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Krystal-snak

Af B. Bystrup, OZ2BB.*)

Converter-oscillatorer, forsølvning af pletterede krystaller, 
en særlig oscillator til FT 241A-krystaller m. m.

Der kan skrives lange bøger over disse em
ner. Jeg skal ikke blive for videnskabelig, så 
tag det roligt! Jeg skal heller ikke dække 
emnet helt ud, det er for vidtrækkende, og så 
ved jeg ikke nok om det! Men — måske kan 
jeg hjælpe én og anden, som har fået proble
mer, nu da det er muligt at komme billigt i 
besiddelse af disse små, rare tingester.

De krystaller, vi får fat i, stammer næsten 
alle sammen fra USA. De blev lavet i anled
ning af krigen, og lige siden har de været til 
at få meget billigt. For et par år siden fik jeg 
at vide, at jeg kunne købe 1000 pund krystal
ler for 1000 kr. på hærens auktioner. Det var 
altså over there. Da jeg hverken havde 1000 
kr. eller vidste, hvordan jeg skulle bære mig 
ad med at komme derover og byde, endsige 
vidste, hvordan jeg skulle få dem til Dan
mark, lod jeg være. Andre har fået krystal
ler i massevis, og især i Tyskland har det 
været muligt at købe dem billigt.

Der eksisterer selvfølgelig mange typer, 
men de mest bekendte er typerne FT 243 og 
FT 241A.

FT 243 er højfrekvenskrystaller mellem 1 
og 9 MHz. Holderen er af bakelit, og det er så 
praktisk, at 2 krystaller kan sidde i en oktal- 
fatning. (Dette gælder også for FT 241A). 
Selve krystallet ligger i pres mellem 2 metal
plader med fremhævede hjørner. Jo lavere 
frekvens, jo tykkere krystal. Dette afhænger 
dog også af, hvilket snit der er brugt. I FT 
243-serien bruges 2 snit, kaldet AT og BT. 
BT snit er ca. 50 % tykkere end et AT snit på 
samme frekvens. AT laves mellem 1 og 4 
MHz og BT mellem 3 og 9 MHz.

*) Visse, Gug.

„Jeg kører med et krystal på 3750 kHz, så 
du skal ikke fortælle mig, at jeg ligger på 
3751,5 kHz". — Har vi ikke allesammen hørt 
noget sådant, og har vi ikke bøjet os i de 
fleste tilfælde? Der kan nu være flere grunde 
til, at frekvensen ikke passer.

1. Krystaller laves med forskellig tolerance, 
f. eks. er mange FT 243 xtals lavet med 0,05 
% tolerance. På 3750 er det altså 1,275 kHz.

2. Krystaller er beregnet til en bestemt ka
pacitet, ofte 32 pF for FT 243. D. v. s. at den 
samlede kapacitet, både lednings-, rør- og 
trimmerkapacitet skal være 32 pF. Hvem 
overholder det? Fejlen er altså blevet endnu 
større.

3. Krystaller har to resonanser, en serie- og 
en parallelresonans. Serieresonansen er la
vest, og der kan være forskel på afstanden 
mellem de to resonanser fra krystal til kry-
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Fig. 1. Serie- og parallelresonans.

stal. Hvilken type oscillator kører vores på
ståelige ven med? Jo, han bruger sikkert en 
af de almindelige typer, og de kører næsten 
allesammen på parallelresonansen. Krystal
lerne er da også stemplede med denne fre
kvens.

Man skal være forsigtig med at sige noget 
om sin krystalfrekvens’ nøjagtighed, hvis 
man ikke har foretaget særlige målinger.

Lidt mere om de to resonanser. På parallel
resonansen virker krystallet som en uhyre 
god spole med en lille kondensator over, 
nemlig holderkapaciteten. Ved at sætte en 
trimmer over krystallet kan vi gøre fre-



kvensen lavere. Det er her, de 32 pF kommer 
ind i billedet. På serieresonansen virker kry
stallet som en sugekreds af meget høj god
hed. Ydre kapaciteter påvirker ikke denne 
resonans i særlig grad. Til filterbrug er det 
denne sidste resonans, man er interesseret i, 
se fig. 1.

Fig. 2 Fig. 2a.

Såvel i OZ som i QST har der været vist 
forkerte oscillatoropstillinger til undersøgelse 
af serieresonansen. Her vises i fig. 2 og 3 os
cillatorer, som desuden kan køre som over
toneoscillatorer.

Fig. 3.

Det er så heldigt, at en del FT 243 krystal
ler kan svinge på de ulige overtoner og kun 
på disse, f. eks. 3., 5. og 7. overtone. Dette har 
betydning, når man gerne vil have højere 
frekvenser frem uden at doble eller triple, 
og det vil man gerne, når man skal lave blan
dingsfrekvenser til convertere i sendere og 
modtagere. Mange af mine grå hår kom, da 
jeg lavede en converter til min 80-meter 
modtager. Jeg havde regnet ud, at 17,7 MHz 
var en god blandingsfrekvens, for den kunne 
give mig både 15 m og 20 m. Nu havde jeg 
selvfølgelig ikke et krystal på 17,7 MHz og 
måtte så doble fra et 8,85 MHz krystal, se 
fig. 4. Det virkede fint på 14 MHz, men på 
21 MHz fik jeg nogle sære stationer med ind. 
Mistanken faldt straks på HF-røret, som jo 
måtte være ustabilt. Kredsene blev lavet 
bedre, ja, jeg lavede endda båndfilter, så der 
var 3 afstemte kredse, men det hjalp kun 
lidt. Når der kom forkerte stationer ind i 21 
MHz-båndet, måtte der jo være en uønsket 
blandingsfrekvens til stede. Endelig gik det 
op for mig, at fejlen skulle søges i oscillato

ren. Selv om jeg havde anvendt en god kreds 
i oscillatorens anode, kom der alligevel en 
smule af krystallets 3. harmoniske med over 
til blandingsgitteret, og det skabte de uøn
skede stationer. Her er forklaringen i tal:

2. harmoniske af krystallet 17,7 MHz - 
grundmodtagerens 3,7 MHz = 21,4 MHz.

3. harmoniske af krystallet 26,55 MHz -5- 
grundmodtagerens 3,7 MHz = 22,85 MHz.

HF-kredsene har svært ved at kende for
skel på 21,4 og 22,85 MHz, og da de kommer
cielle stationer omkring 22,85 MHz var langt

2. all. 3. harm.

Fig. 4.

de kraftigste, kom de alt for godt ind. Hvad 
var der at gøre? Man kunne selvfølgelig lave 
flere afstemte kredse i oscillatoren for 17,7 
MHz, men hvis der skal bruges flere forskel
lige krystalfrekvenser f. eks. til andre bånd, 
bliver det en indviklet løsning. Jeg valgte i 
stedet at prøve en overtoneopstilling, som 
kun giver de 17,7 MHz. Ja, den kan selvføl
gelig også frembringe svage oversvingninger, 
men den første af dem bliver den 2. over
svingning, og den ligger på 35,4 MHz, som er 
langt uden for det farlige område. Jeg ekspe
rimenterede med flere opstillinger for at fin
de en simpel løsning. Heldigvis havde jeg et 
krystal på 5,9 MHz, og det var villigt til at 
svinge på 3. overtone. Det kom i, og conver- 
teren var i orden. Siden har jeg altid råbt 
højt, når jeg så converteroscillatorer med 
triplinger og doblinger.

Som sagt svinger et overtonekrystal på se
rieresonansen, som jo er den laveste, lavere 
end den påstemplede frekvens. Bruger man 
f. eks. et krystal på 5,9 MHz, må man ikke 
regne med at få nøjagtig 17,7 MHz ud af det. 
Man får en frekvens, der er 10—30 kHz la
vere, forskelligt fra krystal til krystal. Stabi
liteten er ikke så stor som på et krystal på 
grundfrekvensen, men fuldt tilstrækkelig. Vil 
man gøre det bedre, kan man føde sin over
toneoscillator med en stabiliseret spænding.

Oscillatoren i fig. 2 kaldes en katodekoblet 
oscillator. Den har også tilnavnet Butler. 
Collins bruger den f. eks. i 75A4. Den er let 
at arbejde med. Det største output får man 
ved at bruge stort L og lille C. Man kan bruge 
en tankkreds for hvert krystal eller også bru
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ge een spole og skifte forskellige trimmere 
ind over den. Denne oscillator kan også svin
ge på krystallernes grundfrekvens, men så 
skal tankkredsen være afstemt dertil, og man 
får en lavere frekvens end den påstemplede, 
da det er serieresonansen, der benyttes. Det 
samme kan siges om oscillatoren i fig. 3. Det 
er den, jeg fandt ud af at bruge i før omtalte 
converter, hvor der sad en EF 91 i forvejen. 
Fidusen her er, at tilbagekoblingsviklingen 
kun består af een vinding, lavet af monte
ringstråd. Man kan så ændre koblingen ved 
at skyde denne vinding nærmere til den kolde 
ende af afstemningsspolen og opnå, at der 
kun kommer oscillation i gang netop på fre
kvenser bestemt af krystallet. Er koblingen 
for tæt, svinger oscillatoren på frekvenser be
stemt af kredsen, idet krystallets kapacitet 
virker som gitterkondensator. Jeg skifter for
skellige trimmere ind over kredsen og dæk
ker med samme spole området fra 17 til 26 
MHz.

FT 241A xtals.
Disse små kvadratiske xtals, som er forsøl

vede på begge sider (pletterede), er hængt 
op i tynde tråde, som er loddet på sølvlaget 
midt på hver side. De er meget følsomme for 
slag og rystelser og tåler ikke godt at falde 
på gulvet. Det kan være et problem at sende 
dem med posten. Det må have været svært 
for fabrikken at lodde disse små sølvtråde 
fast, for ellers ville der nok ikke vise sig så 
mange fejl, som tilfældet er. Henved halv
delen er faldet fra eller er på vej til det. Det 
er, som om lodningen ikke har været varm 
nok, eller også er der efterhånden kommet 
iltning mellem de to loddeflader. Man kan 
godt prøve at lodde dem fast igen. OZ1BP 
har øvet sig så godt på det, at han kan have 
held til at redde et krystal, men tit lykkes 
det ikke, og ofte sker der en forringelse af 
krystallets Q.

Hvordan flytter man disse krystaller i 
frekvens?

Vi har ofte hørt, at det sker ved slibning 
af kanterne og helst dem alle, så firkanten 
beholder sit gamle „centrum". Er der tale om 
en lille ændring, kan man nøjes med at slibe 
på een kant eller give det en „tur“ på et 
hjørne.1) Det sidste er det letteste. Jeg ved 
dog ikke, hvor langt man kan komme med 
det uden at forringe godheden, for jeg har 
kun prøvet et par gange. Ih, hvor har jeg

1) Krystallerne er efter fremstillingen justeret 
ved slibning af det ene hjørne, hvilket kan ses, når 
man kigger nøje efter. TR.

ødelagt mange krystaller ved slibning. Det er 
nemlig et problem at holde krystallet, mens 
det foregår, så ofte er resultatet, at de små 
tråde går løse. Oh, det var en skam! For at 
undgå dette kan man lodde de små tråde løse, 
hvor de er fæstnet til fjedrene, men det kræ
ver megen øvelse. Jeg tør ikke!

Der har været angivet en anden metode 
at ændre frekvens på, nemlig ved at øge me
tallaget ved forkobring. Det går også, men 
jeg har ikke haft så gode resultater, fordi 
der opstod iltninger og andre kemiske pro
cesser, som efterhånden ændrede frekvensen 
og desuden fik krystallet til at se grimt ud. I 
stedet har jeg brugt forsølvning i et lille sølv
bad med sølvnitrat og cyancalium. Det er 
noget forfærdelig giftigt noget, og det kan 
måske være svært at opnå polititilladelse til 
at købe sagerne. Jeg har haft det lille bad 
stående i mange år, og det virker godt endnu. 
Det bedste er vist, at de krystaller, som er 
blevet ændret i det, også virker til fuld til
fredsstillelse. Q’et er ikke blevet forringet, 
jeg har endda været ude for, at det blev 
bedre.

I sølvbadet, som opbevares i en lille glas
krukke med plastiklåg, ligger et stykke rent 
sølv, som er forbundet til pluspolen på et 
4-volts batteri. Minuspolen på batteriet for
bindes gennem et potmeter på et par tusinde 
ohm til begge krystalholderens ben, og kry
stallet sænkes så langt ned i badet, at det er 
lige under overfladen. Der er jo ingen grund 
til at forsølve benene. På 20 sekunder flyttes 
frekvensen 2—300 Hz ved en strøm på 5 mA, 
dog afhængig af flere ting, f. eks. temperatu
ren.

Nogle xtals er meget iltede, så de ser helt 
brune eller sorte ud. Jeg har forsøgt at rense 
dem ad kemisk vej, men havde kun uheld 
med det. Nu forsølver jeg uden forudgåendé 
rensning, og resultatet er hver gang godt. 
Efter forsølvningen renses krystallet i varmt 
vand og tørres i en varm luftstrøm. Skulle 
der være fedt med i spillet, klares det med et 
bad i ganske alm. kogesprit. En ændring op 
til 4 kHz ødelægger ikke Q’et. Det er måske 
endda muligt at gå videre, jeg har ikke prø
vet. Man har også læst om, at det var muligt 
at hæve frekvensen igen ved at vende polerne 
og lade forsølvningsprocessen gå den anden 
vej. Teoretisk skulle det også være muligt, 
men jeg har aldrig haft held med det, fre
kvensen er tværtimod blevet lavere og lavere 
omend med mindre fart. Det skyldes måske, 
at badet afsætter sølv på krystallet uden 
strøm. Hvis strømmen gøres for stor, så dette 
ophæves, går det ud over de små tråde og
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Spørgsmål: Hermed sender jeg et diagram til en 
modulator. Jeg er ikke klar over værdierne af de 
tre modstande mærket R (skal være lige store) og 
kondensatoren C. Ideen til fasevenderen er hentet 
fra håndbogen 1960 side 162, fig. 198 d. Vil du have 
ulejlighed med at se diagrammet igennem, så jeg 
undgår de værste fejl? Det er første gang, jeg på 
egen hånd forsøger mig med så stor en LF-forstær
ker. Den er beregnet til indgang for krystalmikro
fon.

Svar: På fig. 1 ses et udsnit af diagrammet med 
fasevenderen. De adspurgte komponentværdier er 
skrevet på, men bemærk at af de tre R-modstande 
behøver kun de to at være lige store. Det er fak
tisk sandt, uanset håndbogens forklaring. — Men 
jeg er lidt i vildrede over resten af diagrammet.

Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm, 
Tingskrivervej 14, 4., København NV. Sammen med 
spørgsmålene skal altid opgives EDR-medlemsnum- 
mer og evt. kaldesignal, men spørgerne forbliver 
anonyme overfor alle andre end OZ6NF.

Det er korrekt, men det er ikke nogen modulator, 
men en grammofonforstærker, til nød en mikrofon
forstærker. Selvfølgelig kan den bruges som mo
dulator, men dens frekvensområde er alt for stort 
til, at den kan blive helt effektiv. Tonekontroller
ne har du ingen brug for, og den nedre grænse
frekvens skal ikke ligge på 30 Hz, men snarere på 
300 Hz. Forståelsesmæssigt får man ikke ret megen 
glæde af området under 500 Hz, men da hovedpar
ten af talens energiindhold ligger der, bliver sen
deren altså let svagt moduleret med netop de fre
kvensområder, som giver forståeligheden. Grænse
frekvensen kan du hæve passende ved at bruge 
1000 pF som værdi for overføringsblokkene i for
forstærkeren. — Jeg ved ikke, om du har udeladt 
modkobling med vilje. Den er ikke strengt påkræ
vet, men kan have en dejlig beroligende indflydel
se. Hvis du ikke modkobler, har du alt for stor 
forstærkning, jeg tror, at du kunne undvære et af 
EF86-rørene. — Forresten, 200 pF fra samtlige sty
regitre til stel ville snuppe så meget af den øverste 
diskant, at din modulation ikke breder sig unødigt 
meget til siderne. Og katodelytterne behøver ikke 
at være på mere end 5 μF, undtagen i udgangstri
net. Men alle disse indvendinger er forårsaget af 
ordet „modulator" i spørgsmålet. Med lidt mod
kobling vil grammofonforstærkeren være OK.

Spørgsmål: Jeg har, for at kunne lytte mens en

fjedrene. Den sidste lille ændring i frekvens 
ved forsølvning må altså ske med lige så stor 
omhu som tilsvarende slibning af FT 243 kry
staller.
Oscillatorer med FT 241A krystaller.

Det har altid ærgret mig, at mange af disse 
xtals ikke ville svinge i de opstillinger, som 
har været vist i utallige diagrammer. Forny
lig bestemte jeg mig til at finde ud af, hvil
ken opstilling, krystallerne oprindelig er la
vet til. Jeg blev overrasket, for det viste sig, 
at opstillingen brugte krystallets seriereso
nans. I amatørdiagrammerne har der næsten 
altid været vist opstillinger for parallelreso
nansen. Her ligger forklaringen på de mange 
svigtende xtals. Nu skal jeg nok benytte mig 
af min erfaring.

Opstillingen ses i fig. 5. Rør som 6AK5,
+150V

Fig. 5.

EF80, EF91 og lignende arbejder godt i op
stillingen, men mindre stejle pentoder kan 
også anvendes. Anodekredsen er afstemt med 
lille kapacitet for at dække det store område 
fra 370—517 kHz. Men i amatørsvingere er 
det ikke nødvendigt at bruge så lille C i kred
sen, man kan godt anvende alm. MF-kredse 
afstemt med 100 pF. Anodekredsen er kun

Fig. 6.

dårligt afkoblet med de 500 pF, så en del HF- 
spænding kan nå gitteret gennem krystallet 
nær dettes serieresonans, hvor reaktansen er 
lav. Spændingen på gitteret er 3—5 volt, 
mens den spænding, der opstår på det anty
dede efterfølgende rørs gitter, er 30—50 volt. 
Af andre oscillatortyper foretrækker jeg 
Pierce, som er vist i fig. 6. Her skal man 
huske at bruge store modstande i gitter og 
anode, samt a't anvende kondensatorer fra 
begge krystallets sider til stel. Størrelsen af 
disse kan være helt op til 500 pF.   *
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noget større modtager fremstilles, bygget en rege
nerativ modtagerforsats, som kører foran en sim
pel forstærker med 1 stk. ECL 82. Imidlertid druk
ner ethvert signal på området ca. 2,5—5 MHz, som 
spolen på slump er viklet til, i sus. Dette vil mu
ligvis kunne afhjælpes med en bedre antenne, men 
hvad værre er — det er umuligt (for mig) at få op
stillingen til at gå i sving trods gentagne manipu
lationer med tilbagekoblingsspolen samt ombytnin- 
ge af tilledningerne til samme. Jeg ville være me
get glad, hvis du kunne give mig et råd til af
hjælpning af denne kalamitet, samt, hvis det ikke 
skorter for meget på tid, viklingsdata til amatør
båndene på Prahn’s zerolitform.

Svar: Diagrammet af modtagerforsatsen er vist 
på fig. 2. — Tja —. Det kan jo ikke efter dit brev 
udelukkes, at den kører med en anden spole, og så 
kan det jo være vanskeligt at sige, hvorfor den 
ikke vil med 2,5—5 MHz-spolen. Men jeg kan da 
foreslå nogle ændringer i diagrammet, som måske 
vil gøre den lidt mere forhandlingsvillig. — Jeg 
ville regulere tilbagekoblingen ved at sætte en 100 
pF variabel kondensator i serie med tilbagekob
lingsspolen, stelle dens anden ende og føde anoden 
gennem en HF-drossel på f. eks. 1 mH eller mere, 
stadigvæk 1 serie med modstanden, som jeg dog 
ville ændre fra 470 kohm til 47 kohm, og koble af 
til stel med 500 pF. Potentiometret i katodefølge- 
rens anode har vi så Ikke mere brug for, det kan 
erstattes af en fast: modstand. Viklingsdata: I maj 
nummeret d. å. findes på side 149 og fig. en aldeles 
fyldestgørende artikel med nomogrammer. Har du 
ikke det nummer, kan du nok købe det hos kas
sereren, 3FM.

