven, men man må passe
på, at dette ikke fylder mere, end der er plads til.
Ellers må skaladybden gøres større.
Til slut kan lidt maling gøre underværker, og
tegner man smukt op med tal og streger, vil man
kun glæde sig over resultatet.
Der er i dette tilfælde som tidligere ikke afsat
bestemte mål, alt må jo afhænge af de lokale for
hold, og i det hele taget er en selvfremstilling jo
bedst på sin plads, hvor gængse ting ikke passer
ind i de forhold, man selv arbejder under.
I fig. 13 ses et andet kugledrev, Polar friktions
drevet, det er billigt og opfylder samme formål som
ovenstående Eddystonedrev.
En simpel og smuk løsning
på anvendelse af dette drev
i forbindelse med papirskala
vises i fig. 14. Det er et bil
lede af OZ5AB’s 2 m con
verter.
Så
enkelt
og
så
smukt kan det gøres.
OZ6PA.

Fig. 14.

Foran kartonskalaen er sat et stykke klart plexi
glas. Når karton og plexiglas nøjagtigt følger kant,
bliver resultatet smukt og praktisk.

OZ, juni 1943. Bladets indhold præges mere og
mer af situationen i Danmark og manglen på
radiorør og andet materiale. I en amatørannonce
efterlyses
almindeligt
0,6
mm
monteringstråd!
»Tekniken« behandler bl. a. en transportabel bat
terisuper med fire rør, samt en lille forstærker
til lysnetdrift. Hvor konstruktørerne vil få rørene
fra, oplyser forfatterne ikke. Derimod gives der
anvisning på at vikle transformatorerne selv —
men uden adresse på manden, der vil sælge
kobbertråden! I det hele taget var det ikke nemt
for teknisk redaktør hver måned at komme med

nyt
»Teknik«.
En
almindelig
trolitul-spoleform
ofres således hele to sider omtale! — Afdelinger
ne har også deres problemer. Kun en fire-fem
afdelinger har referat fra forrige måneds møder.
Odense-afdelingen arrangerer en cykletur ud i
det blå — og slutter indbydelsen med: Husk for
en sikkerheds skyld lappesager!
Jo, det var tider i 1943!
OZ5AC
Det var morsomt at se artiklen om Tage Schouboe i sidste nr. af OZ. Få herhjemme har vel mere
erfaring end han, efter over 40 års dagligt arbejde
indenfor denne branche.
Minderne begyndte at vælte frem, da jeg læste
første gang om det museum, han tænkte på at
indrette.
Jeg
husker
tydeligt
mit
første
„radiomøde" med Tage Schouboe, det var oppe i Langgade
(Nyk. F.) i vinteren 1922-23. Min fader havde kon
tor lige over den forretning, hvor Tage Schouboe
dengang var ansat. I embeds medfør havde min
fader haft en 4-rørs M. P. Pedersen modtager et
års tid. Jeg var levende interesseret i dette nye
mysterium, og da isenkræmmeren nedenunder be
gyndte at føre radioløsdele i et „enormt" stort
udvalg varede det ikke længe, inden de faste lom
mepenge vandrede over disken, og Tage Schouboe
forklarede, hvad de mange mærkelige dele skulle
bruges til. Resultatet blev da også et flot 4-rørs
apparat med „Foto“s berømte blå lamper, og alt
det, der dengang hørte til. Da Julen 1922 kom, var
apparatet
færdigt,
og
Radio-Munsters
juleaftenkon
cert var min første egen radiooplevelse — jeg var
blevet radioamatør, takket være den unge mand
hos isenkræmmeren — og samtidig kom jeg ind
i en for en skoleelev helt ny og ufattelig verden, så
spændende som noget eventyr med stadig nye over
raskelser. En aften ikke længe efter jul, samme
vinter
lød
gennem
hovedtelefonen
landets
første
radioavis
—
det
var
„Lollands-Posten“s
nyheds
udsendelser
over
Greve
Knuths
private
radiosta
tion på Knuthenborg ved Banholm, oprettet i sam
arbejde
med
Maribo-opfinderen,
biografdirektør,
Arnold Christensen. Der blev lyttet meget, og ind
imellem hørtes
de første
danske
amatører, men
det blev forbudt mig at eksperimentere med noget,
der var „ulovligt". I det stille blev der dog lavet
et par små sendere, som kun virkede over korte af
stande, men der blev dog ført mange samtaler med
en skolekammerat i Sakskøbing og en fast „DX“
forbindelse i Rostock. Først da skolen var forbi,
kom der gang i eksperimenterne, og i 1928 blev jeg
rigtig kortbølgeamatør. — Og der er stadig liv i
kortbølgebacillerne på Vesterskovvej — i 1922 var
det i nr. 37, de groede og udviklede sig, nu ser det
ud til, at de er flyttet hen i nr. 47.
1922-1963. 41 år er gået, men begge årstal er mile
pæle i Tage Schouboe’s initiativrige radio-liv, og
som en af hans ældste, måske den ældste kunde
idag, vil jeg på alle vi „gamle" radioamatørers
vegne takke ham for dette enestående museum —
ikke alene et minde for os, der været med omtrent
fra starten, men også en lærerig og interessant
samling for kommende amatører.
OZ2NF

Reserver dagen

søndag den 22. september
E.D.R.s generalforsamling
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E. D. R. »SSB-Club«
Antallet af „Riddere af den fhv. bærebøl
ge" er i stadig fremgang, flere og flere kom
mer til, og alle gør den samme erfaring. ESB
muliggør en bekvem og hurtig form for QSO.
ESB optager et meget lille frekvensområde.
ESB er meget effektiv, ikke mindst til DX.
Der kunne siges meget mere om ESB (!),
men det var ikke meningen der her skulle
reklameres for ESB, idet denne henvendelse
udelukkende har bud til alle der er i luften
med ESB. Min ide er kort og godt den, at vi
burde starte en SSB-Club hvis opgave det
skulle være at varetage vore interesser in
denfor SSB og DX. Klubbens formål skulle
desuden
være
at
samle
alle
„sidebanders"
til en årlig sammenkomst der, (også!), var
generalforsamling.
En nærmere udformning af klubbens virke
må selvsagt ske på et første stiftende m'øde.
Af praktiske grunde kunne det stiftende mø
de henlægges til samme dag og by, nogle ti
mer tidligere, som E. D. R.’s generalforsam
ling til efteråret.
Det er imidlertid ret afgørende, at der
virkelig er en interesse for at starte en SSBklub, send derfor allerede i dag dine ønsker
og forslag til undertegnede, bilagt en francokuvert. Der vil da senere tilgå dig meddelel
se om tid og sted for et stiftende møde.
73 OZ3Y

Ulovlige radioudsendelser.
Til underretning skal man herved meddele, at en
ulicenseret
radioamatør
ved
Københavns
byret
i
maj måned d. å. har vedtaget en bøde på 200 kr.
Forvandlingsstraffen fastsattes til hæfte i 6 dage.
Det ulovligt benyttede materiel blev konfiskeret il
fordel for statskassenUlovlig radiosending og overtrædelse af bestemmel
serne for amatør-radiostationer.
Til underretning skal Kian herved meddele, at
en ulicenseret radioamatør ved retten i Esbjerg i
maj måned d. å. er blevet idømt en bøde på 150 kr.
for
ulovlig
radiosending.
Det
ulovligt
benyttede
materiel blev konfiskeret til fordel for statskassen.
En licenseret radioamatør, der over sin amatør
station havde korresponderet med den pågældende,
uagtet han var vidende om, at denne ikke havde
sendetilladelse, har fået sin sendetilladelse inddra
get for ½ år.
SM-Lagervecka i Hollviken 14.—21. aukusti 1963.
Malmo
Amateur
Radio
Club
(MARC)
inbjuder
OZ-am'atører till en trevlig samvaro under 8 dagar
i det vackra Hollviken, 25 km från Malmo. På pro
grammet står, forutom bad i Oresund (200 m), råvjakt, foredrag och mdjlikhet att kora 2 meter samt
anvånda Collins S-line stationer. Det finns åven
en SWL-central for intresserade.
Kostnaderna har vi hållit låga, ca. 6,00 sv. kr./
person och dag. Deltagare att stanna åven en eller
två dagar etc.
For nårmare informationer var vanlig kontakta
SM7DYA, Lars Sorensen, Kungtgatan 27 A, Malmo
O. Tfn. Malmo 51219 eller 29509.
Anmålningar bor vara oss tillhanda senast 2.
augusti 1963.
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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
Kegion I-konferencen i Malmø.
I dagene fra d. 10. til d. 15. juni 1963 afholdtes
på hotel „Arkaden" i Malmø den 6. Region I-konference
indenfor
International
Amateur
Radio
Union.
I dette og de følgende nr. af OZ skal vi forsøge
at give så udtømmende et referat som muligt af
denne konferences forløb.
Som vært for det store arrangement stod For
eningen Sveriges Såndareamatorer, der på forbil
ledlig vis løste denne kæmpeopgave.
I spidsen for konferencen stod den Internationale
Executive Committee:
Præsident: Harry A. Laett, HB9GA.
Vicepræsident: Per Anders Kinnman, SM5ZD.
Sekretær: John Clarricoats, G6CL.
Kasserer: Jacques Simmonet, F9DW.
Medlem: Janez Znidarsic, YU1AA.
Medlem: Alfred Schadlich, DL1XJ.
De øvrige deltagere i konferencen var:
Italien: A.R.I.
Sergio Pesce
I1IZCT
Giovanni Mikelli
I1XD
Gianfranco Sinigaglia I1BBE
Leopoldo Jonko
110217
Tyskland. D.A.R.C.
Karl Lickfeld
Herbert Picolin
Hans Hansen
Danmark: E.D.R.
Børge Petersen
Poul Andersen

DL3FM
DL3NE
DL1JB
OZ2NU
OZ6PA
(Fortsættes næste side).

I forbindelse med et QSL-kort fra KP4TL fulgte
der et brev, hvoraf en oversættelse af det stykke,
som kunne have interesse i forbindelse med en
notits i OZ.
„— Jeg har bemærket, at dit QTH er Charlottenlund, og jeg vil derfor gerne bede dig hjælpe mig
m'ed at finde den danske station, som jeg plejede
at køre CW med i 1925 og 1926. Dengang hed sta
tionen D7EC. Jeg kan ikke huske hans navn, men
QTH var Charlottenlund. Mit kaldesignal var 4RL.
Hvis du på en eller anden måde kunne hjælpe mig
med at finde frem til denne danske amatør, vil jeg
være dig meget taknemlig. Arturo E. Saldana.
Da der jo er lidt „historie" i denne henvendelse,
så synes jeg, det kunne være morsomt, om man
kunne finde denne D7EC, dette er måske så n e m t ,
at der ikke er grund til at skrive dette i OZ? Men
ellers kan du jo bede interesserede, der har et svar,
om at sende mig et par linier, så skal jeg lade det
gå videre.
Hans Holtman, OZ9DC,
Søbakken 21, Charlottenlund.

Norge: N.R.R.L.
Per G. Gundersen
Lars Heyerdahl
Henning Theg
Ragnar Otterstad
Østrig: Oe.V.S.V.
Friedrich

Stoffel

OE1-736

Polen: P.Z.K.
Jan Wojcikowski

SP9DR

Frankrig: R.E.F.
Pierre Herbert
Lucien Aubrey
Jean Claude Fouret
André Jacob

F8BO
F8TM
F8GB
F3FA

Luxemburg: R.L.
Jean B. Wolff

LX1JW

England: R.S.G.B.
Norman Caws
Ray C. Hilis
Leon E. Newnham
Roy F. Stevens

G3BVG
G3HRH
G6NZ
G2BVN

Finland: S.R.A.L.
Osmo Wiio
Reino Janhunen
John Velamo

OH2TK
OH2HK
OH2YV

Jugoslavien: S.R.J.
Ferio Suman
Vlastimir Vrabec

YU1AF
YU2HF

Sverige: S.S.A.
Carl E. Tottie
Carl Nord
Olle Ekblom
Gunnar Eriksson

SM5AZO
SM5MN
SM5KV
SM4GL

Belgien: U.B.A.
Robert Empain
E. Tielemans
Svejts. U.S.K.A.
Jean Lips
Robert Thoman
H. R. Lauber

ON4QZ
ON4TQ
HB9J
HB9GX
HB9RG

Holland: V.E.R.O.N.
C. van Dijk
Win Dalmijn

PAØQC
PAØDD

Rusland: R.S.F.
Ernst Krenkel
Nicolay Kazanskiy
Fra IARU’s og ARRL’s
observers:
Herbert Hoover,
John Huntoon
Noel B. Eaton

Denne rettede en tak til SSA for at have påtaget
sig værtsforpligtelserne og for det store arbejde,
der allerede på forhånd var lagt i arrangementet.
Rettede derefter en velkomst til alle de delegerede,
her ikke mindst til de russiske repræsentanter, der
for første gang deltog i en regions-konference.
Bød
endelig
specielt
velkommen
til
direktøren
for Radiosektionen af det kgl. svenske Telestyre,
hr. Erik Esping, der henvendte sig til konferencen
med følgende tale:
Som
repræsentant
for
det
svenske
tele-styre
ønsker jeg at udtale min mest hjertelige velkomst
til alle deltagere i denne konference. Vi er meget
beærede og meget glade for, at De har valgt Sve
rige til Deres møde.
Der er mange grupper af amatører, f. eks. inden
for astronomi, radio-astronomi, optics etc.

LA5LG
LA6A
LA4YG
LA5HE

RAEM
UA3AF
hovedkvarter
jun.

deltog

som

W6ZH
W1LVQ
VE3CJ

Herudover
var
der
observatører
fra
Frankrig,
England, Danmark, Sverige samt en lang række
YL’s og XYL’s.
Åbningsceremonien d. 10. juni 1963 kl. 14,00.
Mødet
åbnedes
af
konferencens
sekretær,
John
Clarricoats, G6CL, der gav ordet til præsidenten,
Harry A. Laett, HB9GA.

Men ingen amatører har spillet en så betydende
og
bemærkelsesværdig
rolle
for
menneskeheden
som radioamatørerne har gjort. Gennem deres for
træffelige og energiske arbejde dag og nat, når
som helst de havde få minutter til rådighed, har
de teoretisk og praktisk forsket betydningen af de
korte
radiobølger
for
lang-distance
radiokommuni
kationer.
De har også viet deres interesse til VHF og sta
dig højere frekvenser.
Ordet a m a t ø r
kommer fra det latinske ord
a m a r e, hvilket betyder at elske. Dette betyder,
at
de
elsker
radiovidenskaben
og
radioteknikken,
at de virkelig gør dette, har jeg været vidne til
ved flere lejligheder.
Jeg citerer her § 78 i Radio Regulations, hvor
det siges:
„A m a t e u r
S e r v i c e : En tjeneste i interkommunikation og teknisk udforskning udført af ama
tører, det er tilbørlig autoriserede personer inter
esserede i radio-teknik alene af personlig interesse
og uden økonomisk interesse".
Den individuelle interesse i amatør-tjenesten er
meget varierende. Nogle amatører interesserer sig
for
teknikken
ved
radio-kommunikationer
i
dens
forskellige former, andre i den tekniske side af
sagen og atter andre i de videnskabelige under
søgelser.
For at gennemføre deres interesser er det nød
vendigt, at amatørerne har passende frekvens-bånd
til
deres disposition. Takket være deres indsats
har de en temmelig god position, men uheldigvis
er situationen på frekvens-fronten, at det bliver
mere og mere vanskeligt for de forskellige tjene
ster at finde tilstrækkelige frekvenser.
Således
som
telekommunikations-teknikken
ud
vikler sig, stilles nye krav til pladsen indenfor fre
kvens-båndene. For øjeblikket er der stort behov
for frekvenser for telekommunikation med kunstige
satellitter. Derfor er der tendens til at reducere
de disponible am'atørbånd, samtidig med at tallet
på amatører er stigende.
Imidlertid, i båndene mellem 3,5 og 30,000 Mc/s
er omtrent 10 %> tildelt amatørerne. På de højere
frekvenser er der tildelt nogle få bånd.
Blandt
de
aktiviteter, radioamatørerne
har ud
ført i de seneste år, ønsker jeg at nævne deres
undersøgelser
for
lang-distance
radiokommunika
tion omkring 50 Mc/s under det Internationale Geo
fysiske Aar 1957/58, hvor der var solplet-minimum.
Radioamatører er altid interesserede i de mest
moderne
radioundersøgelser.
Som
eksempel
kan
jeg nævne projektet „Oscar", en satellit opsendt for
radioamatører.
(Fortsættes næste nummer).
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Nyhedstjenesten.
Det kan på indeværende tidspunkt endnu ikke
siges,
hvorledes
tidspunkterne
for
udsendelsen
af
,/QST fra EDR“ vil finde sted i den resterende del
af juli måned — ferien kommer til at spille ind —
men det anbefales interesserede at lytte på fre
kvens 3600 kc/s hver søndag formiddag kl. 9,00 DNT.
Denne
frekvens
benyttes
fremtidigt
til
udsen
delserne.
Fra og med 11. aug. 1963 finder udsendelserne
sted hver søndag på det angivne tidspunkt.
Stof, der er af aktuel interesse, og som egner sig
til disse udsendelser, bedes fremsendt til Box 335,
Ålborg, således at de er fremme inden den forud
gående lørdag middag,
eller meddelt
pr. telefon
Ålborg 3 53 50 i løbet af lørdagen.
DX-nyheder.
UA3CA er nu ankommet til Mongoliet og er me
get aktiv med SSB på ca. 14,110 kc/s under kaldesignalet JT1CA. Han vil om kort tid få selskab af
UC2AR, der kommer både på CW og SSB. 9N1DD
er aktiv om eftermiddagen med SSB på 14,270 kc/s,
medens FU8AG fra New Hebrides kan høres på
CW om morgenen på 14 Mc/s. FR7ZD fra Reunion
Island har konstant sked med WA2VFU hver man
dag kl. 21,00z på 14,095 kc/s. WA2VFU er villig til
at arrangere kontakt, når dette er muligt, hvis de
pågældende stationer vil kalde ham på den nævnte
frekvens umiddelbart før kl. 21,00z.
Endnu i den sidste del af juli måned vil der være
mulighed for en PX-QSO, idet DL2OX og andre
startede op d. 25. juni for en 2—3 ugers periode.
Når dette læses, har der været en contest i Vene
zuela, såfremt der er OZ-amatører, der har for
vildet sig ind i denne, og ønsker nærmere oplysnin
ger kan disse fås ved henvendelse til Tr. Dept.
Kroonstadt DX-Club
har indstiftet to nye diplomer, nemlig:
6X6-diplomet.
For at opnå dette diplom må ansøgeren have
bevis på QSO med 6 forskellige lande i hver af de
seks verdensdele. Af disse seks lande må de 3 være
kontaktede på CW og 3 på fone. (18 forskellige
lande på CW og 18 forskellige lande på telefoni).
Endorsement fås for 12X12 og 18X18 under sam
me betingelser som ovenfor, d. v. s. halvdelen på
CW og halvdelen på fone. 6X6 — 12X12 og 18X18
betragtes af Certificat Hunters Club som 3 selv
stændige certifikater.
6 i 6-diplomet.
Dette diplom opnås gennem kontakt med alle
seks verdensdele indenfor 6 timer og udstedes for
CW eller fone. Hvert diplom gives kun for eet
bånd. Forbindelser under testperioder tæller ikke.
Prisen for hver af diplomerne er 5 IRC’s.
WAEDC 1963.
DARC har udsendt indbydelse til deltagelse i den
9. WAE DX Contest 1963, der har til formål at
skaffe så mange forbindelser som muligt mellem
amatører bosiddende i Europa og amatører i den
øvrige del af verden.
Contesten afholdes i år således:
CW lørdag d- 10. aug. 00,00 GMT til søndag d. 11.
aug. 24,00 GMT.
Fone lørdag d. 17. aug. 00,00 GMT til søndag d. 18.
aug. 24,00 GMT.
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CW og fone-afdelingerne er separate konkurren
cer og tæller således hver for sig.
Følgende amatørbånd må benyttes: 3,5 — 7 — 14
— 21 og 28 Mc/s. Der afgives kodegrupper bestående
af RST eller RS efterfulgt af et trecifret tal, der
angiver QSO-nr., begyndende med 001 for den før
ste forbindelse.
DXCC-listen fra ARRL — uden reduktion -— og
med de tillæg, der vil være pr. 1. aug. 1963, danner
basis for de europæiske stationers multiplier.
Desuden gælder følgende særlige bestemmelser
for denne contest, at call-distrikterne i de angivne
lande tæller som separate multipliersW/K 1 til 0
CE 1 til 9
ZS 1—2—4—5—6
VE 1 til 0
VK 1 til 8
VO 1 og 2
PY 1 til 9
ZL 1 til 5
JA 1 til 0
UA9 og UAØ
Der gives i denne contest speciel points-tildeling
for såkaldt „QTC-Traffic“ (kun for CW-afd.), men
reglerne herfor er så omfattende, at vi ikke kan
have dem med i denne gennemgang. Vi skal for
søge at få skrevet om dem til næste „OZ“.
Deltagerne klassificeres efter to forskellige meto
der:
1. Klassifikation efter input.
Kl. A op til 50 watt.
Kl. B 51 til 150 watt.
Kl. C mere end 150 watt.
2. Klassifikation efter operatorsDeltagerne vil endvidere blive opdelt efter single
eller multioperators.
Logblade kan rekvireres fra Tr. Dept. mod ind
sendelse af selvadresseret kuvert + 1 IRC med op
givelse af antal af logblade. Hvert logblad tager
40 QSO’s.
Loggene skal være afsendt senest d. 30. sept. 1963
til WAEDC Committee c/o Dr. H. G. Todt. DL7EN,
Chlodwigstr. 5, Berlin 42, Germany.
Russiske diplomer
har fået nye regler, der fraviger de hidtidige væ
sentligst på det økonomiske område. Dette skyldes
de pr. 1. juli 1963 ikrafttrædende fordyrelser af
portoen for forsendelser af diplomer og QSL’s.
Af den grund ser Radio Sport Federation of
USSR sig nødsaget til fremtidigt at indføre beta
ling for de diplomer, der udstedes af Central Radio
Club i USSR.
Afgiften bliver 14 IRC’s for følgende diplomer:
„R-150-S", „R-100-0", „W-100-U".
Afgiften bliver 10 IRC’s for følgende diplomer:
„R-15-R", „R-10-R", „R-6-K“, „KOSMOS".
Der kræves også nogle specielle skemaer til ud
fyldning af ansøgningen, men da det eksemplar, vi
er i besiddelse af, er affattet med russiske bogsta
ver, ser vi ingen grund til at hefte os særligt ved
denne bestemmelse.
Ansøgninger iøvrigt som hidtil gennem Tr. Dept.
OZ-resul tater.
Fra
resultatlisten
fra
den
sidste
WAE-Contest
1962 har vi plukket følgende danske resultater:
CW:
1. OZ9FH
7095
165 —
43
2. OZ4FF
5742
60 114
33
3. OZ3SN
1445
85 —
17