Spørgsmål: er den amerikanske transistor 2N2374 
en PNP eller en NPN transistor? Hvad betyder en 
gul plet oven i transistoren?

Svar: Jeg ved det ikke. Men efter hvad jeg kan 
se af data for ækvivalente typer, er det en PNP.*) 
Med meget høj /3-værdi endda, 200—500! På fig. 3 
har jeg skitseret en lille opstilling, hvormed man 
kan bestemme arten (PNP eller NPN) og strømfor
stærkningen i jordet-emitter kobling. Vend batte
riet, så metret slår mest ud. Hvis batteriets minus 
vender mod metret og modstanden, er transistoren 
en PNP, ellers en NPN. Strømforstærkningen er 
ca. 20 gange så stor som den strøm, metret viser 1 
mA, f. eks. svarer et meterudslag på 4,3 mA til en 
strømforstærknlng på 86. — Den gule plet ved jeg 
Ikke, hvad betyder. Den behøver du ikke at tage 
dig af.

Spørgsmål: Efter at have skiftet QTH vil jeg 
prøve en ny antenne (W3DZZ), der er lavimpe
danset på alle bånd, og da jeg vil bruge balanceret 
75 ohm coaxkabel (kaldes ofte twin-ax-kabel (6NF)), 
er spørgsmålet: Kan jeg bruge det såkaldte Hi-Fi- 
kabel som feeder; dette kabel er med to ledere 
(ca. 3—4 mm center af stand) og med skærm om
kring? — Fra et pi-led afpasset til 75 ohm kommer 
jeg linkkoblet ind på ant.-af stemningsspolen, der er 
forsynet med udtag til forskellige bånd, og serie
koblet med en var.-kondensator. Så kommer det 
egentlige, nu får jeg optransformeret impedansen, 
hvilket jeg ikke ønsker, kan jeg linkkoble 75 ohms 
feederen på midten ved siden af pi-leddets link? — 
Samtidig en tak til de medamatører, der står bag 
vort dejlige tidsskrift OZ.

Fig. 2.
Spørgsmål: Jeg har erhvervet mig en vibrator 

med fig. ordlyd: „Plessey 6 volt non sychron. (pat. 
no. 515797) (Replacement must be Plessey type 
614)“. — Den har to tykke og to tynde ben. Ved at 
sætte 6 V på et af de tykke og et af de tynde ben, 
summer den, men hvordan får man spænding ud 
af den? Og hvor meget? Hvilken modstand skal i 
serie ved 12 volt?

Svar: En vibrator er en anordning, som anvendes, 
når man vil have omdannet en jævnspænding til 
en vekselspænding, f. eks. for at kunne transfor
mere den op til en højere værdi. Den virker ved 
at „hakke“ jævnspændingen i stykker, så den bli
ver en slags vekselspænding, og giver derfor sam
me spænding ud, som bliver påtrykt. En mere ud
tømmende forklaring gives i håndbogen side 362 og 
følgende. — Visse vibratorer kan kun anvendes til 
den beregnede spænding; det afhænger af, om 
magnetspolens ene ende er ført ud separat. Til 
12 V skal der en modstand i serie, som er lige så 
stor som magnetspolens. Og den kan du måle med 
et universalmeter. (

Fig. 3.

Svar: Jeg mindes en episode hos radiserne (i til
lægget til ATS), hvor Trine forsøger at få Viola 
med hen at købe Hi-Fi sjippetov på udsalg! Lige
som den sig græmmende Søren Brun ved jeg ikke, 
hvad Hi-Fi kabel er for noget, men hvis det i dette 
tilfælde er et twin-ax-kabel på 8 mm i diameter 
eller mere, så OK. I alle tilfælde vil du nok tabe 
noget ved antenne/kabel mistilpasningen (som er 
uundgåelig på en simpel flerbåndsantenne, også 
W3DZZ), men blot kablet ikke er helt elendigt, 
skal det nok gå. — Et pi-led og en balanceret lav- 
impedanset feeder har ofte voldt meget hoved
brud, men jeg tror, at det kan klares således, som 
du selv er inde på: Sæt en link 1 både kablet fra 
pi-leddet og feederen, med lige mange vindinger 
(3—4 stk. er sikkert nok). Kobl begge linke til den 
kolde ende af spolen i en parallelkreds, og afstem 
til resonans. L/C-forholdet i kredsen afpasses ved 
forsøg således, at begge linke skal kobles fast til 
den kolde ende for max. output i antennen.

Tak for din hilsen!
Vy 73 de OZ6NF.

*) 2N2374 er en germanium PNP LF-type af fabrikat 

PHILCO. VCB Max- — 35 V, 1c max = 500 mA, Pt =. 
250 mW ved 25° C, strømforstærkning hfe = 100—
210. TR.
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Der har ofte i OZ været modtagere, der er 
betegnet som begyndermodtagere. Desværre 
har adskillige lidt af en af to grundlæggende 
fejl. Enten har modtageren været bygget af 
gamle dele, som jo de ældre har kasser fulde 
af, men som netop begynderen jo ikke har, 
og heller ikke kan købe, eller også har mod
tageren været konstrueret af en begynder, og 
han ved nok hvor skoen trykker, men har 
ikke erfaring nok til at få den lavet tilstræk
kelig enkel og billig.

Hvorledes bør så en begyndermodtager 
være? Ja det kan der jo diskuteres om, så 
længe industrien bliver ved at opfinde nyere 
og bedre komponenter, også til os. Men i 
hvert fald bør den være bygget af det nyeste, 
der kan fås for en billig penge, og den bør 
være enkel. Netdrift eller batteridrift? Det 
er ikke helt let at afgøre, men lige nu er selv 
gode transistorer billigere end rør med sam
me ydelse, de er lettere at få til at arbejde 
stabilt, og sidst, men ikke mindst, de små 
transistorbatterier er helt ufarlige. Og så er 
de jo væsentlig billigere end trafo, ventil, 
elko, sikring o. s. v.

Det er altså min mening, at en begynder- 
modtager bør være med transistorer og til 
batteri, og da jo en detektormodtager er 
enklere end selv den enkleste super, bliver 
denne modtager en retmodtager.

Diagrammet viser en firetrins modtager 
med HF, detektor med tilbagekobling og to 
LF-trin af simpleste art. Den er bygget op 
på en printplade, som nok er det sværeste i

Let begyndermodtager
Aj C. E. Finding, OZ4RH.*)

modtageren, da du selv må tegne og ætse den, 
men som nok alligevel er lettere at lave end 
et almindeligt chassis med huller, bukninger, 
loddelister og jeg ved ikke hvad.

Køb altså en kobberbelagt printplade og 
skær den til med en sav. Fil kanterne pænt 
til og puds den derefter blank med f .eks. 
skurepulver. De to spiralhuller til spolerne 
bores og files ud, til spoleformen lige kan 
presses i. Så skal du i gang med malerpens
len, alt, hvad der skal blive tilbage, skal dæk
kes med celluloselak, d. v. s. alt, hvad der er 
sort på tegningen. „Ringene“ dækkes bare 
helt med en klat lak, så bliver de såmænd 
runde nok. Den punkterede linie dækkes lige
ledes. Når så lakken er h e 11 tør, lægges pla
den i en lunken opløsning af ca. 50 g ferri- 
clorid1) i ca. 100 ml (1 dl) vand. Heri skal 
den ligge, til alt det udækkede kobber er 
væk, vel godt en halv time. Imens kan du jo 
passende vikle spolerne. Modtageren dækker 
jo kun ét bånd, 80 m; på de andre bånd er 
selektiviteten alligevel alt for dårlig, selvom 
transistorerne virker langt over 10 m. De to 
spoler, L1, L2 og L3, L4, er helt ens. L1, 
antennespolen, og L3, tilbagekoblingsspolen,

x) Den færdige opløsning kan købes på apoteket. 
Den hældes tilbage i flasken efter brugen og kan 
anvendes igen. Brug ikke en metalskål til at ætse i!

TR.

Modtageren er opbyg
get på et lille print, 
der her ses fra kom
ponentsiden. Sammen
lign med tegning og 
foto næste side. Ud
gangstransformeren er 
ikke med på fotoet, 

den sidder ude til 
højre på forpladen.

*) Klostergade 36, 
Slagelse.
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Stykliste:
R1 10 kohm R9 470 kohm
R2 1,6 kohm R10 1 kohm
R3 300 ohm R11 3,9 kohm
R4 1 kohm R12 2,2 kohm
R5 4,7 kohm R13 findes ikke
R6 220 kohm R14 1,5 kohm
R7 2 kohm R15 160 ohm
R8 1 kohm
L1 og L3: 4 vindinger 0,2 tråd 
L2 og L4: 25 vindinger 0,6 tråd 
Spoleform: 2 stk. 6148 m. kerner

Transistor udgangstrafo 500 ohm/3,2 ohm
C5 C14 360 pF 
C6 27 pF 
C7 220 pF 
C8 56 nF 
C9 100 pF 
C10 3,2μF 
C 11 8 μF  
C12 8 μF 
C13 100 μF

T1 AF 116 
T2 AF 116 
T3 OC 71
T4 OC 72 eller OC 74 
CV Prahn FLT 2X60 

300 pF 
27 pF 
220 pF 
56 nF

Cl
C2
C3
C4

Herover tegning af 
printet i målestok 1:1. 
Til højre: det fcerdig- 
loddede print fra lod

desiden. 
Herunder: skærmen.

SKÆRM
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Det skal ikke skjules, at vi bringer denne 
måneds konstruktionsartikel med særlig glæ
de, idet der her er tale om en v i r k e l i g  
begynderkonstruktion. Vi minder om vor lø
bende konkurrence samt om, at alle slags 
konstruktioner er velkomne. Der står spalte
plads åben i de kommende numre, også til 
din artikel!

Red.

er på 4 vindinger viklet med ganske tynd 
laktråd, ca. 0,2 mm, helt nede i bunden af 
hakkene i den ende af spolen, hvor spiralen 
er. De ,,store“ viklinger, L2 og L4, vikles med 
så tyk laktråd, at de ligger helt oppe i toppen 
af hakkene. Du begynder altså igen helt nede 
med den tykke tråd og vikler spoleformen 
helt fuld, 25 vindinger. Disse skal altså ligge 
helt oppe i toppen af hakkene, så de dækker, 
men ikke berører de små vindinger. Enderne 
afisoleres forsigtigt med sandpapir.

Når printet er ætset færdigt, skylles det 
grundigt og tørres. Derefter fjernes cellulose
lakken helt med acetone. Når printet er helt 
tørt, skal der bores et hul i hver ring, også de 
tre til skærmen, med et 1 mm bor. De to af
lange huller til CV kan saves med en løvsav, 
men to huller tæt på hinanden er godt nok. 
De tre huller med et lille kryds skal ikke bru
ges, og der er det altså ikke nødvendigt at 
bore, de skyldes en lille konstruktionsæn
dring, efter at printet var tegnet. Når du har 
kontrolleret, at de to aflange huller virkelig 
passer til drejekondensatorens statorlodde- 
flige, er du klar til monteringen. Det første 
er skærmen mellem de to sektioner af dreje- 
kondensatoren. Du må selv tilpasse den til 
kondensatoren, da de ikke er helt ens. Skær
men har jeg lavet af konservesdåseblik, og 
den er monteret med to stykker svær kobber
tråd. Sammen med skærmen skal drejekon- 
densatoren monteres og loddes fast, både til 
printet, skærmen og kobbertråden. Så er det 
spolernes tur, de presses fast og får et vrid, 
så de sidder urokkeligt fast. Enderne af LI, 
den lille, og L2, den store vikling, stikkes i de 
rigtige huller og loddes fast. L3 og L4 skal 
derimod vendes rigtigt i forhold til hinanden, 
ellers virker tibagekoblingen ikke. Hvis det 
bliver tilfældet, har du lavet en fejl i det føl
gende, og de to tilledninger til L3 skal om
byttes. Men den rigtige er følgende: Når spo
len vikles, skal de vikles i samme retning. 
Den nederste ende af L3 skal til kollektoren 
af T2. Den øverste altså til R7 og C9. Den ne
derste ende af L4 skal til stel (skærmen), den 
øverste til CV, C5 og C6. Derefter monteres

de øvrige komponenter ved, at tilledninger 
bukkes i den rigtige afstand, stikkes igennem 
hullerne, bøjes lidt, så de sidder fast, og klip
pes af. Først når et felt er fyldt, loddes det. 
Transistorerne tages til sidst. Egentlig burde 
du bruge en varmeshunt, d. v. s. du klemmer 
med en tang om ledningen, når du lodder på 
transistoren, men det er ikke ret mange ama
tører, der kan holde én tang i den ene hånd, 
loddekolben i den anden, loddetin i den tre
die og måske printet i den fjerde. Jeg kan 
ikke, så jeg har ikke brugt varmeshunt, men 
har blot loddet hurtigt og evt. sat en våd fin
ger på loddestedet, hvis det alligevel blev for 
varmt.

Potentiometret P2 er loddet på skærmen og 
hænger iøvrigt i luften. Jeg har brugt et 
trimmepotentiometer som P1, men det i styk
listen er bedre. Læg mærke til, at C10 kun 
sidder i printet i den ene ende. Den anden er 
direkte til P2.

Hele modtageren, undtagen transformato
ren og P1, kan monteres på en forplade eller 
i en Minibox (Schouboe Imhof M 3030 er lige 
store nok) ved hjælp af de to skruer til dre- 
jekondensatoren.

Drejekondensatoren er stærk nok til at' 
bære det hele.

Så mangler kun afprøvning og trimning. 
Modtageren drives af et 4,5 volt batteri, men 
den virker fint både med lidt mere, indtil 
9 V, og lidt mindre. De 4,5 V giver dog en 
passende forstærkning, og selv om den egent
lig ikke er beregnet til det, giver den fin 
højttalerstyrke på de kraftigere fonestationer 
og på CW~stationerne. Trimningen er ret en
kel: Drej kernen i L3-L4 halvt ind, og drej 
på kernen i L1-L2 indtil du kan høre noget, 
og tilbagekoblingen virker. Derefter drejes 
lidt af gangen på begge kerner, indtil både 
ESB-stationerne i den ene ende og CW-sta- 
tionerne kan høres, og til slut stilles modtage
ren ind på en station midt i båndet, og ker
nen i L1-L2 fintrimmes til størst mulig 
styrke.

Modtageren har jo ikke helt den samme se
lektivitet som min „rigtige" modtager med 
X-talfilter, hang AVC og alle de narrestreger, 
jeg kunne finde på, men er dog god nok und
tagen i de mest håbløse tilfælde. Følsomhe
den er meget fin, især jo hvis du bruger ho
vedtelefoner. Modtageren skal dog have en 
rigtig antenne, helst en dipol med 75 ohm 
nedføring, men en god, lang tråd og jordled
ning kan bruges. Jeg har forsøgt med en lille 
stavantenne, der sad på forpladen, men det 
går altså ikke.

God fornøjelse.
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Skriftlig prøve for radioamatører 25. maj 1963

1) a) Tegn diagram af en push-pull klas
se B forstærker.

b) Angiv på en Eg /Ia karakteristisk 
arbejdspunktet for Klasse B drift og 
vis kurveformen for et rørs anode
strøm ved sinusformet gitterveksel
spænding.

c) Hvad er forklaringen på, at den un
der a) angivne forstærker kan brin
ges til at arbejde relativt forvræng
ningsfrit?

Besvarelse:
a) Fig. 1 viser den simplest mulige måde 

at tegne diagrammet på.
b) Det korrekte arbejdspunkt for en klasse 

B forstærker med lavest mulig forvrængning 
er bestemt ved den retlinede del af Eg. /Ia 
karakteristikkens forlængelse til skæring 
med linien Ig = 0 (Ea -aksen). Med denne 
gitterforspænding bliver anodestrømmen I0 
som vist på fig. 1 b. Vi kan herefter indtegne 
gittervekselspændingen, „spejle" denne i rør
karakteristikken og optegne den ønskede 
anodestrøm.

c) De to rør leder skiftevis, således at det 
ene forstærker den positive halvperiode, det 
andet den negative. Disse sammensættes så 
i udgangstransformeren til et næsten sinus
formet signal.
Kommentar:

Særdeles reelt spørgsmål, som alle amatø
rer bør kunne besvare korrekt. Nogle kan 
måske have været i tvivl om den helt nøjag
tige placering af arbejdspunktet, fordi dette 
hverken omtales i VTS eller i håndbogen. 
Men netop derfor kan man vel regne med, at 
en omtrentlig angivelse er regnet for korrekt 
svar.

2) Til kontrol af en senders modula
tionsgrad benyttes en oscillograf.

a) Angiv hvorledes oscillograf en til
kobles senderen.

b) Angiv hvorledes billedet på oscillo
graf en ser ud ved 0, 50 og 100 °/o 
modulation samt ved overmodula
tion.

c) Hvorledes kan man ved måling på 
oscillograf en beregne modulations
graden?

Besvarelse:
a) En katodestråleoscillograf kan tilkobles 

en amplitudemoduleret sender på t o måder. 
I begge tilfælde føres en del af den module
rede HF-spænding til Y-pladerne, og man

kan så vælge mellem at benytte oscillogra- 
fens indbyggede kipgenerator e l l e r  den mo
dulerende LF-spænding til at styre X-afbøj- 
ningen. Begge metoder er vist i fig. 2 a.

b) Fig. 2 b viser oscillografbilledet ved de 
to tilkoblingsmetoder og ved de forlangte mo
dulationsgrader.

Fig. la.

Fig. 2a.

To måder at tilkoble oscillografen til senderen.
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c) Ved hjælp af en målestok findes de på 
fig. 2 b viste størrelser A og B, hvoraf modu
lationsgraden kan udregnes:

Kommentar:
Kun den anden af de anførte metoder er 

vist i VTS, og denne er iøvrigt også den mest 
anvendelige i praksis, hvor man modulerer 
sin sender med tale, og det er naturligvis til
strækkeligt at anføre denne i besvarelsen.

3) Af hensyn til HF-afkobling er en 
senders lysnettilledninger (220 V) 
forbundet til jord med kondensato
rer.

a) Hvor stor er den højeste tilladte ka
pacitet af kondensatorerne?

b) Hvor stærk en strøm vil der gå 
igennem den største tilladte konden
sator ved 220 volt vekselspænding?

c) Hvor stor er den højeste tilladte 
jævnspænding mellem berøringstil
gængelige metaldele og jord målt 
med et 20000 ohm voltmeter?

Besvarelse:
a) 5 nF = 5000 pF.
b) Reaktansen af en 5 nF kondensator ved 

50 Hz er
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Dette er strømmens effektivværdi. Spids
værdien er 1,4 gange større, altså ca. 0,5 mA.

c) 24 V.
Kommentar:

De anførte tal står i VTS, og dem skal man 
altså kunne huske. Udtrykket for en konden
sators reaktans samt ohms lov skal man også 
kunne huske, hvilket er et uhyre rimeligt 
forlangende.

4) Spolen i en svingningskreds udskif
tes med en anden, der har samme 
ydre dimensioner, men 4 gange så 
mange vindinger. Hvor meget højere 
eller lavere bliver

a) selvinduktionen?
b) resonansfrekvensen?

Besvarelse:
a) Alm. étlags cylinderspolers selvinduk

tion findes af

hvor D er diameteren i cm, 1 længden i cm og 
N vindingstallet.

Når D og 1 er konstante, kan udtrykket 
forenkles til

L == N2 • en konstant, 
således at 4 gange så mange vindinger må 
give 42 = 16 gange så stor selvinduktion, 

b) Resonansfrekvensen af en afstemt kreds
er

Kommentar:
Selvom man ikke kan huske formlen helt 

nøjagtigt, bør man dog kunne erindre, at vin
dingstallet indgår i anden potens, og dette er 
tilstrækkeligt til, at man kan svare rigtigt. 
Formlen for resonansfrekvensen er der fak
tisk ingen undskyldning for at have glemt!

5) En amatør station er beliggende tæt 
ved en bilradiotjeneste, der arbej
der på 85,3 MHz med en modtager
båndbredde på ± 30 kHz. 

a) Anfør de frekvensområder i 80 m 
amatørbåndet, hvor en af de harmo-



niske fra amatørsenderen vil kunne 
forstyrre bilradiotjenesten.

b) Fra hvilke øvrige amatørbånd vil 
en harmonisk kunne forstyrre bil
radiotjenesten? (De nøjagtige fre
kvenser skal ikke udregnes). 

Besvarelse:
a) Vi må først finde ud af, hvilke harmo

niske, der kan komme på tale. Det gøres ved 
at dividere de 85,3 MHz med 80 båndets 
yderfrekvenser:

85,3/3,5 = 24,4 
85,3/3,8 = 22,5 

De eneste to hele tal mellem disse græn
ser er 23 og 24, og vi har nu fundet ordens
tallet for de harmoniske, der vil kunne for
styrre.

Frekvenserne i 80 m båndet kan nu findes: 
85,3/23 = 3,704 MHz 
85,3/24 == 3,554 MHz 

Båndbredden på 80 m må blive 1/23 hhv. 
1/24 af modtagerens 30 kHz, i begge tilfælde 
altså ca. ± 30/24 = ± 1,25 kHz. Svaret er 
altså

3554 ± 1,25 kHz og 3704 ± 1,25 kHz.
På 3704 kHz, hvor vi jo kører fone, må vi 

yderligere lægge senderens halve båndbredde 
3 kHz til, hvis vi vil være helt sikre. Svaret 
er da 3704 ± ca. 4,5 kHz.

b) På samme måde kan vi finde frekven
serne i de øvrige bånd. På 40 m findes ingen 
frekvens, der kan forstyrre, den nærmeste er 
7108 ± 2,5 kHz, men 40 m båndet går jo nu 
kun til 7100 kHz. På 20 m vil den 6., på 15 m 
den 4. og på 10 m den 3. harmoniske kunne 
ramme 85,3 MHz, og svaret bliver altså 20, 
15 og 10 m.
Kommentar:

Disse beregninger bør e n h v e r  amatør 
kunne udføre, det er jo da også meget sim
pelt. Spørgsmålet er også en prøve på, om 
amatøren kan huske båndenes frekvensgræn
ser, hvilket jo forlanges (emne: l i c e n s 
b e s t e m m e l s e r ) .

6) a) Hvad er den højeste tilladte sende
effekt ved A-licens?

b) Hvorledes måles denne effekt?
c) Hvor stor vil strømmen være i mid

ten af en dipolantenne, som gennem 
en tilpasset fødeledning er tilkoblet 
en sender med den højeste tilladte 
effekt? Senderens virkningsgrad 
sættes til 50 °/o, og tabet i fødeled- 
ningen til antennen sættes til 3 dB.

Besvarelse:
a) 300 watt ved bølgetype A1 (CW), 150 

watt ved A3 (AM) og A3a (ESB).

Højpasfilter.

Båndpasfilter. 
Fig. 7.

a) et filter, som af
skærer lave fre
kvenser.

b) et filter, som af
skærer høje fre
kvenser,

c) et filter, som tilla
der et smalt fre
kvensbånd at pas
sere.

Besvarelse:
Se fig. 7.

Kommentar:
Det kræves ikke, at man skal kunne fore

tage beregninger af filtre!

8) Tegn principdiagram af
a) en krystaloscillator, hvori der ikke 

benyttes en svingningskreds,
b) en såkaldt elektronkoblet oscillator 

(ECO).
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b) Effekten er anode-jævnstrømseffekt til
ført senderens sidste trin, på amatørsprog 
i n p u t  t i l  PA -t r i n e t. Effekten måles ved 
hjælp af et voltmeter, der måler anodespæn
dingen, og et milliamperemeter, der måler 
anodejævnstrømmen, i daglig tale blot kal
det anodestrømmen. Den søgte effekt er da 
anodespænding gange anodestrøm.

c) Input = 300 W. Output = 50 % heraf, 
altså 150 W. Ved antennen er effekten redu
ceret med 3 dB, altså til det halve = 75 W.

En dipolantennes fødeimpedans er 75 ohm, 
og strømmen bliver således

Kommentar:
Besvarelse af dette spørgsmål kræver 

kendskab til licensbestemmelserne samt til 
dB-regning. Til a) er det formentlig nok blot 
at svare 300 W. Bemærk: Den tilladte effekt 
regnes altid som jævnstrøm gange jævnspæn
ding tilført PA, o g s å  ved ESB. Vil man 
prøve sit PA-trin af med ESB med to-tone- 
prøve med tilsluttet antenne, er det således 
to-tone-inputtet, der højst må være 150 W, 
PEP-inputtet bliver herved f u l d t  l o v l i g t  
c a .  2 3 0  W !

7 )  Tegn principdiagram af

Lavpasfilter.



Bufferrøret er en EL 83, koblet på ordinær 
vis med en skærm tværs over rørsoklen. Der 
anvendes en „swamping“-modstand over git
terkredsen, derved sparede jeg neutrodynsta- 
bilisering, og trinet er helt stabilt endda. 
Gitter- og anodekreds kan samtidig skiftes 
med en omskifter, med hver sit dæk anbragt 
paa hver side af skærmen tværs over rør
fatningen.

PA-trinet er 2 stk. 6146 i parallel. Der er 
anvendt neutrodynstabilisering og pi-led i 
udgangen. Da der anvendes 70 ohms fødeka
bel til antennen til såvel 80 som 20 meter, har 
jeg udeladt den variable kapacitet over ud
gangen af pi-filtret med følgende begrun
delse:

Størrelsen af kondensatoren for højeste og 
laveste frekvens, som skal bestryges, udgør:

80 m 20 m
Højeste frekvens ...................  1635 pF 423 pF
Laveste frekvens ...................  1765 pF 433 pF

Ved at vælge en kapacitet omtrent midt 
imellem, fås maksimalt en fejl på ca. 4 ®/o 
på 80 m og ca. 1 % på 20 m.

Power-anlæg.
Det mærkelige arrangement med 4 stk. 

6AQ5 stammer fra et diagram, jeg har hen
tet fra en Philips modtager. Meningen her
med er at skaffe stabile spændinger til ex- 
citeren, og da jeg havde en hel del 6AQ5-rør 
liggende, blev disse anvendt, hvorved jeg op
nåede, at samtlige trin i exciteren kommer 
til at køre med stabiliserende spændinger.

„FF” - ESB-SENDER
(Fortsat fra forrige nummer).

PA-trin og strømforsyning
Af OZ1BP.

Spændingen kommer med de anførte data og 
rør til at ligge omkring 200 volt, og der er jo 
ikke tale om, at denne spænding skal kunne 
indstilles til en nøjagtig værdi, derfor det 
anvendte diagram. Andre udgangsrør kan na
turligvis anvendes, ligesom der naturligvis er 
andre koblingsmetoder.

Der blev anvendt kviksølvsrør på grund af, 
at disse plus transformeren var disponibel. 
Ved rørudskiftning bliver disse rør udskiftet 
med siliciumdioder.

Indstilling af senderen.
Minimum af målegrej til justering af exci

teren må siges at være en tonegenerator og et 
rørvoltmeter til HF. Har man ikke det, må 
man nok alliere sig med en, der har sligt 
måleudstyr. For at kunne se sidebåndsdæmp
ningen og kontrollere sit domefilter, er en 
oscillograf nødvendig.

Først undersøger man, om bærebølge- og 
Xtaloscillatoren svinger, og derefter justerer 
man med rørvoltmeteret kredsen i katoden 
på katodefølgeren. HF-spændingen over bi- 
filarviklingen skal ligge omkring et par volt. 
Man tilslutter nu en tonegenerator indstillet 
på ca. 1200 Hz til mikrofonindgangen (pås på 
ikke at overstyre forstærkeren), og en oscil
lograf tilsluttes efter fasedelen, f. eks. over 
indgangen på Xtalfilteret. Sweepet på gra
fen indstilles nu til passende billedhøjde. 
Synkroniseringen indstilles, indtil man har 
omkring 6 ens figurer, og billedet står stille.

9) Hvorledes er det internationale nød
signal for
a) telegrafi,
b) telefoni,
og hvad betyder
c) QRZ?

8a. 8b.
Kommentar:

Kommer ind under begrebet: hvad enhver 
amatør bør vide.

b) Mayday.
c) Med

De kaldes af . .
Hvem kalder mig? Uden

Kommentar:
Som til 8), men med s k a 1 i stedet for b ø r !

OZ7AQ.

Skriftlig prøve . . .
Besvarelse:

Se fig. 8. Krystaloscillatoren kaldes en 
Pierce.
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PA-trinet.

Ved nu at dreje på potmetrene i den balance
rede modulator og potmetret før demofiltret 
forsøger man at få et billede frem, der viser 
et bælte på grafen, hvor den øverste og den 
underste linie gerne skulle blive næsten rette 
linier. Man tilstræber jo ved denne justering 
at dæmpe såvel bærebølgen som det uøn
skede sidebånd, således, at kun det ønskede 
sidebånd kommer igennem. Da dette kun in
deholder een tone, skulle det rigtige billede 
på skærmen få karakter af billedet af en HF- 
svingning. Det vil være klogt at lade excite- 
ren varme godt op, forinden man begynder 
på denne proces.

Når man ikke kan få trimningen bedre, 
indstilles krystalfiltret, herunder koblingen 
mellem dette og den efterfølgende trafo inden 
den balancerede blander. Jeg skal henvise 
til tidligere artikler i OZ om dette emne.

Herefter undersøger man, om man får det 
rigtige sidebånd fra fasedelen igennem kry
stalfilteret. Man tilslutter tonegeneratoren til 
mikrofonindgangen og grafen evt. et rørvolt
meter over udgangen af krystalfiltret. Pas på 
overstyring. Uden at røre indstillingen af to
negenerator og graf resp. rørvolmeter ombyt
ter man nu ledningerne fra katoderne på ka- 
todefølgeren efter domefiltret. Dette giver 
en væsentlig forskel i output, og den stilling, 
der giver størst output, er naturligvis den

rigtige.
Man bør nu undersøge senderens tonespek

trum. Stadig med tonegeneratoren tilsluttet 
og med en indikator over udgangen (graf el
ler rørvoltmeter) drejer man langsomt tone
generatoren igennem begyndende fra det la
veste område, og man bemærker sig indika
torens udvisende. Lad os antage, at der er 
udslag på et frekvensområde på f. eks. 
75-2500 Hz, det vil altså sige, at bærebølge
krystallet ligger for tæt ved filterkurven, det 
ideelle vil nok være et toneområde på 300- 
2800 Hz. Man må altså prøve et andet krystal 
(hvis man har flere af dem) og hvis man 
altså er så heldig at finde eet, der passer 
bedre. Er man ikke heldig, kan man forsøge 
at kantslibe krystallet, men det er ikke noget, 
jeg vil tilråde, hvis man ikke er sikker på 
hånden, det kræver akkuratesse og en sikker 
hånd. Jeg har med held gjort det på følgende 
måde:

De to skruer, der holder holderen sammen, 
fjernes, og man adskiller med forsigtighed de 
2 stykker fra hinanden. Holderen med kry
staller spændes op i en skruestik, det skal 
sidde fast, og man må sikre sig under den 
efterfølgende proces at have støtte for begge 
sine hænder. Med en fin pincet som varme
shunt fastklemt omkring den tynde tråd mel
lem krystallet og den buede tråd, der har
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R7  og Eg 47 ohm omviklet med 7 vindinger 1 mm 
blank kobbertråd.

R9 5 kohm 2 W. R11 510 ohm ½ W.
R10 1 Mohm ½ W.

Cl, C2 og C3 10 nF. C4 330 pF.
C5  Neutrondynkond. 1—10 pF.
C3a 60 pF lufttrimmer med aksel.
C6 25 pF glimmer. 
C7  og Cs 10 nF.
C1 1  150 pF glimmer. 
C12 250 pF variabel, 
eller 400 pF variabel.

C13 1225 pF glimmer. 
C14 425 pF glimmer. 
C15 10 nF.
C16 50 pF.

choke
+ 600 V

forbindelse med stikbenet, fralodder man 
krystallet i forbindelsespunktet mellem de 2 
nævnte tråde på begge sider. Derved har man 
krystallet med sine 2 tråde, som stadig sid
der fast. Man fatter nu med 2 fingre forsig
tigt, men bestemt om krystallet, idet man 
holder dette vinkelret i forhold til en fin 
karborundumsten. Man stryger først den ene 

side, senere de øvrige, 
idet man forsøger at 
yde ensartet tryk, så
ledes at trykket er ens 
fordelt på hele kanten, 
og således, at hver 
kant får lige meget. 
Hvor meget, må man 
prøve sig frem med. 
Herefter fastlodder 
man igen krystallet 
med pincetten som 
varmeshunt. På denne 
måde er det lykkedes 
mig at flytte krystal
ler en hel kanalbredde, 
uden at det er gået ud 
over Q’et. Men man 
gør nok klogt i at have 
ekstra reserve af kry
staller, hvis man uden 
erfaring indlader sig 
på denne proces. Hvis 
man ikke tør gøre det
te, kan man forsøge 
med forsølvning af et 
krystal, men det skal 
så være et af de lav
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R1 10 kohm 1W.
R2  200 kohm 1 W.
R3  5 kohm trådv. potm.
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frekvente, idet forsølvningen rykker et så
dant krystal nedad i frekvens.

Indstilling af den øvrige del af senderen kan 
man se dels i håndbogen, dels i QST, juni 
1958, eller den specielle bog om ESB, udgivet 
af ARRL.
Konstruktionsdetailler:

Chassissernes størrelse er nok for så vidt 
angår exciteren lige i underkanten, det viste 
sig nemlig, at der ikke blev plads til VOX. 
Men man kan ved planlægningen af en sådan 
sender tage hensyn hertil, erfaringen viser 
iøvrigt, at der næppe er mange, der følger 
et diagram slavisk, der skal jo heldigvis også 
være plads til individualisme. Afskærmning 
er en god ting, jfr. fotografierne, især skal 
fremhæves, at det er vigtigt at afskærme så
vel bærebølgeosc.-røret og den balancerede 
blander godt fra hinanden, da det i modsat 
fald kan blive endog svært at få dæmpet 
bærebølgen.

PA-spolen er fremstillet af svær, hårdt- 
trukken kobbertråd (2% mm), viket stramt 
på en dorn i en drejebænk. Bagefter spacet 
ved hjælp af små stykker pertinax i tre ræk
ker, og derefter er der trukket 3 rækker 
Araldit ned ad spolen. Efter omhyggelig tør
ring har man en „luftbåret" spole.

I senderen aktiveres relæet af en nøgle. 
Katode på 3. mixer i exciteren jordes, og git
terspændingen på PA-trinet, der af hensyn 
til TR-Switchen er ca. - 100 volt i lytte
pavser, nedsættes ved en relækontakt til det 
normale, -=~ 50 volt for AB1 indstilling. Hvis 
man ikke blokerer PA-røret, risikerer man, 
at det optræder som støj diode. Samtidig sør
ger. en relækontakt for blokering af modta
geren.

Ved tuning kan man med en trykkontakt 
slutte 3. mixers katode til stel. Ved at til
sætte lidt bærebølge, kan man nu stille sen
deren i „nulstød".

Med ca. 600 volt på anoden kan man med 
2 sk. 6146 opnå et PEP (peak envelope po- 
wer) på ca. 150 watt, altså svarende til mak
simalt for klasse A-licensen.*). Jeg har tilsig
tet at holde min sender kørende udelukkende 
i klasse AB, hvilket jeg har efterprøvet, bl. a. 
ved at sætte et mA-meter i gitteret på 6146. 
Når man fløjter kraftigt i mikrofonen, ind
stiller man forstærkningen af mikrofonfor
stærkeren således, at der netop ikke flyder 
gitterstrøm. Forskellen i output mellem AB1 
og AB2 er ca. 10 watt, og når man tager i be-

*) Det er ikke PEP, men DC-input, der sætter 
grænsen. A-licensen giver mulighed for omkring 
300 W PEP. TR.

Hele senderen fra bagsiden.

tragtning, at der ved gitterstrøm i PA-trinet 
er større mulighed for dannelse af harmoni
ske, ser man let, at det i dette tilfælde næppe 
betaler sig.

I den ejendom, hvor jeg bor, er der fælles
antenne, min antenne er indendørs under 
taget i en 5 etagers ejendom; da jeg for 
nogen tid siden så til den, var den i mellem
tiden blevet lejret ovenpå 10 fjernsynsanten
ner. Mit antennekabel følges med kablet til 
mit fjernsyn igennem en luftskakt, og det er 
ikke lykkedes mig at få forstyrrelser frem 
på min fjernsynsskærm. Jeg har kørt i såvel 
fjernsynstid som i de yndede radioudsendel
sers sendetid, og jeg har endnu ikke hørt fra 
nogen naboer. Jeg tror, at dette kan doku
mentere senderens frihed for TVI og BCI, 
men man må naturligvis være påpasselig. Der 
er muligheder nok for uheldig udstråling, 
dioderne har en tendens til at danne harmo
niske etc., specielt vil jeg henlede opmærk
somheden på, at man nok bør anbringe en 
sugekreds for den 8. harmoniske af bærebøl
gekrystallet over exciterens udgang.

Jeg håber med denne konstruktion at have 
givet nye ideer ved konstruktion af en ESB- 
sender. *
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Stabiliseret strømforsyning, 12 volt, 1 amp.
Af OZ6OH, Ole Hasselbalch.

Normalt anvender man til sine transistor
opstillinger et tørbatteri. Dette er nemt, men 
hvor ofte viser det sig ikke, at der ingen spæn
ding er? Dette fik mig til at lave denne lille 
nemme opstilling, der fuldt ud erstatter et 
12 volts batteri. Opstillingen gør det ikke ud 
for en ensretter med elektronisk sikring og 
andre finesser, men indsætter man en hur
tiggående sikring, sker der ikke noget. Af 
diagrammet ses det, at det er en zenerdiode 
samt en transistor, der sørger for at holde 
spændingen konstant. Trækker man 500 mA, 
er brumspændingen ca. 5 mV spids-spids og 
ved ca. 1 amp. 20 mV spids-spids over ud
gangsklemmerne. Nettransformeren er en 
kerne med eff. 6,08 cm2. Dette tværsnit er 
beregnet for ca. 36 VA. Beregningen er nem: 
Man indsætter i den bekendte formel:

4,44 : B • A • F
hvor N er vindingstallet, E = spændingen i 
volt, B = kilogauss og F = frekvensen. 

Indsat giver dette

220 volt giver altså 1480 vindinger. Sekun
dæren skal afgive 16—18 volt. Jeg har regnet 
med 18 volt. 6,73 18-1-10 % giver 133 vin
dinger. Så kommer vi til trådtykkelsen, og 
her må man passe på. Grundet den lave indre 
modstand i siliciumensretteren bliver strøm
men ca. dobbelt så stor i forhold til den, man 
aftager fra ensretteren. Dette afhænger også 
af ladekondensatorens størrelse. Jeg belaste
de opstillingen med 1 A målt som jævn
strøm, og da var den effektive vekselstrøm 
1,9 A målt med et varmetrådsinstrument. 
Dette giver en sekundær trådtykkelse på 1 
mm. Dette giver pladsmangel, og jeg gik ned 
til 0,8 mm udfra den betragtning, at det var 
sjældent, jeg belastede med 1 A i længere 
tid. Da sekundæren også ligger yderst, bliver 
den godt kølet.

Primæren er beviklet med 0,3 mm CuL. 
I serie med 220 volts-viklingen sidder der en 
urdoxmodstand. Det er den type, man sætter 
parallelt over skalalamper. Den sidder der 
for at beskytte sikringen, når man tænder 
for apparatet. Sikringen er en 350 mA hur
tigvirkende.

Jeg har ikke tegnet noget chassis, da mon
teringsmulighederne er ubegrænsede og gan
ske ukritisk. Dog må man sørge for, at zener
dioden og transistoren får den nødvendige 
køling. Den transistor, der bruges her, har 
kollektoren direkte på stel, men så må man 
passe på, at chassiset ikke kommer i berø
ring med forbrugsgenstanden. De forskellige 
komponenter er fundet ved forsøg. Bereg
ningsgrundlaget kan findes i en bog, der hed
der Siemens Halbleiter Ausgabe April 1961, 
side 82.

220V

Stykliste.
1 nettransformer 220 volt/18 volt 2 amp.
1 sikring 350 mA hurtig.
1 sikringsholder.
4 siliciumdioder OY 5061 eller lign. (Intermetall). 
1 Zenerdiode Z12K (Siemens eller lign.)
1 transistor 2N1168 (Delco eller lign.)
2 elektrolytter 800 „uF/25 V.
1 elektrolyt 400 μF/16 V.
2 modstande 220 ohm 1 W.
1 modstand 270 ohm 1 W.
2 telefonbøsninger.
1 netstik.
Diverse monteringst åd, skruer, chassis o. s. v.