4. OZ5MJ
5. OZ4RT
6. OZ3LI
7. OZ4PM
8. OZ4SJ

950
640
230
54
24

50
40
23
9
6.

— 19
— 16
— 10
—6
—4

1. OZ4RT
16
— 11
176
Desuden havde OZ3KE indsendt checklogDiplomer fra Okinawa.
„Okinawa“-diplorø.
For opnåelse af dette diplom skal danske amatø
rer have haft forbindelse med 5 Okinawa-stationer
og være i besiddelse af de tilhørende QSL-kort.
„Cotton Pickers Award“.
Ansøgeren skal være i besiddelse af 3 QSL-kort,
der udviser 30 minutters QSO med tre medlemmer
af OCPC.
Ansøgninger til KR-QSL-bureau, Box 37, Kadena,
Okinawa.
Ingen
QSL-kort
skal
sendes,
men
ansøgningen
skal være underskrevet af 2 andre licenserede ama
tører, der ved underskriften bekræfter de pågæl
dende QSL-korts tilstedeværelse.
S.A.C. 1963.
Dette års SAC-Contest, der arrangeres af SRAL,
finder sted for CW’s vedkommende d. 3. week-end
og for fone’s vedkommende d. 4. week-end i sep
tember.
A11 Asian DX Contest 1962.
Blandt resultaterne i den
følgende danske:
OZ4H
M
518.
OZ9N
M
504.
OZ3LI
14
4.

nævnte

contest

findes

Europamesterskabet i rævejagt.
Fra Radio Sport Federation of USSR har vi mod
taget
følgende
indbydelse
til
dette
års
Europa
mesterskab i rævejagt:
Radio Sport Federation of USSR har på IARU
Reg. I’s vegne den ære at indbyde radioamatør
hold fra Deres land bestående af leder, træner og 4
rævejægere til at deltage i det europæiske ræve
jagts mesterskab, som vil blive afholdt fra d. 23.
til d- 29. august 1963 ved Vilna.
Jagterne vil afvikles som enkeltmands- og hold
mesterskaber.
i
enkeltmandsmesterskaberne
kan
deltagerne deltage enten på et eller to bånd. (80 og
2 m). I det tilfælde at De ikke kan stille fuldt hold
til mesterskaberne, vil vi være glade for at kunne
byde enkeltdeltagere fra Deres land velkommen til
konkurrencerne.
Afgiften for at deltage i Europa-mesterskaberne
er fastsat til 35 USA dollars for hver deltager, træ
ner og holdleder. Afgiften dækker logi, 3 daglige
måltider, kulturelle ekskursioner i 7 dage begyn
dende d. 23. og sluttende d. 29. august. Rejseom
kostningerne påhviler deltagerne eller deres orga
nisation. Afgiften for deltagelse skal være betalt
til Foreign Bank of the USSR i Moscow til kredit
for Central Radio Club of the USSR inden d. 8aug. 1963.
Vi anmoder Dem om så snart som muligt at in
formere os om antal af deltagere, transportmåde —
tog, fly eller auto. Medlemmer af Deres hold skal
ansøge Embassy of the USSR i Deres land om
visum.
Personer,
der
ikke
deltager
i
konkurrencerne,
men som ønsker at være nærværende ved disse

mesterskaber som turister, skal henvende sig til
„Inturist" i deres land, som kan give nødvendige
informationer om tilrettelæggelsen af rejsen.
Ved
at
fremsende
denne
invitation
udtrykker
Radio Sport Federation og Central Radio Club of
the USSR håbet om, at deltagelsen af radioamatø
rer fra Deres land vil befordre styrkelsen af ven
skab og samarbejde mellem deltagerne i disse me
sterskaber.
Deres ærbødige
I.
Demianov
Gen. Sekretær.
Eventuelle OZ-amatører, der ønsker at deltage i
de omhandlede mesterskaber, bedes omgående hen
vende sig til EDR’s internationale sekretær OZ2NU,
der er i besiddelse af yderligere oplysninger og
iøvrigt vil være behjælpelig — i givet fald — med
fremsendelse af anmeldelserne.
OZ2NU.

Der er i den sidste tid fremkommet en del kritik
af, at der findes alt for mange europæiske statio
ner i båndrapporterne, og det er jo også rigtigt,
at det ikke kan betegnes som nogen form for
sensation,
endsige
DX,
at
kunne
få
forbindelse
med
DL/DJ
stationer
på
80
eller
noget andet
bånd, så dem og lignende kan man ganske ro
ligt udelade som værende uden interesse. Natur
ligvis har stationer i PX- og Ml-land m. m. inter
esse, men kun hvis hele stationens kaldesignal an
gives, det er en overordentlig stor fordel at vide,
hvem man skal jagte, hvis man er interesseret i et
bestemt land. Nu vi er i gang med at gøre vrøvl,
så vil jeg lige pege på, at det ikke er af megen in
teresse for nogen at vide, at OiZØXX har haft en
VP2 på 20 meter, specielt ikke når man betænker,
at VP2 kan gælde for i det mindste 9 forskellige
lande, tag derfor hele kaldesignalet med, så man
kan se, hvad det drejer sig om. Og herm'ed er vi så
nået til sagens kerne, nemlig at båndrapporterne
skal kunne tjene til vejledning for DX-jægere og
ikke som en slags pralespalte. Det er nemlig alene
DX-jægerens formål at kunne tjene til vejledning
for de amatører, der ikke har tid til at hænge over
radioen hele dagen. Den eneste virkelig gode måde
at holde sig orienteret om DX-nyhederne på, er
ved at lytte på båndene. — Så mange var ordene.
Vi byder OZ7Z velkommen tilbage til amatør
radioen efter 25 års fravær og håber, at han vil
finde ligeså megen fornøjelse på båndene som i
gamle dage. — Velkommen også til OZ2KT og til
8SW der endnu kun har 5 watt på.
Og så over til agurketidens nyheder.
Gus, W4BPD, er for tiden i det nære Østen og
har i nogen tid været temmelig aktiv fra Kamaran
Isl. sammen med VS9ADV under call’et VS9KDV.
Derefter var han i Yemen, hvor han benyttede
MP4QAR/4W1 og WYBPD/4W1. Den 10. juli skulle
han være i Calcutta, men opgav dog den første
uge i august som næste aktivitet. Der er før kom
met overraskelser fra Gus — so watch 14035 kc.
Fra Somalia er den eneste aktive SSB station
i øjeblikket 601WF, han er hørt et par gange i
den høje ende af 20 meter, hans operation er tem
melig sløv, så det bliver ikke til så mange statio
ner. Grejet er en Hallicrafters full gallon.
Fra Algeriet, der nu skjuler sig under prefixet
7X2, er 7X2VX aktiv med SSB på 20 meter med
high-power, hans QSL-manager er W4UWC.
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OD5CT, Rundy, har nu fået licens i Tyrkiet under
call’et TC3ZA, men det vides endnu ikke, om han
har været i luften. Hans QSL-manager er W2JXH.
CP5EZ er aktiv omkring 14,035 Mc ved aftenstid
og kan høres med et godt signal. Hans QSL-manager er W2CTN.
OD5AX er i gang med SSB i den lave ende af
20 meter.
Fra Korea høres for tiden en del stationer, bl. a.
HL9KR - 9TD - 9KH m. m. Rygtet vil vide, at
deres prefix vil blive ændret til et med tal i.
UV3 er et nyt prefix, det er det samme som
UA3/UW3.
Og så over til båndrapporterne:
3.5 Mc CW:
OZ4DX: SM - DJ - G.
OZ7Z: Europa.
OZ8SW: OZ - SM - LA - DL - SP - G - OK.
3.5 Mc AM:
OZ2KT: OHØ - EA - F plus øvrige Europa.
7 Mc CW:
OZ4DX: Europa
W2VJN—2JBL.
OZ7Z: Europa.