Fig. 2.

Jeg kommer senere tilbage til, hvorledes 
man kan lave variabel udgangsspænding, 
men dette er foreløbig kun på forsøgsstadiet. 
Vil man have andre udgangsspændinger, må 
man her ændre zenerdioden samt sekundær
spændingen på transformeren.

Fig. 2 viser udgangsspændingen i forhold 
til belastningen. Dette er for de fleste opstil
linger tilfredsstillende.

Filtreringen er også for de fleste opstillin
ger god nok. Man bør heller ikke belaste med 
1,5 amp. i længere tid. Højst 5 minutter hver 
gang. ☆
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Lidt førstehjælp for begynderen 
eller 

Nem trimmegenerator 
og kapacitetsmåler
Af OZ5HS, Helge Sørensen.

Mon vi ikke alle (mere eller mindre) svøm
mer i stumper fra „slagtede" radioapparater? 
Hvad med at udnytte en mellemfrekvens
transformator til ovennævnte hjælpeapparat?

Diagrammet viser en Colpitts-oscillator 
med et mA-meter med fuldt udslag for ca. 
V2 mA, instrumentet shuntes med en induk
tionsfri kondensator af størrelsesordenen 
1000 pF for at hindre HF-strømme i instru
mentets drejespole. Røret er i mit tilfælde 
den ene triode i en ECC 81, men kunne være 
et hvilket som helst almindeligt modtagerrør, 
koblet som triode. HFD kan være f. eks. en 
gammel mellembølgespole eller blot en af de 
små drosselspoler, der er viklet på en 1-watts 
modstand med f. eks. 50—100 vindinger 0,20 
mm CuL. (f. eks. fra magnetspolen fra en 
elektromagnetisk højttaler) og efter viklingen 
celluloselakeret ved dypning. Drejekonden- 
satoren er en togangskondensator på ca. 
2X450 pF variation. MF er en ca. 447 kHz 
mellemfrekvenstransformator, hvor parallel
kondensatorerne er taget ud og brugt som git
ter og anodeblok (i diagrammet vist som 180 
pF). Kondensatoren vist som Cl er to fra hin
anden isolerede stumper monteringstråd sno
et sammen til en rottehale (hver stump ca. 
5 cm). En kondensator på 5 pF kan naturlig
vis bruges. T er en stump coaxkabel til at 
føre trimmesignalet ind i den mellemfre
kvensforstærker, der skal trimmes. Husk for
resten ved trimning at dæmpe den nærmeste 
kreds ved at forbinde dennes varme ende til 
stel gennem en blok på ca. 0,1 μF i serie med 
en modstand på 10 kohm. Ved Cl kan tilslut
tes ubekendte kondensatorer. Tilslutningen 
er lavet med to isolerede tlf.bøsninger, i 
hvilke er indsat to stikben med påloddede 
krokodillenæb.

I stedet for at anvende ca. 450 kHz mel
lemfrekvenstransformator kan også anvendes 
andre, f. eks. 110 kHz, 1450 kHz, 1600 kHz 
o. s. v. afhængigt af hvilken mellemfrekvens 
man benytter. Man kunne jo f. eks. også 
bruge 2 forskellige (een til hver triode i ECC 
81).

Endelig ses det, at opstillingen „kører med" 
vekselspænding også som anodespænding, 
hvilket giver et let kendeligt signal og giver 
grundlag for trimning med outputmeter.

Min opstilling har fig. data:
Mellemfrekvenstransformator for 447 kHz:
Jernkernen i oscillatorspolen er næsten 

helt inddrejet, hvorved man med 2 X 450 pF 
kan bestryge frekvensområdet fra 580 kHz— 
350 kHz og altså udtage dette område gennem 
kablet T, som forresten ender med to kroko
dillenæb.

Kapaciteter kan med rimelig nøjagtighed 
til de fleste formål måles fra ca. 70 pF til ca. 
650 pF (jernkernen er helt fjernet fra den til
hørende spole).

Brugen af apparatet er fig.:
Ved mellemfrekvenstrimning kan man in

den montering af sine MF’ere trimme dem 
ind, så de er omtrentligt på plads. Står man 
med en ukendt MF-trafo, kan man også hur
tigt undersøge, om den har resonans ingenfor 
det valgte MF-område, idet opstillingen jo 
også fungerer som gitterdykmeter.

Kapacitetsmåling: Det er nødvendigt at 
råde over 4—5 forskellige kendte kondensa
torer ved kalibreringen af skalaen, men der
efter er det blot at tilslutte den ukendte kon   
densator ved Cl og aflæse. Med hensyn til 
kalibreringen af oscillatorens frekvensom
råde: Jeg har benyttet min modtager, idet 
denne som laveste frekvens har 540 kHz. Jeg 
har så fundet oscillatorens tilsvarende ind
stilling, hvorefter jeg rullede over modtager
skalaen opefter i frekvens, til jeg næste gang 
fandt oscillatorens karakteristiske brummen, 
den var på 1080 kHz. Så følte jeg mig sikker 
og lyttede på 2 harmoniske af oscillatoren, 
tog derefter modtagerindstilling på 1000 kHz, 
d. v. s. oscillatoren på 500 kHz, modtager på 
900 kHz, altså oscillator på 450 kHz — og 
således videre.

Til skala kan bruges en pilknap, der viser 
indstilling på en af de billige vinkelmålere, 
der kan anbringes med et par skruer på for
pladen.

Dette lille apparat har været en god hjælp 
mange gange for mig selv og forresten også, 
når venner og bekendte selv har været i de
res spille med en skruetrækker.

Men som sagt: dette med en MF-trafo som 
grundlag for en trimmegenerator, det er da 
nemt, ikke? ☆
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Af OZ5NU.

Når man kommer ud på en amatørstation, 
og der har jeg jo set nogle stykker, så kan 
man ikke undgå at se små forsyndelser, som 
ejeren sikkert ikke har skænket en tanke, 
men som dog alligevel har været ham, måske 
ubevidst, til gene på et eller andet tidspunkt.

Lige såvel som man siger, at 4 øjne ser 
bedre end 2, ligesåvel kan et par friske øjne 
opdage fejl og mangler hurtigt, hvor den 
eksperimenterende amatør er kørt fast.

Hvad jeg har lagt mærke til på adskillige 
amatørstationer, er manglende tilkoblinger 
for jord og antenne, og muligheden for her at 
kunne koble sig ind med forskellige stik — 
og hvad, det kan jo ikke hænge og gynge i 
krokodillenæb altsammen.

Der anvender jeg en billig metode, som den 
i fig. 1 a, b og c anviste, hvor man har mu
lighed for at kunne bruge bananstik og spa
destik efter ønske og kabelsko til tilslutning 
af f. eks. stationens jord og stationsmodtage
rens antenne.

Og så er det jo igennem de små ting, man 
skal opnå de store resultater. Der vil sikkert 
også være en masse amatører, der har små 
gode ideer, såkaldte lommefiduser — kom 
frem med disse, for de kan være penge værd. 
Kvier disse amatører sig ved at skrive (og det 
er der jo nogen, der gør), så send en beskri
velse af ideen til mig, så skal jeg prøve ideens 
egnethed eller prøve at forbedre den.

Vi må jo ikke glemme, at det er alle de små 
ideer og fiduser, der skal komme f. eks. ny
begynderen til gode.

Og det er jo fortrinsvis til disse jeg (endnu) 
har henvendt mig

☆

Pincetter og spidstænger
Hvem kender ikke problemet, man sidder 

og arbejder på en nybygning, og så vil værk
tøjet ikke gribe mere — spidstangen gaber, 
og pincettens gribe- og fastholdelsesevne er 
lig nul.

Nu skal der ikke kritiseres, for det sker 
vist for os alle, og hvis det ikke var sket for 
undertegnede, var denne artikel aldrig blevet 
til, men værktøjet skal jo stå for en del, og 
måske er man lidt for hård ved det.

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 2.

Der er til hele historien anvendt et stykke 
svært pertinax, bøsninger for bananstik og 
spadestik, samt et par klemmer for kabelsko, 
derudover 4 afstandsrør med skruer, og efter 
montagen i fig. 1 c er hele historien skruet 
fast på væggen på et belejligt sted.

Fig. 2 viser en ledning, hvortil er loddet et 
ekstra stykke ledning i hver ende, således at 
man i denne ledning har en universel mulig
hed for tilslutning af såvel bananstik som 
fladstik.

Princippet er, omend ikke lige i den viste 
form, ikke ukendt fra serviceværksteder og 
lignende — yderligere er det hurtigt lavet og 
fremmer eksperimenterne.

Men lidt rettelse er meget nemt, pincetten 
skal have spidse ender, der kan finde sam
men, og skal man således rette sin pincet, 
foregår det med lette hammerslag på et hårdt 
underlag som vist i fig. 3, hvorefter spidsen 
tilfiles.

Når spidstangen gaber, så er fremgangs
måden egentlig den samme, nemlig forsigtig 
bankning over f. eks. en hård træklods indtil 
man kan konstatere, at tangen ikke gaber 
mere — men husk: forsigtige bank, der er jo 
støbte ting, der ikke tåler ret meget — bedre 
rette værktøjet end ødelægge det.
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Industriel elektronik

Af OZ6PA,

Måleinstrumenter, der tæller
På måleinstrumenternes område har der de sid

ste år været en større udvikling i gang. Fabrik
kerne søger at udvikle nye typer, og man arbejder 
sig væk fra den traditionelle gammeldags facon til 
helt nye moderne former. Et område, der også er 
ved at ændre sig, er den måde, måleresultatet mar
keres på. Man er ved at gå bort fra det almindelig 
brugte udslag af nål henover en skala og over til 
at udtrykke resultatet i rene tal. Der findes nu 
f. eks. frekvensmetre, hvor resultatet direkte aflæ
ses i mange cifre, og om voltmetre, ohmmetre og 
lignende gælder det samme. Den slags udslag^ af 
menneskelig snilde koster imidlertid dyrt, og det 
er foreløbig alt for kostbart værktøj for amatø
rerne. Men vi er jo i hvert fald inde i en udvik
ling, og en udvikling plejer gerne at ende med 
massefabrikation, som billiggør produktionen.

Fig. 1.

De ældste forsøg med markering ved hjælp af 
direkte taltegn fremgår af fig. 1. Her ser vi en 
afbalanceret talskabelon med udstansede tegn, den
ne skabelon erstatter nålen i et almindeligt dreje- 
spoleinstrument. Som det fremgår af tegningen, er 
der bag skabelonen en linse, der får lys fra en 
glødelampe. Foran instrumentet er et vindue med 
matglas, og sættes der nu strøm på instrumentet, 
fås resultatet i tal på matskiven. Sådan et system 
er naturligvis kun en halv løsning, og dets anven
delse er ret begrænset, men det har den fordel, at 
det er enkelt i sin udførelse og let at aflæse selv 
på god afstand.

Den ideelle løsning finder man først efter at have 
forsøgt en hel række nærliggende ideer, og mulig
vis er man ikke kommet til vejs ende endnu, men 
her er en fiks løsning på problemet, som dog heller 
ikke kan siges at være den ideelle, men den er 
interessant i sin fabrikation, meget robust og til 
visse formål uovertruffen. Det er det optiske tal- 
visersystem, sådan som det f. eks. fremstilles af 
det engelske firma Counting Instruments Ltd., her
hjemme repræsenteret ved Otto Ahrens A/S.

Instrumentet består af en række lamper anbragt 
bagerst, fig. 2, i en særlig holder med bajonetsok
ler. Der er 12 små 6,3 volts pærer, der får strøm 
fra udvendige terminaler. Foran pærerne har vi 
en linse og derefter en væg med taltegn. Lyset fra 
tallene projekteres i forstørret form op på en mat
skive, og her fremtræder de med stor styrke.

Af de tolv lamper giver de ti de nødvendige cifre, 
og de to tal er til angivelse af plus, minus eller 
andet mærke. Dette optiske tegngiversystem er ud
mærket til hurtig aflæsning af volt, ohm, tidsenhe

der etc., og det bruges i reglen i forbindelse med 
instrumenter, hvor man har mekaniske tællere, og 
hvor tælleværket trækker en tromle, der giver kon
takt til de forskellige lamper, men det vil føre for 
vidt at komme ind på dette her. Systemet er ud
formet i enheder, der kan bygges sammen til 
større talområder, og det er fortrinligt, hvor mange

Fig. 2.
Optisk talviser sy stem. A. sokler for 12 stk. 6,3 volt 
lamper. B. kondensatorlinse med påtrykte tal. C. 
projektionslinse. D. masker for falsk lys. E. skærm 
for tegnprojektionen. F. inderside der er coated.
G. tilledningsklemmer. 1 og J. vægge af letmetal

mennesker skal af
læse tælleresulta
tet, f. eks. i audi

torier eller lignen
de. Enhederne 
fremstilles i en 

bredde på 1”, men 
der er også i den 

sidste tid frem
kommet enheder, 
der er 2” brede og 
3” høje. Systemet 
kan bruges med 
glas i forskellig 
farve, og der kan 
leveres en del 

hjælpetegn, som 
giver oplysning om 

det er ohm, volt, 
mA, kc/s, kc x 10

o. s. v. o. s. v.

Her ses den enkelte enhed med sit lysende taltegn.

Et meget anvendt optisk system er det i fig. 4 
viste. Som bekendt lyser sidelys på plexiglas kraf
tigt i vinkel fremefter, når der i den blanke pole
rede flade er ridser eller udskæringer (se derom 
OZ aug. 1960 ang. en skala til oscillograf). Det har 
man benyttet sig af i dette system, hvor ti plexi
glasplader sidder anbragt bag hinanden. I pladerne 
er der Indgraveret tal fra 0 til og med 9. Kommer 
nu lyset ind fra siden af glassene, altså gennem 
kanten, så vil det udgraverede tal fremtræde stærkt

og fiber.

Fig. 3.
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lysende. Ved kanten af hvert glas sidder en lampe, 
der tændes i overensstemmelse med tælleresultatet, 
og plexiglassene er afmaskede fra kanten og et 
stykke ind, så lyset kun føres ind på den til lampen 
svarende sidekant. Det mærkelige ved det er, at 
m'an næsten ikke ser de andre indgraverede tal, de 
ligesom forsvinder i lyset fra det tal, der arbejdes

1o glødelamper —------------------------

De ti talimpulser med spænding fra 150 til 250 
volt tilføres vekselvis de 10 indgange fra 0 til 9. 
Herved lyser rørene op, efter som de gennem 
kredsløbet sættes under spænding. Går f. eks. en 
impuls ind på 1, kan vi af diagrammet følge, at 
både rør D og G tænder. Resultatet bliver et ettal. 
Føres impulsen ind på 2, sættes følgende glimrør 
i funktion, A, C, D, E og F, resultatet bliver et total. 
Endelig ser vi ved indgang 8, at alle rør tænder, 
og vi har et ottetal. Ved sekstallet ser vi, at seks 
rør er lysende og så fremdeles. Tallene kan natur
ligvis godt virke lidt stilerede, men det vænner 
man sig hurtigt til, og hvad der er det vigtigste, 
rørene arbejder fantastisk hurtigt, og de er let
læselige selv på længere afstand.

Fig. 4.

med. Her er der faktisk tale om, at lyset går om
kring hjørner, i hvert fald er det interessant at 
betragte systemet under arbejde. Systemet anven
des meget til elektroniske vægte af det hollandske 
firma Toledo.

Glimrør som tegngivere.
Vi har tidligere omtalt glimrør i kaskadeopstil

ling (OZ marts 1963). Over hvert rør var lagt en 
maske med en udskåret åbning forestillende et cif
fer. Denne åbning gav så det tegn, som svarede til 
rørets plads og stilling i opstillingen. Metoden kræ
ver mange glimrør. Arbejder m'an f. eks. med 6 
cifre, skal man benytte 60 glimrør, og endelig bli
ver den gengivne tegnrække vanskelig at aflæse, 
da cifferrækken ikke står på ret linie men er 
springende i overensstemmelse med rørets place
ring. Dette har man afhjulpet på følgende måde, 
en metode der bruges af Beckmann Instrument 

Ltd., Californien. Fig.
5 viser en serie glim
rør på syv stykker 
lagt i hinandens for
længelse og i form 
som et ottetal. Ved nu 
at sætte spænding på 
et eller flere rør kan 
man i lysende skrift 
fremstille alle tal fra
0 til og med 9. Fig. 6.
For at forstå, hvordan 
dette kan lade sig gøre
1 praksis, ser vi på 
diagrammet i fig. 7.

Fig. 8.
En Beckmann frekvensmåler hvor tallene frem

kommer efter princippet i fig. 5.

Ved at studere digrammet skulle det ikke være 
vanskeligt at følge med i, hvad jeg her har forkla
ret. I kredsløbet er indskudt 49 modstande a 120 
ohm foruden 7 stk. modstande, en fra hvert rørs 
anode. Disse er på 270 kiloohm stykket. De runde

Fig. 5.

Fig. 6.

Ved at tænde et eller flere af glimr ør ene i fig. 5 
fremkommer hele talrækken. Fig. 7.
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glimrør forneden i diagrammet er altså de aflange 
glimrør i selve ottetallet; måske kan det virke 
lidt forstyrrende, at de på diagrammet er aftegnet 
runde, så jeg skynder mig med at gøre opmærksom 
på dette forhold.

Beckmann har fremstillet en hel række fortrin
lige måleinstrumenter, hvor systemet anvendes, for 
eks. voltmetre, multimetre, elektroniske tællere, 
frekvensm'etre etc. Et eksempel ses i fig. 8.

her i landet ved Tage Olsen). På fig. 10 ses et af 
firmaets måleapparater. Det fremgår af billedet, at 
instrumentet er let at aflæse. Desværre er jo et 
sådant apparat en bekostelig historie, men det er da 
i hvert fald interessant at vide, hvilken vej udvik
lingen går, og at kunne forstå hvad fremskridtene, 
går ud på.

OZ6PA, Poul Andersen.

Cifferrør.
Til slut skal jeg omtale de såkaldte cifferrør, som 

nu om dage anvendes af flere førende fabrikker 
verden over.

I en glaskolbe, der er fyldt op med ædelglas (Ar
gon etc.), sidder i række bag hinanden 10 metal
tråde, hver formet som et tal. Fig. 9. Tallene er 
hver for sig at betragte som selvstændige katoder, 
medens den fælles anode sidder som et fint net
værk i glassets ene ende. Sættes der nu spænding

Fig. 9.

på et af metaltrådstallene og anoden, vil der stå en 
stærkt lysende corona uden om tallet. De andre 
metaltrådstal, der sidder for eller bag det lysende 
tal, vil forsvinde i lyset, og man vil kun betragte 
kolben som indeholdende et ciffer. Metoden er 
driftsikker, tallene er letlæselige selv på god af
stand.

Denne slags rør findes i handelen. Styringen af 
tallene er meget simpel. Katoderne kan ofte sættes 
direkte til tællerrørene, og belastningen er meget 
ringe, thi rørene har som oftest kun et strømfor
brug på 2 mA. Styrespændingen skal være mindst 
50 volt, hvorfor ofte mellemforstærker er nødven
dig. Firma Valvo fremstiller et cifferrør, det hed
der Z510M.

Et verdenskendt firma, der bruger dette system, 
er Hewlett Packard Co., Californien (repræsenteret

Fig. 10.

Et eksempel for anvendelse af cifferrør ses i oven
stående instrument, et d. c. voltmeter fra Hewlett 
Packard Co. Apparatet måler spændinger fra 1 mil
livolt til 999 volt. I vinduet gives resultatet som 
fluoriserede tal på sort baggrund. Kabinettet er 

19” standard.

OSCAR III
kan i følge QST ventes opsendt i ret nær fremtid. 
I modsætning til sine forgængere bliver OSCAR III 
en rigtig relæstation, der vil arbejde på følgende 
måde; Satelittens modtager er afstemt til 144.105 
Mc/s ± 25 kc/s og vil følgelig kunne opfange signa
ler indenfor dette 50 kc/s brede frekvensomr. Det 
modtagne signal blandes med en krystalfrek., såle
des at der fås et nyt signal på frekvensen 145.895. 
Dette signal forstærkes og udsendes. Det er derved 
muligt at føres QSO via OSCAR III — muligvis 
fra et kontinent til et andet — men forudsætningen 
er blot, at man kender det kodesignal, der skal 
sendes for at trigge satelittens udstyr. Dette er 
nødvendigt for at forhindre, at tilfældige signaler 
inden for det pågældende område 144.105 Mc/s 
opfanges og videresendes af OSCAR III. Endvidere 
er en vis effekt nødvendig, ligesom man helst må 
kunne dreje sin antenne i forskellige vinkler i 
forhold til det vandrette plan for at kunne sigte 
rigtigt mod satelitten. Der er planer i gang her 
i landet om at deltage i dette arbejde, men inden 
der for alvor kan tages fat, må nærmere oplys
ninger om den for satelitten planlagte bane, om
løbstid m. m. først foreligge, og disse skulle nu 
være på vej fra USA.

Efter nogle i QST for februar 1963 opgivne op
lysninger, skulle man kunne regne med en levetid 
på ca. 1 måned for OSCAR III’s radioudstyr, alt 
efter den anvendte batteritype (spørgsmålet om, 
hvilken type, der skulle foretrækkes, var den gang 
endnu ikke løst).

Nærmere oplysninger kan forhåbentlig gives i 
næste OZ. Eventuelt kan der blive tale om at 
udsende dem på 2-meter båndet.

5MK.

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

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

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

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

OZ5GB.

Vi  mødes  d .  22 .  sept .  i  København

EDRs generalforsamling
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

Når racken bygges op

19 tommer standard.

(Fortsat fra forrige nummer).
X fig. 4 har jeg i det ene hjørne af bunden tegnet 

en skrå plade. Den er til anbringelse af et af de fire 
kørehjul og tilsvarende plader skal naturligvis an
bringes i de andre hjørner. De fastgøres ved svejs
ning eller påskrues. I hver plade er boret et hul 
passende til tappen på kørehjulet, det fastgøres 
med en ring, som medfølger hjulet. Sådanne køre
hjul kan købes hos isenkræmmeren, men man bør 
huske på, at en rack med indhold vejer godt til, 
så det må ikke være hjul til et tebord, den går 
ikke.

Da racken skal indeholde en række forskellige 
enheder, strømforsyning, exciter, VFO o. s. v., pla
ceres hver af disse på særlige chassiser, der afslut
tes med forpladen. Også her må man af hensyn til 
vægten passe på, at forpladen og håndtag ikke er 
for spinkle. Jeg vil varmt anbefale at opbygge 
chassiserne i vinkelmessing, sådan som jeg tidligere 
har beskrevet det i OZ okt. 1960, og hvoraf her ses 
en gengivelse fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 4.
Racken under arbejde. Tap og bund svejses først, og 

samlingen sker på gulv eller bord med plant 
underlag og flittig brug af vinkel.

Når denne rack er bygget, vil man få brug for 
meget forskelligt tilbehør, håndtag, udtræksskin
ner, skruer etc., og så endelig de chassiser der skal

have deres plads i racken. Disse er nu iøvrigt et 
helt kapitel for sig. De må først og fremmest ikke 
være bredere end de 435 mm, som der er åbning 
til i henhold til standardmålene.

Et meget vigtigt punkt er glideskinner. I fig. 6 

ses, hvordan disse skal laves. Man bemærker, at
et stykke vin
keljern 30X30 

X5 er tilsvejst 
et stykke flad
jern vinkelret i 
hver ende. Vin
keljernet er den 

køreskinne, 
chassiset skal 
glide på, og 

fladjernet for 
enden danner 

beslaget til fast- 
gøring. Her er 
boret to glatte 
1/4 tomme huller 
med 12,7 mm af
stand. Det er de 
mål, der er bo

ret i chassisrammens forkant, og der vil derfor, 
ligemeget hvor chassiset skal anbringes, altid kunne 
findes de nødvendige fastskruningshuller.

Man må bemærke sig, at der ved fastskruning af 
glideskinnerne også må laves tilsvarende skruehul
ler i bagkanten, og jeg vil iøvrigt anbefale ved bo
ring efter boreskabelon ikke alene at bore de for
reste kanter men også de tilsvarende bagerste. De 
huller, der fremkommer, får man naturligvis ikke 
alle brug for, men det skal nok vise sig, at der bli
ver brug for adskillige.

Smukke forkromede handtag må man ikke spare 
på, de fås billigt hos isenkræmmeren under navnet 
skuffehåndtag. Få dem solide og med fast gevind 
og bryst. Så kan de lige bores gennem forpladen, 
og 1/4 tomme møtrikker spænder dem fast fra pla
dens bagside.

Her er iøvrigt nogle tips. Til fastgøring af for
plader skal man helst anvende forkromede 1/4” top- 
hovede skruer og under hvert skruehoved en for
kromet slutskive. Det pynter på det hele, og for
pladerne bliver ikke ridsede ved fastskruningen.

Til de af mine læsere, der finder det svært at 
fremstille en rack, fordi de ikke tør binde an med 
svejsning eller kan få svejst ude, er der den mu-
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lighed, at man kan bygge op efter Imlok systemet. 
Det baseres på profiler af letmetal og profilhjør
ner. Som det fremgår af fig. 7, kan profilerne sky
des ind over hjørneflangerne, og på den måde kan 
man fremstille kasser og skabe. .Skærer man profi
lerne nøjagtigt til, indgår hjørner og profiler en 
smuk enhed, og man kan fremtrylle store og små 
skabe efter behag, thi listerne ligger i længder op 
til 3,66 meter. Foruden nævnte lister og hjørner 
findes et stort antal tilbehørsdele, kørelister, låse, 
hjul o. s. v. Man skal blot huske på, at det ikke 
er nogen billig historie at skabe sig en rack udfra 
disse færdige byggedele, men her som i andre til
fælde gælder det, at vil man have kvalitet, må man 
betale for det.

Fig. 7.
Letmetalprofiler efter Imlock systemet. Hjørneli

sten nederst passer nøjagtig ind i selve hjørnet for
oven. På tegningen til højre ses listens 

dimensioner.

Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på 
systemet her, man bør studere forhandlernes ka
taloger, Schouboe, Radio Magasinet etc.

OZ6PA.

MINITEST — en fejlsøger.
Tony Radio, København, er kommet frem med en 

praktisk lille signalinjektor, der ikke er større end 
en fyldepen.

Signalinjektoren, der ligger behageligt i hånden, 
er en fortrinlig fejlsøger. Den udsender et signal, 
hvis grundfrekvens er 1 kHz, og hertil kommer alle 
de harmoniske oversvingninger, der går helt op til 
50 MHz.

Når man er på jagt efter fejl i modtageren, sæt
ter man injektoren ind på rørenes styregitre og til
svarende i transistorer (basis). På den måde kan 
man følge signalet frem i modtageren eller for
stærkeren, indtil man finder det sted, hvor signa
let bliver svagere eller forsvinder. Fejlen må da 
søges i dette område.

Minitest er et lækkert stykke værktøj, fikst og 
tiltalende, udført i en gedigen konstruktion, og så 
letter den arbejdet, hvilket vil sige, at den hurtigt 
bliver en uundværlig hjælper.

HR.

Farvekode for ledningsmonering.

Meddelt af OZ3FN.

OZ3FN I. Laursen, Virum, har sendt mig flere 
gode forslag til behandling i værkstedsteknik, og 
jeg indleder her med hans farvekode, som iøvrigt 
følger den internationale farvekode for modstande. 
Farvekoden kan eventuelt også anvendes til led
ninger i multistik, hvor den pågældende farve sva
rer til bennumrene i det pågældende stik.

0 sort, stel, jord eller minus.
2 brun, glødespænding eller lavspændt AC.
2 rød, alm. plus-spænding.
3 orange, skærmgitter, eventuelt lavere plus end 

2, f. eks. en stabiliseret spænding.
4 gul, katode.
5 signal uden DC, f. eks .gitter.
6 blå, signal med DC, f. eks. anode.
7 violet, erstatningsfarve for signal uden DC, f. 

eks. modkobling.
8 grå, netspænding eller højspændt AC.
9 hvid, erstatningsfarve for DC evt. lavspændt 

gitterforspænding, relæ do.
Farvekoden kan, om ønskes, suppleres med spæt

tet tråd, selv om spætningen ikke er entydig, idet 
den kan læses begge veje. (Er den rød/grøn eller 
grøn/rød).

Den nævnte farvekode, der anvendes i professio
nelt udstyr, er sikkert af stor interesse for ama
tørerne, det vil jo være af stor værdi, om man 
vænner sig til en ensartet monteringsform, så man 
næsten, med lidt øvelse, kan læse diagrammet ud 
af monteringen.

Svar til OZ7KJ - 2BB - IBP.
Forslaget om at stifte en „SSB Club" (undskyld 

betegnelsen!) tiltalte åbenbart ikke een af de nævn
te underskrivere af indlægget i forrige OZ.

Men OMs — fordi man ikke er tilhænger af en 
idé, behøver man ikke nødvendigvis at modarbejde 
den!

Når min invitation til et stiftende møde for en 
ESB klub henvendte sig til „dem der er i luften 
med SSB“, så er der lidt logik i det, f. eks. tror jeg 
ikke F. D. M. blev stiftet af folk, som' tænkte på at 
få kørekort — men af dem der kørte.

Efter at klubben var en realitet, burde det være 
en selvfølge, at den også stod åben for interesse
rede. Mit forbillede var iøvrigt „2-meter klubben", 
men da den jo hos jer falder ind under betegnelsen 
„særfraktion", vil jeg spare OZs spalter for yder
ligere kommentarer og blot oplyse, at de interesse
rede, der henvendte sig, nu har fået negativt svar 
herfra — og så må man blot håbe, at d e t vil gavne 
EDR. 73 OZ3Y.

Det er mit håb, at EDR’s generalforsamling må 
blive det store samlingssted for hele landets radio
amatører. Her er rig lejlighed til at gense de kend
te ansigter eller se, hvem der står bag de mange 
kendte stemmer. Og så er der mulighed for at følge 
bestyrelsens arbejde og være medbestemmende om 
den kurs, der skal følges fremover.

Tag dine apostelheste, din cykel, din bil, DSB el
ler din flyvemaskine, thi alle veje fører til EDR’s 
generalforsamling i København.

På gensyn. 6PA.
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TRAFFIC -DE PARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Trajfic Department

Internationale RØDE KORS komite.
Ved adskillige lejligheder har vi modtaget an

modninger fra det internationale Røde Kors om 
at indsende lytterrapporter over de udsendelser, 
der foretages over organisationens station i Geneve.

Uheldigvis har disse anmodninger fundet sted så 
sent, at det har været umuligt at advisere vore 
medlemmer gennem „OZ“ om disse forsøg, hvilket 
vi har gjort forestilling om overfor Røde Kors.

Muligvis er dette årsagen til, at vi denne gang 
har modtaget oplysningerne så tidligt, at vi kan 
nå at bringe dem her i bladet.

Vi vil gerne yde organisationen den støtte, og 
samtidig er der her en opgave for vore lytterama
tører at beskæftige sig med.

Vi skal derfor på opfordring meddele, at den 
næste forsøgsrække finder sted d. 23.'—25. og 27. 
september 1963 på bølgelængden 41,61 m, frekvens 
7210 kc/s.

Udsendelserne finder sted efter følgende plan: 
Itali
ensk 
DNT

Fransk Tysk
DNT DNT

07,00 07,10
12,30 12,40
16,00 16,10
22,00 22,10

Engelsk
DNT

07.20 
12,50
16.20 
22,20

07.30 
13,00
16.30
22.30

I de to første perioder er energien 100 kW, me
dens den er 25 kW i de 2 sidste.

Rapportkort kan rekvireres — i begrænset om
fang — hos Tr. Dept., hvortil kortene også af kon
trolhensyn skal returneres.

Naturligvis behøver deltagelsen ikke at begrænse 
sig til lytteramatørerne, det står enhver frit at 
indsende rapport.

OZ2NU.

WAE-testen 1962.
Vi kan i dette nr. bringe resultaterne fra sidste 

års WAE-test, hvor OZ-placeringerne blev føl
gende:

144 QTCs

CW
P. qso’s mult.

OZ9FH 7095 165 43
OZ4FF 5742 60 33
OZ3SN 1445 85 17
OZ5MJ 950 50 19
OZ4RT 640 40 16
OZ3LI 230 23 10
OZ4PM 54 9 6
OZ4SJ 24 6

Fone
4

OZ4RT 176 16 11

S. A. C. Contesten 1963
Vi erindrer om, at årets Scandinavian Activity 

Contest afholdes for CW-afdelingens vedkommende 
lørdag og søndag d. 14. og 15. sept. og for fone-afde- 
lingens vedkommende den efterfølgende week-end 
d. 21. og 22. sept. 1963.

Vi opfordrer alle til at tage del i denne contest.

Ligo dos Amedores de Radio de Angola
udsteder D. A. P.-diplomet til stationer, der har 
haft bekræftet forbindelse med i det mindste 30 
portugisiske stationer i Afrika siden d. 1. jan. 1957 
og iøvrigt efter følgende regler:

1. QSL-kort må vise forbindelse med
CT3 2 QSO’s 
CR4 3 QSO’s 
CR5 1 QSO 
CR6 12 QSO’s 
CR7 12 QSO’s

2. Minimum-rapport på 337 kræves. Alle tilladte 
bånd og sendetyper må benyttes. Forbindelser med 
samme station på flere bånd tæller ikke, hvilket 
heller ikke er tilfældet med forbindelser med skibe 
eller flyvemaskiner.

3. Ansøgninger gennem Traffic Department led
saget af QSL’s og 10 IRC’s samt en erklæring om, 
at licensbetingelserne har været overholdt.

Racine Megacykle Club
udsteder „Worked 99 Wisconsin’s Award“ til statio
ner, som er istand til at bevise forbindelser med 
99 Wisconsin stationer efter 1. jan. 1957, deriblandt 
tre forbindelser med Racine County.

5 IRC’s er afgiften, og QSL sendes til Tr. Dept.s 
kontrol.

Kinesiske stationer.
På 20 m er der hørt QSO mellem stationer i øst

blokken og følgende 3 kinesiske stationer:
BY1CK - BY1PK og BY9SX.

Pirat-stationer.
Følgende stationer formodes at være pirat-sta

tioner:
VO2AC, der ønsker QSL via KØBPO. EAØFL, 

der tilsyneladende sender fra selve Spanien, og 
PM1XX.

Tal-prefixer.
Tal-prefixernes antal er som bekendt stærkt sti

gende og kan i visse tilfælde virke forvirrende, her 
tænker vi specielt på San Marino, hvor der for 
tiden både benyttes det gamle Ml— såvel som det 
nye 9Al-prefix.

For at give læserne en idé om, hvad der kan for
ventes af prefixer, der har et tal som første ciffer, 
gengives nedenfor en liste, der dog bringes med 
al mulig forbehold.

I alle tilfælde tror jeg ikke, at der i danske ama
tørkredse er nogensomhelst interesse for, at P&T 
skulle se sig nødsaget til at udstede kaldesignaler 
med 5P eller 5Q til danske amatører.
3A Monaco 5V Togo Rep.
3B—3F Canada 5W Samoa
3G Chile 5X Uganda
3H—3U China 6A—6B Ægypten
3V Tunesia 6C Syria
3W Vietnam 6D—6J Mexico
3X Rep. of Guinea 6K—6N Korean Rep.
3Y Norway 60 Somalia
3Z Poland 6P—6S Pakistan
4A—4C Mexico 6T—6U Sudan
4D—41 Philippines 6V—6W Senegal Rep.
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4J—4L USSR 7A—71 Indonesia
4M Venezuela 7J—7N Japan
4N—40 Yogoslavia 7S Sweden
4P—4S Ceylon 7X Algeria
4T Peru 7Z, Saudi Arabia
4U United Nations 8A—81 Indonesia
4V Haiti 8J—8N Japan
4W Yemen 8S Sweden
4X—4Z Israel 8T—8Y India
5A Libya 8Z Saudi Arabia
5B Cyprus 9A San Marino
5C—5G Marocco 9B—9D Iran
5H—51 Tanganyika 9E—9F Etiopia
5J—5K. Colombia 9G Ghana
5L—5M Liberia 9K Kuwait
5P—5Q Denmark 9L Sierre Leone
5R—5S Malagasy Rep. 9M Malaya
5T Mauretania 90—9T Congo Rep.
5U Niger Rep.
Iran.

G5RV var fornylig i Iran, hvad sikkert også OZ- 
amatører har bemærket gennem QSO’s med ham 
fra EP2.

Han havde lejlighed til at se udviklingen inden
for amatørradio, hvor der nu er udstedt 23 licenser 
plus ni forestående.

Denne forståelse fra myndighedernes side skyldes 
ikke mindst en meget energisk indsats af EP2AR, 
formanden for den nyligt oprettede Radio Club of 
Iran. Øverst på listen over de licenserede står 
EP^MP, Hans kongelige højhed Prins Mahmud 
Reza Pahlavi, men iøvrigt omfatter listen nationa
liteter fra 7 oversøiske lande.

G5RV vil vende tilbage til Iran i løbet af nogle 
måneder og håber da at få tildelt kaldesignalet 
EP2RV.

Nyt hovedkvarter.
Vi undlader ikke at informere vore medlemmer 

om, at The American Radio Relay League (ARRL) 
og dermed også International Amateur Radio Union 
har fået nyt hovedkvarter, idet ARRL har afslut
tet sit nybyggeri.

Den fremtidige adresse til ARRL er herefter: 
ARRL,
225 Main Street,
Newington 11,
Connecticut. USA.

Uautoriserede stns på 40 m.
I sin sidste rapport meddeler International Fre- 

quency Registration Board, at følgende stationer 
er rapporteret arbejdende i det exclusive amatør
bånd:

Radiofoni7035 kc/s Peking
7050 „ Cairo
7060 „ Peking
7060 „ Moscow
7073 „ Cairo
7080 „ Peking
7088 „ Madrid
7090 „ Tirane
7092 „ Iran
7093 „ Teheran
7100 „ Peking

Saudi Arabia.
Angus, ex 5N2AMS, vil være aktiv, når dette læ

ses, fra sin hjemme-QTH i Saudi Arabia, som 
HZ1AMS. Han er nu også licenseret som MP4BEF 
(Bahrain), MP4MAP (Muscat), MP4QBP (Qatar) Og 
MP4TAX (Trucial States).

Prince Edwards Island.
De, der savner dette sjældne distrikt for deres 

WAVE-diplom, kan lytte efter W9NLJ/VE1 mellem 
d. 24. og 30. sept. Aktiviteten vil mest ligge på CW 
på frekvenserne 3542—7042 og 14,042 kc/s, men SSB 
vil også blive anvendt. De, der ønsker skeds, QSL 
eller andre informationer, må skrive til W9NLJ, 
T. E. Pedersen, 5138 Pepin Place, Madison 5. Wis- 
consin. USA.

EDR’s nyhedstjeneste.
Vi erindrer om, at EDR’s nyhedstjeneste fortsat 

kommer på frekvensen 3600 kc/s hver søndag mor
gen kl. 9,00 DNT på CW over stationen OZ2NU. Af 
hensyn til EDR’s generalforsamling flyttes udsen
delsen søndag d. 22. sept. til mandag d. 23. sept. 
kl. 23,00 DNT.

Rapporter udbedes gerne — på frekvensen — 
efter hver udsendelse.

Månedens største DX begivenhed har nok været 
aktiviteten fra Tibet, hvor Gus var i luften under 
callet AC5A/4. Men når dette er sagt, kan man 
måske med nogen ret spekulere over, hvorledes det 
er lykkedes for Gus at få sendetilladelse i en kine
sisk provins, thi det er jo efterhånden mange år 
siden, kineserne besatte landet. Men lad det 
blive Gus’ problem at undgå de kinesiske grænse
patruljer. Det forlyder forøvrigt, at han vil komme 
i gang fra nogle af de nordindiske provinser, der 
har større eller mindre selvstyre. De er endnu ikke 
optaget på DXCC listen, men der nævnes prefixer 
som AC6 og AC7. Vi får se, hvad det bliver til.