plus

UA2

-

UQ2

-

W1ZFM

-

7 Mc AM:
OZ2KT: CT1 plus øvrige Europa.
OZ4DX: DJ.
14 Mc CW:
OZ4DX: Europa plus UAØSU - UI8LB—8CC UH8BO - UL7BF—7JE - VE7ANR/8 - WA6AYU 4X4NY - 1W2-3-8 - 5B4KG - FP8CB (QSL via
WA2WBS).
OZ7BA:
KH6DSW
UA3BK
VE7ANR'8
VP5RD - W4KKA/AM (Iran) - ZL1NG.
OZ7Z: Europa samt UL7 - UM8 - Wl-2-3-4-5-6-78-3-0 - VE1-2-3-8 - 4X4 - 5B4 - JA7 - PY1.
14 Mc AM:
OZ2KT: Europa plus UA9 - VQ2 - JA - PX - PY K/W - VE/VO - 9G1 - VS9 - YO - YV - 3A - 4X4 ET3 - 5A - 5B4.
OZ7BA: 5B4JW.
14 Mc SSB:
OZ1DX:
ZS5JY-6XB-1WT-6BFU
UM8KAB
K9IOZ/KG6 - KR60F - OX3JV-3KM - KG1CX-1FR
- JA1KG-6AV-1BK - HL9KR-9TD-9KH - YV4FD PY2CEZ - OHØNC-IAD/Ø - OY7ML - 9M2CR VS9KDV.
OZ8EA: CE4FH - CN8FX - DU1AA - GC2AAO
(Jersey) - HC2JT - HC8CA - HK3LZ - HI8AKU HL9KR - KH6DUV - JA1BK-1BRK - KP4 - KR6 LU1DAB - OH1AD/0 - PJ2AF-5CH - PY - PZ1AX1AG - PXIOAC - ST2AR - UI8AG - UM8KAB VP5LG (Grand Turk.) - TI2CML - VQ1GDW VS1LQ-1LW - W - W2ZXM/MM (Bombay) - YV XE1ZE - XW8AL - ZP5CF - ZD6HK - ZS - 4S7IW
- 4U1SU - 6YABL - 7X2VX - 9N1DD.
21 Mc CW:
OZ7BA: 5A3TX - DUIOR - LA6CG/M
VR1A - VS1LX.
OZ7Z; Europa - LU6 - PY5 - VQ2 - ZS6.
21 Mc AM:
OZ2KT: Europa - UA9 - VS9.
OZ7BA: UD6BR.
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(Ceylon)

-

28 Mc CW:
OZ7BA: Europa.
28 Mc AM:
OZ2KT: Næsten hele Europa.
OZ7BA: OH7NF.
Det var det hele. Tak for rapporterne,
genhør i næste måned.
OZ7BQ.
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.
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og på

Så er den tid kommet, hvor vi skal til at tænke
på EDR’s årlige VHF-dag, og programmet følger
nedenstående. Bemærk, at der er 2 mindre ændrin
ger i forhold til tidligere år: Anvendelsen af QRA
Locator er nu obligatorisk, og pointsberegningssy
stemet er lidt tillempet, så det nu er identisk med
det af SSA i Nordisk VHF Test 11. og 12. maj i år
anvendte.
Ellers er der som sagt ingen ændringer. Således
er fristen for indsendelse af logs som sædvanlig
20. september; men kunne vi ikke næste år rykke
fristen frem til 1. september? Skal vi sige, at vi
gør dette, med mindre der protesteres i væsentlig
grad herimod?
I 1962 udeblev ikke mindre end 50 °/o af delta
gernes logs. Dette er, så vidt vides, en langt større
„udeblivelsesprocent"
end
ved
nogen
anden
test.
Hvad kan grunden være? Mon ikke netop den me
get
rigelige tidsfrist
for
indsendelsen er svaret?
Man slår sig til ro med, at der jo er god tid — en
hel måned, så det haster slet ikke. Dagene går, man
bliver ved med at udsætte arbejdet med at gøre
sin log færdig, og til sidst glemmer man det helt.
Det m å være forklaringen, for den kan ikke søges
i manglende interesse for testen som sådan. Derfor
foreslås det herved, at vi næste år rykker fristen
frem — samt at vi lover hinanden, at vi i år
husker at indsende log rettidigt inden 20. septem
ber.
Skulle man iøvrigt fremsætte ønsker forud for
årets
fornemste
VHF-begivenhed,
så
måtte
det
være håbet om norsk deltagelse. Indbydelse til LA,
OH og SM er afsendt herfra 22. juni og skulle der
for kunne nå frem i rigelig god tid til offentliggø
relse i de tre andre nordiske lande.
Vel mødt den 17. og 18. august!
OZ5MK.
Program for Region I VHF Contest 7.—8. sept.
vil være at finde i OZ for august.
EDE’s skandinaviske VHF-dag.
EDR indbyder herved alle VHF-amatører
tagelse i sin årlige skandinaviske VHF-dag.

til

del

Reglerne er følgende:
1. Alle licenserede amatører i Norge, Sverige,
Finland og Danmark kan deltage som direkte del
tagere i testen. Det er dog tilladt at tage QSO med
stationer uden for disse lande.
2. Der tillades een QSO med hver station i hver
periode.
3. Frekvenser: 144—146 Mc/s.
4. Tider: Lørdag d. 17. og søndag d. 18. august
1963.

Lørdag kl. 20,00 til 24,00 GMT.
Søndag kl. 09,00 til 12,00 GMT.
Søndag kl. 13,00 til 16,00 GMT.
5. Points. Der gives points efter følgende skala:
0— 10 km 1 point.
11— 40 km 2 points.
41— 90 km 3 points.
91—160 km 4 points.
161—250 km 5 points251—350 km 6 points.
351—450 km 7 points.
451—550 km 8 points.
551—650 km 9 points.
651— km 10 points.
Testen vindes af den station, der opnås flest
godkendte points.
6. Kode. Der udveksles de sædvanlige kodegrupper, som1 f. eks. 59013, hvilket betyder, at man hører
modparten RS 59, og at det er afsenderens QSO nr.
13- Desuden udveksles QTH efter QRA Locator sy
stemet.
7. Logs. Som logblade skal benyttes EDR’s offi
cielle logblade, eller, for de fremmede stationer,
tilsvarende
udenlandske.
Hver
deltager
udregner
selv sine points, som opføres i rubriken „Remarks".
Af hensyn til kontrollen henstilles det at anføre
tidspunktet for hver QSO’s begyndelse i GMT.
De færdigbehandlede logs indsendes senest d. 20.
sept. 1963 til
Mogens Kunst, OZ5MK,
Møllekrogen 11,
Lyngby.
Postvæsenets afstempling er afgørende for retti
dig indsendelse.
8- EDR’s hovedbestyrelse har som præmie udsat
en pokal, der for at blive ejendom skal vindes 3 år
i træk eller 4 år Ialt. Pokalen blev udsat som præ
mie i 1962 og er første gang vundet af SM7AED.
9. For at animere interessen for arbejdet på 70cm båndet udskrives en speciel test for stationer,
der arbejder på dette bånd. Bedømmelsen vil ske
efter samme regler somi i § 5 ovenfor. 70-cm testen
vindes af den station, der opnår flest godkendte
points.
Tiderne for 70-cm testen er:
Lørdag d.
17. august 1963 kl. 19,00 til 20,00GMT.
Søndag d.
18. august 1963 kl- 00,00 til 01,00GMT.
Søndag d.
18. august 1963 kl. 08,00 til 09,00GMT.
Søndag d.
18. august 1963 kl. 16,00 til 17,00GMT.
Særskilte logs indsendes over deltagelse i denne
test. Det understreges, at resultaterne her ingen
indflydelse har på 2-meter testens resultater.
EDR’s diplom tildeles vinderen samt de nærmest
placerede alt efter deltagerantallet.
Vilkår og logs som under § 7 ovenfor.
Mogens Kunst, OZ5MK, VHF Manager.
2-meter klubbens møde torsdag d. 27. juni 1963.
Mødet blev afholdt det sædvanlige sted på Frederikssundsvej 123, der var mødt 24 deltagere, en
høj mødeprocent feriesæsonen taget i betragtning.
Vor nye formand, OZ9BS, Jørgen Sørensen, åb
nede
mødet
med
de
sædvanlige
klubmeddelelser,
hvorefter han straks gav ordet til aftenens fore
dragsholder, der denne gang var OZ2ME, Hans
Henrik, som i parentes bemærket lige havde taget
en fin studentereksamen. I den anledning var der
også blomster på „talerstolen".
OZ2ME fortalte os om sin 2-metermodtager, der
— for at bruge foredragsholderens eget udtryk —
også er forberedt for UHF. Modtageren kører med
en 6CW4 i indgangen, efterfulgt af en EC86. 1. os
cillator er variabel, konstrueret som en VFO, star