VS9MB, der er den eneste faste station på Mal
diverne, er ofte i gang ved 16—17 z tiden, han kører 
mest CW i den lave ende af CW båndet men kan 
også af og til høres på SSB.

VS9AAA, der er en af de mest aktive stationer i 
Aden-området, er i gang næsten hver dag sent på 
eftermiddagen, han kører omkring 14,1 Mc og be
nytter CW og SSB.

VR2DK fra Fijiøerne er hørt et par gange om 
morgenen ved 8—10 z tiden med et ganske godt 
signal på 14005 kc.

ZD7BW og 7SE er nu kommet i gang fra St. 
Helena og høres med et godt signal på 14 Mc SSB 
omkring 17 z. QSL sendes via RSGB til G3PEU.

5T5AD er xtal styret på 14213 med SSB, kvalite
ten er ret ringe, han er fortrinsvis aktiv i week
ends omkring 17 z.

6W8AC fra Dakar er i gang med AM omkring 
19 z, men han kan også modtage SSB.

VK9LA, Cocos Keeling Isl., er stadig meget aktiv 
på 14 Mc med CW og SSB. Bedste tidspunkt for 
QSO med Europa er omkring 15 z.

Fra Afghanistan er YA1AN aktiv med SSB om
kring 1540 z. QSL sendes via DL3AR.

Turishiam Isl. har været besøgt af JA1HQG1- 
1BRK, der har kørt 14 Mc med CW og SSB. Intet 
vides om varigheden, eller om øen kan godkendes 
som selvstændigt land til DXCC. Calls ------------------------ /JB8.

Fra Trucial Oman er MP4TAV for tiden aktiv 
med SSB på 14 Mc.

4S7IW, der er den eneste SSB station på Cey
lon, er på jagt efter europæiske stationer ved 16 z 
tiden, han kører med en KWM 2 og venter at have 
en HY-gain beam inden længe.

303



San Marino benytter begge prefixer M1 og 9A1. 
Christmas Isl. er nu næsten permanent aktiv med 

SSB under callet VK9DR, stationen betjenes af 
medlemmer af Christmas Island Radio Club.

W4KKA, der flyver med den amerikanske vejr
tjeneste i Det indiske Ocean, kommer jævnligt i 
gang fra forskellige lande i området, bl. a. er han 
hørt fra Maldiverne.

B&ndrapporterne 

3.5 Mc CW:
OZ5BU: HA6NI og andre EU.

3.6 Mc AM:
OZ5BXJ: I1MME - GI3 - GM3 - GW5 og øvrige Eu.

7 Mc CW:
OZ4DX: KV4CI - WA2KSD.

7 Mc AM:
OZ4DX: Europa.

14 Mc CW:
OZ4DX. OH5TK/0 - OH5VD/0 - VE8RN - 

GC3LFJ Jersey - UH8 - UI8 m. m,
OZ5S: AC5A 16 - AC5A/4 16 - EP2RC 19 - HC1DC 

22 - HK4DP 23 - HL9TD 16 - JA1HQG/JB8 16 - 
JT1KAA 15 - OH5DV/0 11 - TI2PZ 23 - VE8DX 11
- YV5AXA 22 - ZD60L 15 - ZE3JO 16 - VS1LP 16
- W7UKH Idaho 16 - 5X5IU 18 - ZS6IW 15 - 6W8AC 
11 - 9M2UF 16 plus W.

14 Mc AM:
OZ4DX: Europa - OX3XU - Wil og 2-4X4HW.

14 Mc SSB:
OZ1DX: ZS6BCT—60Y—6QK—6HY—6BBB—5JY - 

UL7JA - PX1GA - VS1LQ - ZD7BW - VS9AAA - 
VE3BGU/VE8 - OX3JV - GD3ENK - ET3FW - 
4S7IW - 9G1DY.

OZ5KG: AC5A/4 - VK9LA 15 - ZD7BW 17 - 
5T5AD 17 - AC5A 15 - JA1BRK/JB8 14 - TU2AU 22
- KB6CP 09 - YA1AN 16.

OZ5S: KL7AQU 10 - OX3JV 11 - OX3KW 11 - 
PZ1AX—1CE 23/11 - VS1LP 15 - VS9AAA 17 - 
VE3BFC/VE8 16 - YV5BFD 23 - ZS5HY 17 - 5A5TW 
17 - 601WF 13.

OZ9QM: AC5A - AC5A/4 - KB6CP - VS1LP - 
ZD7SE - UA1CC/UJ8 - YS1SRD - WA2YUU/TA1AS.

Det var alt for denne gang. 73 og god DX og på 
genhør i næste måned.

OZ7BQlJoe,
H. J. K. Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

EDR’s skandinaviske VHF-dag
fik stor tilslutning i år, omend den svenske del
tagelse forekom noget mindre end sædvanligt i 
denne test. Forholdene var fine, og signalstyrkerne 
var meget store for de stationers vedkommende, 
der var draget i felten. Men til trøst for dem, der 
fra hjemme-QTH fandt det vanskeligt at gøre sig 
gældende, kan det oplyses, at de, der fra høje bak
ketoppe, vandtårne m. m. havde optisk sigt i miles 
omkreds, også havde deres genvordigheder i form 
af støj af forskellig art, der var så generende, at

i hvert fald enkelte stationer måtte lukke midler
tidigt lørdag aften, da støjen var værst. Underteg
nede måtte totalt opgive at bruge den høje Field- 
Day antenne og i hast og mørke rigge en midler
tidig beam op. OZ2AF havde mere alvorlig trouble 
og måtte desværre lukke stationen helt. — Men 
hvad der var værre var, at vejret også denne gang 
vise sig fra en meget uvenlig side. Det begyndte 
ellers smukt om lørdagen, men om søndagen reg
nede det i den helt store EDR-tradition og tvang 
ikke så få til at opgive før tiden. Det ser ud til, at 
det simpelthen er umuligt at få godt vejr til denne 
test, og vi må nok gøre alvor af at slå den sammen 
med Region I testen den første week-end i sep
tember, hvor chancerne for stabilt vejr skulle være 
i hvert fald en smule bedre.

Husk, at fristen for indsendelse af logs udløber 
den 20. september. Det kan altså endnu nås! Sidste 
år manglede et større antal logs — sådan må det 
ikke gå i år. Selv om du måske ikke kan nå at gøre 
din log færdig nu, så send den alligevel ind, som 
den er, og den vil så kunne accepteres som checklog. 
Husk, at den skal sendes til OZ5MK, Møllekrogen 
11, Lyngby, og være poststemplet senest 20. sept.

QRA Locator.
Region I konferencen i Malmø i juni har ved

taget en mindre forbedring af 'QRA Locator syste
met, gående ud på, at det midterste bogstavkvadrat 
fremtidig skal betegnes med bogstavet J. Alle QRA 
Locator koder skal altså herefter bestå af 5 tegn, 
f. eks. GP 12 D.

Testkalender.
En 70 cm contest den 27. oktober, arrangeret af 

R. S. G. B., er alt, hvad jeg denne gang har kunnet 
finde af stof. løvrigt slås der i august-nummeret 
af RSGB Bulletin til lyd for, at lørdag kl. 19,00 er 
det faste ugentlige mødetidspunkt for 70 cm akti
vitet.

2-meter convertere og kommercielt fremstillede 
modtagere.

Krystalstyrede convertere har i de senere år næ
sten fortrængt de selvsvingede, og sideløbende her
med har fabriksfremstillede modtagere til HF- 
amatørbåndene vundet ikke ringe udbredelse her i 
landet. En enkelt af disse er forsynet med et spe
cielt mellemfrekvensbånd til 2-meter convertere, 
der er fulde 2 Mc/s bredt. Men intet af de egent
lige amatørbånd dækker som bekendt 2 Mc/s. 10- 
meter båndet går kun til 29,7 Mc/s og mangler så
ledes 300 kc/s, hvilket ganske vist ikke er mere, 
end man formentlig kan „strække" ved at mindske 
parallelkapaciteterne og forøge selvinduktionerne. 
Men om man kan nænne at lave om på fabrikan
tens kalibrering er så et andet spørgsmål. Vi havde 
det ærlig talt lettere i gamle dage, da vi alle brugte 
selvsvingende convertere; den gang indskrænkede 
problemet sig til at finde en frekvens — bare en 
enkelt frekvens — på hovedmodtageren, hvor der 
ikke var forstyrrende signaler (!). Nu har W2DVG 
i 'QST for juni foreslået at løse problemet på den 
måde, at man bygger sin krystalstyrede converter 
sammen med en variabel mellemfrekvensforstær
ker med tilhørende blandingstrin, hvis udgangsfre
kvens, der således ligger fast, tilføres hovedmod
tagerens 80-m'eter bånd. Løsningen er fiks, men den 
indebærer desværre flere ulemper: Den ekstra 
transponering øger risikoen for fløjt, og frekvens
stabiliteten afhænger nu af 3 oscillatorer mod før
2. Endvidere kan grundmodtagerens skala ikke

304



længere benyttes, idet der skal tilvejebringes en 
særlig skala for converterens afstemmelige oscil
lator. Ikke desto mindre har artiklens forfatter fun
det metoden tilfredsstillende, og den synes at frem
byde en acceptabel løsning på problemet.

Alternative løsninger er: 1) „VFX“-metoden, hvor 
man blander en krystalfrekvens med en VFO. Her 
kan det blive vanskeligt at undgå fløjt, med min
dre man bruger en ret høj VFO-frekvens — så 
høj, at oversvingninger fra det 2 Mc/s brede om
råde ikke kan nå ind i 2-meter båndet. På den 
anden side er der mulighed for at lave en klasse A 
oscillator, der jo ikke har oversvingninger, og for
stærke dens signal i en ren klasse A forstærker.

2) VFO på en lavere frekvens, som1 så multipli
ceres på samme måde som i en VFO-styret sender. 
Dette har været praktiseret med udmærket resul
tat, sidst af OZ2ME (se OZ for juli 1963) og repræ
senterer måske det bedste og fikseste kompromis.

3) En converter med selvsvingende oscillator! 
Dette er virkelig alvorlig ment fra min side, men 
jeg må samtidig understrege, at jeg i denne for
bindelse tænker på en selvsvingende oscillator af 
en ganske anderledes robust konstruktion end den, 
vi vist nok er vant til at se. Opgaven skulle ikke 
være uløselig: når det kan lade sig gøre at lave 
VHF- og UHF-målesendere med tilfredsstillende 
nøjagtighed, må vi amatører også kunne bygge en 
brugelig converter med selvsvingende oscillator. Vi 
må bare vænne os til tanken om den meget store 
mekaniske stabilitet, der kræves af selve chassiset 
og afstemningsorganerne, og vi kommer måske også 
til at acceptere, at omkostningerne og navnlig be
sværet bliver større end for en krystalstyret con
verter. — Et afstemningssystem til en sådan con
verter er beskrevet af OZ2BB i OZ for februar 1958. 
Oscillatorens afstemningskreds har form som en 
hårnål, oven over (og parallelt med) hvilken der 
er monteret en 6 mm aksel. På akslen er anbragt et 
hjul, på hvis omkreds der er loddet et kobberstykke 
af form som en lang spids ligebenet trekant. Meget 
enkelt og effektivt, men det kræver en betydelig 
mekanisk stabilitet.

Flere amatører har i tidens løb konstrueret denne 
form for afstemning og opnået udmærkede resul
tater med den. Fornylig har OZ7ZN bygget sig en 
converter efter dette princip og opnået en fortrin
lig frekvensstabilitet, skønt han anvender conver- 
teren i sin vogn. Men der er også anvendt tyk 
messingplade. Desuden er samtlige rør i converte- 
ren nuvistorer, og det er i høj grad muligt, at den 
gode stabilitet delvis skyldes anvendelsen af denne 
meget kompakte og derfor mekanisk stabile rør- 
type. — Måske kan vi senere komme tilbage til 
dette spørgsmål her i OZ.

Mogens Kunst, OZ5MK.

2-meter klubbens contest den 6. og 7. juli 1963.
Da undertegnede ikke selv deltog i testen, og da 

der ikke har været påført loggene bemærkninger 
om testen i al almindelighed, kan jeg desværre 
ikke fortælle ret meget om testen som sådan. Af de 
indsendte logs fremgår det, at det har været beskå
ret nogle stationer at få nogle gode forbindelser, 
såsom OK - SP - DJ - DM - DL. Testen må vel 
betegnes som god og forholdene som tålelige. Utå
leligt var det derimod for testkomiteen at sidde og 
arbejde med loggene og dermed konstatere, hvor 
mange der havde undladt at indsende checklogs. 
For at sige det rent ud så synes jeg, det er sjusket 
og ansvarsløst ikke at indsende logs. Det er en hån 
overfor arrangøren, og for den station, der er så 
uheldig at få kontakt med en sådan station. Disse

stationer har hermed den tvivlsomme fornøjelse at 
se deres call i slutningen af resultatlisten. Da der 
er en del svenske imellem, har jeg tilsendt SM7BE 
kopi af dette referat. Forhåbentlig er han i stand 
til at påvirke SM’erne, så de enten husker at ind
sende log eller undlader at tage test-QSO.

Jeg har modtaget 65 testlogs samt 7 checklogs og 
savner altså ialt 13 checklogs. Følgende prefixer 
var involveret i testen. OZ - SM - OH - LA - DJ 
- DM - DL - SP - OK - UR2. QRA-locatoren havde 
voldt lidt vanskeligheder m. h. t. kilometerantal. 
Men det er blot et system, der skal indarbejdes, 
så skal det nok komme til at virke fint. Nogle af 
loggene var ført fint, de fleste under middel. Kun 
4 var forsynede med kommentarer til testregler og 
pointsgivning, men dette tager 2-meter klubben og 
dens bestyrelse kun som et tillidsvotum, og vi vil 
handle derefter.

Jeg skal så gå over til at bringe resultatlisten.
Call Points Call Points
SM7BZX 303 OH3TH 47
OZ4D 232 OZ2KT 45
SM7AED 210 OZ9JF 42
OZ7LX 180 OZ6EI 39
OZ8EDR 170 OZ4HK 39
SM7BE 170 OZ3CR 38
OZ9OR 165 OZ1NT 36
SM7BAE 164 OZ4HX 35
OZ9FR 149 OZ8FR 34
OZ5AB 145 OZ5EDR 31
OZ6AF 137 OZ3GW 30
OZ5HW 128 OZ3DX 30
OZ5HF 114 OZ7DX 29
OZ5BK 113 OZ2FN 29
OZ1HD 112 OH1SM 29
SM6PU 111 OZ9JP 27
SM7CYZ 108 OZ7R 24
OZ9AC 102 OZ4RA 23
OZ5MK 92 OZ3SB 22
OZ2ME 90 OZ8SF 21
OZ5PD 86 OH3SE 21
OZ2EDR 84 SM6BCD 20
SM6CTP 82 OZ9HN 13
OZ8OS 70 OH3YN 10
SM6PE 63 OH5AA 9
SM6DVG 63 OZ9TS 9
OZ9SA 58 SM7ANB 8
OZ7G 57 LA5EF 6
OZ6RL 57 OZ4PW 2
OZ8JYL 56 OZ5CJ 2
OZ9BT 56 SM5UU 2
OH2GY 52 OZ5RG
OZ9HU 50
Checklogs var indsendt af følgende: OZ1EP -

1Z6ML - OZ7KV - OZ9NL - SM5JA - DL9PI.
Ja, det ville jo være dejligt, hvis jeg kunne

stoppe nu, men jeg mangler at meddele de udeblev
ne logs: OZ1GO - OZ3VO - OZ5ND - OZ5DE - 
OZ5VL - OZ8KO - SM5CNL - SM6CYZ - SM6CSY 
- SM6CSO - SM7DSC - OZ5XY.

73 de OZ4UB.

2-meter klubbens møde torsdag den 22. aug. 1963.
Alle kender vel det gode gamle ord: „Forord ska

ber ingen trætte". I disse fire ords ånd startede 
2-meter klubben sæsonen. Vi drøftede nemlig test
regler, og bagefter var vi såmænd meget gode ven
ner igen. Inden jeg kort skitserer, hvad vi blev 
enige om, vil jeg lige fortælle, at OZ9AC, Kaj Niel
sen, nu er 2-meter klubbens formand, han blev 
enstemmigt valgt. Vi havde også besøg, det var 
DJ5HG Klaus v. d. Heide og hans kusine Margret.
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Klaus taler udmærket dansk, og han har, såvidt 
jeg ved, været på besøg hos OZ5AB og OZ2AF. 
Nå, men det var det med testreglerne, det var jo 
en livlig debat, mange ting var under behandling. 
For at spare lidt på spaltepladsen er jeg nødt til 
at nøjes med at berette, hvad vi blev enige om, det 
er vel også det væsentligste. Følgende blev med 
stor majoritet vedtaget:

Bestyrelsen retter på klubbens vegne opfordring 
til EDR’s hovedbestyrelse om at flytte august
testen, så den falder sammen med IARU’s Region I 
VHF-contest, samtidig ønskes pointsgivningsregler- 
ne ændret, så de bliver identiske med 2-meter klub
bens regler. Fordelene ved disse to forslag er så 
iøjnefaldende, at yderligere kommentarer må anses 
for overflødige.

Junitesten, som i år blev kørt i juli, blev flyttet 
tilbage til sin gamle plads, nemlig i juni måned.

Der bliver kørt separate tester for 70 cm, således 
at en 2-meter test virkelig er en 2-meter test. Der 
bliver senere aftalt nærmere om afholdelse af 
70 cm test. Herom meddeles i OZ.

Regler for de tre tester, martstesten, junitesten 
og juletesten fastsættes af 2-meter klubbens besty
relse. Disse tre tester vil stadig være skandinaviske 
VHF-tester.

Perioderne for junitesten bliver som følger: Lør
dag kl. 21,00 til 01,00 og søndag kl. 08,00 til kl. 12,00. 
Altså kun to perioder, hver station må kontaktes 
een gang i hver periode. Med andre ord, hver sta
tion må kontaktes to gange under testen.

Pointsberegningen for junitesten blev aftalt såle
des: Eet point pr. kilometer, enklere kan det vel 
ikke være.

Nærmere om testregler vil komme i senere OZ. 
Det ville jo være ønskeligt, om man tog et rime
ligt hensyn til disse folk, som frivilligt påtager sig 
at bearbejde et så stort papirmateriale, som test
loggene jo er. Tænk på, at een eller to mand skal 
sidde og revidere hver eneste log. Det samme styk
ke arbejde, som der er 100 mand om, og så hører 
man så tit på båndet een sukke over det arbejde, 
det er at lave sin log. Det, ville være en stor hjælp 
for en test-komite, såfremt kilometerantallet var 
korrekt, points rigtigt udregnede, loggen ført pænt 
og ordentligt med letlæselige tal.

Mødet sluttede kl. ca. 23,00, deltagerantallet 
var 24. OZ4UB.

2-meter klubbens møde næste gang
er torsdag den 26. september kl. 20,00 præcis. Jeg 
skal meddele medlemmerne, at indgang skal foregå 
af havedøren, ca. 5 meter til højre for den sæd
vanlige dør. Det er af hensyn til Københavnsafde
lingen, der i deres tekniske afdeling har opsat en 
rugemaskine, som i vinter skal lave nye 2-meter 
amatører, så dette hensyn skylder vi dem. Men er 
vi nået velbevarede ind, så kan vi da sidde og 
glæde os over et forhåbentligt godt foredrag af 
OZ9AC. Kaj skal fortælle os lidt om den af ham 
sidst konstruerede 70-em converter. Nå, lad mig 
nøjes med at sige 70-em foredrag og demonstration. 
Ja, I har vel lagt mærke til, at der 1 2-meter klub
ben virkelig bliver gjort noget ved 70-cm. Så må 
vi jo håbe, at det kan stimulere nogle flere til at 
gå i gang på 70.

Men ellers har bestyrelsen flere gode ting i bag
hånden, så mød kun op så mange I kan, jo flere, 
der kommer til møderne, des stærkere er klubben, 
og des lettere er det at skaffe foredragsholdere.

Hermed en god VHF sæson og vel mødt.
Vy 73 de OZ4UB.

FRA AFDELINGERNE

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

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

Formand: OIZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.

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

Siden sidst:
Ja, siden sidst har vi vel allesammen haft som

merferie, og på nær ganske enkelte har lokalerne 
ikke været besøgt. Disse ganske enkelte er 4AO og 
Mogens, som naturligvis ikke kunne tænke sig at 
lade det hele passe sig selv i så lang tid. Disse to 
har meget flittigt foretaget en gennemgribende ho
vedrengøring, således at der er fint til den nye 
sæson.

Allerede den 29. juli var det første klubmøde, og 
på trods af det gode vejr var atter mange medlem
mer mødt op til en hyggelig sludder. Det samme 
gentog sig den 5., 12. og 19. august. „2-meteren“ var 
i fuld sving hele aftenen hver gang.

Mandag den 26. august blev vort første foredrag 
holdt i denne sæson. OZ2CL talte meget interessant 
om detektering og om produkt-detektor. Der var 
mange mødt op til dette interessante emne, og alle 
var enige om, at de havde lært meget.

Programmet:
Mandag den 16. september:

OZ4FO og OZ7LX holder et foredrag om fre
kvensafskæring i LF-området i forstærkere.

(Fortsættes næste side).

Prøver for radioamatører.
Til underretning meddeles, at der vil blive af

holdt prøver for radioamatører i november måned 
d. å.

Sidste frist for tilmelding til disse prøver er den
25. oktober d. å. for ansøgere øst for Storebælt og 
den 20. oktober d. å. for ansøgere fra den øvrige 
del af landet.

Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet „An
søgning om sendetilladelse" i udfyldt og underskre
vet stand; ansøgere, der har været indstillet til en 
tidligere prøve, må indsende fornyet anmodning på 
et brevkort.

Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævnte 
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.

Radioamatører i Grønland.
Ministeriet for Grønland skal herved meddele 

følgende tilgang til listen over radioamatører i 
Grønland.

OX3SV Søren V. Larsen, Godhavn. Ex OZ4SL.

løvr igt  mødes  v i  ved  EDRs 
genera l forsaml ing
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Mandag den 23. september:
Klubaften. Husk at vi stadig er meget interesse

rede i at se nye konstruktioner og at hjælpe med 
problemer. Tag grejet med og lad os se det. 
Mandag den 30. september:

Foredrag med film om fremstilling af MOTO- 
ROLA-transistorer.
Mandag den 7. oktober:

Klubaften.
Mandag den 14. oktober:

GENERALFORSAMLING!
Mandag den 21. oktober:

Klubaften.
På nuværende tidspunkt er der febrilsk travlhed 

med forberedelserne til generalforsamlingen den 
22. september, og vi minder om1, at der er klub
aften i afdelingens lokaler lørdag aften, og vi hen
stiller til vore afdelingsmedlemmer om at møde op 
og være med til at vore provinsgæster får en hyg
gelig aften i gode venners lag.

General forsaml ing
Ifølge vedtægterne indkalder Københavns 

afdelingen hermed til ordinær generalfor
samling mandag den 14. oktober 1963 kl. 20,00 
i afdelingens lokaler.

Forslagsændring:
Til den københavnske afdelings generalforsamling 

den 14. oktober 1963 er der fra bestyrelsens side 
rettet ønske om, at følgende rettelse foretages i 
vedtægterne:

Paragraf 5: Ordinær generalforsamling afholdes
een gang årligt i maj måned.   —. Forslag til
vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde 
inden den 25. marts.

Formålet med denne rettelse er den, at en evt. 
tiltrædelse af ny bestyrelse skal overtage arbejdet 
midt i sæsonen. Det vil altid være bedst for en ny 
bestyrelse selv at tilrettelægge arbejde og program 
ved en sæsons begyndelse. Endvidere kan det tæn
kes, at et emne ønskes behandlet på HB general
forsamlingen. Som det er nu, går der næsten eet 
år, før dette kan ske, medens rettelsen vil medføre, 
at der kun går l!z år, og dette sommerhalvåret.

Bestyrelsen.
Vy 73 de OZ9KG, Rabe.

Rævejagter!
Når disse linier skrives, er rævej ægerne vendt 

tilbage fra ferien og atter i fuld aktivitet. Dette 
gælder vore onsdagsjagter, der — hvis nogen skulle 
være i tvivl — køres på atlasblad A 3028 Ballerup, 
med to sendere og første udsendelse kl. 20,00. Alle 
transportmidler er tilladt — og så er det gratis at 
deltage. Hvis du har lyst at være med men af en 
eller anden grund ikke rigtig kan komme i gang, 
ring da til 9HS (70 61 31) el. undertegnede (91 27 52), 
dette gæder også, hvis du vil med på en jagt, før 
du selv starter. Angående sæsonens ordinære jag
ter, se OZ nr. 3 side 97.

Den 17. og 18. aug. afviklede vi „Den Store Sjæl
landske Rævejagt". Man camperede ved Tystrup- 
Bavelse sø og tilbragte en hyggelig week-end. Det 
samlede resultat viste, at vandrepokalen denne 
gang gik til 9HS med 7JT som observatør. løvrigt 
ser resultatlisten ud som sådan:

Vinder af natjagt: 9HS og 7JT.
Vinder af dagjagt: 5FR og Inge.
Samlet resultat:
Nr. 1 9HS og 7JT (samlet tid 236 min.)
Nr. 2 5FR og Inge (samlet tid 255 min.)

Nr. 3 Svend og Kurt (samlet tid 260 min.)
Nr. 4 P&T (samlet tid 261 min.)
Nr. 5 6AB og Louis (samlet tid 272 min.)
Nr. 6 5HF (samlet tid 329 min.)
Nr. 7 7HC og Verner (samlet tid 341 min.)
Eet hold gennemførte kun dagjagten, og eet hold 

gennemførte ingen af jagterne.
På grund af, at jagten faldt samtidig med 2 meter 

testen, drøftede man at flytte til en anden dato. Da 
der landet rundt afholdes mange store jagter om 
efteråret, fandt man det formålstjenligt at flytte til 
foråret. Det endelige resultat af drøftelserne vil 
fremkomme senere.

Vy 73 og på gensyn, OZ5FR.

AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastlngsvej 46,

Su. 2991.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,30, Strandlods

vej 17, S.
Programmet:

26. september: Møde,
3. oktober: Møde.
Fredag den 11. oktober holder vi en lille efterårs

fest med medbragt madkurv samt blødt brød til 
kaffen og husk tilmelding 8 dage i forvejen, Am. 
3812 v.

17. oktober: Møde.
Husk 19. september fælles kaffebord og tag YL 

og XYL med. Også her vil jeg gerne have tilmel
ding af hensyn til indkøb af kaffe og brød.

Vy 73 de OZ2XU.

STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT
( 1 X 4  ræve)

Søndag den 29. september 1963
Desværre har sætternissen været på spil med om

talen af denne rævejagt.
Se i OZ for august og ret venligst i 7. linie klok

keslættet til 12,15 (i stedet for 21,15) og sidste frist 
for indmeldelsen til 25. september (og ikke som an
givet 15. november).

Den mere skarpsindige læser har sikkert forstået 
underskriften, som skal være

Vy 73 og god jagt. Århus ræveudvalg.
Når vi finder sætternissen, får han en ordentlig 

omgang.

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

Tlf. 4 23 53.
Kasserer: OZ6CW, J. Cramer, Østergade 8,

Århus C.
Sekretær: OZ2WO, E. Hauptmann, Gyvelvej 16, 

Brabrand. Tlf. 6 08 15,
Programmet:

18. september. Begynderudvalget. 5JT fortæller 
om bitre erfaringer med BCI og TVI, og hvad d u 
kan gøre ved det.

25. september. VHF-udvalget. Modulation og de
tektorer på 2 m samt gennemgang af diverse dia
grammer og føring af log og testlog,

28. september. Afdelingsarrangement. Kl. 14,30 på 
gården „Malskærlund", der ligger ca. 2 km fra 
Ørting ud ad vejen mod Gylling, STOR AUKTION 
på godt og ondt. Se annonce andetsteds i O.Z. Uden
bys gæster er meget velkomne.
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29. september. Ræveudvalget. STORE ØSTJYSKE 
RÆVEJAGT. Se annoncen andetsteds i OZ dette 
nr. eller augustnummeret.

Siden sidst:
VHF-udvalget holdt møde den 21. august. 7JN 

fortalte om og demonstrerede brugelige og ubruge
lige komponenter på 2 m. Han havde desuden en 
VFO med, og der opstod en livlig diskussion om 
brugen af samme på 2 m.

Mødelokale: Alle møderne afholdes, hvis intet 
andet fremgår, på Ungdomsgården, Skovvangsvej, 
kl. 20,00.

Almindelige meddelelser:
Morsekursus. Et sådant er fortsat løbende hos 

4EV i Onsted pr. Odder. Tilmelding kan ske til 
4EV eller 5JT. Deltagelsen er gratis.

Teknisk kursus. Afdelingen forhandler i øjeblik
ket med FOF om oprettelse af et kursus i radio
teknik med direkte sigte på opnåelse af licens efter 
de gældende regler. Forhandlingerne er på det 
nærmeste afsluttet med positivt resultat. Inter
esserede bedes følge FOF’s annoncer i dagspressen, 
hvor kurset vil blive annonceret. Kursuspris: Al
mindeligt indmeldelsesgebyr til aftenskolen.

2WO. 

STOR AUKTION 
på godt og ondt.

Fra nedlagt radio-hobbyforretning i Århus skal 
alt væk for højeste bud.

Det foregår lørdag den 28. september 1963 kl. 14,30 
på gården „MALSKÆRLUND", der ligger ca. 2 km 
fra Ørting ud ad vejen mod Gylling (se skitsen).

Ryd bagagerummet, inden du kører hjemme fra, 
for der er også store og gode ting imellem.

Såfremt det skulle knibe for dig at finde frem til 
den rigtige „storkerede" (der står en stork på taget 
af den ene længe), så tag din rævemodtager med. 
Der vil blive udsendt „OZ7RÆV" på frekv. 1825 
kHz i 1 min. hvert 5. min. begyndende kl. 14,00. 
Dette også for at sikre, at din rævemodtager er OK 
til den store Østjydske rævejagt (4 ræve) søndag 
den 29. september 1963. Husk tilmelding senest den 
25. september 1963. Se OZ september 63. Kom og 
byd. — Der skal være plads til grisene, men du 
bestemmer priserne.

7 3
EDR's

Århusafd.

Gylling

ÅLBORG
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen.
Kasserer: OZ6SM, Søren Mogensen.
Sekretær: Bent Christiansen.
Kassereren OZ8NJ må nu forlade os her i Ålborg, 

da han har fået arbejde på Sjælland, i stedet til
træder OZ6SM Søren Mogensen.

Jeg vil gerne på afdelingens vegne sige dig man
ge tak, OZ8NJ, for det store arbejde, du har lagt 
i klubsenderen, og ikke mindst det arbejde du har 
udført i afdelingen, det er ikke lidt.

Hvis jeres vej falder gennem Ålborg, vil vi blive 
meget glade for et besøg.

Der er også en tak at rette til Erik og Henning 
for det hyggelige lokale, de har lavet til os.

Rævejagterne er i fuld gang, program kan fås 
hos bestyrelsen. Vy 73 Bent Christensen.

ÅBENRÅ
Så er sommerferien forbi for de forskellige med

lemmer, og vi kan tage fat med friske kræfter på 
en forhåbentlig interessant og lærerig sæson.

Vi starter sæsonen torsdag d. 12. sept. kl. 19,30 
prc. på Ungdomshjemmet som sædvanlig, med det 
samme stof, hvormed vi slap inden ferien, altså 
„Vejen til sendetilladelsen". De første aftener vil 
blive brugt til repetition af det gamle stof, så også 
evt. nye medlemmer kan følge kurset. Derefter 
fortsætter vi hver torsdag prc. kl. 19,30 indtil no
vember måned, hvor prøverne afholdes hos P & T. 
Til dette tidspunkt skulle vi gerne have alt stoffet 
grundigt gennemgået, så alle har fået forståelsen 
af, hvad det drejer sig om. Efter dette kursus 
havde vi påtænkt at starte et kombineret teoretisk 
og praktisk byggekursus for a l t ,  hvad der hedder 
modtagere, lige fra rævemodtagere, fjernstyring, 
alm. AM, FM, ESB og HiFi modtagere, både med 
rør og transistorer. Der burde altså være noget for 
alle kategorier af amatører, såvel „Old timers" som 
nybegyndere.

Alle 7 etaper i rævejagten er nu afsluttet, og nu 
mangler vi kun slutspurten, der består af to jagter 
med henholdsvis 1 ræv og 2 ræve. Efter denne dyst 
skal der selvfølgelig afholdes en fest som sædvan
lig. Nærmere herom i næste OZ.

Vy 73 OZ5WK. 

BORNHOLM
Formand: OZ4HF, Frans Hermansen, Birgersvej 

3, Åkirkeby.
Klubhus: Galløkken pr. Rønne.
Allerede nu me'des om hel „vinteragtig" travlhed 

rundt om hos hamsene. Siden sidst har klubhuset 
fået en ansigtsløftning for de rare penge, som kom 
ind ved vor kammeratskabsaften den 9. maj, og de 
nylicenserede medlemmer OZ4CF og OZ4OV er 
kommet godt i gang med CW på 3,5.

Vinterens arbejde begynder efter følgende plan: 
Onsdag den 18. september kl. 19,30:

Kammeratskabsaften i klubhuset.
Tirsdag den 1. oktober kl. 19,45:

Indtegning til teknisk kursus for begyndere på 
amtsbiblioteket i Rønne.

(Kursusgebyr kr. 5.—).
Onsdag den 2. oktober kl. 19,30:

Ordinær generalforsamling i klubhuset. Dagsor
den i henhold til vedtægterne.

Orientering om studiekreds for ældre medlem
mer.
Onsdag den 16. oktober kl. 19,30:

Kammeratskabsaften i klubhuset.
Auktion over medbragt materiel.
Vel mødt fra starten — altså 18. september kl.

19,30 i klubhuset. Vy 73 4HF.

Iøvrigt ses vi ved EDRs 
generalforsamling
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KOLDING
Efter en veloverstået sommerferie indleder vi 

sæsonen med et møde på Borgerkroen tirsdag den
19. sept. kl. 20. Der vil på mødet blive drøftet op
rettelse af morse- og teknisk .kursus for begyndere 
samt sæsonens øvrige program. Medlemmer fra 
nabobyerne er som sædvanlig velkomne til vore 
møder.

Afdelingens generalforsamling afholdes i oktober. 
Nærmere meddelelse vil tilgå afd. medlemmer.

Vy 73 de 3RQ.

HADERSLEV 
Program for september:

Tirsdag den 24. september kl. 19,30 på „Hotel Har
monien": Ordinær generalforsamling. Dagsorden
efter lovene. Under eventuelt diskussion om klub
lokale, klubstation, morsekursus, rævejagt m. m.

På gensyn.
Vy 73 de OZ5KY.

HOLBÆK
Mandag den 19. august havde vi vort første afde

lingsmøde efter sommerferien. 70U holdt et inter
essant foredrag om RTTY. Efter foredraget de
monstrerede 70U sit grej.

Næste møde bliver mandag den 23. september.
Vy best 73 OZ6VF.

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

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

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

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

naden 38.
OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromenaden 46, 

tlf. 2 47 01.

Siden sidst:
Torsdag den 22. august afholdtes den ordinære 

årlige generalforsamling, 32 medlemmer var mødt 
op ved denne lejlighed.

3FM valgtes til dirigent.
2BF aflagde beretning for året, der var gået, og 

takkede de, som havde sørget for, at klubbens 
arrangementer havde klappet, som de skulle i sæ
sonens løb, og især 5GM, under hvis ledelse ikke 
så få er blevet i stand til at bestå morseprøven. Til 
Maleren lød der også en tak, han ofrede jo ikke 
alene sin tid hver aften, der er et arrangement, 
men sørger også for at huset bliver holdt intakt.

Kassereren forelagde regnskabet, som eenstem
migt godkendtes af gf.

For at imødegå forøgede udgifter fremover, fore
slog bestyrelsen kontingentforhøjelse fra kr. 2,00 
pr. måned til kr. 2,50, hvilket blev vedtaget.

Formanden 2BF genvalgtes eenstemmigt, og lige
så med bestyrelsen, hvor 9NK og 9ER genvalgtes, 
5GM og 6JI genvalgtes som suppleanter, 3FM fort
satte som revisor med 2FK som suppleant.

8BK aflagde beretning fra ræveudvalget. Der var 
i sæsonens løb afviklet 21 dagjagter og 18 aften
jagter.

8BK ønskede ikke at fortsætte som medlem af 
ræveudvalget, i stedet valgtes 1GO, 5GM og 30R 
genvalgtes.

Under eventuelt drøftedes også den kommende

gf. i hovedforeningen, og man vedtog eenstemmig 
at anmode afdelingsrepræsentanten om ved EDR’s 
gf. i København den 22. september d. å. at præ
cisere afdelingens stilling til de 2 indsendte forslag 
til vedtægtsændringer, der lyder, som følger:

1) Vi tilslutter os 3FMs forslag om nedsættelse 
af hovedbestyrelsens antal fra 11 til 5 medlemmer.

2) Vi henstiller, at man forkaster de af 2KP frem
satte forslag, idet vi mener, at de nugældende af
stemningsregler er udmærkede og bør bibeholdes. 
Vi ønsker ikke, at medlemmer i andre kredse skal 
kunne øve indflydelse på eller afgøre, hvilke med
lemmer der indenfor de respektive opstillings
kredse skal vælges til medlem af EDRs hoved
bestyrelse.

Ligeledes ønsker vi fortsat, at EDRs formand 
vælges af generalforsamlingen.

3) Endelig ønsker vi, at vor repræsentant på ge
neralforsamlingen foreslår 6PA genvalgt som for
eningens formand, og at han henstiller til gf. at 
støtte dette forslag.

Det faste program
for vintersæsonen begyndende fra og med tirsdag 
den 1. oktober ser således ud:

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

Månedens arrangement, september:
Torsdag den 19. sept. kl. 20,15: Auktion.
Som det efterhånden er blevet en tradition, læg

ger vi også i år ud med en auktion som indledning 
til vintersæsonen, og selvfølgelig er gutterne fra 
naboafdelingerne, som altid, velkomne, vi venter 
at se jer.

Månedens arrangement, oktober:
Torsdag den 24. okt. kl. 20,15: 2-meter aften.
Vore medlemmer, som har arbejdet med 2-meter, 

opfordres denne aften til at medbringe deres grej, 
så de nye amatører kan få en fornemmelse af, 
hvordan de skal gribe sagen an.

Vy 73 9ER.

LOLLAND-FALSTER
I en 2 m QSO før sommerferien aftalte 8BO og 

2MI, at Næstved og Lolland-Falsterafdelingen sam
men skulle se Masnedøværket, forevist af 7NH, 
kemiingeniør Knudsen. På grund af en misforstå
else fremkom meddelelse til 2MI for sent til, at 
L.-F. afd. kunne få meddelelse om mødet med i 
OZ. Men via K.T.A.S., P.&T. og H.F. rundkastedes 
meddelelsen, så da Næstved vel ankom til værket 
med 20 stk., blev de modtaget af 20 stk. fra syd
havsøerne.

Vi fik en dejlig aften, ikke mindst på grund af 
7NH, der gnistrede med fornøjelige bemærkninger, 
alt imens han forklarede. (Demonstrationerne var 
naturtro, som da 2MI plus et par til blev dynget 
til af saltvand fra rensningsanlæget). Jo, der var 
fint humør — og traktement, øl og kaffebord. Efter 
kaffebordet demonstrerede 7NH „elektroner", kemi
ske opdagelser og mente at gøre nogle nye. Og vi 
må sandelig ikke glemme 7NH’s farvelysbilleder. 
Tak 7NH for en dejlig aften. Fra sydhavsøerne 
2MI.

Såfremt det lykkes os at skaffe lærerkræfter, vil 
der blive forsøgt oprettet et teknisk kursus under 
aftenskolen i Nykøbing F.

Og under forudsætning af et tilstrækkeligt antal
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elever starter vi et morsekursus i oktober måned 
i vores lokale i Nykøbing F. Prisen for dette kur
sus er 25 kr., der betales ved kursets begyndelse. 
For begge kursers vedkommende skal indmeldelse 
ske senest 1. okt. til 2MI, tlf. 85 31 44, eller 6KJ, 
tlf. 85 05 91.