tende på en lav frekvens. Der er anvendt følgende
rør: 2 X 6AK5 samt en ECF80. VFO’en giver et
oscillatorsignal,
der
i
frekvensstabilitet
fuldt
ud
opfylder de krav, man bør og må stille til en god
VHF-modtager.
Ved
at
udvise
omhyggelighed
og
tålmodighed ved konstruktionen af en sådan VFO,
har OZ2ME undgået anskaffelsen af et dyrt kry
stal samt en tregangskondensator. Han har endvi
dere
undgået
vanskelighederne
med
justering
af
kredsene i forbindelse med en sådan tregangskon
densator. Anden ose. er krystalstyret, og iøvrigt er
modtageren jo bygget med både FM- og AM-detektor. FM-detektoren er en Foster Seeley med 2 stk.
OA79. AM-detektoren er af infenitetypen med en
ECC83. Modtageren er ellers en kompakt og god
konstruktion — god i såvel mekanisk som i elek
trisk henseende, med en nydelig montering, og den
har også et pænt og professionelt tilsnit. I det hele
taget et godt stykke arbejde. OZ2ME holdt et fore
drag af samme kvalitet som den, modtageren gav
udtryk for.
Under de efterfølgende spørgsmål startede OZ9AC
en
diskussion
om
keramiske
kondensatorer
samt
deres anvendelse i oscillatorer. Tilhørernes udbytte
af dette var, at man endnu engang fik fastslået,
at een af de m'ange hemmeligheder ved at konstrue
re en stabil oscillator, ligger i at kunne finde de
rigtige og bedst egnede kondensatorer til de fre
kvensbestemmende kredsløb. Vi fik her et finger
peg om, hvor stor en fordel det er at være i besid
delse af en grundig viden om de komponenter, vi
anvender i vort grej. Klubben siger tak til dig,
Hans
Henrik,
og
bestyrelsen
siger
medlemmerne
tak for den store interesse, de viser klubben ved
møderne.
OZ4UB.
2-meter klubbens næste møde.
Denne gang springer vi en måned over, der vil
således ikke blive afholdt møde før i august. Som
sædvanlig den 4. torsdag, det er den 22/8, og vi
mødes kl. 20,00. Det er meningen, at vi til den tid
skal drøfte testreglerne, i særdeleshed „junitesten",
som vi plejer at køre i samarbejde med UK7. Det er
vel ingen hemmelighed, at der rundt omkring her
sker lidt utilfredshed med forskellige ting i for
bindelse med denne test. Denne utilfredshed må vi
i fællesskab se at få ud af verden. Men vi må gøre
os klart, at det kan blive svært at lave testregler,
der gør alle parter tilfredse, men så må målet være
at få lavet nogle regler, der skaber tilfredshed over
en så bred front som muligt. Da vi sædvanligvis
afholder testen sammen med UK7, må vi også tage
et retfærdigt hensyn til svenskerne, når bestyrel
sen skal fastlægge reglerne for kommende tester.
Jeg kan ikke understrege kraftigt nok, hvor vig
tigt det er, at så mange medlemmer som' muligt
deltager i drøftelsen af testreglerne torsdag aften
den 22. aug. De, som har skældt ud på båndet den
ene gang efter den anden, har nu lejligheden til at
fremkomme med deres mening på mødet, således at
vi kan få noget konstruktivt ud af det.
En retfærdig og sund kritik har en god følge
svend i et positivt og realisabelt forslag, og dem
håber vi, at der kommer mange af på næste møde.
Vel mødt. OZ4UB.
Aktivitetsrubriken.
Aktivitetsrapporter
kan
sendes
til
undertegnede
på adr. Hammelstrupvej 7, 2. th., SV. De kan også
indtelefoneres på telefon 30 47 71 efter normal ar
bejdstids
ophør.
Af
hensyn
til
indsendelsesfristen
for stof til OZ skal jeg bede om1, at dette stof må
være mig i hænde senest den 26. i måneden.
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Nu må denne rubrik ikke opfattes som en afskrift
af de forskellige logs over daglige og lokale kon
takter. Det, vi gerne vil have frem, er bl. a. kontak
ter under forhold, kontakter med små effekter, og
husk også at have opmærksomheden henledt på
den mobile trafik. Har nogen af jer nået en „mile
pæl" i antallet af VHF-kontakter, er også dette
velkomment. Forbindelser på 70 cm og 23 cm er
særligt velkomne. Altså, når der sker noget sær
ligt på VHF og UHF, så lad det komme frem.
Om aktiviteten i juni kan generelt siges, at den
har været ret god, der har været nogle fine åbnin
ger ind imellem, hvilket vil fremgå af det føl
gende.
OZ6RC, QTH Fuglebjerg:
4/6: SM6CTP - OZ6OL - OZ2ME.
6/6: SM7CJZ - SM7DSC - OZ6AF.
7/6: DJ8DK - DJ7VV - DJ7XE - DJ5HG.
9/6: DJ8XO - SM7DSC - OZ9JF.
11/6: PAOCML - PAOJSK - ON4LF - F3NG.
12/6: DJ8XO.
OZ5AB har fra Lille Værløse lavet følgende (kun
i udpluk):
1/6: 5BK - 5HF - 4KO - 6AF - 5VG - 5DE - 3JD 8TX, alle OZ.
6/6: Åbning sydover som gav 6 stk. DJ og DM.
7.
og 8/6: Åbning sydover som gav 8 stk. tyske
stns.
9. og 10/6: Åbning sydover som gav 6 stk. tyske
stns.
11/6: G2JF - PA0LH - PA0FB - PA0JSK PA0OS
PA0AVN
PA0EAP
PA0RHR
PA0LX
PA0CML
PA0BU
PA0SU
PA0PMQ - ON4ZH - ON4MV - ON4CP - udover
nævnte stns. mange OZ
Sensationen var jo F3NG, han lå med S 9 plus,
i 4 timer hos 5AB, der brugte 2½ time til at få
ham i sit garn.
12. og 13/6: G3NES - DJ5UK - DJ6WN - PAOFB
- PAOCOB - PAOJUS - DL3IZ - (S 9 med 3 watt
input fra Harzen) - DJ8XO - DL3QO - DM2BGB DM2ATT.
Fra OZ5AB har jeg endvidere modtaget en liste
over kontaktede stationer på VHF pr. 28/6 1963. Den
er nok værd at betragte:
336 OZ - 80 SM7 - 22 SM6 - 28 SM5 - 4 SM4 1 SM3 - 2 SM1 - 21 DM - 76 DL - 68 DJ - 50 PA 70 G - 1 GW - i GM - 2 GI - 2. El - 2; F - 7 SP
- 6 OK - 12 ON - 15 LA - 1 UR2.
Det bliver i alt 807 forskellige 2-meterstationer,
som 5AB har kontaktet. Er der andre, der kan vise
et bedre resultat, vil det være en fornøjelse at
skrive om det her.
Det forlyder, at OZ9OR og OZ4HK har haft kon
takt med en HA stn., han kørte fra et fly, som be
fandt sig over den nordlige halvkugle. Så derfor
kan denne kontakt kun blive betragtet som et
kuriosum.
OZ8OS har brugt en masse tid til at lytte efter
Vostok 5 og Vostok 6 på frekvensen 143,625 Mc/s,
m'en han hørte ikke noget. Derimod hørte han Valentina på frekvensen omkring 20 Mc/s. 80S hørte
hende på både fone og CW. Signalstyrken var va
rierende.
OZ8OS
anvendte
sin
2-meter
modtagers
variable
mellemfrekvensdel
i
forbindelse
med
en
40 long wire. Hos OZ5AB lå hun også med S 9.
Ny stn. på båndet.
2-meter
klubben
båndene.

ønsker

OZ8SF

velkommen

på

OZ4UB.
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VIGTIG MEDDELELSE FRA
KØBENHAVNS AFDELINGEN

Afdelingens tekniske
kursus genopstår
Afdelingens bestyrelse er fra mange sider
blevet opfordret til at tilrettelægge et tek
nisk kursus, især for begyndere der skal op
til den mundtlige prøve.
Der har nu været ført forhandlinger med
de forskellige institutioner, som1 skal være
os behjælpelig med at starte et sådant kur
sus, bl. a. A. O. F., teknikere fra HSGT,
samt vor kasserer OZ4AO.
Resultatet er blevet, at 2 radioteknikere
fra HSGT i Rvvangen og en tekniker fra
radioværkstede:
i
Sandholmlejren
er
villige
til på skift at varetage undervisningen for
de elever, som indskriver sig.
Som lærebog bruger vi Vejen til Sende
tilladelsen, der jo har de 25 punkter, som
Postog
Telegrafvæsenet
bruger
til
den
mundtlige prøve.
Der er nu tilrettelagt en undervisnings
plan, delt op i 3 grupper således, at hver
tekniker
underviser
i
20
timer,
hvorefter
næste mand overtager eleverne. Der vil blive
afholdt prøver ved hver dels afslutning og
til sidst en spørgeaften, hvor alle 3 teknikere
vil være til stede.
Kursus begynder allerede torsdag den 29.
august og fortsætter hele vinteren til ca. 1.
april,
men
kun
en
undervisningsaften
om
ugen med to timer hver gang.
Prisen for kursus kan ikke helt fastsættes
endnu, men bliver sandsynligvis 20—25 kr.
for hele kurset. Dette vil først kunne fast
lægges, når vi ser, hvor meget tilskud, vi
kan opnå.
Der vil hele undervisningen igennem blive
anvendt
såvel
færdige
som
delvis
færdige
konstruktioner
samt
de
nødvendige
instru
menter.
Vi kan desværre kun have 22 elever til
dette kursus, så meld dig ind hurtigst mu
ligt til formanden OZ5RO. tlf. Or. 7425, eller
OZ4AO, tlf. Go. 1902v.
På dette kursus vil du virkelig kunne lære
noget, som du får brug for i din hobby som
radioamatør og ikke mindst til den mundt
lige prøve.
Bestyrelsen.

FRA AFDELINGERNE
Afd. holder møde
hver mandag kl. 20,00
i
lokalerne
Frederikssundsvej
123,
under
etagen,
nedgang
til'
venstre
for
„ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 19,00. OZ7LM udle
verer kortene. Efter kl. 20,00 udleveres ikke QSLkort.

Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer:
OZ4AO,
Sv.
Aage
Olsen,
Folkvarsvej 9, 2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 vega, post
giro 59755.
Siden sidst:
Torsdag den 6. juni:
Besøg på Dansk Ilt- og Brintfabrik. Kun 15 af de
27 tilmeldte var mødt op. Det var ganske vist en
skøn sommeraften, men de, der ikke kom, gik nu
glip af en virkelig god og lærerig aften.
Efter et oplysende foredrag om svejsningens og
lodningens grundprincipper blev der af to ingeniø
rer fra fabriken vist svejsning ved lave tempera
turer. Vi fik selv lov til at prøve, og resultaterne
var overraskende gode, og det var ret nemt at have
med at gøre.
Derefter beså vi hele fabriken for til sidst at sige
farvel og tak over en øl eller vand i kantinen.
EDR’s københavnske afdeling takker Dansk Ilt- og
Brintfabrik for aftenen og OZ6FA, som kom med
ideen til besøget.
Mandag den 10. juni:
Auktion, hvortil der, trods det dejlige vejr, var
mødt ca. 85 medlemmer for at købe eller hygge sig
lidt.
Mandag den 17. juni:
Det var en klubaften lidt ud over det sædvanlige.
Der var mødt mange op på denne sidste aften på
Bellahøj, og 2 m senderen var igang til meget sent.
Bestyrelsen havde indkaldt de unge teknikere, som
havde lovet at forestå et teknisk kursus (se herom
andetsteds i bladet). Der blev slidt bravt i det, og
inden aftenen var gået, var hele programmet, ialt
60
timers
teknisk
undervisning,
tilrettelagt
time
for time.
Der skete også det denne aften, at 4 medlemmer,
som i årets løb havde gjort sig særlig fortjent til
det, fik overrakt en sender og modtager, som let
kan ombygges til 2 m. Disse var skænket afdelin
gen af et af vore gode og trofaste medlemmer til
fordeling på denne måde.
OZ4FO fik én, fordi han sammen med OZ2ME
havde bygget afdelingens 2 m sender. 2ME er alle
rede selv i gang med ombygning af en tilsvarende
sender-modtager. 2ME havde forøvrigt lige fået sin
studenterhue på denne dag, og vi må derfor rette
en særlig tak til ham for at have afset tid til byg
gearbejdet for afdelingen på trods af eksamens
læsning.
Endvidere fik vor trofaste hjælper, Mogens Jør
gensen, en sender og modtager til senere brug, når
han får licens. Mogens er altid først på pletten og
sætter service på bordene og er flink til at hjælpe
med opvasken. Endvidere har han været med til at
samle noget af vort grej til laboratoriet.
Som den tredie mand fik Tage Høi en sender og
modtager for i de to sidste vintre at have set efter
morsekursus, samt samlet vor nye oscillograf og
andet grej.
Til sidst fik vores allesammens Sv. Åge, OZ4AO,
en sender og modtager. Vi håber, han vil kunne få
tid til at ombygge den, så vi kan træffe ham på
2 m, men arbejdet i klubben tager snart al hans
fritid. Mandag, onsdag og lørdag er han fast i klub
ben og dertil mange andre aftener for at gøre rent
efter os. Formanden, OZ5RO, stod for overrækkel
sen og takkede hver mand for Indsatsen.

Mandag den 24. juni:
Det var den sidste aften i denne sæson, derfor
var
en
lille
snes
medlemmer
med
formanden
OZ5RO, 9SN og 4AO i spidsen samlet på Hareskov
pavillonen til en hyggeaften omkring et koldt bord
med dejlige retter og øl og snaps. Enhver måtte
ganske vist selv betale, hvad der blev nydt, et par
af de tilstedeværende gav en omgang af de våde
varer.
OZ4KY
takkede
afdelingens
bestyrelse
for,
at
man så hurtigt havde efterkommet en opfordring
til en sådan aften som denne, men der var dog en
ting, 4KY gerne ville have indført, at vi næste
gang tog vore YL og XYL’er med, så ville det sik
kert blive den helt store aften, flere var af samme
mening. 4KY sagde endvidere, at han håbede, be
styrelsen ville fortsætte arbejdet i afdelingen på
samme måde som hidtil, så ville EDR’s Københavns-afdeling forblive en virkelig god og driftig
afdeling. Også i klubben var der mødt en del op
denne sidste aften. Mogens forestod her udleve
ring af de sædvanlige drikkevare.
Afdelingens
bestyrelse
takker
medlemmerne
for
de mange hyggelige aftener i klubben. Lokalerne
kunne ikke drives, som de gør, hvis ikke et så
stort antal medlemmer mødte op for at tage del
i de mange problemer, som kommer på tale i vin
terens løb.
Vi ønsker endnu engang god ferie og håber at se
mange møde op den 5. august.
Vy 73 de J. Rabe
RÆVEJAGTER
Nu er forårssæsonen slut, og rævej ægerne hol
der sommerferie. Dette gælder også de populære
onsdagsjagter, som vi dog starter på igen 1 be
gyndelsen af august. Vi skulle jo gerne være i træ
ning til „Den Store Sjællandske Rævejagt".
Se andetsteds.
Skulle man kaste et tilbageblik på den forgangne
sæson, må man desværre indrømme, at vi har
været udsat for et par uheld. Årsagen ligger deri,
at de automatiske sendere ikke altid opførte sig
helt pænt. Dette resulterede i, at jagterne blev van
skeligere end egenlig beregnet — men, som vi siger,
jo værre jo bedre. Ikke desto mindre bliver et par
af de ordinære jagter kørt om til efteråret.
Her skal lyde en advarsel til alle rævej ægere,
der kører på Hillerød-kortet. Man må absolut fra
råde at benytte markvejen, der går fra Tokkekøb
Gård
til
Enebærbakke
syd
for
Donse
Overdrev
(munder ud i landevejen fra Tokkekøb Hegn til
Hørsholm). Vi var tre hold, der her oplevede en
meget begivenhedsrig nat. Vi ankom kl. 21 og kom
først herfra efter kl. 3, på grund af en meget vred
bondemand, der ikke blot punkterede vore biler,
men også spærrede vort tilbagetog med en traktor.
Først efter at have modtaget hjælp af hjemmeblevne
XYL’s
samt
flinke
politifolk
i
Hillerød,
kunne vi i solopgangstimen køre hjem. Tak for
hjælpen, piger.
Det var alt for nu, på gensyn d. 17.—18. aug. til
Store Sjællandske Rævejagt.
Vy 73 OZ5FR.

DM I RÆVEJAGT 1963
afholdes 7.—8. sept. Program i august „OZ".
God ferie og på gensyn.
73 OZ3XA.
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STORE SJÆLLANDSKE RÆVEJAGT
Atter i år indbyder Københavns afdeling
rævejægerne fra hele landet til St. Sjæl
landske rævejagt, der denne gang bliver til
rettelagt af OZ3AD, Kaj.
Programmet ser således ud:
Dato:
1. jagt lørdag aften d. 17. aug.
2. jagt søndag form. d. 18. aug.
Mødested:
Rødehus (sydvestlige hjørne af Tystrup sø).
Her er plads til at campere.
Start:
Fra Rødehus lørdag kl. 12,00 og søndag kl.
08,00. (1. udsendelse hhv. kl. 20,30 og 08,30).
Startkort (nøgler)
til begge jagter kl. 15,00.
Regler:
Der køres efter Kbhvns. afd.s regler.
Kort:
Glumsø A3624.
Rævene:
Der skal findes 3 ræve pr. jagt.
Tilmelding:
Hurtigst og inden d. 10. august. På grund
af det vanskelige i at tilpasse nøgler til kon
trolurene, må man ikke forvente at kunne
deltage, hvis tilmelding ikke inden fristens
udløb er sket til OZ3AD Kaj N. W. Ander
sen, Drejersvej 12, 2., Kbh. N. V. Tlf. (01)
ÆG 7280.
Præmier:
1. præmie er afdelingens vandrepokal, der
skal vindes tre gange i træk eller fire gange
ialt for at blive ejendom. Er på nuværende
tidspunkt i hænderne på P & T.
Vi håber,
hele landet.

mange

jægere

vil

møde

op

fra

Vy 73 og på gensyn, OZ5FR.

AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastingsvej 46, tlf.
Su. 2991.
Mødeaften: Torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17.
Ferie fra 20. juni til 8. august.
15. august: Møde.
22. august: OZ6AX vil fortælle om sin ferie hos
DL hams. Forhåbentlig møder I talrigt op efter en
vel overstået ferie.
Vy 73 de OZ2XU.
Arhus
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.
Siden sidst:
Begynderudvalget har måttet aflyse to planlagte
møder d. 12. juni og d. 3. juli p. g. af vanskelighe
der med at skaffe mødelokaler. 5JT skulle have
fortalt om BCI og TVI og 2LX om antenner. Mø
derne vil blive holdt i september i stedet. Aflys
ninger viser, hvor nødvendigt det er, at afdelingen
får sine egne lokaler. Derfor må det hilses med
glæde, at man på en mødeaften d. 6. juni afholdt
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en
ekstraordinær
generalforsamling,
hvor
medlem
merne gav deres samtykke til, at der nedsættes et
byggefondsudvalg.
Afdelingens 26 års stiftelsesfest d. 15. juni blev
en succes. Man fik en hyggelig snak over et godt
stykke brød, og de unge på fyrre og de yngre fik
lejlighed til en svingom, da det var så heldigt, at
den lokale gymnastikforening holdt bal på kroen
samme aften. Tak til festudvalget med 2LM i spid
sen for et godt arrangement. — Foranlediget af
forespørgsler fra flere deltagere har jeg henvendt
mig til gymnastikforeningen og spurgt, om det pas
sive medlemsskab forpligter til at møde op til vin
terens gymnastikaftener. Det gør det ikke.
VHF-udvalgets arrangement d. 19. juni var atter
et pletskud. 9WP fortalte inspireret om radio og
flyvning, og bagefter blev QRA systemet gennem
gået. Udvalgsformanden 7JN glæder sig til at se
ligeså
mange
til
efterårets
møderække.
Han
er
gået i gang med at forberede et spændende pro
gram.
Århus-jagten d. 22. og 23. juni blev afviklet un
der 5AP og 7IN’s kyndige ledelse. Alt klappede,
som det skulle, og der var stor tilfredshed med
både jagten og udenomsarrangementet. SAP, der er
husmand, havde stillet sin store haves græsplæne
til rådighed som campingplads, og det var trætte
jægere og observatører, der lørdag aften gik til
køjs i teltene. Formiddagsjagten var ikke mindre
slidsom, så det var en lykkelig 5HF med Harry
som observatør, der med en samlet tid af 288 mi
nutter, indkasserede 1. præmien, et Mik gasanlæg
til camping. De er skrappe derude i Herning. På
andenpladsen
kom
5HF’s
bror
Chr.
Frederiksen
med H. Jeppesen som observatør og med tiden 295
min. De vandt hver en 12 watts Hi-Fi forstærker.
Trediepladsen blev besat af Sikjær og Buller med
tiden 344 minutter. De fik hver en mindre Hi-Fi
forstærker. Det var en sørgelig dag for århusjæ
gerne. Bedste Århushold var 9WP og 5JT, der blev
nr. 5 med 372 min. Vi må se at få yngre og bedre
mandskaber frem til den store østjyske rævejagt,
der afholdes d. 22. september. — 9WP og 5JT del
tog sammen med en række andre i en „gåjagt" den
30. juni for at forbedre konditionen. — Forøvrigt
lovede 5JT ved afslutningen af Århus-jagten, at
der ved den store østjyske vil blive flere og større
præmier. Afdelingen skal intet tjene på jagterne.
Overskuddet omsættes i præmier, så jo flere del
tagere, desto større præmier.
NB! VIDSTE DU, at der i Århus-afdelingen er
46 licenserede amatører og 33 på vej til at få
licens. Størstedelen af de aktive amatører kører
med ESB, der er 11 ESB stationer i gang fra Århus
og nærmeste omegn. Vil du være med i dette fæl
lesskab, så mød op til efterårets møder, der begyn
der omkring 15. august og annonceres her i OZ.
Fat mod og kom — vi har også plads til dig.
Vy 73 2WO.
ALBORG
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen.
Kasserer: OZ8NJ, Niels R. Jørgensen.
Sekretær: Bent Christiansen.
Vi skal nu til at starte rævejagterne igen efter
sommerferien. Der lægges ud den første week-end
i august.
Rævejagtsprogram
kan
fås
ved
henvendelse
til
bestyrelsen.
Det er stadigvæk hver torsdag, der er klubaften.
Vy 73 bestyrelsen.

ÅBENRÅ
På grund af pladsmangel i OZ sidste måned
måtte afdstoffet desværre udgå og hermed også
placering, points m. m. for Kristi Himmelfartsdag,
det forsømte indhentes i dette nummer. Mandagsjagterne i afdelingen fortsætter, 3 etapper er på
nuværende tidspunkt afviklet, men der er 4 endnu,
så der er stadigvæk store chancer selv for nybe
gyndere, så mød bare op med modtageren. De glæ
der, fornøjelser, svedeture og ærgrelser, man kan
have under en rævejagt, kan ikke beskrives, de
skal opleves, men de er det også værd, spørg bare
en af de aktive jægere. Altså gutter, på med van
ten, vi ses ved ræven på mandag.
Vy 73 5WK.
ÅBENRÅ
Kristi Himmelfartsdag den 23 maj, foregik som
sædvanligt, årets første store begivenhed inden for
rævejagterne,
nemlig
„Det
sønderjyske
mesterskab
1963“.
Vejret var over al forventning, solskin fra mor
genstunden, og en varme som på Mallorca, (hvem
ved, måske den eneste sommer i år) Deltageran
tallet var over al forventning, det største antal vi
endnu har oplevet, hvilket dog tyder på, at arran
gementet er til jægernes tilfredshed og hvad kan
glæde arrangørerne mere. Der var ialt udstedt 25
sæt startkort, og placering m.m. så således ud:
Jæger

Observatør

OZ5HF
J. Nielsen
OZ8AJ
Oluf
OZ1WQ
Knud Erik
Far
OZ9SW
OZ3MI
Buch
OZ2XT
OZ9HS
Jan
R. Schmidt
R. Storgård
H. P. Heick
C. Frederiksen Sangild
OZ5WK
XYL
OZ2UN
Lundegård
A. Mathiesen
J. Nielsen
OZ3RQ
T. Meng
C. Andersen
Bent
Søn
OZ7MG
OZ2RD
A. Henriksen
OZ1HL
Frank
P. E. Olsen
Sigkær
S. Adolpsen
Stevn
5 hold fandt 2 ræve
1 hold fandt 1 ræv

Tid
15,10
15,12
15,13
15,14
15,15
15,20
15,22
15,27
15,30
15,36
15,38
15,43
16,02
16,03
16,04
16,13
16,25
16,52
16,59

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Vi ønsker endnu en gang den sønderjyske mester
OZ5HF og hans observatør J. Nielsen til lykke med
sejren.
Efter jagten var der afslutning på Thomashus
kro med de afsluttende begivenheder, såsom' præ
mieuddeling,
spisning,
udredning
af
forskellige
„småfiltreringer" hi, hi samt afstemning om næste
års mesterskab. Der var overvejende majoritet for,
at mesterskabet afholdes med tre ræve, og nogen
lunde
samme
sværhedsgrad,
hvilket
arrangørerne
vil tage til følge. Sidst, men ikke mindst, endnu en
tak til rævene, OZ8JV, Hans, Hans Peter og Fætter,
fordi I ville tage jobbet med at ligge ude hele da
gens, medens vi andre morede os.
Tak til alle deltagere fra nær og fjern fordi I
ville komme, og på gensyn næste år på Kristi Him
melfartsdag til kampen om mestertitlen 1964.
Rævejagterne
herhjemme
køres
planmæssigt
hver
mandag
aften,
tilslutningen
bliver
stadig
større.

Mødeaftenerne
indstilles
til
efter
nærmere herom i senere nummer af OZ.
På gensyn ved ræven!

sommerferien,

Vy 73 OZ5WK
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.
Lørdag den 10. august: SKOVTUR til Hyby Lund
ved Fredericia. Vi starter fra torvet præcis kl. 17,30.
Tilmeldelse til bestyrelsen senest torsdag d. 1. aug.
Pris pr. deltager kr. 12,00.
Alle er velkomne.
Torsdag den 22. august kl. 20,15: Den ordinære
generalforsamling.
Vy 73 9ER.
RANDERS
Formand: OZ5CF, Palle Clausen, Rindsvej 11.
Kasserer og sekretær: Freddy Olsen, Nørrebrogade 159.
Siden sidst:
Onsdag den 12. juni havde vi en vellykket ud
flugt til „A/S S. P. Radio“ i Ålborg. Der var ialt
34 deltagere. Det er vist lang tid siden, vi har kun
net lave et arrangement med så mange deltagere.
Men hvor er det rart, at der var så mange, idet
det jo giver bestyrelsen lyst til at arrangere lig
nende ture.
Besøget på fabriken var en stor oplevelse for
alle; det var virkelig gennemført grej, vi så. Be
søget afsluttedes med en P35.
På hjemvejen fra Ålborg gjorde vi holdt på en
hyggelig
landevejskro,
hvor
afdelingen
gav
kaffe
med x-talsukker og lagkage.
Vi har nu fået en længe savnet afdelingsstation.
Det drejer sig om en af de fra militæret udrange
rede stationer. Modtageren har vi haft i gang, og
den kører fint, medens senderen trænger til et
genemgribende eftersyn. Men kom selv ned og se
på grejet, for selv om det er ferietid, holder vi
alligevel
åbent
i
lokalet
på
Hobrovejens
gamle
sygehus.
Programmet:
Onsdag den 14. august kl. 20,00 vil firmaet Sem
ier & Matthiassen demonstrere de velkendte Heathkit-byggesæt.
Vy 73 bestyrelsen.
SORØ
Afdelingens
ordinære
generalforsamling
afholdes
på „Apotekergaarden" lørdag d. 20. juli kl. 20, hvor
til vi opfordrer alle vore medlemmer at give møde,
således at vi på en tilfredsstillende måde kan få
fastlagt vort fremtidige program. Efter generalfor
samlingen fælles kaffebord.
Vi har nu afsluttet sæsonen for denne gang, men
mødes som sædvanlig hver onsdag aften, hvor vi
også gerne modtager besøg af andre amatører, som
måske netop i ferietiden har anledning til at kom
me til Sorø.
Vy 73 OZ4NO.
VIBORG
Ingen møder i juli måned.
Vy 73 OZ5LD.
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TØNDER
afholdt
ordinær
generalforsamling
torsdag
den
6.
juni d. a.
Formanden, OZ7MG, ønskede på grund af mang
lende tid at træde tilbage, så den ny bestyrelse er
følgende:
Formand: OZ8CV, C. V. Christensen, Nørrevænget 13, Tønder.
Kasserer: 9840, Bent Sch. Petersen, Bagumsvej 6,
Tønder.
1 vinterens løb er der afholdt teknisk kursus, som
under ledelse af SG. Christiansen har været den
helt store succes. Desværre er han nu blevet for
flyttet, så afd. kan nu ikke nyde godt af hans
hjælp.
Der har været afholdt morsekursus, som
ventes
afsluttet
i
nærmeste
fremtid.
Det
skulle
resultere i 3 nye C licens.
Rævejagten er nu i fuld gang under ledelse af
OZ2UN, og i sommerens løb ventes afholdt en dyst
med Åbenrå afd- på neutralt område.
Hovedinteressen inden for afd. er for tiden 2 me
ter, og der er opnået flere gode DX-forbindelser
med ganske få W. Vi opfordrer derfor alle aktive
amatører, der bor i det høje nord, om at vende
deres beam’s i SSV retning.
Vy 73 de OZ8CV.
8940, B. S. Petersen.

7872 OZ3VE, V. Lund-Hansen, Nordbyvej 35, 2.,
Viby J., lokal.
7912 Gynther Jørgensen, Helgolandsgade 50 B,
Sønderborg, ex Broager.
8029 Roger Pennerup, Enghavevej 9, Holstebro,
lokal.
8106 Henning Poulsen, Løvenørnsgade 54, Horsens,
ex Viborg.
8122 OZ4MN, Mogens Nielsen, Højhuset, Holsteins
borg, Grønland, ex Glostrup.
8294 A. E. Hansen, Bernstorffsvej 7, 2., Odense,
ex Pederstrup.
8327 OZ7LV, Bent Larsen, Richtersvej 12, Silke
borg, lokal.
8368 Jørgen Ch. Petersen, Sdr. Strandvej, Lumsås,
ex Næstved.
8369 Georg Pedersen, Karby skole, Karby,
ex Ribe.
8395 Jørgen Noer, Saxhøjvej 39, Valby, ex Vanløse.
8481 OZ2BV, Benny Thuesen, Toldbodgade 17,
Silkeborg, lokal.
8494 Kurt Jacobsen, Engdraget 59, Næsby F.,
ex Århus C.
8767 Bjarne Bo Andersen, Grimstrupvej 20, Næs
tved, ex Værslev.
8782 OZ8LG, B. Birkmose, Rørdamsvej 9, Viby J.,
lokal.
8854 Frank Andersen, Skt. Hansgade 4 A, 2. th.,
København N, ex Valby.
8885 Svend Johansen, Nygårdsvej 1, Gug,
ex Ålborg.