I denne måned mødes vi tirsdag den 24. i Maribo 
på Ebsens Hotel kl. 20. 2 JF vil denne aften på en 
let tilgængelig måde fortælle og demonstrere for 
os, hvad ESB egentlig er.

Hvis du går og gemmer på nogle gode ideer, så 
lad os få fat i dem. Vi har brug for alt, du kan bare 
ringe til bestyrelsen, og her har du numrene: 2MI 
85 31 44, 8NL Maribo 590, 6KJ 85 05 91, B. Løkke 
89 48 35, 2JF Nakskov 948. Og har du noget grej, så 
tag det med når vi mødes, om du så lige er begyndt 
på det. Hvis det kniber dig at komme til møderne 
på grund af transportvanskeligheder, så ring til 
ovenstående numre, vi har medlemmer, der kom
mer fra næsten hele Lolland-Falster, med hvem 
du kan få kørelejlighed. B. Løkke.

NÆSTVED
Vi er nu i fuld sving igen i klubben hver tirsdag.
Tirsdag den 6. august startede vi op efter ferien.
Tirsdag den 13. august havde vi fornøjelsen at 

have DJ5HG på besøg.
Tirsdag den 20. august var vi på besøg hos 7NH 

på Masnedøværket, hvor vi efter aftale mødtes med 
amatørerne fra sydhavsøerne. Efter at have beset 
et par store strømforsyninger og indtaget en enkelt 
P35, samledes vi hos 7NH i laboratoriet, hvor 7NH 
på nydelig vis havde dækket op til det helt store 
kaffebord. Efter kaffen underholdt vores vært os 
med en „cocktail" bestående af farvelysbilleder 
mixet med rigeligt sydfynsk lune. Der var mødt 40 
deltagere, og vi var alle enige om, at det havde 
været den helt store amatøraften. 8NST vil i for
bindelse hermed overbringe vores varmeste tak til 
7NH for den gode behandling, der altid gives os 
på værket og til vores naboamatører fra Nykøbing 
Falster afd. vil vi sige tak for godt selskab i god 
am'atørånd.

Tirsdag den 27. august afholdt vi vores årlige 
generalforsamling. Formanden bød velkommen, 
6ME blev valgt til dirigent. Beretning, regnskab og 
protokol oplæstes og godkendtes. På valg var 7HZ 
og kassereren 1KZ. De ønskede ikke genvalg, og 
man indvalgte i stedet 6ME som kasserer og 9BT 
i stedet for 7HZ. Samtidig fik 9BT overdraget hver
vet som vært i klublokalet. Vi ønsker de to nye 
velkommen i bestyrelsen og siger tak for godt og 
trofast samarbejde til de to afgående medlemmer.

Bestyrelsen for Næstved afdeling ser herefter så
ledes ud:

OZ8BO: Formand.
OZ6ME: Kasserer.
OZ9BT: Vært i klubben.
OZ4PP: Sekretær.

Vy 73 OZ8BO,
NYBORG

Lokale: Møllervej 3.
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllervej 3.
Kasserer: Medl. nr. 8216 Vagn Poulsen, Tværvej 

2, 2., tlf. Nyborg 1176.
Sekretær: Medl. nr. 8535 Per Mosegård, pr. Auns- 

lev, tlf. Skalkendrup 100.
Torsdag den 15. august startede vi igen efter 

sommerferien med den årlige generalforsamling.
Dagsorden:
Punkt 1. Valg af dirigent.
Punkt 2. Formanden aflægger beretning.

Punkt 3. Kassereren aflægger beretning om regn
skabet.

Punkt 4. Indkomne forslag til nye love.
Punkt 5. Valg af formand.
Punkt 6. Valg af kasserer.
Punkt 7. Valg af sekretær.
Punkt 8. Eventuelt.
Formanden, 4WR John Hansen, bød velkommen 

til de 12 medlemmer, som var mødt, og man gik 
over til valg af dirigent. 5KE Kurt Eriksen blev 
valgt.

Punkt 2. Formanden aflagde beretning om året, 
der var gået. Han nævnte, at det var det 5. år, vi 
har haft lokale på Møllervej 3. Endvidere var han 
inde på, at vi havde fået en klubstation. Den havde 
kostet en del penge at få gjort klar, men klubben 
så sig ikke i stand til at tære så meget på kassen, 
så den kom til en anden afdeling. Der er 25 med
lemmer i klubben.

Punkt 3. Kassereren, 6OP Erik Hansen, fremlagde 
regnskabet. Der har været temmelig store udgifter 
til transport af klubstationen, endvidere rep. af git- 
terdykmeter.

Regnskabet blev godkendt på generalforsamlin
gen.

Punkt 4. Eventuelt.
Under punkt 4 blev der lavet nogle nye love for 

Nyborg-afdelingen. De nye love blev læst op på 
generalforsamlingen og blev godkendt.

Punkt 5.. Valg af formand. Formanden, John Han
sen, blev opfordret til at fortsætte som formand. 
Han takkede for genvalget.

Punkt 6. Valg af kasserer. Erik Hansen, 60P, 
blev opfordret til at fortsætte. 60P sagde, at han 
mente, at der skulle andre kræfter til. Generalfor
samlingen valgte så medl. nr. 8216 Vagn Poulsen 
som deres nye kasserer.

Punkt 7. Valg af sekretær. Som ny sekretær efter 
2RT Robert Thomsen blev Per Mosegård foreslået 
og valgt af generalforsamlingen. Som suppleant 
blev 5KE Kurt Eriksen valgt. Leon Johannesen 
blev valgt til at varetage alt, hvad der hedder ræ
vejagt indenfor afdelingen.

Punkt 8. Eventuelt.
Formanden John Hansen, 4WR, kom med den 

gode nyhed, at hvis afdelingen ville købe en 1" 
spole til båndoptager, så kunne man få afspillet et 
morsekursus inde fra EDR. Det blev godkendt af 
generalforsamlingen, og Leon Johannesen stillede 
straks sin båndoptager til rådighed.

Endvidere kunne der måske blive tale om en 
aftenskole i Nyborg, hvor der bliver gået frem 
efter Vejen til sendetilladelsen. Blot skulle vi selv 
skaffe os en lærer.

Torsdag den 22. aug. var der bestyrelsesmøde 
samt klubaften.

Formanden kom med den glædelige besked, at 
morsebåndet var kommet, og at det var lykkedes 
at skaffe en lærer til aftenskolen. Som lærer har 
vi fået ingeniør Kaj Andersen, OZ7KV, fra Odense. 
Det er et meget fint tilbud, vi får her, og vi vil 
gerne sige 7KV mange tak for, at han vil komme 
herned og øse af sin viden. Vi vil også sige tak til 
Nyborg aftenskole, fordi de ville have sådan et 
kursus. Hvornår det begynder, kan I jo se i planen 
for aftenskolen i Nyborg. Det bliver en onsdag, at 
der bliver aftenskole. Kursus koster 5 kr. pr. mand, 
som betales ved indmeldelsen. Det er en meget fin 
chance, du her får, og du må melde dig til, så vi 
kan blive så mange som muligt, da der er et mini
mum for antal elever.
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Programmet for august-september.
Klubaften hver torsdag kl 19,30—20,30. Morsekur

sus (bånd). Derefter klubaften. Der medbringes ho
vedtelefon med bananstik. Til aftenskolen skal der 
bruges den nye „Vejen til sendetilladelsen". Den 
kan du bestille her i afdelingen.

Torsdag den 19. september kl. 19,30: Morsetræning 
samt bankospil. Hver medbringer en pakke til en 
værdi af mindst 2 kr., helst mere.

Til sidst velkommen til vinterens kursus og ar
rangementer.

Vy 73 medl. nr. 8535 Per Mosegård Andersen. 

ODENSE
Formand: Kaj V. Andersen, QZ7KV, Enebærvej 

76, Hjallese, tlf. 11 18 55.
Så skal vi i gang med sæsonen, og traditionen tro 

skal der også i år holdes teknik- og CW kursus. 
Det er lykkedes at få undervisningen lagt ind under 
AOF, hvilket giver mulighed for undervisning i 
større omfang. I år kan alle deltage, uanset om 
man er medlem af EDR eller ej, i det kursus, der 
danner grundlaget for opnåelse af amatørlicens af 
kategori C. Tilmeldingsgebyret er så lavt, at det 
næppe kan afskrække nogen, nemlig 10 kroner for 
både teknik og CW. OZ8NO vil foretage undervis
ningen. Tilmelding til ovennævnte kurser kan ske 
i lokalafdelingen på Rasmindegaarden, Solbærvej, 
Hjallese, mandag den 16. september kl. 19,00—20,00 
samt på første kursusaften. Undervisningen finder 
sted på Munkebjergskolen og første gang tirsdag 
den 24. september kl. 19,30—22,00.

Der har været stor interesse for et videregående 
kursus til A-prøven, og dette vil blive afholdt på 
samme tid og sted som ovennævnte, dog med første 
mødeaften tirsdag den 1. oktober. OZ7KV under
viser.

Fra Fyens Forum vil der i dagene 19.—22. sep- 
ember være stor aktivitet både på HF og VHF, 

idet Victory har arrangeret en større radioudstil
ling, hvor der også er en stand for radioamatører. 
Her vises amatørradio i moderne stil, og der vil 
blive mange spændende ting at se på.

Vi minder lige om, at den lokale generalforsam
ling vil blive afholdt på Rasmindegaarden torsdag 
den 26. september kl. 20,00.

Bygge- og sludreaftenerne om mandagen bliver 
stadig større succes, men vi vil gerne se endnu 
flere medlemmer møde frem. Hvor mon alle de 
gamle gutter er blevet af? Kom nu ud og kig, og 
lad os få en hyggelig sludder.

Til slut skal der lige mindes om den fornylig til
sendte giroblanket, en og anden kan jo have glemt 
den, HI!

Vel mødt i afdelingen!
Vy 73 de 2RH. 

SORØ
Lokale: Apotekervej (sidegade til Holbækvej).
Formand: OZ3VO, Hans Olsen, Tystrup pr. Fugle

bjerg, tlf. Kongskilde 155, bedst mellem 18—19.
Kasserer: OZ8WJ, Willy Jensen, H. P. Christen- 

sensvej 2, Frb., Sorø, tlf. Sorø 1326.
Så er sommeren ved at være forbi, og vi skal i 

gang igen. Vi har så småt begyndt, idet vi lørdag 
den 24. august holdt en lille sammenkomst med 
medbragt mad og diverse P35 m. m., og vi vil gerne 
benytte lejligheden til her at sige tak for en festlig 
aften til alle de deltagende.

Onsdag den 18. september kl. 20,00 starter vi vin
terens mødeaftener med et orienteringsmøde om 
vinterens program, og vi beder alle interesserede 
om at møde op, så vi kan se, hvor stor tilslutningen 
bliver, vi regner med at starte såvel morse- som 
teknisk kursus, hvis fornøden tilslutning opnås.

løvrigt er alle meget velkomne, hvis vejen falder 
forbi om onsdagen, ligesom klubstationen OZ8SOR 
vil være QRV på 2 meter, pse, sving beamen mod 
Sorø og lad os få en sludder.

Vel mødt.
Vy 73 de OZ6RC. 

RANDERS
Formand: OZ5CF, Palle Clausen, Rindsvej 11.
Kasserer og sekretær: OZ1FO, Freddy Olsen,

Nørrebrogade 159.
Onsdag den 14. august havde vi besøg af Fa. 

Semier & Matthiassen, der demonstrerede en del 
af deres store program af „Heathkit“-byggesæt. Der 
var mødt ca. 30 medlemmer op, og de fik en virke
lig interessant aften. Vi siger derfor herigennem 
tak til firmaet, fordi de ville tage herover.

Det er jo dejligt at se, at vi kan samle så mange 
medlemmer på en demonstrationsaften, men det 
ville også være rart, om der kom nogle flere på 
vore mødeaftener om onsdagen. Så tag dig nu sam
men, og lad os se dig på onsdag til en hyggelig 
sludder.

Vy 73 bestyrelsen. 

SILKEBORG
Lokale: I kælderen under „Lunden".
Formand: Poul Laursen, OZ9PF, Aarhusvej 56.
Kasserer: Arild Petersen, OZ1AG, Godthåbsvej 6.
Sekretær: Finn Hoffmann, OZ7YH, Borgergade 

75, tlf. 1108,

Siden sidst
er der kommet rigtig gang i rævejagterne igen med 
en fin tilslutning hver gang, nu da den lyse som
mertid er ved at være slut, får vi jo også lidt træ
ning i natjagt, inden vi finder ræven.

Her i september måned vil der blive startet tek
nisk kursus, morsekursus samt et transistorkursus 
ved 6ER. Angående tid og tilmelding, se opslag i 
klubben.

Filmsaften!
Fredag den 20. september kl. 20,00 holder vi films

aften. Der bliver vist to meget interessante farve
film, som Siemens A/S er så venlig at låne os, fil
mene varer IV2 time, og derefter bliver der lavet 
en kop kaffe.

Denne aften er alle velkommen, så tag jeres kam
merater og YL’s med.

Vy 73 OZ9PF. 

TØNDER
Afdelingsarbejdet går sin vante gang, der afhol

des fremdeles rævejagt hver onsdag aften, og del
tagelsen er fin, der sendes første gang kl. 19,30, 
derefter hvert kvarter til der sluttes kl. 21,00, hvor
efter man samles til en „tot" kaffe på soldater
hjemmet „Danevirke"; bestyrer Lind har velvilligt 
stillet lokaler til rådighed.

Der er ikke fastlagt nogle mødeaftener her i høj
sommeren, dog vil bestyrelsen, når det synes pas
sende, indkalde hertil.

Vy 73 de OZ8CU - OZ1BX.
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VIBORG
Rævejagt.
Kort: Viborg 1:40000. 2 ræve. 2½ time pr. jagt. 
Lørdag den 12. oktober kl. 19,00.
Søndag den 20. oktober kl. 09,30.
Lørdag den 26. oktober kl. 19,30.
Søndag den 10. november kl. 09,30.
Medlemsmøde på Ålkjærs Konditori onsdag den 

25. september.
Vy 73 OZ5LD.

Generaldirektoratet for 
Post- og Telegrafvæsenet meddeler: 

Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:

C 8940, OZ1BX, Bent Scheller Petersen, Bargums- 
vej 6, Tønder.

C OZ1CE, Niels Aksel Bernhard Haase, Kærsan
gervej 56, Holbæk.

B OZ2OF, Ole Frandsen, Bjørn Andersens vej 78, 
8., Birkerød.

C 6926, OZ5CL, Christian Nygaard Lund, Buen 24, 
Tønder.

C OZ6LP, Erland Lynge Petersen, Sorøvej 9, 
Fuglebjerg.

B 4702, OZ7SP, Peder Midtgaard Varming, c/o Th.
Varming, Fjersted, Arnum. (Genudstedelse). 

B 298, OZ7SS, Niels Lauridsen Ibsen, Ellevangen 
26, Brønshøj. (Genudstedelse).

C 8695, OZ8BV, Benny Enggaard Møller, Mariager- 
vej 15, Helsingør.

C 8447, OZ8OP, Ole Holten Lützhøft, Frejasvej 
1 K, Helsingør.

C 8018, OZ9RG, Jørgen Hans Rabe, Strandvejen 
405, Vedbæk.

B OY1PU, Poul Ole Larsen, Lufthavnen, Sørvåg.

Ændring fra kategori B til kategori A.
A OZ5CM, Vagn Fogh Madsen, Dyrehavevej 147. 

Kolding.
A OZ7EC, Erik Christiansen, Dr. Egedesvej 6, 

Nykøbing S.

Ændring fra kategiro C til kategori B.
B OZ1AV, Kurt Allan Glasdam1 Christensen, Ivar 

Huitfeldtsgade 10, 4., Århus N.
(Tidligere adresse: „Petersminde", Gjellerup, 
Åbyhøj).

B OZ1HX, Henning Ploug Thomsen, Hvorupvej 16 
A, Lindholm, Nørresundby.

B OZ2CK, Claus Dissing Hansen, Baldursgade 43, 
Esbjerg.

B OZ4HU, Heine Skovborg Pedersen, Houlkjærs
højen 7, Viborg.

B OZ4JT, Jørgen Lundholm Larsen, Vestergade 16, 
Hinnerup.

B OZ4RF, Robert Kristian Filipsen, Kongensgade 
26, Christiansfeld.

B OZ5HW, Horst Bruning, Gravene 15, Haderslev. 
B OZ5ND, Niels Jørgen Helgren Jensen, Skov

fogedboligen, Boserup Skov, Roskilde.
B OZ5VH, Valdemar Hundevadt, Eskærhøjvej 33, 

Haderslev.
B OZ7GE, Erik Glaven, Gyldenrisvej 18, Odense. 
B OZ8HV, Helge Larsen, Anne Maries Allé 40, 

Fruens Bøge.
B OZ9FR, Flemming Rasmussen, Enghavevej 8, 

Odense.
B OZ9KY, Kjeld Bruno Thomsen, Drosselvej 8, 

Haderslev.
B OZ9OH, Ole Heigaard Sørensen, Klosterbakken 

3, Odense.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1/9 1963:
Medl. DR- 
nr. nr.

8506 1260 Lars Pedersen, Frødingsallé 31, Søborg. 
8719 1261 Palle Nielsen, Humlebæksgade 13, Kbh. N.
8778 1262 Hans Kristiansen, Gormsvej 24, Roskilde. 
8595 1263 Wilh. Nissen, Rosengade 14, Odense.
8746 1264 Charly Andersen, Dybbøl.
8471 1265 Leif Rasmussen, Stampesvej 18, Mølholm,

Vejle.
8434 1266 Ejner Nicolaissen, Birkeallé 11, Tinglev. 
8759 1267 Erik O. Andersen, Tuborgvej 64, Hellerup. 
8723 1268 Poul Erik Jensen, Rønne.
8798 1269 Svend Petersen, Ugerløse.
8671 1270 Arne Essa Madsen, Bækkeskovvej 35, Val

lensbæk.
8807 1271 Per Boe Andersen, Tuborgvej 11 F, Helle

rup.
8485 1272 Gorm Helt-Hansen, Kildebrønde pr. Tå

strup.
8755 1273 Børge Andersen, Kongelundsvej 100, Kbh.
8472 1274 Orla Larsen, Fiskergade 4, Vejle.
8170 1275 Kjeld Herrmann, Griffenfeldsgade 3, Kbh. 
8722 1276 Erik Skovgaard, Hvidovrevej 350, Hvid

ovre.
8779 1277 Willy Møller Jensen, Bernstorffsvej 42,

Viby J.
8844 1278 John Danty, Vodroffs Tværgade 8, Kbh.
8747 1279 Jørgen R. Christensen, Korsgade 16, Kbh. 
8868 1280 Ole Harding, Nygårdsvej 2 A, Ballerup. 
8741 1281 Johannes Andersen, Vestre Skovvej 13,

Risskov.
8900 1282 Lars Jensen, H. Pontoppidansgade 34, 

Århus.
8824 1283 Flemming Lyngdorf, Uffesvej 18, Århus 
8442 1284 Leif Uldam, Skjoldvej 18, Sorø.
8911 1285 Carl-Ejnar Madsen, Grønagervej 4, Kbh. 
8878 1286 Edmund Simonsen, Torshavn, Færøerne. 
8721 1287 Hans J. Jeppesen, Karlby skole, Hornslet. 
8676 1288 Finn Christoffersen, Kongelyset 4, 

Slagelse.
8929 1289 Preben Planck, Lystrupvej 13, Brønshøj. 
4969 1290 P. Schou, Høgevej 9, Fredericia.
8029 1291 Roger Pennerup, Enghavevej 9, Holstebro. 
8785 1292 Poul Erik Rask, Ræhr pr. Thisted.
8957 1293 Erik Sørensen, Lodsvej 40, Hvidovre.
8858 1294 Harry Nielsen, Niels Juelsgade 68, Århus. 
8875 1295 Anders Clausen, Danmarksvej 14, Lyngby. 
8923 1296 Ole Glibstrup, Knagstrup, Hornslet.
8737 1297 Flemming H. Jensen, Dyrehavevej 124, 

Kolding.
8934 1298 Peter Henningsen, Hampeland 8, Brøns

høj.
8936 1299 N. P. Schou Nielsen, Estrup, Hornslet. 
9006 1300 Jørgen H. Lorenzen, Hjordkær, Sydjyll-
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