QTH-RUBRIKKEN
937 QZ5AL, A. F. R. Laursen, Allégade 45, Skive,
lokal.
1321 OZ7NA, H. E. Aarkrogh, Lundby, ex Eskilstrup.
3723 OZ8OK, Eyvind Galsgaard, Mosedraget 3,
Herlev, ex København P.
3958 OZ9WP, Willy Pedersen, Holme Møllevej 26,
1., Viby J., ex Århus C.
4991 OZ8XU, Vichtor Sørensen, Agerskov, Viborg,
ex Ravnstrup.
5004 OZ7VH, L. V. Hansen, Skyttemarksvej 33, 1.,
Næstved, lokal.
5458 Jørgen Andersen, GI. Køge Landevej 178 F,
Valby, ex Tåstrup.
5665 OZ8CP, C. E. Petersen, Kristinehøj 13, Nød
debo, Fredensborg, ex Helsingør.
5666 OZ3GL, E. Gøtsche Larsen, Egevangsallé 13,
Sorø, lokal.
5805 OZ2WG, Aage Nielsen, Nordborggade 41, 2.,
Århus C, ex Brabrand.
5931 OZ9JP, Joh. Pedersen, Korsgade 48, 4.,
København N, lokal.
6465 Carl Mårtens, Gilbjerggade 1, 5. th., Køben
havn N, ex Ballerup.
6506 OZ9DM, H. Mikkelsen, Skinkelsvej 21,
Haderslev, ex Fredericia.
6618 OZ2LG, Laust Goul, Jernbanevej 20, Glostrup,
ex Holte.
6756 OZ7HX, M. Lynge Petersen, Højgård, Gim
sing, Struer, ex Ålborg.
7061 OZ4NB, N. H. Bjerre, Radioværkstedet,
Nymindegab, Nr. Nebel, ex Naur.
7298 OZ4HK, Holger Kofoed, Vinkelvej 10,
Knudsker, Rønne, lokal.
7503 OZ9LG, Laust Kristensen, Burkal, BylderupBov, ex Belgien.
7694 OZ6PF, Per Fuglsang, Vesterbro 24, Ålborg,
lokal.
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NYE MEDLEMMER
8938 Børge Olsen, „Raarupsminde“, Seest, Kolding.
8939 S. Hald Kristensen, Gilbjerggade 1, Kbh. N.
8940 Bent Scheller Petersen, Bargumsvej 6,
Tønder.
8941 Erik J. Ilsted Bech, Hannedal 7, Søborg.
8942 Erik Thomsen, Sandbygårdsvej 6, Brønshøj
afd.).
8943 Børge Frimor, Storegade, Ølgod.
8944 Poul M. Andersen, Møllegade 18, Herning.
8945 H. Jørgen Jønsson, Solbakken 429, Munkebo.
8946 Kurt Ryden, Hattekæret 23, Herlev.
8947 Ernst Eriksen, Valdemarsgade 39, 2. th.,
København V (afd.).
8948 Knud S. Olsen, John Tranumsallé 11, 1.,
Kastrup.
8949 Knud E. Horshauge, v. Horshave, Thorshøj.
8950 Benny Jørgensen, Korsdalsvej 31, Vanløse
(afd.).
8951 Chr. J. Andresen, Hørupsgade 58, Tønder.
8952 Bengt Schlolz, Hornstrupvej 15, Rødovre,
Vanløse.
8953 Poul Jørgensen, Gi. Ørting, Ørting.
8954 Darly Sørensen, Latyrusallé 7, Kastrup.
8955 Ove Støve, Kirkebyen 2, Struer.
8956 Freddy K. B. Frandsen, Risdalsvej 29, Viby J.
8957 Erik Sørensen, Lodsvej 40, Hvidovre.
8958 Ole Rydén Rømer, Saralystallé 1, Højbjerg.
8959 Tommy Hansen, „Hindsholm", Mesinge.
8960 Claus Brøgger, F. Thomsensgade 1, Århus N.
Atter medlem.
5791 OZ1EI, Erik Jørgensen, Vejlevej 8,
6857 OZ8RN, Robert Sørensen, Slotsgade 26 B,
1. tv., Odense.
6997 C. S. Rasmussen, Neder Jerdal, Bevtoft.
7887 Willy Andersen, Lund, Højslev.

Herning.

Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C 8505, OZ1JV, Aage Johannes Casper Jonasen,
Ny Adelgade 61, Assens.
C 8702, OZ1TL, Torben Løvenhøj, Nørretorv 12,
Silkeborg.
C 8754, OZ2KM, Sven Gunner Melchiorsen, Visbergsgade 22, Frederikshavn.
C 8602, OZ2OD, Ole Dahl, Biersted.
C 5964, OZ2SW, Sigurd Jensen, Højgård, Tornby.
C 8802, OZ3CV, Claus Vegener, Trium'fvej 60 C,
Lyngby.
B 3422, OZ3JA, John Smidt Rastrup Andersen,
Vestermarie Allé 38, Kastrup. (Genudstedelse:
Tidligere adresse: Plovvej 3, 2. th., Lyngby).
C 8289, OZ3KQ, Kjeld Stolberg-Christensen, Philip
Schousvej 21, 4., København F.
C 8653, OZ4CF, Søren Tranberg, Svanekevej 56,
Rønne.
C 8167, OZ4HZ, Hans Bøje Jensen, Sorø Akademi,
Sorø.
C 8110, OZ4ON, Ove Odmand Jørgensen, Sund
vej 17, Horsens.
B OZ4T, Thorvald Petersen, Melbyesvej 22,
Odense. (Genudstedelse. Tidligere adresse:
Vindegade 113, 1., Odense).
C 8625, OZ4UN, Poul-Erik Karlshøj, Sorø Aka
demi, Sorø.
C 7559, OZ5PY, Peter Rasmus Iversen, Rygårds
allé 74, Hellerup.
C 8594, OZ5SF, Søren Christian Jensen, Højgård,
Tornby.
C 5500, OZ6EI, Eigil Hovgård, Havnbjerg,
Nordborg.
C 8160, OZ6FC, Finn Curt Warming, Hvidtjørnevej 2, Vanløse.
C 8464, OZ6HQ, Henning Laursen, Depotgården 1,
1., Viborg.
C 7155, OZ6KV, Keld Kirkeby Nielsen, Præstelunden 1 A, Brande.
C 7637, OZ6PY, Preben Gudmann Hansen, Holme
vej 102—104, Søborg.
C 8411, OZ7BY, Bent Stuhr, Nørrebrogade 58 A, 3.,
København N.
C 8720, OZ7DQ, Jens Hermann Nielsen, Thors
gade 13, Silkeborg.
C 8327, OZ7LV, Bent Larsen, Richtersvej 12,
Silkeborg.
C 8876, OZ8BX, Jørgen Bang Mejner, Ribevej 22,
Haderslev.
C 8672, OZ8BZ, Benny Hansen, Nørregade 16,
Vojens.
C 8049, OZ8JT, Jørgen Lang Nielsen, V. Strand
vej, Tjæreborg.
C 4216, OZ8NP, Tage Lindy Høj, Solnavej 20,
Søborg.
C 8829, OZ8SF, Søren Møllegård Sørensen, Sand
bjergvej 10, Skovlunde.
C 8841, OZ8YJ, Leon Ove Jensen, Egevang 8,
Brønshøj.
C 6506, OZ9DM, Henning Fin Mikkelsen, Skinkels
vej 21, Haderslev.
C 8715, OZ9JF, Jørgen Anton Frølich, Rosengårds
vej 12, Virum.
C 8893, OZ9PE, Poul Erik Andersen, Krogården,
Slimminge, Østervang.
C 8533, OZ9ZZ, Jens-Ove Nielsen, Poppelvej 11,
Viborg.

Ændring fra kategori B til kategori A.
A OZ1ON, Bjarne Peter Olesen, Hunetorp,
Blokhus.
Ændring fra kategori C til kategori B.
B OZ5LP, Mogens Pelle, Nygårdsvej 61, Esbjerg.
B OZ6MJ, Mads Jørgensen, Holger Drachmanns
Gade 12, Sønderborg.
B OZ9HV, Henrik Brodersen, Astrup, Brøns.
B OZ9JD, Jørgen Lynggaard Boil, Gelstrup,
Bråde.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.
Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, tlf. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej
15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen,
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.
Trykt 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. juli 1963.

BETAFOH
RADIO
v. A. Bergstrøm, OZ5AB.
GELOSO AMATØRGREJ i landets største ud
valg, kom og se eller hør det. Geloso er det
bedste for amatører, og da det også er det bil
ligste (lire er billigere end dollars), må valget
siges at være meget let. Vi har eneforhandlin
gen for Sjælland og øerne, og vi vil altid sørge
for at have et så stort lager, at vi kan betjene
Dem aldeles omgående, ligesom vi yder Dem
den bedste service på det købte. Skal De have
nyt amatørgrej, bør De i egen interesse gå til
OZ5AB. Geloso receiver G 4/214, den har det
hele, der skal ikke købes noget ekstra, og den
koster kun 1795,00 netto. Geloso transmitter
G 222 med 60 watt og kraftig anode- og skærmgittermodulation, 10—80 m (masser af DX på
10 m har vi lavet i den sidste tid S9 med denne),
pris 1590,00 netto. VFO 4/104 m. rør, netto 140,00.
VFO 4/103 for 2 meter, m. rør, u. X-tal, 160,00
netto. X-tal converter 4/151 med rør, u. strøm
forsyning, m. X-tal, 365,00 netto. 4/152, samme
med 220 volt tilslutning, 435,00 netto. Vi har
skalaer til disse VFO og pi-led med tilhørende
kondensatorer, alt på lager. Alle priser er netto
og med OMS inclusive, altså ingen ubehagelige
overraskelser. DRAKE 2 B uden ekstra tilbehør
netto 2400,00, den er kommet. En del amatørmodtagere på lager, se sidste annonce. Geloso,
se importøren Arne Nielsens annoncer.

BETAFOH RADIO

Prins Jørgensgade 4, Kbh. N. Tlf. Nora 5655—5658

